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Till statsrådet och chefen

för Kulturdepartementet

Genom beslut februariden 25 1993 bemyndigade regeringen chefen för
Kulturdepartementet tillkalla parlamentarisk utredning med uppgiftatt en att
utvärdera kulturpolitikens inriktning med utgångspunkt i 1974 års kulturpoli-
tiska mål och samlad bedömning vilkagöra krav och utmaningaratt en av
kulturpolitiken har på längre siktmöta lämna förslag mål föratt samt att om
kulturpolitiken och åtgärder för främja kulturlivet och positiv utvecklingatt en

kulturen. Genom beslut den 15 december 1994 regeringen tilläggs-av gav
direktiv till utredningen.

Utredningen har antagit "Kulturuuedningen".namnet
Med stöd regeringens bemyndigande förordnade statsrådet Birgitav

Friggebo generaldirektör Ingemar Mundebo ordförande fr.o.m. denatt vara
15 1993. Sedan Mundebo entledigats från sitt uppdrag fr.o.m. den 9mars
december 1994 förordnade statsrådet Margot Wallström nuvarande lands-
hövdingen Gerd Engman ordförande fr.o.m. datum.att vara samma

Till ledamöter förordnades fr.o.m den 15 1993 riksdagsledamotmars
Charlotte Branting fp, kommunalråd Kia Ericson s, riksdagsledamot
Elisabeth Fleetwood m, fiLdr. Thomas Ginner s, riksdagsledamot Stina

ÅkeGustavsson c, riksdagsledamot Gustavsson s, kanslichef Bertil
Norbelie m, riksdagsledamot Elisabeth Persson-Grip v, riksdagsledamot
Anne Rhenman nyd och riksdagsledamot Alwa Wennerlund-Larsson kds.
Rhenman entledigades fr.o.m. den 18 augusti 1993 och i hennes ställe för-
ordnades riksdagsledamoten Laila Strid Jansson nyd i sin entledi-tursom
gades fr.o.m. den 9 december 1994. Den 15 december 1994 förordnades
riksdagsledamöterna Ewa Larsson mp och Annika Nilsson s.

Som sakkunniga i utredningen förordnades fr.o.m. den juni 19931 en-
hetschef Catharina Blom Landstingsförbundet, departementsråden Göran
Lannegren, Thomas Lyrevik och Hans Sand sektionschef Ants Viirmansamt
Svenska Kommunförbundet. Lyrevik entledigades fr.o.m. den 15 mars
1994 och i hans ställe förordnades departementssekreterare Charlotta
Gustafsson. Den l februari 1995 entledigades Göran Lannegren och i hans
ställe förordnades departementssekreterare Hans Enflo.



Som förordnades den 1 november 1993 förbundssekreterareexperter
Anders Ekman Folkbildningsförbundet, direktör Göran Löfdahl Kultur-
rådet, entledigades fr.0.m. den februaril 1995, departements-som samt
sekreterare Spetz.Agneta Rättschef Marianne Eliason förordnades fr.0.m.
den l december 1994. Den 20 februari 1995 förordnades kammar-rätts-

Lars Emanuelsson Korsellassessor expert.som
Till huvudselcreterare fr.0.m. den l maj 1993 förordnades kulturchef Hans

Johansson tilloch biträdande sekreterare departementsselcreterare Christer
Bogefeldt. Som biträdande sekreterare i utredningen förordnades också av-
delningschef Jan-Erik Billinger fr.0.m. den 26 juli 1993, avdelningschef

CronholmMargareta fr.0.m. den 1 december 1993 och fi1.kand. Marika
fr.0.m.Romanus den 1994.1 september Avdelningschef Christina von

Arbin byrådirektör Bo Nilsson har under perioden februari -juli 1995samt
medverkat i sekretariatets arbete. Monica Berglund har varit kommitténs
assistent.

Kulturutredningen publicerade i februari 1994 antologin "Förnyelse och
kontinuitet" SOU 1994:9. Kommittén överlämnade den 10 maj 1995 delbe-

maj"Sjöhistoriskatänkandet Museets lokalisering" den 31 1995 delbe-samt
tänkandet "Kulturutredningens ställningstagande i anledning Museiutred-av
ningens betänkande Minne bildning".och

Kulturutredningen överlämnar härmed sitt slutbetänkande "Kulturpoliti-
kens inriktning". Till betänkandet fogar antal reservationer och särskildaär ett
yttranden. Vårt uppdrag därmed avslutat.är

Stockholm i augusti 1995

Gerd Engman

Charlotte Branting Kia Ericson Elisabeth Fleetwood

ÅkeGinnerThomas Stina Gustavsson Gustavsson

Ewa Larsson Annika Nilsson Bertil Norbelie

Elisabeth Persson-Grip Alwa Wennerlund-Larsson

/
Hans Johansson Jan-Erik Billinger Christer Bogefeldt

Margareta Cronholm Marika Romanus
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Kulturpolitikens inriktning

l Kulturens betydelse 37. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 Ett kulturbegrepp for praktisk politik 37. . . . . . . . . . . . . .1.2 Kulturens betydelse och krav förutsättningar 40. . . . . .1.3 Förnyelse och kontinuitet 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mål for den nationella kulturpolitiken 79. . . . . . . .. . . . . . . . . .4.1 En nationell kulturpolitik 79. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .4.2 Mål och andra styrmedel 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3 De nuvarande målens förtjänster bristeroch 81. .. . . . . . .4.4 Några utgångspunkter för förslaget mål 83om . . .. . . . . .4.5 Förslag till mål 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.6 Något kulturpolitikens medel 90om . . . .. . . . . . . . . . . .4.7 Uppföljning och utvärdering medel och målupp-av
fyllelse 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motiv för offentligt kulturstöd 93. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .5.1 Nuvarande rollfördelning på kulturområdet 93. . . . . . . . .5.2 Motiv för offentligt kulturstöd 96. . . . . . . . . . . .. . . . . .5.3 Nuvarande statliga kulturstöd 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.4 Den framtida rollfördelningen 115. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ansvarsfördelning samverkanoch 117. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .6.1 Den ansvarsfördelningennuvarande mellan stat,
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sektorer 126. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.4 Grunderna för framtida prioriteringar 128statens . . . . . . . .
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ll Etniska och språkliga minoriteter 179. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .11.1 Invandringen kulturenoch 179. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .1.2 Kultur-politik i1 mångkulturellt samhälle 181ett . . . . . . . . . .11.3 Urbefolkningen och anknytande frågor 183.. . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilagor
Bilaga l Kommittédirektiven 629. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Bilaga 2 Tilläggsdirektiven 641. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 3 Frågor överlämnats till utredningen från Kultur-som

departementet 649. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 4 1974 års kulturpolitiska mål 651. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 5 Det statliga kulturstödet, budget 1994/95 653. . . . . . . . . . .Bilaga 6 Statliga myndigheter och institutioner inom Kultur-
departementets ansvarsområde 1995 658. . . . . . . . . . . . . .Bilaga 7 Generellt konsmärsstöd; egenavgiftsfond eller konstnärs-
tillägg. PM Lars Emanuelsson Korsell och Charlottaav
Gustafsson 661. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 8 Förkortningar 687. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Förord

Kulturutredningen har haft mycket omfattande uppdrag. Uppgiftenett har
varit precisera för kulturpolitikenatt ochstatens förslag till åt-ansvar att ge
gärder främjar positiv utveckling kulturen. Somsom grund för försla-en av

har vi bl.a. haft i uppdrag utvärdera kulturpolitikensgen att nuvarande in-
riktning och bedöma de krav och utmaningar kulturpolitikenatt harsom att

på längre sikt.möta
Att utvärdera politiken inom helt samhällsområde svårt.är Det finnsett

många olösta metodfrågor. Den successiva uppföljningen insatserstatensav
på kulturområdet under 20 år har varit ojämn och kulturstatistiken uppvisar
brister. Möjligheterna genomföra utvärderingi dess egentligaatt bemärkel-en

har därför haft klara begränsningar. Vi har löst uppgiftense utgåattgenom
från det material finns, komplettera och fördjupa det på olikasom attgenom
punkter och lyssna till erfarenheterna från demattgenom verksammaär isom
kulturlivet

Utvärderingsarbetet redovisas i den Tjugo års kultur-separata rapporten
politik. 1974-1994". Den omfattande underlag för diskussionett ochger
överväganden. På många punkter bekräftar den vad känt på olikaär del-som
områden. Pâ andra punkter tydligare eller nyanseradrapportenger en mer
bild vad hänt. Arbetet har också många idéerav hursom gett om en mera
systematisk uppföljning och utvärdering kan bedrivas i framtiden. Rapporten
har på vårt uppdrag utarbetats sekretariatet. Inriktningen arbetet harav av

kommittén medan sekretariatetangetts för beskrivningar,av analys ochsvarat
kommentarer. Arbetet med fram materialatt ta översiktett översom ger en
hela kulturområdet och någorlunda jämförbartär tidenöver har varit krävande
och tidsödande. Det har bl.a. lett till ambitionen utvärderingsmaterialetatt att
skulle föreligga före slutbetänkandet inte helt har kunnat förverkligas.

En viktig del underlaget, inte bara för utvärderingen också förav vårautan
förslag, har varit de erfarenheter och bedömningar vi fått del besö-av genom
ken i samtliga län och med företrädaremöten för kulturlivets organi-genom
sationer, institutioner och myndigheter central nivå.

Kulturens betydelse för den enskilde och för samhället utgångspunktenär
för vår analys och våra förslag i detta slutbetänkande. När kulturpolitiken ut-
formas det ocksåär viktigt hänsyn till konstens särprägel,att ta mediernas
karaktär och de krav för kulturarven ställer. Vi för därför dis-som ansvaret
kussionerna utifrån fem utgångspunkter: individens, konstens, mediernas,
kulturarvens och samhällets.
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Vi lägger fram förslag berör de övergripande målen för kulturpoliti-som
ken, sektorsmål på olika konst- och verksamhetsområden och ansvarsfördel-
ningen mellan och andra kulturområdet.staten parter

Vi lägger också fram förslag till förändringar reformer inomoch raden
konst- och verksamhetsområden och för olika i samhället. Förslagengrupper
ligger på den nivå orden kulturpolitikens inriktning. Det harsom anges av
alltså inte varit uppgiftvår på alla de frågor aktuella påäratt svarge som
kulturområdet, inte heller förtslösa alla de problem direkt fram tillatt som

iMycket detta bör bedömas och beslutas det ordinarie arbetet inomoss. av
myndigheter, regering och riksdag.

del fall lämnar för fortsatt diskussionI underlag i stället för färdigaen
förslag. deDet gäller bl.a. ekonomiska frågorna. Vi har inte gått så i detalj att
vi gjort kostnadsberälcningar. Det gäller också ñnansieringsmöjlighetema.

vilkaUppdraget bedöma krav och utmaningar kulturpolitiken haratt att
i framtiden väcker frågor samhällsutvecklingen i brett lång-ochmöta ettom

siktigt perspektiv. Intemationalisetingen påverkar beslut och värderingar. In-
dustrisamhället struktureras i elektroniska informations-grunden. Denom
tekniken kommer i högre grad hittills innebära förändringar inom deän änatt
flesta områden.

Vi djärv och genomlysning samhällsförändringarnaöppenattanser aven
och deras påverkan kulturlivet nödvändig. Det behövs debattär en om
kulturpolitikens framtida utformning där också många utanför den traditio-
nella kultursektom deltar och där okonventionella föranvänder metoderman

dem vanligtvis inte deltar i samhällsdebatten, ungdo-att t.ex.engagera som
Om sådan debatt kommer till stånd. och där vårt material remiss-ochmar. en

behandlingen delar, bör det god grund för kommande beslututgör ge en
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betydelseKulturens1

ordet beskri-Ordet kultur har många innebörder. Vi använder kultur ettsom
normerande begrepp. Med kulturvande, inte värderande ellerett menarsom

bildningssträvanden och kulturarven.vi medierna,konstartema,
fungerande kulturbegrcpp måste både kultu-praktiskt/politiskt beröraEtt

materiella kulturpoli-kommunikativa sidor, och uttryck. Detrens processer
kul-kulturpolitikens "hemmaplan", smalare vårttiska ansvarsområdet, är än

politiskt/administrativa kulturområdet ochSamarbete mellan detturbegrepp.
kulturpolitiken gällaviktigt Målen för börandra samhällsområden är ytterst

räknas.till vilken samhällssektor aktörernaall kulturverksamhet oberoende av
individenutifrån olika perspektiv. FörKulturens betydelse kan beskrivas

mellan individer och underfyller kulturen många funktioner varierarsom
människor viktig delolika skeden i livet. I vidaste mening kulturen avger en

själv formaidentitet. också redskap för ochderas Men kulturen attvar enger
för-identiteten, tankar och känslor och påverka ochden uttrycka attattegna

människans fantasi kreativakvalificerat uttryck för ochändra. Konsten är ett
centrala för rikedomenförmåga. konstnärliga och uttryckenDe ärprocesserna

kommunikation ochi kulturlivet. möjligheter forMassmedierna öppnar nya
ellerkulturupplevelser. också redskap för uttryckaDe ärattnya vem manger

televisionen och den "levande" kulturenvill Sarnspelet mellan radion, ärvara.
generation måstenycklarna till mångsidigt och vitalt kulturliv. Varjeetten av

historisk inte i varit,tillägna sig och kulturhistorisk insikt, bara det utansom
uppfattningockså för den visar framåt klararevägenatt att omgegenom

möjligheter begränsningar.och
mångsidigt kulturliv ochñnns samband mellan rikt ochDet nära ettett ett

håller ihopoch demokratiskt samhälle. Kulturenöppet utgör väven som
samhället.

ochtvå grundläggande dimensioner i kulturFörnyelse och kontinuitet är
utgångspunkt ikulturpolitik. De samspelar dynamiskt. All förnyelse har sin

historiskt sammanhang.ett
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föränderligt2 Kulturen i samhälleett

Framtiden inte uteslutande föränderlig oförutsägbar.och Det geografiskaär
befolkningsstorlek,läget, språkområde och bebyggelse ärnaturresurser,

Ökadegivna stabila förutsättningar. internationella kontakter in-eller genom
vandring, kontakter tekniskresande. andra nationsgränsema och snabböver
utveckling existerande förhållanden fönitsättningar.ändrar och skapar nya

i arbetslivet pågår hela tiden. Det krav påFörändringar ställer denya an-
till mellan arbete fritid förändras. Utbildningställda och leder ochgränsenatt

möjligheteroch kunskap avgörande förutsättningar både för den enskildesär
utveckling. faktoroch för samhällets Ingen har heller så starkt samband med

delaktighet i utbildning.kulturlivet som
fantasin. internationella upplevelseindustrinVerkligheten näring Denger

kommer expandera och erbjuda bilder verkligheten och interaktivaatt av pro-
olika fantasivärldar. angloamerikanska dominansendukter kring Den är stor,

skildringar kommersialiscras. stimulera stödja mångsidigvåldet Att ochav en
kulturverksamhet näring fantasin angeläget.den skapande ärsom ger

vetenskapliga utvecklingen nuvarande värdesys-Den tekniska och utmanar
Frågor globala problem kring fred, överlevnad, hushållningtem. av na-om

och nationella problem kring välfärd och barn,turresurser omsorg omom
sjuka väcker liknande frågor.gamla och

för humanistiska värden präglat samhälle medKampen stort utrym-ett av
människan måste offentliga insatser.för den enskilda prägla allame

3 20 erfarenheterDe årens kulturpolitiskasenaste

Genom 1974 års beslut ñck kulturområdet jämbördig ställning meden mera
andra offentliga insatser Målen fungerat inspi-samhällsområden där hargörs.

kulturpolitiken målenrerande kulturarbetet. Den politiska samsyn som
uttryck för har haft betydelse för utvecklingen.storger

strukturer 20och verksamheter på kulturområdet sig lika år.är över
På kanalerNågra förändringar har skett. radio- och tv-området har flera

kommit till, både och utländska. regionalt verkande kultur-svenska Nätet av
institutioner Centralthar stärkts. Lokala kulturinstitutioner har byggts ut.
producerade tuméer respektive vandringsutställningar har minskat till förmån
för förankrad fler.regionalt verksamhet. Fria har blivit Antaletteatergnipper
konstnärer har ökat betydligt, framför allt antalet kvinnliga konstnärer.
Konstområden, institutionsstrukturoch verksamhetsformer med starkgenrer
har ytterligare förstärkts. statliga insatserna kulturmiljövårdens områdeDe
har byggts och stödet till folkbildningsarbetet och amatörverksamheten harut
förstärkts.
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samspelet mellan kulturområdet och andra samhällsområden har utveck-
lats. Roll- och ansvarsfördelningen mellan landstingen, kommunernastaten,
och organisationslivet förändrat endastär på några enskilda punkter.

Kommunerna har fått utvidgade skyldigheter på flera områden, bl.a. i frå-
skola och åldringsvård.ga om

Offentliga medel har varit det dominerande styrmedlet i kulturpolitiken. De
offentliga medlen ökade under periodens första del. Därefter har anslagen i

legat stilla. Proportionemaston mellan olikasett konstaner/verksamhetsfor-
har förskjutits.mer

Kulturvanoma har under perioden varit stabila både vad gäller egenaktivi-
och besök. Den förändringenstörstateter gäller besök på musikevenemang
ökat krafti Utbyggd förskola och ökad medellivslängdsom faktorerär som

påverkar kulturvanoma.
Stora satsningar har gjorts framför allt på barn i förskoleåldem och yngre

skolbarn. De barnen ocksåär de kulturelltär aktiva. Sam-yngre som mest
bandet mellan kulturvanor och utbildningsnivå är utomordentligt starkt.

Skillnaderna mellan olika förändras långsamt. Förlängd utbildninggrupper
kan dock leda till viss utjämning.

4 Mål för den nationella kulturpolitiken

Genom kulturpolitiken det offentliga ställning till kulturenstar betydelse,
olika verksamheters funktioner och angelägenhet, deras ekonomiska villkor
och behov stöd.av

De övergripande målen för kulturpolitiken ska uttrycka det viktigtärsom
för den kulturella utvecklingen och för kulturpolitiken helhet.ger ramen som
De övergripande målen bör kompletteras med scktorsmål inom olika kultur-
områden och Verksamhetsmål för myndigheter, institutioner och bidrag. Frå-

metoderna i kulturarbetet uppföljning ochgan om utvärdering resulta-samt av
olika insatser behövertet ägnas uppmärksamhet i framtiden,av särskiltmer

frågorna hur fångar in kvalitativa förhållanden och långsiktigaom effek-man
ter.

Liksom tidigare bör i första hand stödja och stimulerastaten kulturverk-
samheten, inte reglera den.
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Som mål för kulturpolitiken föreslår vi följande:

Kulturen människan glädje, insikt, många uttrycksmöjligheterger
rikare liv.och ett

Kulturpolitiken därförska

yttrandefriheten och reella yttiandemöjligheter,värna ge-
för delaktighetverka och stimulera skapande,eget-

främja konstnärlig kulturell förnyelseoch och kvalitet,-
för kulturarven främja positivtoch bruk dem,ta ettansvar av-

förutsättningar dynamisk,kulturen utmanande ochattge vara en-
obunden kraft i samhället.

Medlen skiftar mellan olika verksamheter. Några allmänna medel till-är
gänglighet, decentralisering, medierna kulturbärare internationellaochsom
kontakter.

5 Motiv för offentligt kulturstöd

Grunden för kulturlivet människors intresse och enskilt ellerär engagemang,
tillsammans andra. Möjligheterna imed tillgodose intressena skapasatt stor
utsträckning människorna själva. Deras val påverkas också marknadenav av
och beslut inom offentligaden sektorn.av

fjärdedelarTre kulturutgiftema privata utgifter. Det offentliga kultur-ärav
stödet varierar olika kulturområdenmellan och verksamheter.

Utgångspunkten för våra förslag till för kulturpolitikenmål kulturenär att
har i sig. motiven för det offentligavärde Men kulturstödet och fråganett om
de nuvarande statliga insatserna ändamålsenligt utformade ocksåkanär
diskuteras utifrån ekonomisk teori och terminologi. visar rad motivDet en
för offentliga åtaganden.

Stöd branscher, litteratur, fonogram, kulturtidslcrifter och film,till vissa
innebär till förhållandevis låg bidrarkostnad främjar kvaliteten ochatt staten
till ökad mångfald. Stödet till folkbildning och föreningsliv bidrar till att upp-
rätthålla verksamhet framför allt sikte delaktigheten iökatar atten som
kulturlivet. Särskilt viktigt insatserna för nå lågutbildade. Motivet fördeär att

offentligastöd till kulturinstiuaioner de bedriver verksamhetärstatens att en
betydelsefull nationellt konstskapareperspektiv. Stödet tillär ett utan-som ur

för institutionerna kopplat till dels utnyttjandet konstnäremas verkär av ge-
inskränkning i upphovsrätten, dels möjligheten till fortsatt fördjupatochnom
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konstnärligt arbete. Det statliga stödet till kulturmiljövård utgår också från ett
nationellt ansvarstagande och fungerar i utsträckning stöd ochstor som
stimulans till privata fastighetsägare.

En särskild granskning stödet till regionala kulturinstitutioner visarav att
fortsatt statlig medfinansiering dessa nödvändig.är Deras verksamhetav är
viktig för säkerställa nationell kulturpolitik ochatt innebär professionellen att
kulturverksamhet kan bedrivas på drygt trettiotal landetpermanent ett orter

Kraven på institutionerna bör förtydligas.runt. Skulle dra sig fi-staten ur
nansieringen kan kommuner och landsting i dagens ekonomiska situation,
enligt vår bedömning, inte kompensera bortfallet statsbidrag. Verksarnhe-av

kommer minska samtidigtten möjligheteratt påverka denstatenssom att
kulturpolitiska inriktningen upphör.

6 Ansvarsfördelning och samverkan

Det skeri det "levande" kulturlivetmesta har starkt lokal förankring.som en
Det därför mångaär förhållanden bäst kan bedömas på lokal nivå ochsom

bör finansieras inom för lokaltsom ansvarstagande. Primärkom-ramen ett
för stöd till kulturverksamhet imunemas framtidenansvar är även grund-en

val för de offentliga kulturinsatsema.
De kulturverksamheter för vilka de enskilda kommunerna För småär som

bas bör i framtidenäven i första hand organiseras på regional nivå. Sarnver-
kan inom länen och länsgränseröver kommer behöva öka. På sikt kan denatt
regionala indelningen landet komma ändras vilket kan påverka detav att re-
gionala ansvarstagandet på kulturområdet.

Kommuner och landsting självklartska formulera mål för den kultur-egna
politiken. Det styrkaär det finns målenatt mellanen en samsyn om stat,
landsting och primärkommuner.

Inom för den nationella kulturpolitiken det vissaramen är uppgifter som
bara kan fullgöras och andra naturligen fallerstatenav De är:som staten.

åtgärder knutna till befogenheter bara har,som staten-
verksamheter inte har någon särskild regional eller lokal förankring,som-
verksamheter där det nationella helhetsperspektivet dominerande,är-
insatser för åstadkomma rimlig geografisk spridning.att en-
Dialogen mellan företrädare för landsting och kommunerstat, denom

kulturella helheten i regionerna, vilka samlade utvecklingsbehov och utveck-
lingsidéer där finns, vilka prioriteringar respektive villsom o.dyl.görapart
behöver utvecklas.

Grundläggande förutsättningar för kulturlivet skapas utanför kulturornrå-
det. Insikter och erfarenheter inom konst och kulturverksamhet i övrigt på-
verkar utvecklingen på lång rad andra områden och har betydelse fören sam-
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kulturpolitikenhällsklimatet i Målen för gälla alla nivåeri samhälletbörstort.
och alla samhällssektorer.

Vi för framtida prioriteringar på kulturområdetlägger grund statens ge-en
att:nom

viljeinriktningen för kulturpolitiken,ange-
statliga ansvarsområdet,detavgränsa-

insatserna,söka så effektiva medel möjligt för de statligasom-
iövrigt diskutera profil och proportioner i det statliga kulturstödet.-

Kulturen i internationell belysning7

intemationaliseringen slår igenom i olika avseenden.Den ökade många Den
samtidigt åtgärdererbjuder rad möjligheter den väcker förslagnya som omen

för det inhemskt.skydda äratt som
Kultursamarbetet inom EU innebär dels kultur dimensionatt ses som en

samhällsutvecklingen, område förbör hela dels sar-ettsom genomsyra som
skilda programinsatser. viktigt möjligheterDet de medlemska-är att nya som

i erbjuder fullo utnyttjas. sektorsmyndigheterEU till Ansvariga börpet ge
prioritet bevakning informationhög åt och frågor EU.rörav om som

förNordiskt och europeiskt kultursamarbete bör föras vidare inom ramen
organisationer.existerande Det regionala kultursamarbetet nationsgrän-över

kommer öka.attserna
kulturinstitu-Ansvaret för internationellt samarbete bör ligga respektive

tion. konstnärligtLöpande internationella kontakter och stöd till utbyte bör
ingå i respektive sektorsansvarig myndighets uppgifter Svenska institutets
uppgifter i det avseendet bör begränsas.

Den kunskapen kultur mycketsamlade svensk konst och ärexportom av
bristfällig. kartläggning möjligheterEn bör pekar på ochgörassnarast som
hinder.

8 Kulturvanor förändringsstrategieroch

Kultur, i bemärkelsen aktiviteter väljer ioch utbud delta beröratt stortman
alla svenskar olika och i olika omfattning. Men del står heltsättsett men en

utanför "levande" kulturlivet aldrig idet och deltar studier, arnatörverksamhet
elleri olika kulturevenemang. påtagligaSkälen inte delta handlar delsatt om
hinder geografiska avstånd, arbets- och familjeförhållanden, kostnader,som
språksvårigheter handikapp,eller dels psykologiska och sociala meka-om
nismer. Brist kunskap konstnärliga och kulturella koder är ett annatom
skäl.
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Skillnaderna i kulturvanoma mellan olika individer och är stora.grupper
Den aktivär i kulturlivet välutbildadeär kvinnorgrupp som mest ochunga,
den minst aktivär äldre lågutbildadeär Generelltgrupp män. kvinnorsom är

kulturellt aktiva ochän högutbildademän aktiva lågutbildade.mer än Detmer
finns både direkta och indirekta samband mellan utbildning och kulturvanor.

Kulturvanor delär större sammanhang och ingår iett mönsteren av ett av
sociala kontakter och relationer med andra människor.vanor,

Det människoravgör deltar i kulturlivet eller inte framförsom är alltom
två faktorer vill och kan. För öka delaktigheten i kul-om man om attman-
turlivet det därför drivkraftenär och möjligheterna ska stärkas.som

Viktiga led i strategi för förändring är:en
väl fungerande samspel mellan kulturpolitiken och politiken andra- sam-
hällsområden, inte minst inom det sociala området och utbildningssektom,
lyhördhet för människors behov och initiativ,-
publikarbete utifrån olika målgruppers situation,-
massmediemas betydelse för öka delaktigheten.att-
Inom för denna strategi föreslår vi satsning "länskonstnärer"ramen en

inom olika kulturområden.

9 Börja med barnen

De estetiska uttrycken grundläggandeär betydelse för barns förmågaav ett att
tolka och förstå vad händer i omgivningen och uttrycka upplevelsersom att
och känslor.

De viktigaste förutsättningarna för "odla" det lilla barnets estetiskaatt ut-
tryck finns i dess omgivning,nära i hemmet, förskola och skola. Utbudet i
massmedierna spelar viktig roll. Staten bör ställa krav på svenska radio-en att
och tv-företag sänder tider barnen och bidrar tillprogram som passar som

vidga deras kulturella erfarenheter och upplevelser.att
En betydande del insatserna inom kulturområdet bam. Staten,av avser

landstingen och kommunerna har för till helhetenett gemensamt attansvar se
så tillgängliga utnyttjas på effektivtatt sätt.resurser ett

Förskolan har möjligheter låta barn sig kulturverksamhet.ägnaatt
Uppgiften främja barns estetiska uttxycksförmågaatt och låta barnen mötaatt
och del olika konstnärliga uttrycksformer bör förstärkasta i förskolansav ar-
bete.

Personalens kunskaper och inställning avgörande.är En utvärdering bör
förskollärarutbildningengöras särskilt med avseende estetiskaav och

praktiska ställningämnens och på samspelet mellan estetiska verksamheter
och barns utveckling.
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Kunskapen hur barn kan tillgodogöra sig kulturella upplevelser och attom
för mellanutveckla modeller och metoder konsten och barnengöra mötenatt

meningsfulla ökas och spridas särskilda insatser.bör genom
estetisk/praktiska möjligheter i skapande. Kulturverk-De ämnena egetger

i övrig undervisning verksamheterbör integreras och isamheter rörsom
helhet. En nationell utvärdering belyser främst dessa aspek-skolan somsom

Skolverket.bör göraster av
för iför kultur avgörande allt kulturarbete skolan.Lärarnas ärengagemang

En särskild satsning i skolan på stärka de uttrycksmöjligheteratt unga egna
bör göras.

viktig för intresset förMusikskolor spelar roll musik och möjlighetenen
utövning. En utveckling musikskolor till också omfatta verk-till attegen av
inom konstornråden betydelsefull. En ökning antaletsamheter andra är av

kulturskolor positivt.är

vilja10 Ungdomars och val

Kulturpolitiska insatser för ungdomar måste med utgångspunkt i degöras
villkor för dagensgällersom unga.

frånförhållningssätt till olika kulturyttringar påverkas mångaUngdomars
håll. och värderingar i hemmen, vad legitimt iNormer som anses som sam-

i massmediernahället, i karnratlcetsen och budskapenvad är accepteratsom
många kulturlivet förpräglar dem. För ungdomar strävanär atten arena mar-

självständighet i förhållande till samhället i övrigt, liksom finnakera sin att en
självständiga individer.identitet och utvecklas tillegen

kulturpolitiska insatserna för lokal nivå.De viktigaste ungdomar görs
väljer iFlexibla lokaler och satsningar ungdomar själva inte deltaattsom

Kultur i form estetiska verksarnhe-organiserad verksamhet angelägna.är av
kunskap massmedier och kunskaper historiska sammanhang ochter, om om

gymnasieskolan.traditioner bör nå alla elever och ingå i alla iprogram
centralt in-Insatser för stärka ungdomars skapande viatt eget ettser som

i ungdomspolitik. kraftfull satsning med medelslag samlad En bör görasen
arvsfonden.Allmännaur

Ävenbejakas.Ungdomars kreativa förhållningssätt till bildmediema måste
kraftfulltmassmedieinriktat arbete attraherar de Ett stöd till mul-annat unga.

timedieverkstäder införas och fördelas Kulturrådet.bör av
Kulturens roll i föreningslivet bör förstärkas.
Det angeläget kulturinstitutionema utformar sin verksamhet bl.a. medär att

utgångspunkt i de värld. Det vid övergången från gymnasieskolanärungas
till fortsatt utbildning eller förvärvsarbete ojämna intressetdet för kultur-som
livet tydligt. tillblir Nuvarande studeranderabatt bör omformas generellen

de kulturområdesvisa förslagungdomsrabatt. I kapitlen läggs rad20 somen
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rörlighet kulturlivet börbl.a. syftar till ökad och dynamik inom och som
förutsättningar inriktning på ungdomar.bättre för verksamhet medskapa en

Kulturinstitutioner bör uppdrag bokslut kan avläsai därupprättaattges man
institutionerna för barn och vilka effektervilka insatser gjort ungdom, som

for framtidauppnåtts och vilka slutsatser dras den verksamheten.sorti

Etniska och språkliga minoriteter11

samhället. Konstnärligt skapan-Invandrin har starkt påverkat det svenskagen
bidra tillför mänskliga behov. Det kan därmeduttryck grundläggandede är
tillhörig-människor olika nationaliteter och etniskbygga broar mellanatt av

het.
iprofessionellt konstnärligt skapande sin utgångspunkt kravetStöd till tar

invandrarbakgrund ska stödjas påkvalitet. Konstnärer med grun-samma
för med svensk bakgrund. Stödet till invandrar-gäller konstnärerder som

organisationer öka.bör
nödvändigt för sig verka idet svenska språket in ochAtt behärska är att ta

Språk kulturbli delaktig i det svenska kulturlivet. ochsamhället och är
förenade viktigaste identitets- och kulrurbä-oupplösligt med varandra och den

bevara ochUndervisning i det språket därmed stöd tillär ett attraren. egna
uttrycka det kulturella arvet.egna

förmedlasärskilt har viktig uppgiftKultur-institutioner och attmuseerna en
kulturliv i Sverige också till invand-historia ochkunskap och upplevelser om

rare.
olika etnisktverksamheter med konstnärer skapasI ut-nyaav ursprung

gränsöverskridandefinns skäl stödja utveckling etniskttryck. Det att aven
och mångkulturell verksamhet

.
tillerkänns i ursprunglig befolkning i sitt landSamema egenskap egetav

etniska minoriteter. Stödet tillsärställning andra språkliga ochgentemoten
samisk inrättas.samisk kultur och forskning förstärkas. En börbör teater

fortsättningsvis föra bevara språket och kultu-Insatser bör görasäven att
i Tornedalen.ren

12 Funktionshindrades kulturella möjligheter

Åtskilliga förbättringar förKulturpolitiken syftar till erbjuda kultur till alla.att
gjorts, ytterligare insatser behövs. Den fysiskafunktionshindrade harde men

förbättras bristeri anpassningen kulturutbudet börtillgängligheten bör och av
fråga för han-åtgärdas. Att utveckla de kulturella uttrycken bör vara enegna

för studieförbund samarbetar med.dikapporganisationema själva och de de
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Vikten dialog mellan de funktionshindrade och kulturinstitutioner-näraenav
betonas.na

funktionshindradeLedsagare och assistenter till bör få utbildning på kul-
turområdet. Krav på handikappanpassning bör slås fast för samtliga mark-

radio- tekniska lösningarsändande och tv-kanaler. Nya bör utnyttjas för om-
vandling till syntetiskt tal och for förse svenska filmer medtext att textav re-

i med visning på biograf.dan samband

13 Kulturen i vardagsmiljöema

Kulturen del vardagen. I arbetslivet konstenkan frigörandeär utgöraen av en
inspirerande kraft tilloch och bidra utveckla personal och företag. Gemen-att

påskapen arbetsplatser kan betyda mycket för dem inte har attsom vanan
idelta kulturlivet. Arbetsplatser också viktig del vårtär en av gemensamma

kulturarv. Det angeläget utvecklingen kulturlivet leder till ökad del-är att av
aktighet, jämlikhet och jämställdhet. Mot den bakgrunden det statliga stödetär
till i arbetslivet viktigtkultur medel.ett

Området där vi bor också plats för social och kulturell gemenskap.är en
Gränserna mellan arbetstid och fri tid kommer troligen förskjutas i framti-att
den. Boendemiljön viktig utgångspunktdärmed för arbetet medär atten
vidga människors delaktighet i kulturlivet. En bör utvecklas för sats-samsyn
ningar på kulturverksamhet i människors olika miljöer.

Vi betonar betydelsen kulturverksamhet och kulturaktiviteter inslagav som
ivårdsektoms olika för såväl vårdade fördelar de personalen.som

Eldsjälarna14 organisationernaoch

människorEngagerade och brett förankrat, vitalt föreningsliv nödvändi-ärett
förutsättningar för levande kulturliv.ettga
Föreningslivet i vid mening berör de flesta svenskar. Många föreningar

bedriver någon form verksamhet berör kulturornrådet.av som
Studieförbunden spelar viktig roll studiecirklar ochen genom som ar-

öppenhetenkulturprograrn. allmänheten tydligt känne-rangörer ärmot ettav
tecken för deras arbetssätt. Kulturföreningars roll liknar studieförbundens,
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verksamheten inriktad på vissär kulturform. Värdetmen studieförbundsav
och föreningars verksamheter vi är:menar

bredden i den skapande verksamheten,-
mångfalden i kulturprograrn och kulturverksamhet,annan-
öppenheten for människor och tankar,-
rollen kraft i samhällets demokratiska, sociala kulturellaochsom en ut--
veckling.

Studieförbunds och föreningars fyra roller inom kulturområdet är att ge
för verksamhet, for rekrytera publikrum för-egen svara arrangemang, samt

djupa kunskaper och påverka beslut.
Motiven för det offentliga stödet till folkbildningen dels dessär egenvärde,

dels den fungerar instrument föratt utbildnings- och kulturpolitiken.ettsom
Det talar för anslaget till folkbildningen fortsättningsvisatt även hålls samman

enda anslag.ettsom
Folkbildningen behöver spela aktiv och fömyande roll på kultur-stor,en

området. Vi möjligheter till utveckling folkbildningsarbetett.ex. stora iser av
ökat samspel med organisationer, kulturinstitutioner, konstnärer och andra -
eldsjälar. En dialog mellannära Statens kulturråd och folkbildningens organi-
sationer bör upprätthållas.

Kulturföreningama spelar roll för den enskildes möjligheterstor mötaatt
likasinnade, själv aktiv och odla det intresset.att Statens stöd tillvara egna
kulturforenin bör förstärkas.garna

15 Det konstnärliga arbetets former och villkor

Det konstnärliga arbetet går tillbaka på uttrycksbehov olikasom motsvarar
sinnesintryck. En dess viktigaste funktioner identiñerandeär karaktär.av av
Det har också utforskande och experimentell hållning och därigenomen en
fömyande och vitaliserande effekt på samhället.

Villkoren för det konstnärliga arbetet måste Kravengenerösa. påvara
kvalitet måste tydliga.göras

Den konstnärliga arbetsmarknaden karaktäriseras utbud är större änattav
Ökningenefterfrågan. antalet konstnärer har de decennierna varitav senaste

betydligt ökninstörre än antalet arbetstillfällen. Många konstnärer kangen av
inte försörja sig sitt konstnärliga arbete.

Kulturarbetsmarknaden blir allt uppdragsmarknad, vilket bl.a. le-mer en
der till egenföretagande och frilansverksamhet ökar.att

På lång sikt det på denär privata marknaden nyckeln till ökade arbets-som
och inkomstmöjligheter ligger. Det arbetsmarknadspolitiska intresset attav
vidga den privata marknaden sammanfaller, övergripande plan, medett
kulturpolitikens strävanden öka delaktigheten och deltagandet i kulturlivet.att
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Med den obalansen råder på kulturarbetsmarknaden kanpermanenta som
det ligga till hands begränsa tillströmningennära till de konstnärliga yrkenaatt

vi vill inte förorda sådana åtgärder.men
Vi föreslår fortbildnings- och vidareutbildningsmöjligheterna för konst-att

närligt verksamma byggs vid de konstnärliga högskolorna.ut

16 En samlad konstnärspolitik

Kulturpolitiken syftar bl.a. till skapa bästa möjliga förutsättningar för detatt
yrkesmässigt konstnärliga arbetet.

Upphovsrättslagen bör aktivt användas instrument inom kulturom-ettsom
rådet.

Frågan generellt konstnärsstöd behandlas utförligt. En analysettom av
forslag till egenavgiftsfond pekar rad nackdelar leder till slutsatsenen som

sådan fond bör inrättas. Ett alternativt förslag till generellt stöd i formatt en
inkomstförstärkning benämnt konstnärstillägg har också Inteövervägts.av en

heller det förslaget bör genomföras. Mot denna bakgrund föreslår vi lcrafoen
tig ekonomisk förstärkning nuvarande selektiva konstnärsstöd bl.a.av genom

inkomstgarantiema behålls i nuvarande omfattning, långtidsstipendiemaatt
byggs till 150 stycken, medlen för statsbidrag, projektbidrag och arbetssti-ut
pendier, internationellt utbyte allmännaoch konsmärspolitiska insatser ökas.

En del de arbetsmarknadspolitiska medel dels utbildning,av som avser
dels den strukturella arbetslösheten bör överföras till kulturornrå-motsvarar
det. Arbetsmarknadsverkets insatser ibör ökad utsträckning till deanpassas
speciella förhållanden råder på det konstnärliga området.som

17 Massmediemas möjligheter

Vi massmedierna del kultmpolitiken. Yttrandefriheten och denser som en av
konstnärliga friheten grunden för deras roll i kulturlivetutgör och i samhälls-
debatten. Massmediema det möjligt spridagör kultur till många. Nyaatt ut-
trycksformer utvecklas och förenklad produktionsteknik ökar ocksågenom
den enskildes uttrycksmöjligheter.

Det angeläget motverkaär maktkoncentration inom medievärlden.att
Det viktigt med kraftfullt offentligtär ansvarstagande för bevara ochett att

utveckla public service-verksamheten förmedlare varierat utbudettsom av av
hög kvalitet med för inhemska uttryck. De mottagaravgifts-stort utrymme
stödda företagen bör public service-bokslut.upprätta

Även villkoren for reklamñnansierade radiokanaleroch innefattabörtv-
krav kulturpolitisk karaktär.av
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Antalet för bearbetade överföringartv musik- och teaterföreställningarav
bör öka ökat samarbete medgenom och orkestrar i landet.teatrar Dramaten

Operanoch i Stockholm bör högre prioritet utnyttja radioge ochatt förtv
nå hela befolkningen.att
Nya nätverk och informationssystem bör säkras för fritt tankeutbyte. In-

bör förgöras utvecklasatser databaser inom kulturområdetatt och in-göra
formationen tillgänglig för allmänheten. Ett särskilt kultumät "Kultumät Sve-
rige" bör kunna skapas för öka tillgängligheten tillatt den samlade kunskapen
och informationen inom kulturinstitutionema. Statens kulturråd i uppdragges

initiativ till försöksverksamhetatt ta med informationsstationeren på biblio-
tek.

Utveckling multimedieproduktioner hög kvalitetav inom kulturområdetav
bör bl.a.göras, satsning kreativtgenom ett centrum

Konstnärsnämnden i uppdrag stöd till utvecklingges att och förnyelsege
de konstnärliga uttrycken i massmediernaav och datatekniken.genom
Ansvaret för kulturpolitisk uppföljning och utvärdering på massmedieom-

rådet bör läggas på någon existerande myndighet på kultur- och medieornrå-
det.

18 Kulturarv grunden vi står på-

De kulturarv format vår omvärld denär grundsom alla står på och densom
baskunskap berör alla. Kunskap och förståelsesom för det samhälleom man
lever i och de historiska skeenden format det. förutsättningarär försom att
kunna delta aktivt i den demokratiska Vi betonar aktivt för-processen. att ett
hållningssätt till kulturarven måste prägla humanistiskt samhälle.ett

En vidgad på kulturarven innebär desyn arbetet inomatt allagenomsyrar
samhällssektorer. Rätt utnyttjat kulturarven bas för integration iger viden en
gemenskap. Fel utnyttjat riskerar allmänna symboler överatt tas av grupper
med syftet forma front deatt utanförstående.mot

Kulturrniljön kan för alla tillgänglig historiebokses som en öppen läsasatt
och medvetet söker kunskapav var en ocksåsom förmedlare in-men som av

tryck omedveten nivå.en
De konstnärliga kommer till uttryck i kulturinstitutionemasarven arbete

och i pågående konstnärligt skapande.
Kulturarven ska åtkomliga för alla. Det ställer kravvara arkiv,museer,

bibliotek, kulturvårdsmyndigheter och konstnärliga institutioner.
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perspektiv19 Kulturmiljövård i brettett

befolkningsomtlyttningar och ökad invand-Förändrad näringsstruktur, stora
fårring kulturmiljövården allt strategisk roll. Behovethar lett till att en mer av

finnshistorien i de värden materielltrelatera sig till och ta avstampatt som
miljö för-Vikten varierad och innehållsrikoch immateriellt ökar. somav en

kvalitet betonas.historisk förankring med nytillskott högavenar
från på människan och hennesKulturmiljövården ska utgå helhetssynen

därför tydlig roll inom övriga samhällssektorer.miljö. Den måste spela en
kulturmiljövården sin tyngdpunkt på kommunal nivå.Arbetet med har

kompetens. Länsmuseemas roll regionalMånga kommuner saknar somegen
betydelsefull.ärresurs

kulturmiljön långsiktigtför vård och förvaltning byggerInsatser ettav
arbetsmarknadsinsatser och stöd till vårdansvarstagande. Förhållandet mellan

bidragunderhåll Villkoren för tilloch kulturarv bör över. statensses re-av
preciseras rationell ansvarsfördelning och effek-gionala bör för att enmuseer

Ävenkulturrniljövårdens områden ska komma till stånd.tiv samverkan
och befogenheter följa verksamhet börRiksantikvarieämbetets attansvar upp

preciseras.

mångfald, geografisk och20 balans ökadBehovet av
flexibilitet

för verksamhet på rad olikaKulturpolitiken skapa förutsättningarska om-en
tillgäng-råden och Verksamheten skaoch inom olika konstarter genrer. vara

möjligt. bedrivas hela landet ochlig för så många Den bör kunna översom
olikabör råda rimlig balans mellan landets delar.det en

verksamhetsformer fö-För öka mångfalden konstarter, ochatt av genrer
reslås att:

i statliga och offentliga insatser för verksarnhe-nuvarande skillnaderstora
med respektive institutioner reduceras.konstarter ochter, utangenrer

profes-kulturinstitutioner stöd tillproportionerna mellan satsning och-
fonner förändras,sionell verksamhet i andra

kulturinstitutioner stödja ochdet statliga till regionalt verkande börstödet-
stimulera ökad profrlerinen g,

fördelning offentliga stödet till producenter, distribu-nuvarande detatt av-
publikorganisationeroch övervägs.törer, mottagare

i liggerHuvudansvaret för verkliga idén kultur hela landet på lokalatt om
nivå utformas så hela tillnivå. Insatser regional bör de kommer länetatt

Fördelningen tilldel. statligt stöd regionala institutioner bör hän-störretaav
till konstnärlig kvalitet och förutsättningar för konstnärligkravet ochsyn

kulturell utveckling.
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En viss förskjutning det producerande uppdraget från Riksteatern,av
Rikskonserter och Riksutställningar till regional nivå föreslås.

Vi föreslår den högt statligt finansieradeatt kulturen i Stockholm medfi-
nansieras Stockholmsregionen.av

För främja konstnärlig utveckling förnyelseatt och inom konstriktning,en
eller verksarnhetsform föreslås nationella uppdraggenre ska kunna tillatt ges

vissa institutioner eller verksamheter olika håll i landet.
Uppdragen till kulturinstitutionema bör utformas med hänsyn till avväg-

ning mellan samhällsuppdrag och frihet, förnyelse och kontinuitet samt ett
producerande och vidare arbetssätt. Huvudmannenett har för insti-attansvar
tutionerna ökar sina ansträngningar få och bredarestörre publik.att en

Människors intresse och för kultur basenutgör för kulturli-engagemang
finansiering.vets

Det statliga stödet till regionalt verkande kulturinstitutioner reformeras och
med regionala grundbidrag införs.ett system Andelen rörliga grundbidrag

bör Ett samlat statsanslag till regionaltstor. verkandevara kulturinstitutioner
föreslås införas.

21 Teater

Teatern, med sin kombination ord, bild, rörelse, ljud och musik, erbjuderav
allkonstverkets möjligheter fascination.och Kontakten mellan ochscen sa-
long viktigär dimension för aktörema föroch publikensen upplevelse.

Vi Föreslår sektorsmål för teaterområdet.
Landsting, kommuner och övriga berörda bör utarbeta teaterpolitiska pro-

i länen underlag för awägnin framtidagram insatser.som gar av
Vi föreslår vidare omfördelning inom för statsbidraget till regionaltramen

verkande till förmån förteatrar regionaltteatrar och tilltar ettsom stort ansvar
förmån för musikteater och dans. En viss minskning Riksteaterns produk-av
tion dramatisk bör ske mindreav utbud i deteater storstadsornrå-genom tre
dena. I takt med fasta musikteatrar regionaltatt tuméansvar kan Riks-tar ett

produktion musikteaterteaterns minska. Fortsättningsvis bör Riksteaternav
tilldelas uppdrag i fråga dans, bam- och ungdomsteater, Finskom teater,
Tyst Teater och mångkulturell ensemble.

Operans i Stockholm och Dramatens tuméansvar bör öka, stödet till fria
förstärkas och Samiskteatergrupper inrättas.teateren

Allt stöd till böramatörteatem direkt till amatörteaterns organisationer.
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22 Dans

människor.kommunikation mellanförformernade äldstaDansen är aven
haftkonstupplevelse har dansenSomvälkänd.funktion dansenSom social är

bred publiktillgänglig förvaritoch inteutvecklingsmöjligheterbegränsade en
musik ochsätt teater.samma som

dansområdet.sektorsmål förVi föreslår
i skolan ochb1.a.för bördansfor främja intresset görasOlika insatser att

arrangörssituationen.för förbättraatt
tillbl.a. ledaDet börstöd till dansen.ökatföreslår vidare totaltVi attsett

förutsättningar sådansensembler bättremedregionala institutioner attges
Riksteaternskvalitet i regionerna.säkrasdansverksamhet högkontinuerlig av

idanskonstenspridningtill bättreområdet bör ledauppgifter påökade aven
fria dansgruppematill debör öka. StödetlänsdanskonsulenterAntaletlandet.

samtidigt det koncentreras.utökas som
bör öka.dokumentation dansStödet till av

23 Musik

konstområdet. Musikenomfattandevittförgrenade ochMusiken detär mest
medryckan-levandetraditionerkonstfotmer,grad andrai högre än ettgör,

musikensärskilt de sättmånga, ärengagerande Förde och attsätt. ettunga,
sin identitet.uttrycka

musikområdet.sektorsmål förVi föreslår
och ioch kommunernalandstingenVi föreslår vidare gemensamt sam-att

underlagmusikpolitikregionalintressenter utarbetarövrigaverkan med som
i länenawägningar insatserlandstingens ochför kommunernas, statens av

samarbete mellan länen.och om
stödjandeochinitierandesamordnande,tillLänsmusiken bör utvecklas ett

bety-hälften, ochmedstödet minskasgenerellaregionalt musikorgan. Det en
stöd tillselektivtanvändas förstatsbidraget börfrigjordadel detdande ettav

jazz,förgenreproñleradetilllänsmusiken ochgenreproñlering centraav
kammarmusik.ochfolkmusik, körliv

förMedlentill Rikskonserter.ske anslagetminskning börEn viss ut-av
förde-beloppfors tillkonsertproduktionochvecklingsarbete ett somsamman

och andralänsmusikenefter ansökan frånsärskild arbetsgrupplas ar-av en
rangörer.

landstinget iBlåsarsymfoniker förutsätterStockholmsstöd tillFortsatt att
för orkestem.huvudrnannaskapetStockholms län tar

stödsammanförs tillfonogramproduktionolika stöd tillStatens ett som
Statens kulturråd.fördelas av
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24 Bild formoch

Bilden kommunikationsfonn och uttrycksform blir allt betydelse-som mera
full. Vi ständigt bildermöter högst skiftande kvalitet. Konstbilden infor-av

uttrycker och förmedlar känslor. Den stark konkurrens frånmötermerar, ett
brett utbud bilder.av

Bild- och fomtkonsten kan inte längre enbart definieras skulptur,som
måleri, teckning, grafik, foto omfattar installationer,även perfor-utanosv.

video och multimediamance,
föreslårVi sektorsmál för bild- och formområdet.

Stödet till det konstbildande arbetet bör förstärkas. Sveriges Konstföre-
Riksförbundningars och Folkrörelsernas Konstfrämjande tillförs ökade me-

del för utställningsersättning. Konstnärsnämnden tillförs ökade förresurser
internationellt konstnärs- och utställningsutbyte.

Förslag läggs fram inrätta designrâd.att ettom
Regional bild- och formplanering omfattar hela konstlivet i länet börsom

landstingengöras och kommunerna i samverkan med övriga intressenter.av
Delar det statliga tillstödet regionala knyts till insatser bild- ochav museer
formområdet.

25 Arkitektur

Ett samhälles vilja uttrycka sig och manifestera sig hari alla tideratt varit nära
sammanbundet med dess byggande. Arkitektur den konstart allaär påtagligt
lever Den påverkar medvetet och omedvetet. Arkitekturen tillämpadäross
konst med starka bindningar till funktionella och tekniska krav liksom till
givna ekonomiska och politiska villkor.

Vi föreslår regeringen Boverket i uppdragatt tillsammans medger att
andra berörda fram underlag för arkitekturpolitiskt handlingsprogram.ta lett
detta bör bl.a. kvalitetsbegreppet behandlas liksom utbildningsfrågor och
Arkitekturmuseets verksamhetsproñl.

26 Film

Film konstform.är Den förenar och förmerar egenskaper frånen andraung
konstområden. Film effektivtär medium för masspridning rörligaett bil-av
der. Bland de intresset för filmär mycketunga stort.

Ökade insatser bör för bevarandetgöras film.av
Stödet till produktion film bör det möjligtgöra tilldela konstnärligtav att

angelägna produktioner Åt-beloppstörre vadän nuvarande ordning medger.
29
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i frlmavtalet vadambitionernagrundläggandeför devidtasgärder bör av-att
efterhandsstödför- ochproduktionsstödet mellanfördelningen upp-avser

fylls.
och till regionalañlmproduktionsfonder film-till regionalaföreslår stödVi

mediecentraoch

bibliotekLitteratur och27

kulturbärare.identitets- och Detutomordentligt viktigt ärSpråket är av-som
ochi tillvaronförstå vad händermöjlighetför enskildesgörande den att som

språk förutsätterlevandeEtt rikt ochoch idéer.tankarför utbyte av
förnyelse.kontinuerlig ochochi språkligaförankring det varsamarvet en

särskilt uppmärk-delskulturråd får i uppdragStatensföreslårVi attatt
mindrefrån för svensk publiklitteraturöversättningarbehovet avavsamma

bokbranscheni samarbete meddelskulturkretsar,språkområden ochkända
littera-äldremöjligheterna köpafor ökaförslag till åtgärderframlägga attatt

minskari utgivningenfall breddenbokhandeln. l detklassiker iochtur
bör åtgärderekonomiska svårigheterökadebokhandeln uppvisaroch/eller

övervägas.
avgiftsfria bok-deinförs. LagenbibliotekslagVi föreslår garanteraratt en

nationellt nätverk.väl fungerandeinnehåller reglerlånen och ettom
gäller in-flexibel vadbli bl.a.länsbiblioteken börVerksamheten på mer

från länsbibliotekenomfördelasMedel börkonsulenttjänstema.riktningen av
Kungli-medi samrådkulturråd i uppdragStatenstill lånecentralema. att,ges

omfattandeutveckla katalogdatorsystemandra berörda,biblioteket och ettga
för allmänheten.tillgängligallmänlitteratur kanall utgivning görassomav

utställningar28 Museer,

iförändringarutifrån sina föremål, bilder och andra dataspeglarMuseema
årtusenden..och i människors liv och verksamhetnaturen genom

fält omfattar, förutom publikaVerksamheten brett och denspänner över ett
insamling, vård dokumentationsarbete.ochdelen, även

föreslår sektorsmål för museiområdet.Vi
mellan rollerna samla, vårda, visa och forska och de,Balansen göraattatt

i teknik, kultur-awägningarna satsningar naturvetenskap, konst ochrätta
för-historiska betydelse för museisystemets möjligheter i snabbtär ettstorav

samhälle.änderligt
föreslår vidare vårVi två nationella uppdrag för dokumenteraattmuseerna:

tid och utveckla läromedel.att museetegen som30



Sammanfattning

Museiforskningen ska finansieras med medel ochexterna museerna ges
möjlighet representerade i de humanistiskaatt forskningsområdena.vara

Riksutställningars medel för central produktion minskas och fördelningen
medlen bör förgöras ändamåletav av en sammansatt grupp.
Landsting och kommuner bör ioch samverkan med övriga be-gemensamt

rörda formulera museipolitiken i respektive län regionala museipro-genom
gram.

Statens kulturråd ska sektorsmyndighet museiområdet. Ettvara musei-
råd inrättas och knyts till kultunådet.

Riksantikvarieämbetet skiljs från de i organisationen ingående historiska
museerna.

29 Kultur och turism

Kultur och turism har många beröringspunkter. Som turist kommer många i
kontakt kulturyttringarmed sällan I vissamöter. regionersom be-man annars
fruktar satsningar på kultur och turism varandra Samarbetet mellan ansvariga

behöver förstärkas och kulturen börorgan få framskjuten ställning ien mer
lokala och regionala turismsatsningar.

30 Lokaler för kultur

Goda lokaler förutsättningär för mångsidig kulturverksamheten en nära
Överlagmänniskorna. bedrivs kulturverksamhet i goda och välutrustade loka-

ler. Offentligt stöd till kulturlokaler angeläget.är
Vi föreslår kulturpolitiska bedömningar skaatt det centrala vid för-vara

delning stöd till icke statligt ägda kulturlokaler.av Sådant stöd ska även
kunna utgå till biografer.

31 Vissa frågor kultur, högre utbildning ochom
forskning

Högre utbildning och forskning spelar roll inom alla samhällssektorer,stor
sambanden med kulturområdet flermen är och djupgående medänmer

många andra områden.
Både kultur och forskning handlar tankens frihet, sökande efterom om

kunskaper och djupare insikter, kreativitetnya och kommunikation.om
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inom kultur-vidareutbildningfortbildning ochbehovDet finns ett stort av
utbildning inrättas.museologisk börkompletterandeEn ettårigsektom.

ochförbättrasbehövergrundutbildningenkulturvetenskapligaDen ges
etableraskulturvetenskapbörforskningsanknytning. På sikt som en egen

forskningsresurser.disciplin medvetenskaplig egna
bättre kunska-kulturpolitik behövsverkningsfullbedrivaFör kunnaatt en
inrättaFråganeffekter.drivkrafter ochkulturpolitikens cent-ettattomomper

vidare.forskning bör studeraskulturvetenskapligförrum
forsknings-kulturlivet i frågaochforskarsanthälletSamverkan mellan om

öka.allmänheten börinformation till

styrningför32 Former statens

formuleraskulturpolitikennationellaGrunderna för den nonner, angessom
roller ochansvarsfördelning klargörtydligt uttaladEnmål och regler.genom

styrmedlet.dominerandedetförväntningar. Inom dessa är pengarramar
minskaanslagoch antaletreformerasbehöverkulturbudgetenstatligaDen

kraftigt.
myndighetsstrukturen.statligaiförändringar denmindreföreslår någraVi

samarbe-Kulturrådetsförtydligare. FormemabehöverSektorsansvaret göras
uppgifter inomRådet tilldelasutvecklas.områdeinom börandramedte organ

massmedieområdet.
tillför-medel. Behovettillföras ökadebörutvärderingUppföljning och av

kulturområdetpåstatistik ärproduktionkontinuerliglitli och stort.avg

finansieringKostnadsbedömningar och33

finan-förslag tillochområdeninom flerainsatserföreslår ökade statligaVi
Efter-budgetförsvagningar.tillinte lederreformemasiering. innebärDet att

storleken påpreciseratharövergripande karaktärhaftvårt uppdragsom
ñnansieringskällor.insatser eller

på:liggerökade insatserförslag tilli våraTyngdpunkten

och ungdom,bam-
landet,helaverksamhet över-

konstnärlig verksamhet.-
tillämpas.reducerad skattesatskulturområdet börOm införs enmoms

innananalyserasinförande böreventuelltKonsekvenserna noggrantettav
beslut fattas.
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Kulturpolitikens inriktning





l Kulturens betydelse

Ordet kultur har många innebörder. Vi inleder med välja kulturbegreppatt ett
och kulturpolitisktavgränsa ansvarsområdeett fungerar grund försom som
praktiskt/politiskt arbete. Vi koncentrerar på det centralt.är Detoss ärsom
viktigare vad kärnanatt är i kulturverksamhetenas om och kulturpolitiksom

läggaän möda på gränsdragningar iatt områdets utkant.
Kulturens betydelse för den enskilde och för samhället utgångspunktenär

för vår analys och våra forslag. När kulturpolitiken utformas det viktigtär att
hänsyn till konstens särprägel,ta mediernas karaktär och de krav som ansvar

för kulturarven ställer. Vi för därför diskussionen utifrån fem utgångspunk-
individens, konstens, mediernas,ter: kulturarvens och samhällets. Sist i ka-

pitlet lyfter vi fram dimensionen fömyelse-kontinuitet.

1.1 Ett kulturbegrepp för praktisk politik

Vi använder ordet kultur beskrivande, inte värderandeettsom ellerettsom
normerande, begrepp. Det innebär all litteratur faller inomt.ex. kulturbe-att

antingen tycker dengreppet, enskilda boken intressantman att är eller likgil-
tig, bra eller dålig. Ett beskrivande kulturbegrepp utesluter ingalunda att man
värderar olika företeelser, för kvalitetsdiskussioner.t.ex. att Men värde-man
ringarna får igöras andra företeelsemaäntermer ska kallas kultur ellerom
inte.

Det finns många beskrivande kulturbegrepp. De dels olikaär vida, dels re-
de olika perspektiv. Någrapresenterar exempel kulturär konst, kultursom

samling regler och värden, kultursom en kollektivt medvetande ochsom
somkultur allt på något harsätt anknytning tillsom människan, dvs. i prakti-

ken allt orörd Ingen kulturdeñnitionemautom natur. heltstämmerav med den
politiska och administrativa ansvarsfördelningen i dagens svenska samhälle.

I den kulturpolitiska debatten och i det kulturpolitiska arbetet ñnns exem-
pel olika kulturbegrepp. Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet HSFR har redovisat vetenskapligt kulturbegreppett bl.a. valtssom av
Kommunförbundet i kulturpolitikskrift Kultur haren enligt HSFRom att

medgöra mänskligt medvetande: "Kultur deär kunskaper, föreställningar,
värderingar, och andra idéer, kommunikationnormer blirsom genom mer

1 HSFR: Yttrande från programkommittén i kultursociologi. Stencil.
Svenska Kommunförbundet: Kultur, politik och planering. 37
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grupper." Isamhälleneller inom ellermindre uppsatsemaavengemensamma
vidare definition: "Be-kontinuitet" finnsi debattskrift "Fömyelse ochvår en

sammanfattande benämning på männi-därförkulturgreppet enses som en
mänskliga villkor ochmellan hand-skas livssituation, dvs.totala syntesen

nyskapande Bådanedärvda liksom de citeradelingar, sociala relationer,
konsten medel för bearbetning och kommunika-kulturdeñnitionema ser som

förstå sin omvärld, reflektera och ifrågasätta.för människortion, medel attatt
kulturdefinition.1974 kulturpolitiska beslut ingen Där gjordesI års gavs

den statligainstrumentell avgränsning knuten till kulturpolitiken.en mera
mening åtgärder inomkulturpolitiken bör enligt min"Den statliga avse or-

i fråga medier förbildens och områdendets, tonens samt omscenens,
vissaradio och television. Den bör vidare in-kommunikation såsom avse

förorganisationsliv åtgärder bevarainom folkbildning och attsamtsatser
kulturarv.och levandegöra

vill föra följande1974 års avgränsningUtifrån resonemang.
för i kulturlivet. I den bearbe-avgörande betydelse rikedomenKonsten har

frågor så mångskiftande det berikarlivets allaoch gestaltas sätt attetttas
idéer förs till debattmänniskor. Frågor ochoch berör allanästan ut som en

den demokratiska Konstartemadel i det offentliga samtalet och processen.
både det professionella och amatörverksam-och det konstnärliga skapandet,

i kulturpolitiken.kulturbegreppet ochheten, centrala iär
infor-forma bilden människan och världen, debidrar tillMedierna att av

och de roll för vår upplevelsevärld. Deoch kultur spelarkonst stormerar om
för information ekonomi ochför politiska dialogen,också viktiga denär om

i kulturlivOckså medierna centrala ochteknik och vetenskap.näringsliv, är
också vidare syftning denmediepolitiken harkulturpolitik, än avgrän-enmen

kulturella.sat
möjlighetmänniskors kunskaper.Bildningsperspektivet utvecklarör att

kommunikationenfantasi med andra människor. Bild-och kreativitet liksom
iinnebörder. för bildningningsbegreppet har två bådeDet står en process,

forma, I den första bety-betydelsen skapa eller och för mål strävaett mot.att
intryck,delsen information,det den där individen utifrånrör upp-process -

värderingarlevelser formar sin omvärldsuppfattning, sinaskapar elleretc. -
viss uppsättningIden andra betydelsen handlar bildningdetetc. som enom

viktigakunskaper, ideal, attityder skälskilda erövra.attansesosv. som av
inte sällanDet utifrån bildningsbegreppetden betydelsenär upp-senare som

elitistiskt.fattas eller för-Det uppfattningviktigt dennaär att nyanserassom
bildningsideal.ändras livaktig bildning ochdiskussiongenom en om

Efter-Kulturpolitiken betydelser.måste bygga bildningsbegreppets båda

2 Onsér-Fanzén Offentlig varför...kulturpolitik -för ochvem
SOU 1994:9:i Förnyelse och kontinuitet.

338 1974:28:Prop. Den statliga kulturpolitiken 287.s.
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vi starkt betonar ökad delaktighet ochsom skapande bildning,äreget
förstådd utvecklingsprocess hos individen, viktigsom utgångspunkt fören
många våra förslag. Bildningssträvanden bedrivs iav många former och har
olika källor. Därför bör inte bara "vissa insatser för folkbildning och organis
ationsliv" ingå i kulturbegreppet all bildningssträvan. Grundläggandeutan
bildningsinsatser skolorgörs och universitet också organisationerav men av
och enskilda människor. Det vi skäl för ökad samverkanser mellansom en
dessa områden och administrativt definierat kulturområde.ett

Kulturarven dvs. historia och traditioner, kulturlandskapet och den byggda
miljön liksom språket, de konstnärliga kulturarven och folkkulturen, ingår i
vårt kulturbegrepp. Den gällande formuleringen "åtgärder förnu bevaraatt

levandegöraoch kulturarv" har tillbakablickande perspektivett villsom
vidga till gälla kontinuiteten från dåtid nutidatt över till framtid. Språket lever
och utvecklas i ständig Gamla levnadsmönsteren impul-process. möter nya

inhemska traditioner traditioner frånmöterser, andra länder och kulturer. Allt
detta leder till förändringar i seder, bruk och levnadsmönster. Den byggda
miljön innefattar inte bara de gamla husen också de och demutan nya som
kommer byggas, dvs. också dagensatt arkitektur och stadsplanering. Det
handlar bevara och levandegöra kulturen/enattom i lika hög gradmen attom
aktivt med dem i framtiden.ta

Vi vill särskilt understryka kulturarv inte någotär enhetligtatt och enty-
digt. Kulturarv är materiellt slag också andligt, intellektuelltav ochmen
konstnärligt. Olika bärareär olika kulturarv. Sammantagetgrupper bildarav
de samhällets hela kulturarv.

Förslag till kulturbegrepp

Ett praktiskt/politiskt fungerande kulturbegrepp måste beröra både kulturens
kommunikativa sidor, och materiella uttryck,processer ändå bli såutan att
omfattande det förlorar sin praktiskaatt användbarhet. Vårt förslag relativtär
avgränsat och innefattar inte primärt religion ellert.ex. vidgar- sport men-
sig ändå något det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet.mot Det ingetär
vetenskapligt entydigt begrepp, det ska inte heller fylla sådan funk-men en
tion.

Kultur i denna bemärkelse ska i ljuset individens totala livssituation,ses av
olika levnadsvillkor och samhället igruppers Kunskapen livsformerstort. om

levnadsvillkoroch lika viktigär för utformningen kulturpolitikenav som
kunskapen konstens och kulturatvens innebördom och funktion.
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Med kultur menar

konstartema
medierna
bildningssträvanden
kulturarven

vi ordetNär använder kultur det normalt i denna betydelse. Men iblandär
talar vi också kultur i vidare bemärkelse. framgårDetom en av samman-

Ordethangen vilket det konst använder vi samlande beteckning påsom
alla konstarter.

politiskt-adzninistrariva kulruromrâdetDet

Med valet kulturbegrepp har vi också principerna för avgränsaangett attav ett
kulturpolitiskt ansvarsområde. praktikenI det komplicerat. Viktigaär mer
kultuñnsatser inom många samhällsområden, förskola,görs skola,t.ex. av
universitet och högskolor, vårdinstitutioner och samhällsplanerande myndig-
heter. Den nuvarande uppdelningen samhällssektorer kommeri stort sett

gälla under överskådlig tid. Det innebär politiskt-administrativadetatt att
kulturornrådet, det kulturpolitikens och kulturpolitikemas "hemma-ärsom
plan", smalare vårt kulturbegrepp.är än

Så har det också varit de decennierna. Det leder till grund-senaste samma
läggande slutsatser 1974: målenår för kulturpolitiken bör gälla all kul-som
turverksamhet oberoende till vilken samhällssektor aktörerna räknas ochav
samverkan mellan det politiskt-administrativa kulturområdet och andra sam-
häl lsomrâden viktig.är ytterst

1.2 Kulturens betydelse och krav förutsättningar

individperspektiv1.2.1 Ett

För individen fyller kulturen många funktioner varierar in-mellan olikasom
divider och under olika skeden i livet Vi lyfter fram några viktiga sådana ge-

nyckelord och utgångspunkter; självläsaren får utveckla ochattnom ange
lägga till.

Kulturen i identitet."vidaste mening människor viktig del derasger en av
Alla präglade sin lokala ochär nationella historia, livsstilar, tradi-av av av
tioner och värderingsmönster, musik berättelser,och landskapet ochav av

miljön.den byggda förDet de flesta källa till igenkännande,är hem-en
hörighet och förankring. Men kulturen också redskap för och attger var en40
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själv forma och synliggöra den identiteten. Grupper kan uttryck föregna ge
den delta eller avstånd från, olikaatt kulturyttringar.genom ta För dagens
ungdomar fyller musiken ofta den funktionen. Genomt.ex. valet musik,av
både i musiklyssnandet och i musicerande, kan de uttrycka tillhörigheteget
eller avståndstagande. eller likgiltighet. Kulturen har iengagemang vissa
sammanhang också prestigevärde för individen.ett

Det finns inte kultur i Sverige många. Att och erkännaen deutan olikase
delkulturerna, betrakta dem delar i spännande mångfald där alla harsom en
sitt berättigande och sina kvaliteter, viktigtär för den enskildes identitet och
for samhörigheten i samhället.

Mycket kulturens värde och glädje för denav enskilda människan kan
sammanfattas möjlighet till personlig utveckling. Människansom förfogar

mångaöver uttrycksmedel, många "språk". Ju fler "språk", desto rikare ut-
trycksmöjligheter för fantasi och kreativitet. Det lilla barnet använder dem
alla. Sedan bidrar fostran, utbildning, arbetslivets krav och samhällsanpass-
ningen till många människor blir mindreatt frimodiga och uttrycksfulla Ska-
pande verksamhet och kulturupplevelser inom familjen, i förskolan och i-
skolan möjligheter behålla och utveckla "språken",ger självkänslanatt och-
inlevelsefönnågan. Genom studieförbund, föreningar och kultur-institutioner
kan allt detta Återkommandelikaså hållas levande eller återuppväckas. ska-
pande och utövande från körsång till hembygdsforskning, från drejning till-
arbetar-spel, från rockmusik till vävning stimulansär och källa till lusten en-
och glädje för antal människor. Iett stort ännu antal gårstörre människor
konserter och teaterföreställningar, på utställningar och föreläsningar, lyssnar
på radio. och läser för upplevelsenstv skull.ser

Personlig utveckling innefattar också kunna vidga sina horisonteratt och
fördjupa sina insikter med hjälp kunskap och erfarenheter. Utbild-av ny nya
ningssystemet kunskapsbas. Kommunal vuxenutbildning,ger en företags-
utbildning och högskolans påbyggnadsutbildningar möjligheter till livs-ger
långt lärande med viss tyngdpunkt på vad behövs i arbetslivet. Mensom
många vill ha andra eller djupare kunskapermer, vadän kan skaffa sigman
inom den institutionella utbildningen för odla specialintressen,t.ex. verkaatt
inom föreningar och organisationer och kunna ställning till dagens ochta
framtidens samhällsfrågor. Här har det fria bildningsarbetet betydelse.stor

Kulturen medel för människor uttryckager sin mening, påverkaatt ochatt
förändra. Inom kulturens sfär finns både fakta och uttrycksmedelargument,
och "scener" för agerande. Kunskap från bibliotek, arkiv och kanmuseer
kombineras med erfarenheter och värderingar,egna gestaltas teater,som mu-
sik, film eller utställningar framförasoch och i föreningsloka-gator torg,
ler, på bibliotek och eller i medierna. När uttrycksmedlenmuseer mångaär
blir debatten rik på livfull och engagerande. Det bidrarnyanser, också till att
motverka det skrivna och talade ordet heltatt dominerar tankeutbytet i olika
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och gemenskap kultu-kommunikationfrågor. Möjligheterna till möten, som
värden.erbjuder dessär ett storaavren

det utmanande och denoch flärdfulla,också det festligaKultur är extrema,
befriande helt oberoende ioch det skrattet, vilkenkonstupplevelsenstora av

eller den andra bemärkelsen.utsträckning det "nyttigt" i denär ena
direkta deltagandet. Kultur harvärde inte bara detMen kulturens avgörs av

optionsvärde för många,existensvärde och dvs. tyckerockså ett attett man
folkbildning, musikskola, biofinns bibliotek,bra detdet är teater,att m.m.

villsjälv just då begagnar sig möjligheterna. Man detinteäven attavom man
det och erkänner andra behövertill hands behöverfinnasska när attmanman

folklig förankringkulturinsatsema har bredare denoffentligadet. De änen
deltagarstatistiken.utläsasenkelt kan avsom

saker:individens synvinkel handlar, starkt koncentrerat,Kultur treomur
möjligheter till kulturellatillgång till utbud kultur, haha att ut-ett egnaatt av

estetiska värden.miljö har historiskt djup ochtryck och leva iatt en som
i fråga delaktighet i denskillnader mellan människorDet finns stora om

beskrivet ochanalyserat ivårt kulturbegrepp. Detinomkultur ärsom ryms
förklaringar finns i geografiska. sociala, eko-utvärderingsrapporten. Viktiga

utbildningsmässiga förhållanden. För fler ska bliinte minst inomiska och att
drivkrafter hinderrespekteras och frågor ochdelaktiga måste olikheter om

8 och föränd-Vi i kapitel Kulturvanoroch bearbetas. dettaanalyseras tar upp
9-14.kapitlenlndividperspektivet präglarringssuategier. även

perspektivEtt1.2.2 konstens

erfarenhets-kombinera abstrakt kunskap medKonst förmåganbygger att
kvalificeratKonstenbaserad kunskap, känsla och estetiska värden. är ut-ett

konstnärligaför människans fantasi och kreativa förmåga. Detryck process-
för rikedomen i kulturlivet.och uttrycken centralaärerna

till kunskapoch ibland endaKonst konstskapande den vägen,är väg,en
våra tydlighetvårt fantasier Konstnären kan medinre, och drömmar. storom

sammanhang,kraft, också skildra enskildheter, skapaoch nyansrikt,men
konflikter betydelse det intepeka och lösningar. För konstens avgöran-är

uppskattasde alla böcker når läsekrets eller alla musikstyckenstor omom en
många. enskilda kreativDe konstverken delarutgör av process som omav en

den kvävs få följder för många människor, långt flerskulle och negativastora
Det insikt måste kulturpoliti-dem del konst. präglaän ärtarsom av somen

ken.
mångaDet finns beröringspunkter mellan konst, vetenskap och teknik.

skulle grundforsk-Konst och vetenskap handlar båda vad kunna kallaom
ning, viktigadär drivkrafter nyfikenhet och önskan problem. llösaär atten
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båda fallen får arbetets resultat ofta sin betydelse för bredare allmänheten
först efter tid och efter tillämpning andra.en av

Mellan konst och teknik grekiskans techne finns mycket språkligtnäraett
samband. De har båda betecknat människans förmåga skickligt ochatt este-
tiskt tilltalande utföra arbete. Ord byggnadskonst vittnarett detsom näraom

Ävensläktskapet mellan dem. konst i dag i huvudsak uppfattasom ettsom
estetiskt laddat begrepp där fantasi och kreativitet spelar roll, detstor rymmer
också dimension just handlar skickligheten och kunnande.som om
Konstnärligt och tekniskt arbete har således flera drag. Degemensamma
bygger båda ofta på erfarenhet och "tyst kunskap". Kreativ och innovativ
förmåga viktiga förutsättningarär för såväl tekniskt konstnärligt arbete.som

Resonemanget belyser hur olycklig och felaktig klyftanovan mellan- -
"de två kulturema" teknik/naturvetenskapär: å sidan, konst/humaniora åena

andmfden Att beröringspunktema tvärtom mångaär visar inte minst detta
betänkande, där vi gång gång konstaterar hur kulturens former och
innehåll samverkar med, påverkar eller påverkas den tekniska utveck-av
lingen. En viktig uppgift för kulturpolitiken bör därför på olika sättattvara
medverka till överbrygga klyftan mellan de tvåatt kulturema. En sådan

kanskesträvan är viktigare i dag någonsinän tidigare.
Konstnärligt arbete, vetenskaplig forskning och tekniska innovationer

bygger på människor med talang och idéer fåratt svängrum. Alla istort rör,
vid mening, vid samhälleliga problemlösningar. De också beroendeär av
varandra; kreativa miljöer innehåller rikliga tillfällen till ocksåmöten, slump-
mässiga sådana. mellan forskare, tekniker och konstnärer. Samspelet mellan
konst, vetenskap och teknik är nycklarna till kulturell och ekonomisken av en
förnyelse samhället. Det frågaär både för kulturpolitikenav och fören
politiken inom många andra samhällssektorer. Kostnaderna faller delvis
den enskilde, delvis det offentliga. Men vinsterna kommer hela samhället
till del.

Den konstnärliga kunskapen och konsmäremas perspektiv innehåller ock-
så ifrågasättande, kritik och debatt värderingar, företeelser och tendenser iav
samhället. Kulturella uttryck uppstår ofta motrörelser det etablerade.som mot
Konstnärerna öppnar perspektiv, vänder och kombinerarsynsättnya ofta
kunskaper från olika fält sätt.ett nytt

Men konsten ocksåär utveckling det lekfulla och det meditativaen av av
hos människan, två sidor har svårt få i det modernasom att samhäl-utrymme
let.

Begreppet "de två kulturema" lanserades 1950-talet den engelskeav
vetenskapsmannen C SnowP i artikel senare utgiven i bokform,en också
på svenska och har alltsedan dess återkommit med jämna mellanrum i
debatten. 43
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mellan konstnä-ii grad mötetutvecklingen högkonstnärligaDen äger rum
"levande" kulturlivetsi detsker direkt,Mångaoch publiken. mötenaavren

musikpubarkonstgallerier,ochkonsertsalar, iochteatersalonger museer
ochprofessionella konstnärermellani samarbetetrockklubbar ochoch arna-

den framtidanyckelfråga förmedierna. EnviaskerAllt fler mötentörer. nu
ochutvecklas så de dekani mediernakulturrnötenakulturpolitiken hurär att

och berikakomplettera"levande" kulturlivet kani detägermöten som rum
varandra.

påutvecklaspå konsten kankonstnärliga rikedomen byggerDen att egna
frihetkonstnärligyttrandefrihet och ärdet främsta,Ett dem, ärvillkor. attav

garanterad.
ochkonstnärliga upphovsmänarbetsmäjligheter förrimligaEtt ut-ärannat

väljer deblir reell för demyttrandefrihetenförst dåDet ärövare. somsom
möjligheterinnefattararbetsmöjligheterRimligauttrycksmedlen.konstnärliga

möj-arbete,upphovsmannaskap ochersättning förvisa det gör,att manupp
möjlighet konstnär-väntaexperimentera ochlighet pröva vägar, att utatt nya

rationaliserings-frånvaro andramisslyckas ochliga rätten att avprocesser,
konstnärligaställarimligakrav dem ärän att processer.som

15-16.perspektiv i kapitelutvecklar konstensVi

medieperspektivEtt1.2.3

medieområ-påutvecklingen1974 gällerförändringarna sedanEn de storaav
CD,massutbud video,och tv-kanaler,mängd radio-Vi hardet. ettennu

förekom förvarkenCD-ROM,datanätverk sättochdatabaser ettsamt som
teknikkulturpolitiken. Digitali öppnardå förutsågseller20 år sedan som

varitdataspelen harenklatv-kanaler. Defler radio- ochförmöjlighet ännu
utvecklas"verkligheter"virtuellaandra"cyberspace" ochförelöpare till som

förenarinteraktiva medierelektronikindustrin. Despel- och somav
teknisktkommunikationsmönstrenförändrar ärnätverk ochmänniskor i olika
takti snabbskekommerkommersiella genombrottenutvecklade och de att

kulturvanor.svenska folketstydliga spår iMedieutvecklingen har satt
och lyssnardagen2,5 timmargenomsnitt drygtiSvensken omtvser
lyssnar 5veckaUndertimmar dagen.radio drygt 2dessutom på caenom
4,2 miljonerochtid, på ljudkassettkortare eller längremiljoner svenskar, ca
individerolikaoch mellanolika ärSkillnaderna mellanböcker.läser grupper

utvärderingsrapporten.ibeskrivsDetdock ganska närmarestora.
Mångarisker.ocksåmöjligheterMedieutvecklingen öppnar rymmermen

ambiva-ediekulturen fullriktning. M ärverkar iinslag i utbudet än avmer en
frågor.kulturpolitiskakompliceradelenser. Därmed väcker den

förkonstlad, för-Standardiserad,ofta förkritiserasMediekulturen att vara
komplice-verklighetenpassiviserande. Men äreskapistisk ochdomsfull, mer44
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rad så. Kulturindustrinsän utvecklade former tillåter måttmer ett stort av va-
riation och mångfald det inte givetär den kommer till iuttryckattmen me--

idierna.
Nyare medieforskning har visat publiken knappast blivit passivatt mer av

sitt ökade mediebruk, aktiverade till skapande ochsnarare mer samvaro, eget
intresse för "levande" kultur. Inslagen verklighetsflykt fungerar inte enbartav

bedövningsmedel också korn kritik och utopi, eftersomsom utan detsom av
i kontrastenär mellan drömmarna och det verkliga livet lusten för-som att

ändra vaknar.
.Någon enkel överensstämmelse mellan kulturella uttryck och människors

inre identitet finns inte heller: nutida poplåt kan lika ärlig eller oärligen vara
gammal folkvisa och kan aldrig säker hur detsom en man vara ut-som

trycks förhåller sig till människornas åsikter och livsstilar.egna
Bildmediema arbetar med tecken och symboler. Eftersom sällanman mera

kan för givet vad olika tecken betyder kanta det understödja utveckladen re-
flexiv förmåga. Här kan vi få växande klyfta mellan dem vill och kanen som
utveckla den förmågan och de inte det och därförgör kommer saknasom att
möjlighet kritiskt värdera ochöppna underliggandeatt budskap i medieutbu-
det.

Medieutvecklingen har också redskap for uttryckagett ärnya att vem man
eller vill Det finns förutsättningar för medierna uttrycksmedelvara. att som
och kommunikationsform kan bli ytterligare "språk", kommerett attsom an-
vändas allt fler. Men klyftan mellan dem behärskar teknikenav och demsom

olika skäl inte kommer behärska den kansom medverkaav till existe-att att
rande kulturklyftor fördjupas och uppstår.att nya

Teknikutvecklingen har andra konsekvenser.även De konstnärliga upp-
hovsmännen och deras organisationer får allt svårare ersättning för allaatt
former utnyttjande de konstnärliga alstren på grundav tekniskaav rentav
svårigheter kontrollera spridning och användning.att

Medierna bestämmer långai stycken vår bild själva och världen.av oss
Etermediemas, särskilt televisionens, genomslagskraft De harär styrkanstor.

kunna skildra ögonblickets händelseratt samtidigt de kan långa tids-som ge
perspektiv. De kan parallellt visa utvecklingen iden miljönnära och olika
håll i världen. De arbetar dokumentärt, med frktion och med blandformer dem
emellan.

Etermedierna kan nåockså med musik, dansförestâllningar, kul-ut teater,
turhistoriska perspektiv till Iyssnar- och tittarslcaror den "levande"m.m. som
kulturen sällan har möjlighet nå. Man kan arbeta med den "levande"att kultu-

gestaltningsformer också med formerrens karaktäriserasmen radionssom av
respektive televisionens Televisionen kan allkonstverketsegenart. ge oss
många dimensioner. Den "levande" kulturen erbjuder dock mångfalden av

och konstnärligaröster uttryck radion och televisionen bättre börsom utnytt-
ja. Därför samspeletär mellan radion, televisionen och den "levande" kultu-
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nycklarna till mångsidigt och vitalt kulturliv. I många avseendenettren en av
fungerar samspelet bra. På de punkter där brister måstedet ansträng-stora
ningar för i allmänhetens intresse övervinna svårigheternagöras att

Framtidens kulturpolitik måste kraftfullt förverkasätt mediernasett att
möjligheter information, kunskap, upplevelser och samspel mel-stora att ge

lan människor till i former mediernas Detär gäller förtas vara som egna.
mediernas hela utbud, det gäller för rollen informatörer konst ochsom om
kulturhistoria och det gäller för rollen förmedlare olika konstyttringar.som av
Dagens tendenser till ägarkoncentration, konkurrensmotiverad likriktning av
utbudet i radio televisionoch och den ofta låga prioriteringen rollenav som
kulturförmedlare några hoten sådan utveckling. Det ökandeär motav en anta-
let kommersiella tv-kanaler ställer särskilda lcrav allsidigt och kvalitativtett
public service-utbud.

Stor uppmärksamhet måste också datateknik, bLa. multimediaägnas
och teknik. Här finns rad positiva utvecklingsmöjligheter detnärannan en
gäller tillgång på kunskap, kanaler för information och debatt och uttrycks-

förmedel konstskapare och andra. Den breda allmänhetens möjligheter fåatt
tillgång till informationsdatabaser och kommunikationsmöjligheter via nätverk
måste underlättas. Teknikens möjligheter bör användas för minska infor-att
mations- och kunskapsklyftor i samhället. Används teknik för att t.ex.ny
sprida rasistiska budskap och odla antidemokratiska tendenser måste det
uppmärksammas och åtgärder vidtas.

Vi utvecklar medieperspektivet i kapitel 17 Massmediemas möjligheter.

1.2.4 Ett kulturarvsperspektiv

Historisk och kulturhistorisk insikt viktig för och individersär gruppers
identitet och självkänsla Varje generation måste tillägna sig den, inte bara för

den belyser vad var-it, också för den visar framåtatt vägenutansom att ge-
klarare insikt möjligheter och begränsningar. Utan förankring iattnom ge om

historia, kunskap de blir människor lättarötterna, manipule-utan om egna att
Den rotlöse riskerar falla offer för missledande falskaoch verklighets-ra. att

beskrivningar.
Om historielöshet å sidan farlig, inlevelsenkan iär det förflutna åena

andra sidan leda till avskärmning, avståndstagande och verklighetsflykt. An-
vändningen kulturarven kan inriktas skillnader, fonnuleras med sikte påav

utesluta andra gemenskap och användas legitimeraratt ur ettsom vapen som
detövergrepp upplevs främmande ellermot som som nytt.

Kunskapen förflutnadet måste åtkomlig för alla. Viktiga spårom vara av
historien får vi söka i idéer, attityder och samhälleliga institutioner. Lokala,
regionala och nationella traditioner och sedvänjor har utformats sekel-genom
långa Hit hör dialekter, folkminnen, musik46 processer. ortnamn, personnamn,
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sångeroch kort de immattiella kulturarven. Hit hör också kun-sagtm.m.,
skapen arbetets villkor, näringarnas utveckling, religion, politik ochom so-
ciala förhållanden och de skiftande perioder strider eller lugn utvecklingav

rått dessa fält.som
Det människor bearbetade landskapet, byarnas och städernas strukturer,av

de offentliga enskilda byggnader och anläggningar för olika ända-rummen,
mål, deras detaljer, dekorer och inredning den kanskeär påtagliga delenmest

kulturatven.av
Den byggda miljön avspeglar samhällets utveckling socialt, ekonomiskt,

tekniskt, politiskt och kulturellt. Bebyggelsen innehållsrik bildger en av
samhällets utveckling. Där de långa historiskamöter perspektiven vår tids
samhälle. Så bjuder bebyggelsen ständigt upplevelser, inte alltid medvet-nya

ofta med känslan med intellektet.än Förmågan läsana, och tolkamer att
byggnaders och städers språk därför viktig förär alla.

Trygg förankring i den byggda miljön möjligheteroch påverka dessatt ut-
veckling säkerhet och styrka. ingetAtt sin omgivning, integer veta om att
kunna välja bor och verkar, inte kunna påverka sin miljö innebärvar man att
ouygghet, väcker missnöje och kanaliserar inte sällan hat. Att bevara och
återanvända äldre bebyggelse berättaär hur vårtsätt samhälleett att om ut-
vecklats till vad det Det ocksåär utgångspunkt för harmoniskten att ett

kombinera det existerandesätt med framtidens förmåga till nyskapande.
De konstnärliga har i flera avseenden särställning skaparearven en som av

referensramar. De kärna iutgör varje kulturgemensamma och haren en
central plats i samhällets kollektiva minne. Klassikema omistligär delen av
dagens konst, både de ständigt spelas, visas eller läses ochattgenom genom

de påverkar det skapas Folkmusik, folkligatt dans, hemslöjd ochsom nytt.
hantverk andra traditionsbärandeär kulturformer.

De konstnärliga lever inte bara tidöver också geografiskaöverarven utan
God konstgränser. universellär och universellaäger värden och därförutgör

område där vi tydligt och naturligt delaktiga iett är europeisk och globalen en
tradition och ingår i kulturell kontinuitet. De konstnärliga erbjuderen arven en
möjlighet till bred gemenskap allaöver gränser och bryggautgör mellanen
skilda traditioner och ursprung.

Kulturan/en ställer kulturpolitiken inför tvâ grundfrågor: hur ettman
aktivt för demsätt med sig i framtiden och hur hanterar de frågor därman
besluten får oåterkalleliga konsekvenser.

Både de konstnärliga och de folkliga traditionerna fordrar for sinarven
fortlevnad de aktivt bevaras, tolkas och används.att Folkliga traditioner och
sedvänjor måste ha något dagenssäga människor de ska levaatt vidare.om
Den skapande traditionen måste ocherövras igen. Det ligger delvisom om
inom, delvis utanför kulturpolitikens makt medverka till det.att

De oåterkalleliga besluten gäller kulturarvens fysiska uttryck byggna-som
der, miljöer, föremål och arkivalier också olika dokumentation.men typer av
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Det gång gått förlorat kan aldrig återställas i autentiskt skick. Detsom en
ställer hav förmågan värdera olika företeelser i långsiktigtstora att ett per-
spektiv viljanoch kommande generationer.att ta gentemotansvar

Vi utvecklar kulturarvsperspektivet i kapitel 18-19.

1.2.5 Ett samhällsperspektiv

Med sarnhällsperspektiv vi perspektiv har detett ettmenar som gemensamma
för nationen, regionen respektive orten/kommunen i centrum.

Det vi kulturens betydelse för individen och konsten, medier-sagt om om
och kulturarven också giltigt i samhällsperspektivet.är finnsDet närana ett

samband mellan rikt och mångsidigt kulturliv och och demokra-öppetett ett
tiskt samhälle. Kulturen och konsten omistligt medel förär levandegöraett att
människans mångfald och okränkbara värde.

I de tidigare avsnitten har vi markerat kulturens betydelse för identi-att ge
Utan referensram förmår ingen samhällsbildning sinatet. en gemensam att ge

medborgare den förankring de behöver. Referensramen och identiteten fö-är
remål för ständigt pågående diskussion, värdering förändring.och Ut-en
vecklingen och invandaprövar mönster.utmanar

Kulturen hållerutgör väv ihop samhället, den berättarväven som som om
det varit och förklarar det blev. Den bildas alla bevaradesom som av
materiella ting, konstnärliga erfarenheter,uttryck, kunskaper, värderingar och

Det i denna kontinuitet denär kulturella identiteten skapas. Ettnormer. som
dynamiskt samspel mellan dåtid och framtid pågår hela tiden.

Språket utomordentligt viktig identitets-är och kulturbärare. Etten gemen-
språk betyder i många fall för sammanhållning och solidaritetsamt änmer

själva medborgarskapet. Men varje språk också barriärutgör moten om-
världen. Sverige litet språkområde.utgör Ett villkor för bevara vårett att
identitet och vår kultur vi vårdar försvararär och språket och utvecklar detatt

Brister i dettasätt. avseende försvårar också iett värl-varsamt stegen ut
den.

Ålett internationellt orienterat samhälle får identitersfrâgan två sidor. ena
Åsidan skärps kraven fast förankring i den kulturen. andra sidanen egna

måste tyngdpunkten förskjutas till förståelse för samspelet med andraen
människor och kulturer. Förankringen i det kulturarvet står inte iegna mot-

till internationell solidaritet, förståelse och respekt för andrasats folk och
kulturer. Den förutsättning.är tvärtom Det medvetenär när ochären man om

i sin identitet kan sig ochtrygg öppna och tole-generösegen som man vara
det kan upplevas annorlunda främmande.ochrant Kulturenmot som som ger

möjligheter föra det ochsynsättet stärka människors vilja tillatt toleransut att
och öppenhet.
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Delar dagens svenska kultur har specifikt svenska medanrötter, andraav
har sitt i andra kulturer. utifrånDe lånade kulturelementenursprung genom-
går omstöpning och anpassning omformar det främmande till någoten som

lån, till bearbetningarän där det utländska och detannat svenska ingår en
oskiljaktig förening.

Kulturen mångskiftandeär och innehåller många delkulturer. Att stat,
landsting och kommuner i praktisk kulturpolitik och erkänner de mångaser
olika delkulturema förutsättningarnaär för kunna dra rike-en attav nytta av

idomen mångkulturellt samhälle. Respekt för olika kulturellaett identiteter
möjligheternaökar hålla ihop samhälle präglat humanistiskaatt ett värden.av

identitetsskapandeDe faktorerna kan dock fungera både inneslutandesorti
och uteslutande, både leda till gemenskap och utanförskap.

Allt fler invandrare kommer i dag till Sverige från länder tradition ochvars
kultur främmande förär de flesta bor här. Att bevara och uttryck försom ge
den kulturen naturligtär och viktigt för invandrarnas identitetegna ochegen
för deras möjligheter förstå den kultur demmöter häri Sverige.att Kon-som

kan Det finns inslag i andra kulturertrasterna kanstora. kon-vara som vara
fliktskapande eller inte acceptabla utifrånär den samhälls- och människo-ens

bär det svenska samhället. Grundinställningen måste docksyn som upp vara
olika kulturella traditioner ska kunna utvecklas ochatt uttryckas parallellt. Att

visa öppenhet och intresse visaär respekt forsätt andra människorett ochatt
värderingar. Samtidigt invandringen och invandaprövarsom utmanar mön-

tillförs hela samhället något I spänningsfáltetster mellan olika kulturernytt.
växer uttryck fram kommer förena människor med olikanya bak-attsom
grund.

Frågan öppenhet mellan människor med olika kulturella identiteterom är
naturligtvis inte begränsad till gälla invandrare. Grunderna föratt männi-att
skor sin bakgrund eller aktiva val,genom eller förgenom permanent en pe-
riod sina liv, ingåri eller flera delkulturer hänger inteav bara meden samman
de etniska rötterna, med allmän livsinställning och livsstil,utan med politiska
eller estetiska värderingar, utbildningsmässiga och ekonomiska villkor m.m.

kulturenI uppstår idéer, invanda föreställningar annorlundaprövas,nya
perspektiv öppnas, motsättningar överbryggas och insikter fram.växernya
Mångfalden har värde. Det viktigtär det finnsett stort allt från of-att stora
fentliga publikevenemang till små arbetssammankomster. Särskilt viktiga är
möjligheterna till oväntade ochmöten möten traditionellaöver gränser.

Under år har kulturens roll fär den regionala och lokalasenare utveckling-
uppmärksammats. Insikten kulturens betydelseen kreativitetsutlö-om som

sande källa, identitetsskapande kraft, lokaliseringsfaktor,som som som ar-
betsmarknad Ävenoch turistattraktion har ökat. forskningensom ännuom
inte kan belägga de optimistiska kulturensmest ekonomiskatesema effek-om

har kulturen omvittnad betydelse förter, självkänsla, framtidstro, kreativi-en
och och därmed for helatet samhällsklimatet.engagemang
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prestigevärde, förockså symbolvärde ochKulturen har t.ex.ett ett att
region nationen i med andra länder.manifestera stad, eller samspelet Enenen

kulturpolitiska awägningarna gäller den mellan dede ständiga storaav pre-
stigefyllda satsningama och "vardagskulturen".

kritisk funktion. På gångKultur fyller också den kan fun-samma somen
kitt, kasta motljussamhälles kan den samhällets institu-överettettgera som

tioner, mekanismer strukturer.och
Hittills vi uppehållit vid kulturens positiva värden. kulturenhar Menoss

också mångahar inslag finner störande och stötande. delEnt.o.m.som av
kulturens uttryck kan motbjudande till form eller innehåll och utmanavara

värderingar och uppfattningar god smak. Nya konstnärliga uttryckgängse om
invanda kvalitetsuppfattningar. Nya kunskaper och insikter inteärutmanar

sig frånalltid behagliga och kan väcka lust avskärma komplikationer ochatt
svårigheter, distansera sig från människor uppfattningmed elleratt annan

förankringkultursyn och söka efter enkla lösningar. Det ochatt som ger
identitet kan fresta till nostalgiskt tillbakablickande och slutenhet. Det kannya

fler möjligheter försvinna i verklighetsflykt in i fiktiva världar.attge oss
Möter dessa komplikationer från och kommunernas sida medstatensman

försök påverka konstens form och innehåll, profilen på organisationernasatt
ingrepp, frånverksamhet eller liknande det demokra-gör öppna,avstegman

tiska positivasamhällets kultursyn och kulturens värden.äventyrar

1.3 Förnyelse och kontinuitet

Förnyelse och kontinuitet två dimensionergrundläggande i kultur och kul-är
turpolitik. De samspelar dynamiskt. förnyelse sinAll har utgångspunkt i ett
historiskt sammanhang.

lculturomrädetAtt skapa förutsättningar för dynamik på viktig uppgiftär en
för kultur-politiken. En tydligare hittills markera kulturens identi-väg är änatt
tetsskapande möjligheter och och erkänna de många delkulturema ettse som
lands kulturliv uppbyggt En stimulera utveckling ochär väg är attav. annan
förnyelse inom konstnärer,stöden till organisationer institutioner.och

Öppenhet och frihet skapandeti nödvändig del i all kulturverksam-är en
het. Vi markerathar det tydligt i konstens perspektiv. Det offentliga kultur-
stödet bör stimulera till utveckling profilering.och

Öppenhet i mottagandet lika nödvändig. Mottagaren behöver ha lust ochär
mod och uppleva sådant inte omedelbart känns igen, vågaatt se som att om-

invanda söka tolkningarpröva och sigmönster, för oväntadeutsätta mö-nya
Öppenhet och utveckling också nödvändig för delaktigheten inteärten. att

ska förbehållen begränsad krets.vara en
I allt intemationaliserat och högteknologiskt samhälle ökar utbytetett mer
kunskap, idéer.tankar och50 Mycken konst, främst musik, bild och dans,av



betydelseKulturens

kan förstås språkgränser.över Konsten internationellockså iär den bemär-
kelsen den uttryck förär grundläggande mänskliga behov. Konstenatt beri-
kas på avgörande impulser frånsätt andra länder och kultumriüöer.ett Detav
måste finnas for internationellt kulturutbyte. Invandramas olikagott utrymme
kulturella traditioner och uttryck måste möjligheter berika kulturlivet iattges
dess helhet.

Teknikurvecklingen skapar helt möjligheter för konstnärligt skapandenya
och för utbyte tankar, idéer och upplevelser. Konstnärema kan teknikenav ge
form och innehåll den till sig och använda den. I olika konstfor-att tagenom

finner dessutom många gånger tidiga och viktiga kommentarer tillmer man
den tekniska utvecklingen. Konstnärens intuition ofta långtär träffsäkermer

forskarens.än
I modernt samhälle efterfrågas kreativitet alla områden. Mångaett pro-

blem får sin lösning kombinerasätt kunskaper,ett nyttgenom att attgenom
tillämpa erfarenheter från område på helt I vid mening sysslarett ett annat.
både konst och vetenskap med utforska det okända och det gripbartgöraatt
och begripligt för den enskilde. Utvecklingen konst, teknik och vetenskapav

avgörande forär den kulturella och ekonomiska förnyelsen samhälletav
Ett inslag i öppenheten är omprövning. Att återkommande kritiskt granska

glädjen och med olika verksamheter och kunna avsluta detnyttan fylltatt som
sin funktion skapar för idéer, uttrycksformer och verksamheter.utrymme nya
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finnsDet starkt samband mellan kulturen och samhället iett måstestort som
beaktas kulturpolitikennär formas.

Att bedöma den framtida samhällsutvecklingen svårt. Värdetär i för-att
söka ligger inte i möjligheten träffa alldeles Värdeträtt. ligger i väckaatt att

stimuleratankar och till debatt förberedelse for med detmötet ärsom en som
förutse.svårt Det kan leda till omedelbara slutsatseratt och handlingar. Det

kan öka ochöppenhet handlingsberedskap inför det oväntade. Det kan stärka
viljan undan för undan försöka forma den framtiden.att egna

Vi inget försökgör teckna helhetsbild begränsar till någraatt utanen oss
företeelser och tendenser troligen kommer prägla det svenska samhäl-attsom
let. Vi pekar den omvälvning industrisamhället pågår,t.ex. denav som

elektroniskt baserade, inforrnationstekniken just får sitt bredanya, som nu
genombrott påoch effekterna ökad global rörlighet invandring,av en genom
resande och kommunikation via medier. Dessa företeelser tillsammans med
ytterligare några vi viktiga i sigär och de har direkt sambandtarsom upp ett
med kultur och kulturpolitik. En bakgrund finns i utvärderingsrapportens
kapitel

Beskrivningama väcker frågor vilket samhälle önskvärt ochärom som
vilket kan förväntas. Vi detta och kulturens plats, rollsom resonerar om om
och i framtiden.utrymme

2.1 Föränderligt och statiskt

Framtiden inteär uteslutande föränderlig och oförutsägbar. Det finns inslag
beständigaär och sådana relativt förutsägbara.är Sverigessom som geogra-

fiska läge och grundförutsättningarna. Sverigenaturresurser glestärger ett
befolkat land. Vi litet språkområdeutgör där språket,ett utländska in-trots
fluenser, bara förändras långsamt. Strukturen städer, stadsdelar, samhäl-av
len och bostadsbestånd ändras inte heller nämnvärt under överskådlig tid.
Däremot kan landskapet komma förändras grund omställningaratt i detav
svenska jordbruket. Resultatet kan bli minskande iöppna landskapetytor
samtidigt de maskinbearbetade odlade blirsom ännu ochstörre enhet-ytorna
ligare.

Jordbrukets förändring och landsbygdens avfolkning sker parallellt med
industrisamhället förändras. Brukskulturenatt redan historiaär och de stor-
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skaliga industrier den i vårt sekel i sinär förersattesom tur utsattanu en
kraftig omdaning.

I värld med flera etniska och hundra nationer haren tusen ettgrupper par
Sverige tillsammans med fåtal andra länder hittills karaktäriseratsett et-av en
nisk homogenitet enligt traditionella kriterier språk, nations-som gemensamt

beståttgränser under relativt lång tid och religion. Till-som en gemensam
med fredsperiod i 200 åri kombinationnärmare medsammans en varatsom

relativt små politiska förändringar har unik stabilitetnärmast och kontinui-en
kunnat uppnås. Med ökad invandring från andra kulturkretsartet förändras

detta.
Den utveckling utanför vårtäger land påverkar alltsom egetrum oss mer.

På tid har snabba, radikala och delvis oväntade politiska för-senare sett
ändringar både i den omvärlden och inärmaste övrigt. På det ekonomiska
området sker konjunkturstyrda och strukturella förändringar i den intematio-
nella och den svenska ekonomin påverkar förutsättningarna för välfär-som
den.

De globala frågorna fred, ekologisk balans fortfarandeär långtom m.m.
ifrån sina lösningar och kan få rad konsekvenser i framtiden. Den snabbaen
tekniska och vetenskapliga utvecklingen förändrar ständigt förhållanden inom

arbete, kommunikationer, hälsa, utbildning fritid.och Ocksåt.ex. våra vär-
deringar förändras. Vi får dagligen impulser från andra kulturer, andra reli-
gioner och andra såväl inom vårt land via och gräns-grupper eget som resor
överskridande massmedier.

2.2 Arbetet och villkorarbetets

Arbetet har central plats i våra liv. Inget land i västvärlden har så högen en
andel förvärvsarbetande i yrkesverksamma åldrar Sverige. De allra flestasom

människor i dag inställda förvärvsarbeta delen sittstörreunga att av
liv. Arbete och yrkesroll viktiga delarutgör den identiteten.vuxna av egna

Men attitydundersökningar visar förändringar i inställningen till arbetsli-
där många ungdomar vänder sig hierarkiska arbetsmiljöervet, ochemot

prioriterar rörliga och självständiga yrken framför yrken med hög status.
Förändringar i arbetslivet pågår hela tiden. Branscher och företag rationali-

och ägandet blir internationellt Många traditionella yrken föränd-seras mera
och del försvinner. Det innebär ofta omställningssvårigheter, iblandras en

arbetslöshet också hantverkskunnande, viktig del iär vårtattmen som en
kulturarv, riskerar förlorat.att

Industrisektom fortsätter minska sitt behov arbetskraft, bl.a. medatt av
hjälp ständig teknisk utveckling effektivisering.och Till följd automati-av av
serade kommer industriproduktionen i mindre utsträckningännuprocesser att
behöva arbetskraft för54 rutinarbete eller tempoarbete. Det innebär ökade krav
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på kompetens hos de arbetare blir kvar. I takt rationaliserinmedsom garna
blir arbetsuppgifterna övervakande, analyserande och korrigerandemer av
karaktär. Människan träder in rutinerna ellernär automatiken fallerar eller
förebygger fel uppstår. Ansvaret för helheten ökar. Gränserna mellanatt
arbetaryrken tjänstemannayrkenoch håller försvinna på vissa områden.att
I många fall kan de uppgifterna också erbjuda arbetstillfreds-nya en ny
ställelse.

Tjänstescktom har länge expanderat. Den offentliga sektorn har dock de
åren minskat sitt personalbehov till följd åtstramningar i densenaste av

Ävenoffentliga ekonomin. inom tjänsteproduktionen sker automatisering.en
I debatten fors också fram förslag ökad tjänsteproduktion.om

Arbete i hemmet eller lokala "arbetsstationer" har framtideni för-stora
utsättningar bli verklighet inom flera yrkesområden. Det blir möjligt medatt
hjälp dator, mobiltelefon, AXE-tjänster. telefax Men arbetsplatsenav m.m.
kommer inom överskådlig tid fortfarande de ställen där mångaatt ettvara av
människor i vardagen.möts

Kraven på arbetskraften kommer öka i framtiden både i frågaatt om
grundutbildning, i fråga fortbildningsuccessiv ioch fråga flexibelom om an-
passning till ändringar i arbetets innehåll former.och Det ställer krav ut-
bildningssystemen, företagen och på de enskilda människorna. De som

förmårinte kraven löper risk slås från arbetsmarknaden.mot storsvara att ut
inteDet hellerär säkert det kommer finnas arbete alla. Förutomatt att

automatiseringen och tjänstesektorema beror det det svenska nä-av varu-
ringslivets allmänna konkurrenskraft, internationella inhemskaoch struk-
turförändringar inom ekonomi, industri och handel på utvecklingen isamt en-
skilda branscher, regler arbetsmarknaden något mycketärm.m., som
svårt bedöma. Som motmedel till brist på arbete alla diskuteras iblandatt
arbetsdelning eller form arbetstidsförkorming.annan av

Arbetsplatsen många viktig del deras sociala kontakt och mänsk-ger en av
liga gemenskap. En angelägen uppgift för kulturpolitiken blir bidra tillatt att

förutsättningarskapa för dessa vardagliga kontakter kan upprätthållas näratt
villkoren för förändras.arbete

2.3 Kunskaper, kunskapsbehov kunskapsklyftoroch

Utbildningsskillnader och utbildningsbehov

Framtidens samhälle kommer inte bara kräva god allmänbildning medatt en
språk och teknik viktiga inslag. Specialkunskaper kommer laävassom att
så alla yrkesornråden. Genom intemationaliseringen ställs kravgott som nya
på förmågan kommunicera språkliga och kulturellaöver gränser.att
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Vi får under de kommande decennierna ökande andel i be-en personer
folkningen med gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Trycket på hög-
skoleväsendet kommer öka och utbildningstiden för många kommeratt att
förlängas med ytterligare två till fyra år under den kommande ZO-åisperioden.

Drygt 20 % årskull går vidare till någon form högskoleutbildningav en av
och andelen ökar. Men högskolan och universiteten kommer bara utgöraatt

många utbildningsvägar.en av
Även andelen ungdomar söker sig till gymnasieskolan har ökatom som

kraftigt de decennierna kommer det inom överskådlig tid fortfarandesenaste
finnas mycket människor saknar gedigenatt grundut-storen grupp som en

bildning. Det visserligenär de äldsta i störst utsträckning har kortsom en
utbildning. Men fortfarande det årligenär 5 000 ungdomar lämnarca som
skolan efter bara nio år och med ofullständiga betyg. Ytterligare 10 O0 ung-
domar kan inte beredas plats på gymnasiet eller lämnar sin plats och övergår

Årtill individuella utbildningsprogram där alla inte fullföljer. 1990 hade bara
79 % de elever gick till högstadiet 1980 avslutat gymnasieutbild-av som en
ning och 31 % hade avslutat utbildning på studieförberedandeen en gymna-
sielinje. Under överskådlig tid kommer det alltså finnasatt storen grupp
människor befinner sig i kunskapsmässigt underläge. fyllsDen hela ti-som
den på med de ungdomar inte tillgodogör sig utbildningen i grundskolansom
eller gymnasiet.

Skolan måste alla ungdomar grundförutsättningarna för yrkes- ochge
samhällsliv. Samtidigt kommer behovet påbyggnadsutbildningarav att vara

i framtiden. Utbildningen upphör inte efter ungdomsåren.stort Lärande
kommer behövas under alla livets skeden och det livslångaatt lärandetgenom
får högskolan, såväl folkbildningsorganisationema och särskilda utbild-som
ningsföretag, ökande betydelse. Med specialiseradstarkt industri kan vien
också räkna med företagen själva hand del utbildning.att tar om en

Kultur och utbildning i samverkan

Kunskap avgörande förutsättningär både för den enskildes möjligheteren
och för samhällets utveckling. Ingen faktor har heller så starkt samband med
delaktighet i kulturlivet utbildningsnivå. Att med all kraft överbrygga ochsom
motverka kunskapsklyftor därför allraär betydelse för individerna,störstaav
för samhället och för kulturen.

Förhållandet mellan kultur och utbildning ömsesidigt berikande.är Kultu-
har värden i sig själv och dessutom unika möjligheterstoraren ger att varva

traditionell kunskapsförrnedling med känslomässig kreativoch formen mer
inlärning. Det effektivt inlämingssynpunktär samtidigt detav ur ren som ger

eleverna fler "språk". Kulturen erbjuder alternativa möjligheter uttryckaatt
tankar och ställa frågor. Med hjälp musik, bilder, rörelse eller drama kanav
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existentiella och vardagliga frågor liksom problemen i samhällsutvecklingen
illustreras, diskuteras och klyftor överbryggas eller förhindras.

Skolan kan mycketgöra för lägga förgrunden balanserad och in-att en
siktsfull relation mellan människor kön, etniskt eller kapaci-oavsett ursprung

Det inomär skolan kultur itet. olika former har chansen allasom mötaatt
barn och ungdomar lika villkor. De estetiska ämnenas perspektiv och ut-
trycksmedel har viktig roll i framtiden. Genom olika färdighetertränaen att
och uttrycksmöjligheter i kombination med faktabaserad och förståel-en mer
seinriktad utbildning ökas möjligheterna hantera framtida utmaningar. Menatt

det förhållandenaär i skolanytterst helhet- klimatet i skolan, arbetssät-som
integrationen mellan teoretiska ochtet, praktiskt-estetiska inslag avgörsom-

vilka resultat nås. Frågan skolans kvalitet och god kvalitetsom tillför-om att
säkras alla elever grundläggande.är

De inneboende möjligheterna i kulturella uttryck bör motsvarande sätt
till i fortbildningen. Det skertas redan i mångavara sammanhang.

Ökande2.4 risker för sociala klyftor

I takt med lcraven på utbildning ökar bliratt det också tydligt alla inte kanatt
tillgodogöra sig den. Det gäller både traditionella kunskaper och förmå-t.ex.

förstå och använda teknik.attgan ny
Omdaningen arbetsmarknaden förstärker dessa effekter. Genomav att en

del ställs utanför arbetslivet förstärks gamla klyftor samtidigt kansom nya
uppstå.

Det finns också risk för ökad segregation i boendet. I vissaen storstä-av
demas förorter har den lett till områden präglas olika kulturellaatt av
minoriteter. Ingenstans i sin vardagsmiljö barnen härmöter det svenska språ-
ket.

Brist kunskaper, språkliga hinder, arbetslöshet och ekonomisk otrygg-
het faktorer fördjuparär klyftorna i samhället. Det kan inte bara leda tillsom
personlig misär och social också i förlängningen hotutan utgöraoro ett mot
demokratin. Alla tendenser till ökande detta slag måste motverkas mycketav
målmedvetet.

Det ställer krav på kunskaper och reellt upplevda påverkansmöjligheter att
vårda sinarätt demokratiska rättigheter och axla de skyldigheter de också in-

nebär. Att förebygga respektive överbrygga kunskapsklyftor handlar bl.a. om
ha tillgång till information och kunskapatt utanföräven utbildningsinstitu-

tioner och arbetsplatser. Medborgarna måste ha fri tillgång till kunskap,
kunna följa och delta i debatt både i dagens samhälle, domi-ännum.m. som

tryckta medier, ioch morgondagens kommerneras av präglassom attmer av
de elektroniska medierna. Det frivilliga bildningsarbetet måste därför ges

förutsättningar.goda Bibliotekens, och arkivens roll tillhanda-museernas att 57
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hålla information denpå underlättar för enskilde perspektivsättett attsom se
och sammanhang, behöver utvecklas och stärkas. Men utbildningsresurser
måste också förstärka demokratisyn och tolerans bland demägnas att som

i informationssariihället.lättast intar steget

2.5 fantasinKampen om

internationella upplevelseindustrinDen

Verkligheten omkring fantasin. många impulsernanäring Menoss ger av
kommer också via fiktionen i form litteratur, film, och dansföre-teater-av

bildkonst fonrier. Senareställningar, musik och i alla dess tiders utbud av
fantasin Informationstekni-dataspel och rollspel näring och ont.gottger

ken har fått sitt verkligt genombrott bland barn och ungdomar via spelstora
olika Intemationaliseringen påtaglig. Det innebär bl.a.slag. mycketär attav

människor får vissa referensramar. Dethela världen äröver gemensamma
särskilt tydligt i fråga ungdomskulturen musik, mode, serier och da-medom
taspel sprids globalt.som

internationella upplevelseindustrin kommer expandera och erbjudaDen att
kring fantasivärldar. Samtidigtallt fler interaktiva produkter olika ökar antalet

från Vi får ocksåtillgängliga tv-kanaler, både lokala och alla delar världen.av
i långt utsträckning tidigare del all världens konstnärliga ochstörre än av ve-

därigenom inblickartenskapliga impulser och andra kulturkretsar.

Angloamerikansk dominans

Intemationaliseringen inte allmän och bred ganska ensidig. Stora delarär utan
Sverige gloamerikanska kulturin-fiktionsmarknaden i domineras denav av an

litteratur Sverige 70 %dustrin. Av all i engelsk-översatt ärutsom ges av
ungefär preniiärvisade filmernaspråkigt En lika andel de ärstor avursprung.

i USA. 2 700 sändningstimmar med förvärvadeproducerade Av drygt pro-
1993 60 %i Sveriges Televisions båda kanaler år hade närmare eng-gram

frånelskspråkigt medan 6 % tiden våraupptogs programursprung av av
nordiska grannländer. Många internationella kultur-produkter håller mycketen

hjälphög teknisk kvalitet och lanseras med marknadsföringsresurser.storaav
naturligt förhållanden, föreställningar, värderingarKultur speglar ochnog

livsstilar i upphovsländema. Det innebär risk för ensidigt perspektivetten
övervikten Mångfalden kulturimpulserangloamerikansk import.genom av av

inte så skulle kunnadenär stor som vara.
GATT-avtaletförhållande inte unikt för Sverige.Detta I har den audio-är

visuella utanför frihandelsavtalet bl.a. hjälpamarknaden ställts i syfte deatt
europeiska upprätthålla utbud i sina tv-kanalernationella58 staterna ettatt eget
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den hårda konkurrensutan i programtablåemautrymmetom helt frisom en
tv-marknad skulle kunna leda till. Inom EU debatteras kvotering de in-av
hemska tv-kanalemas utbud verkar till medlemsländernassom gemensamma
fördel med avseende produktion.

Det dock inteär alla internationellt marknadsförda kulturprodukter ärsom
tydligt färgade upphovslandets förhållanden och dominerandeav värderingar.
Motsatsen förekommer också dvs. form och innehåll utslätat forär inteatt att
kollidera med värderingar i skilda exportländer.

Skildringar våldet komnzersialiserasav

Via medierna har våldet nått in i vår vardag på intesätt varit vanligtett som
tidigare. Gatuvåld och kriminalitet får ökat i nyhetsrapporteringenutrymme
och alltär vanligare ingrediens i filmer och dataspel.en Våldsskildringar
kommersialiseras. Det har plats i den internationellastor massmarknads-
kulturen.

Sverige,I där yttrandefrihetens princip viktig, skaparär detta problem ge-
vi återhållsammaär medatt restriktiva åtgärdernom på kulturområdet. Det

betyder bara har restriktioner deatt allra värsta våldet.mot Ar-avarterna av
betet med opinionsbildning det vi tycker dåligt ochärmot ansträngning-som

erbjuda alternativ kommer därföratt viktigarearna än i framtiden. Häratt vara
gäller det kulturen får tillräckliga förutsättningaratt motkraft medatt vara en
humanism och civilisation starka värden.som

K ulturpolitiska satsningar

Den internationella ñktionskulturen stärker sina positioner integreraattgenom
olika medier inom företag och integrera helasamma frånattgenom processen
idé produktionöver till distribution. Dess uttryck marknadsförs med stor
kraft och skicklighet, marknader utbud för barn kopplas medsegmenteras,
utbud leksaker Både de positiva möjligheternaav och de negativa insla-osv.

kan öka i framtiden. Det krävergen antas mycket medveten kulturpolitiken
vi ska få impulser från andra kulturkretsarom denmer än angloamerikan-av

ska och kunna motverka utslätning till följd den internationella kulturin-av
dustrins utbud. Det kräver bl.a. svenska kulturproducenter har konkur-att
rensmöjligheter.

Ett viktigt led i detta arbete stimulera ochär stödja verksamhetatt som
olika sätt näring den skapande fantasin. Att barnger och möjlig-ge vuxna
heter, enskilt och i själva kulturutöva är Attgrupp, att väg.en uppmuntra
människor fördjupa sig i sitt personligaatt eller lokala kulturarv arbetegenom

släktforskning,med hembygdsforskning eller studier den arbetsplat-av egna
eller det yrkets historia exempelär möjligheter.sens andraegna Det gäller
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skapa motpoler till konsumtionskulturen väcka intresse föroch upple-att att
velser finns omedelbaratillgängliga i vår närhet. Det handlar attsom om ge
begrepp personlig utveckling, förankring livskvalitetoch ökad tyngd.som en

Värdefrågor2.6

Diskussionen i föregående avsnitt har vid frågorsnuddat grundläggandeom
avståndstagande från våld.värden, Men det inte bara utvecklingenärt.ex. av

informationstekniken och den internationella kultur-industrin väcker vär-som
derings- och värdefrågor. Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen i hela

Ävensådana.sin bredd naturligtvis rad den politiska och sociala ut-enreser
kring fred, drägligavecklingen med de globala problemen överlevnad, lev-

nadsvillkor för ekonomisk världsordning, tillväxt och hushållningalla, en ny
med väcker frågor etisk karaktär. Inom vån välfärdssys-naturresurser egetav

vi värderingsfrågorna i relation till den ökande andelen mycketmötertem
sjuka, i diskussionen jämlikhet generationerna,gamla och eller mellanom

könen och etniska grupper.
fråga förvälja och personlig ställning alla. Vi kommerAtt är t.ex.ta atten

ifå lov träffa val påverkas modern teknik och vetenskapatt ut-av ensom
sträckning i dag svår föreställa sig. Människan behöver utvecklaär attsom
förmågan till inlevelse empati för klara yrkesarbcte, politisktoch att ansvars-
tagande privatliv. inte kan eller orkar sig blir lätt ställdoch Den som engagera
vid sidan I det framtida samhället måste betingelserna för delaktighet ochav.
medverkan i sociala, kulturella och politiska sammanhang utvecklas och vär-

inte visst mått i dettanken värdegemenskap svenskaettnas, om av
samhället ska vid from förhoppning. arbeta för breddaAtt ochstanna atten
fördjupa demokratin viktig uppgift för offentliga.detär en

Stora ansträngningar för motverka främlingskap ochbehöver göras att
också olikautanförskap, inte bara etniskt socialt och mellanutan genera-

tioner. Skolan, fackliga organisationer, folkrörelsema ocharbetsgivare och
föreningslivet aktiva Massmediema har ocksåmåste kunna insatser.göra ett

Nyhetsförmedlingen präglar i utsträckning vår verklighetsbild.storansvar.
naturlig Vardagsñktionen skulle, iDär har de etiska frågorna plats. ännuen

utsträckning vad i dag kunna nyanseradstörre än görs,som speg-ge en mer
ling samhället så det verkligen ut.av som ser

Vi kampen för humanistiska värden präglat samhälle medatt ettmenar av
för enskilda människan måste prägla alla offentliga insat-denstort utrymme

nödvändiga och insik-Kultur och vetenskap erbjuder alldeles kunskaperser.
uttrycksmedel och för begrundan, samtal nödvän-och detnär ärter, arenor -

digt- strid i alla dessa värderings- värdefrågor.och
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2.7 Ett öppet samhälle

Sverige blir allt mångkulturelltmer

Vi kan förutse befolkningen de kommande decenniernaatt ökar. Närmare
hälften ökningen beror på invandring. De utomnordiskaav kom-grupperna

dominera denna. Befolkningstillväxtenatt skermer utsträckningstor genom
tillskott människor. Vi blir således fler och inslaget frånav andravuxna
kulturer ökar. Vi har under de decennierna fått mångkulturelltsenaste ett sam-
hälle och denna tendens förstärks framgent.

hittaAtt balans mellan integrering och skillnaderen äracceptans av storen
utmaning för framtiden. inlemmaAtt de medborgarna i samhället samti-nya
digt vi låter samhället utvecklas till följd impulser frånsom andra kul-av nya

balansgångär kräver klara ställningstagandenturer en segregation,som mot
isolering och utslagning. Det viktigtär de svenskarna stöd foratt ge nya egna
kulturella uttryck också erbjuda delaktighet i det svenska samhälletattmen

informeraoch dess spelregler och värderingsmönster. Här behövs ökadom
kunskap och trygghet för alla. Strävan måste slå vakt framhållaattvara om,
och utveckla de värdena samtidigt den kulturella mångfal-gemensamma som
den erkänns.

Samtidigt får vi invandrare från olika länder och kultureracceptera kanatt
vilja sluta sig för skapa trygghet och gemenskap på sinasamman att egna
villkor. Avvägningen mellan och integretingsstxävandensärartacceptans av

svår.är

Sveriges internationella kontakter ökar

De föregående avsnitten har exempel på vårt ökade internationellagett be-
roende. Vi idelär utveckling erbjuder många möjligheter tillen en som t.ex.

kunskap, kulturintryck, marknader för svenska företag,ny nya nya men som
i andra fall kan medföra svårigheter och oönskade effekter. En liten nation

litenmed befolkning kan bara i begränsad utsträckning eller påverkastyra ut-
vecklingen. Men härsker förändringar.även Medlemskapet i EU innebär

för vissa frågor tillt.ex. beslut,att samtidigt vi kanupp gemensamma som
påverka beslut både direkt och indirekt berörsom oss.

Men de internationella kontakterna sträcker sig också till andra delar av
världen. l takt med gränser i länderöppnas tidigareatt varit ellersom mer
mindre stängda erbjuds möjligheter till handelsförbindelser, kultur- ochnya
erfarenhetsutbyte.

Möjligheterna till studier och arbete i utlandet ökar. Stora delar fram-av
tidens ungdomskullar troligenprövar på leva och verka i landatt ett annat un-
der någon del ungdomsåren. Genom internationell ungdomskulturav en
spridd bl.a. musik-, ñlm- och modeindustrin, har grunden lagtsav till ge-

referensramar underlättar sådana miljöombyten. Kunskapermensamma isom 61
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språk och kultur kan kulturermed andragöra mötet spännandetrygga,om
och lustbetonade.

Regionalisering och kulturell profilering

Parallellt med ökad internationalisering kan särskilt inom det vidgandeman,
Europasamarbetet, ökad regionalisering. Inom marknadse en en gemensam
där rivitstullmurar och där kapital och flyttar frittarbetskraft blir det allt vikti-

regional profilering försöka dra till sig industrier och forsk-attgare genom
ning. Här möjlighet arbeta med kulturproñlering. Kanske kommerattges
faktiskt fungerande regioner nationsgränsema och gamlaöveratt sam-

Öresundsregionen Östersjö-arbetsområden får förnyad aktualitet med och
regionen aktuella exempel. Dagens administrativa troligen integränser ärsom
de region i framtida europeiskt perspektiv.avgränsar ettsom en

Inom för regional profilering skapas förnaturligtett utrymme tu-ramen
rism och kulturellt utbyte. Genom Sverige rika och kulturvär-ägeratt natur-
den kan vi räkna med ökande intresse för vårt Turismenbesöka land. kanatt
få växande ekonomisk betydelse.

Öppenhetoch generositet

I samhälle med komplicerade förändringaroch strukturer, snabbaett system
och allt svårare avvägningar individuellamellan och behov,nu gemensamma

det viktigt det finns förenande band mellan individer ochär Attatt grupper.
slå vakt den materiella välfärden räcker inte. Det behövs djupgåendeom en
värdegemenskap och identitetkulturellen gemensam

Klimatet i samhället hänger bl.a. med hur samhällsekonomin ut-samman
vecklas. Vi hari decennier vid tillväxt och ökat for offent-vant utrymmeoss
liga insatser. Sådana åtaganden innebär påfrestningarDet ochomprövas nu.
risk för klyftorna i samhället ökar och samhällsklimatet hårdnar.att

En fungerande värdegemenskap uppnås kunskap ochargument,genom
byggerövertygelse. Den svenska demokratin, på öppenhet ochsom ansvars-

tagande, del denna värdegemenskap och förutsättning för den. Iär en av en
kulturlivet kan dessa värderingar debatteras och ifrågasättas.exponeras,

Olika hot i formöppenheten marginalisering frågor ellermot t.ex. av av
måste på alla motverkas. Det måste "högt i tak" i samhället isättgrupper, vara

och i de dagliga sarnmanhangen. Att lyssna måste lika viktigtstort vara som
att argumentera.
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2.8 Möten och mötesplatser

Ensamhushâll med äldre och kollektiva vardagsmiljöer för de unga

Under de 20 Ävenåren har antalet ensarnhushållsenaste ökat. öknings-om
takten sjunker kommer ensamhushållen bli relativt fler. Främst beror detatt
på andelen äldre i befolkningen ökar, ocksåatt på familjebildningen ärmen att
annorlunda. De familjerna i dag färre. Detär betyder däremotstora inte att
barnen isolerade frånväxer andra barn.upp

Genom den höga andelen förvärvsarbetande tillbringar allt fler småbarn en
del sin dag i kollektiva bamomsorgsforrner. I dag finns hälftenav änmer av
alla 3-åringar och praktiskt alla ö-åringar i förskolan. Med reservationtaget
för det framtida arbetsmarknadsläget det troligtär de flesta barn kommeratt

tillbringa del tiden under några småbarnsårenatt stor tillsammansen av av
med andra barn i grupp.

Skolans och högskolans betydelse för ochumgänge gemenskap kommer
öka i betydelse i och med tillbringar allt fleratt år inom föratt man ut-ramen

bildningssystemet. Det leder till ungdomstiden förlängs och familje-att att
bildningen sker senare.

Vi har här velat peka paradox. Efter ha vuxit tillsammansen att upp
mångamed barn och ungdomar i inom för förskola. skola,grupp ramen-

fritidshem eller högre utbildning lever allt fler människor i småsom vuxna-
hushåll. Samtidigt leder utvecklingen arbetsmarknaden till vi avsiktligtatt
eller ofrivilligt tillbringar allt mindre tid inom för arbetsgemenskapen.ramen
Tilltagande arbetslöshet kan lika väl konjunkturuppgång på arbets-som en
marknaden eller ökat hemarbetande leda till den arbetsfria tiden ökar ochatt
arbetsplatsens roll mötesplats försvagas.som

Bland de äldre kan räkna med många får uppleva fler aktiva ochattman
friska år.

För många ökad fritidär efterlängtad och välkommen. För andra kan den
bidra till ökande isolering. Det finns all anledning fästa uppmärksam-en att
heten det framtida behovet mötesplatser.av

Informationsteknologi och bebyggelsemiljö påverkar möjligheterna mötasatt

Formema for samtal förändras med de teknologiska landvinningama. Tekni-
ken påverkar inte bara möjligheterna utvinna kunskap många områ-att ny
den också kommunicera.sättet Dettautan radöppnar perspektivatt en nya
bl.a. demokratisk och kulturell synvinkel.ur

Inforrnationsdatabasema kommer i antal och omfång.växa Genomatt
datanätverken öppnas möjligheter för utbyte tankar idéer.och Politisknya av

ideologiskoch idéspridning kan ske i former och Oavsettvägar.nya var man
bor kan delta. De olika medierna kommer i ökad utsträckning knytasman att
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i elektronisk allt flerform och tjänster kommer erbjudas bådeattsamman
företag och hushåll via datorer, telenät och datanät.

De elektroniska nätverken blir kanske framför allt de generationemasnya
hjälpmedel. i framtidenMen kan vi också få traditionella studiegrupperse

regelbundet via datomätet under termin detoch avslutar helamötssom en
med teaterbesök eller utomlands för pröva erövratatt ettgemensamma en resa
språk på plats. För andra kan kommunikationen via medier leda till isolering
och språkkunskaperensamhet. Pengar, och personlig kommer ienergi hög
grad med eller står utanför. Det innebär också risk föravgöra äratt manom
ökade klyftori i frågasamhället kunskap och inflytande.om

teknikNy kan kompensera och komplettera inte mänsklig di-ersättamen
rektkontakt. människorDär samlas och lever ihop finns behov platsertätt av
for träffas och umgås. ökandeMed andel ensamboende kommer de beho-att

öka ytterligare.attven
Både i i avfolkningsbygderstorstäder och har den miljön betydelseyttre

för kan uppstå. Förr detta tydligt med kyrkbackar,mötenspontanaom var
tvättbryggor eller i det dagligatorg, vattenpumpargemensamma som nav

livet På många mindre fungerar historiskt förankrade mötesplatser fort-orter
farande.

Nya mötesplatser uppstår inte helt städer expanderar eller för-närspontant
ändras. Med sina miljoner invånare Stockholm1,5 visserligennärmare är
fortfarande blygsam storstad med internationella mått denmätt,en men ano-
nyrnitet baksidakan storstadens finns där. Därför det viktigt iär attsom vara
stadsplaneringen in behovet platser människordär medväga av nya gemen-

intressen kan och impulser Slent-kontakter.mötas att tasamma som ger nya
rianmässigt utformad bebyggelse lättkan bli grogrund för avståndstagandeen
och känsla hopplöshet. Politiker, samhällsplaneraro arkitekteroch haren av

för de byggda miljöerna blir mänskliga och kontaktskapan-ett stort attansvar
de.

Kultur innebär möjlighet stofftill med skänker erfarenheter ochmöten som
upplevelser tillvaro djupareoch kan vår mening. Kulturensom ge rymsen
överallt, finns samtidigt inom vårt arbetsliv och inom for vår arbetsfriaramen
tid. Genom låta kulturpolitiken verka bådainom dessa sfzirer skaparatt man
förutsättningar for igenkänning föroch människor ska kunna kännaatt sam-
hörighet livssituation. Folkbildning, folkrörelser och föreningsliv haroavsett
särskilda Förutsättningar skapa länkar mellan kultur, arbete fritid.och Menatt
de ofta i andra former. bildar informella ellerDe nätverk,mötsunga grupper
många gånger med koncentration på frågor. Kulturpolitiken börenstaka ut-
formas så också dessa initiativ kan stödjas förstärkas.ochatt
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2.9 Kulturpolitisk framtidsbevakning
Kultuxpolitiker och kulturmyndigheter, också de riksorganisationema påstora
kulturområdet, iär utsträckning denstor dagliga verksamheten.upptagna av
Närvaro i vardagen givetvisär viktig, enbart energi på ellerattmen satsa nuet
det förgångna leder till de kulturpolitiska insatserna inte liggeratt i samhälls-
utvecklingens frontlinje. Kulturen riskerar uppfattas förlegad ochatt som
ointressant, just förmågannär kombinera traditionen och kontinuitetenatt
med det är och det experimentelltärnytt kulturenssom är styrka isom stora

samhälle i förändring.ett statt
Framtiden lcräver uppmärksamhet och lyhördhet för de tidiga tecknen på

förändring, handlingsberedskap och vilja förändringarna.möta Konstenatt
har roll i den beredskapen källa till kunskapen och känselsprötsom ny som

det okända.mot
Kulturens villkor fastställs i ganska utsträckning krafter i det omgi-stor av

vande samhället. Samtidigt kulturenär oerhörd kraft i samhällsutveck-en
lingen.

Kulturpolitiken bör i större utsträckning i dagän ägna uppmärksamhet åt
utvecklingen i hela samhället och långsiktiga framtidsfrågor. Då kan kultu-

bli dynamisk kraft i samhället.ren en
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3 De 20 årens kulturpolitiskasenaste

erfarenheter

Vilka erfarenheter formulera och genomföra kulturpolitik har deattav en se-
20 åren gettnaste

I utvärderingsrapporten har sekretariatet sammanfattat 1974 års kulturpoli-
tik så den uttryckts mål, ansvarsfördelning, organisation,som eko-genom
nomiska insatser och andra åtgärder. Där redovisas också utvecklingen av
olika verksamheter i aktörer, utbud/aktiviteter, deltagandetermer och andraav
resultat, liksom utvecklingen kulturvanoma i befolkningen inomoch olikaav
grupperi befolkningen. Det leder fram till olika iakttagelser och första led iett

diskussion vad hänt och inte hänt och olika tänkbara förkla-en om som om
ringar till det.

dettaI kapitel för vi diskussionen vidare vilka förändringarattgenom ange
i 20 års utveckling vi bedömer de viktigaste och vilka erfarenhetersom som
vi tycker utvecklingen Det redovisas i fem avsnitt värderande karak-gett. av

För beskrivningtär. sakförhållandena hänvisar vi till utvärderingsrappor-av
På vissa punkter begränsas analysenten. det saknas jämförbara dataattav
hela ZO-årsperioden.över En viktigt del underlaget de erfarenheter ochärav

värderingar vi fått del kontakterna med företrädare för kulturlivet;av genom
besöken i samtliga län, med företrädaremöten förgenom kulturlivetsgenom

organisationer, institutioner och myndigheter central nivå och genom upp-
vaktningar från vissa regionala och lokala parter.

följandeDe avsnitten behandlar:

Mål-
strukturer-
Offentliga utgifter för kultur-
Andra faktorer betydelseav-
Kulturpolitikens resultat

3.1 Mål

Det har haft betydelse regering och riksdag 1974 formuleradestor mål foratt
samlad kulturpolitik. Därigenom blev det tydligare föruten än kulturområ-att

det områdeär där det offentliga harett olika insatser bör verka iett ansvar, att
sammanhang, står för kulturpolitiskett vilja och vilkenatt staten den viljanen
Kulturområdet fick därmed också jämbördig ställning med andraen mera

samhällsområden där offentliga insatser görs.
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Det omvittnat från många hållär målen fungerat inspirerande på kultur-att
inom landstingarbetet och kommuner, bland konstnärer och konstnärsgrup-
ioch organisationslivet. Målen har samtidigt kulturområdet be-gettper en

för diskutera viljeinriktning, profilering och prioriteringar.greppsapparat att
De har anknytning till mål-även den och resultatstyming utveck-gett en som
las på alla samhällsområden. Målen har dock sjunkit iundan medvetandet
med tiden.

Målen i politiskbeslutades enighet i riksdagen. Regeringar olika poli-av
tisk färg har följandeunder de åren målen ligger fast. Målen stämdeangett att
också väl med på kulturpolitiken inom landsting,överens kommunersynen

organisationer.och Denna kulturpolitikens huvudsakliga inrikt-samsyn om
ning har haft betydelse för den utbyggnad följde, eftersom utveck-stor som
lingen på de flesta delområden fömtsatte samverkan mellan olika parter.

Målen har däremot sällan utgångspunkt för enskilda reformerangetts som
eller i prioriteringssituationer. Det beror dels de allmänna till sin ka-äratt
raktär, dels på finnsdet inbyggda målkontlikter framför allt vid konkur-att

begränsade De åtta övergripande målen har alltså varit otill-rens om resurser.
räckliga styrmedel för kulturpolitiken. Först och bara påsom sent ett par om-
råden har de utvecklats konkretare målformuleringar på enskilda verk-genom
samhetsområden sektorsmål och först de sista två åren verksam-genom
hetsmål för institutioner, myndigheter och bidrag.

3.2 Strukturer

I kulturområdets strukturer och verksamheter mycket sig likt 20 år.är över
Annat har förändrats.

tydligasteDen förändringen skett rv-ømrädet.har radio- och Vid perio-
dens början fanns radiokanaler och två tv-kanaler, alla inom för dentre ramen
avgiftsfmansierade public service-verksamheten. finns fyraNu sådana radio-
kanaler inom Sveriges Radio och antal reklamñnansierade lokalra-ett stort
diostationer föreningsdriven närradio. Vi har fortfarande två publicsamt ser-
vice-kanaler inom Sveriges Television också marksändande reklamfi-men en
nansierad tv-kanal viaoch satellit och kabel tillgång till ytterligare två svenska
reklamfrnansierade tv-kanaler, antal utländska tv-kanaler olikaett stort typav

på sina håll lokal-tv. finns frihetNu inom vissa tekniska och juri-samt att
diska etablera radio- och tv-stationer och distribuera Hus-attramar program.
hållen har fått många kanaler välja på. Däremot har och Variations-breddatt
rikedom i utbudet inte ökat i proportion till antalet kanaler. Konkurrensen om
lyssnare och tittare har likformighetbetydande i programsättningen.gett en

Nätet regionalt verkande kulturinstitutioner har stärkts sedan 1974.av
Länsmuseet och länsbibliotek fanns 1974 i princip i alla län och har stärkts

ökat statligt också de då68 stöd. Det gäller existerande stads- och läns-genom
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symfoni- och kammarorkestrama. Samtidigt det underhar periodenteatrarna,
kommit till tolv regionala och fyra kammarorkestrar. De regionalateatrar
institutionerna finns på 34 de flesta residensstäder och harärorter, varav mer

institution. Utanför de storstädernaän har antalet medtreen teater-personer
Årmusikinstitutioneller i den kommunen ökat betydligt. 1973 hadeegna ca

1,3 miljoner svenskar utanför storstäderna teaterinstitution i sin kommun,
tjugo år antalet drygt 1,8 miljoner.är De dryga 550 000senare personer
utanför storstadsområdena hade symfoni- eller kammarorkestersom en

håll tillhar ökat miljon Till bildennära närmare det regionalaen personer. av
institutionsnätet ska läggas landstingen, med statsbidrag, fr.0.m. 1988att

huvudmannaskapet för dåvarandeden statligaövertog regionmusiken. Tre av
nuvarandede länsmusikorganisationema finns på inte har någonorter som

regional kulturinstitution.annan
Nätet lokala kulturinstitutioner folkbibliotek, lokala konsthal-av museer,-

lar den kommunala musikskolan har också stärkts betydligt undersamt pe--
rioden inom för kommunernas Det gäller särskilt folkbibliote-ramen ansvar.
ken och de kommunala musikskoloma, vissa inskränkningar skettäven om
de allra åren.senaste

Den geografiska spridningen och dansföreställningar, konserterteater-av
utställningaroch turnéer respektive vandringsutställningar har föränd-genom
i olika avseenden sedan 1974. Riksteaterns utbud har lite halve-änrats mer

1970-talet,sedan delvis överföring de då fyra regionalarats genom av en-
semblema till regionala huvudmän. De regionala och lokala turné-teatramas
verksamhet har ökat, inte alls i omfattning minskningenmen samma som av
Riksteaterns utbud. De fria och dansgruppema har blivit fler, ökat sittteater-
utbud och därmed också utbudet tuméföreställningar. På musikområdetav
har den förändringen tuméområdet varit förändringstora en av ansvar,
från Rikskonserter till länsmusiken. Vandringsutställningar i Riksutställ-
ningars regi har halverats uttryckt i utställningsdagarän sedan slutetmer av
1970-talet. De regionala har dock fått förutsättningarstörre attmuseerna
också arbeta med vandringsutställningar.

Antalet konstnärer inom alla konstarter och har ökat betydligt undergenrer
perioden och i efterfrågan påsnabbare takt deras arbete. Det har bl.a. lettän
till arbetsmarknadspolitiska insatser kommit spela proportionelltatt att setten
allt roll på kulturområdet.större Eftersom de gjorts utifrån de arbetsmark-
nadspolitiska prioriteringarna har välkommet tillskott samtidigtett av pengar
inneburit vissa svårigheter föra konsekvent kulturpolitik.att en

En de förändringarna under 20 år könsfördelningengällerstörsta iav
konstnärskåren konstnärer inom alla konstaner. Enligt Folk- och bostads-

Årräkningen 1975 bestod kåren till tredjedel kvinnor. 1990 hade ande-en av
len stigit till 45 %.

Det har hela perioden funnits ganska skillnader i och of-verksamhetstora
fentligt stöd, och därmed i arbetsmöjligheter för konstnärer, olikamellan
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konstomrâden, och verksamhetsformer. Skillnaderna iärgenrer stor ut-
sträckning knutna till det finns stark institutionsstruktur eller inte. Tea-om en

den europeiska konstrnusiken, biblioteks-, arkiv- ochtern, museiområdena
har stark institutionell uppbyggnad. Svagare den på bildkonstensär ochen
dansens områden. Den har förstärkts för kulturmiljövården medan institu-
tionsförankringen försvagats för kamrnarmusiken. Musikaliska genrer som
jazz, folkmusik och körmusik saknar institutionella stödjepunkter.

Synen på kulturmiljövârden har vidgats väsentligt. 1970-talets kulturrnin-
nesvård har utvecklats till 1990-talets kulturmiljövård. Medvetenheten om
betydelsen slå vakt kulturvärden i stad och i landskap har sigatt växtav om
stark. Bevarandefrågoma får uppmärksamhet i sarnhällsplaneringenstörre än
tidigare. Organisationen för den statliga kulturmiljövården har stärkts genom

länsstyrelserna fått kompetens på området. Samtidigt haratt läns-ävenegen
stärkts ökat stöd från landsting och värdkommuner.museema stat,genom

Kommunernas för kulturmiljön har ökats. De statliga bidragen tillansvar
kulturmiljövården har byggts väsentligt, både inom Kulturdepartementetsut
ansvarsområde och insatser på andra departementsområden.genom

Folkbildningsarbexet och amatörverksamheten har stärkts ekonomiskt un-
der periodens första del medan bidragen från och kommun totalt min-stat sett
skat under år. Antalet studiecirklar ökade de första åren efter 1974senare men
ligger under nivån 1979/80. Andelen estetiska cirklar dock högrestrax ärnu

Antalet kulturprogram har ökat kraftigt under perioden. Folkbildningennu.
framförhar, allt reformen det statliga stödet 1991, fått frihetgenom av stor att

utforma sin verksamhet och själv för prioriteringsfrågoma. Vadatt ta ansvar
detta leder till for den utpräglade kulturdelen i verksamheten förär ännumera
tidigt bedöma.att

En förändring i förutsättningarna för kulttuverksamheten i jämförtdagstor
förmed 20 år sedan flestade bamär går i förskolan. Med ökandeatt numera

ålder ökar andelen bam i förskolan och vid 5-6-årsåldem så allaär gott som
barn inskrivna. Förskolan har visat sig viktig för barns besök påvara yngre

musikevenemang, och bibliotek och for deras skapandeteater, museer egen
verksamhet. Förskolan har kunnat jämna skillnader i kulturintresse frånut
hemmens sida barnen kontakt med kultur.attgenom ge

I slutet kapitlet återkommer vi till skolans betydelse. Hit hör alltav att
andelstörre ungdomskullama går igenom gymnasiet och andelenav attnu

ungdomar och går igenom eftergymnasial utbildning också ökat.vuxna som
Kulturverksamhet har blivit vanligare i flera miljöer: på arbetsplatser, i

boendemiljöer och inom vården. Den exakta betydelsen dessa insatser harav
inte förhållandenamätts, etablerade och kulturverksamhetenär intemen
längre så tydligt bunden till institutioner och Genom de friaevenemang. tea-

dans- och musikgruppemas verksamhet har kulturen också i högreter-, grad
etablerat sig utanför institutionerna.
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Samspelet mellan kulturomrâdez och andra samhällsområden har stärkts
under de gångna 20 åren. Det skolan, förskolan,gäller vården, invandrarpo-
litiken, regionalpolitiken, jord- och skogsbruksområdet turismen.och Bakom
ligger dels allt på samhällets utveckling, dels denen mer gemensam syn
ökade styrka och tydlighet kulturpolitiken fått, dels växande insiktsom en
andra samhällsområden kulturens betydelse i olika avseenden.om

Roll- och ansvarsfördelningen mellan landstingen, kommunernastaten,
och organisationslivet har förändrats på några punkter. Staten har framför allt
lämnat huvudmannaansvaret föröver den dåvarande regionmusiken till
landstingen, överlämnat fördelningen bidraget till folkbildningen till dessav

Folkbildningsrådet, samtidigt regleringen verksamheteneget organ som av
minskat väsentligt, decentraliserat beslut på kulturmiljövårdens områdesamt
från Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna. Enligt vår uppfattning har roll-
och ansvarsfördelning i fungeratdrag Påbra. enskilda punkter finns detstora
däremot anledning den.överatt se

3.3 Offentliga utgifter för kultur

Det dominerande styrmedlet i kulturpolitiken har varit de offentliga bidragen.
Ökningama kulturanslagen från landsting och kommunerstat,av var av-

görande för den utbyggnad de regionala kulturinstitutionema och in-andraav
skedde under periodens första del. 1980-taletUnder har anslagensatser som

totalt legat ganska stilla, med variationer mellan olikaän år, mellansett om
delområdenolika och mellan olika landsting och kommuner. Därefter har den

offentliga ekonomin blivit Kulturområdetännu har dock hittills istramare.
allmänhet stått sig förhållandevis väl i prioriteringarna både på statligadet
området och inom landsting och kommuner. Men skillnaderna i satsningar
mellan kommunerna och mellan landstingen har ökat.

Stora delar de offentliga anslagen går till vad eller brukar betrak-ärav som
fasta kostnader, framför allt i institutionemas verksamhet.tas När ansla-som

inte ökat och besparingar skett harnär åtstramningama först ochgen mest
skett de "rörliga" medlen. Konstnärliga experiment, tuméverksamhet,
samverkan med föreningar och organisationer, insatser för rninoritets grupper,
kostnadskrävande arbetsformer o.dyl. har tidigt kommit i farozonen. Det s.k.
grundbeloppssystemet för bidrag till regionala och vissa lokala
kulturinstitutioner, med dess krav på ekonomiska motprestationer från
huvudmännens sida, har varit utomordentligt effektivt det gällt inär att
expansionstider "locka fram" från huvudmännen. tiderI stagnationpengar av
och besparing har krav på samspel mellan flera motverkatsystemets parter
nedskärningar. I sådana tider har grundbeloppssystemet däremot inte kunnat
stimulera turnerande, målgruppsinriktat arbete eller konstnärlig och annan
förnyelse. 71
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statliga institutionerDet stödet till haroch till konstnärer sin tyngdpunkt på
produktion. insatserna för föra resultaten arbetet har inte likastöttsatt ut av
tydligt. Också hos bidragsmottagama har produktionen oftast prioriterats
framför publikarbete och marknadsföring.ex.

Proportionema mellan konstarter/verksamhetsformer förskjutitshar över
perioden. 1974 fick musikFöre och dagspress 64 % kulturansla-teater, av

exkl. folkbildningen. Tjugo år deras 49andel %. En ökadärgen senare
kulturmiljövård,andel går till film och bildkonst. I kronor räknatnu museer,

teaterområdet fortfarandedock det område i kulturbudgeten, följtär största av
museiområdet och presstödet.

Vill försöka kortmycket sammanfatta tjugo års statliga ekono-attman
miska kultur-insatser kan beskriva dem expansiva under periodensman som
första del, uthålliga åt,ekonomin med klar tyngdpunkt på insti-när stramats
tutionella strukturer och produktion folkbildning genomfördaoch isamt- -

fungerande samspel med landsting och kommuner.ett
Någon utveckling formermarkant stöd i olika till kulturlivet frånmer av

näringslivets sida har inte skett.
Andelen privata kulturutgifter, domineras hushållens utgifter, harsom av

varierat något periodenunder och uppgår till 75 % de totalacanu av
kulturutgiftema.

3.4 faktorerAndra betydelseav

Det finns fler faktorer haft betydelse för kulturutvecklingen. De flesta ärsom
generell och deras betydelse begränsar sig inte till de 20 åren.natur senasteav
Alla analyser vi tagit del eller låtit tyder sambandet mellangöra attav

utbildningsnivåkulturvanor och utomordentligt starkt. Det starkareär är än
faktorersambandet med kommer i livet yrke och socio-eko-som senare som

nomiska förhållanden. Sambandet utbildningsnivå-kulturaktivitet verkar vara
allra starkast inom åldersgrupper gått 9-åriga grundskolan.de har densom

gymnasieskolan.En allt del ungdomskullama har gått igenomstörre av
Också med eftergymnasial utbildning har ökat, detta inteävengruppen om re-
sulterat i någon avslutad förakademisk alla. Den eftergymnasialaexamen
utbildningen visar utomordentligt starka samband med olika kulturella be-
söksaktiviteter biblioteks-, konsert- och museibesök.teater-,som

Samtidigt finns minskande,visserligen andel inte full-en, personer som
följt den obligatoriska skolan visar litet intresse föroch deltaänannat attsom
i kulturlivet. Här finns till växandetendenser klyfta mellan ökandeen en
andel befolkningen med god utbildning och kulturintresse ochav en
minskande kort utbildning hellermed inte kulturintresserad.ärgrupp som
Skolans möjligheter väcka kultur-intresse spelar särskilt förroll denatt stor
sistnämnda72 gruppen.



De årens kulturpolitiska20 erfarenhetersenaste

tidigareI avsnitt har vi markerat betydelsen den utbyggda förskolan.av
En viktig faktor medellivslängdenär ökar. Gruppenannan att personer

pensionsdldernöver har och till skillnad från tidigareväxt dennaär grupp nu
ofta aktiv friskoch under lång tid. Vi kan devänta attoss personer som nu
befinner sig i yrkesverksamma åldrar med sannolikhet har möjligheterstörsta

med sig sina kulturvanor i åren. Många de potentiellt intresseradeatt ta upp av
har efter pensionsåldem fått bättre möjligheter förverkliga sina önskningaratt

delaktighet. Vi kan trenden ökande aktivitetervänta blandattom av personer
65 år kommer fortsätta och kanskeöver förstärkas.att

dockDet i 45-64 årsär de Förändringarna i kulturva-störstagruppen som
kan utläsas. 45-64-åringarDagens betydligt aktivaär ännor motsvaran-mer

de för 10 eller 20 år sedan.grupp
Ejfekten internationaliseringen svår uppskatta. Sverigeär har underattav

de gångna 20 åren blivit mångkulturellt. Internationella impulser nårmer oss
omfattande musikutbud och televisionen sedan tiot.ex. ettgenom genom som

år bl.a. erbjuder ungdomar i hela världen musikutbud viaett gemensamt en
kanal MTV. Språkkunskapema har förbättrats och då kan demötssom unga
kommunicera på helt tidigare generationer.sätt än Man harett annat

referensramar via översättningslitteraturen, filmer och musik.gemensamma
Kommunerna fåtthar vidgade skyldigheter den lokalainom verksamheten.

Ansvaret för skolan och äldrevården har förts till kommunerna.över Parallellt
med detta har kommunerna fått vidkännas ekonomiska åtstramningar, vilket

flestapå de håll har tvingat fram besparingar, inom kulturområdet.även Mel-
lan 1990 1992och minskade sålunda kulturbudgeten totalt för landetssett
kommuner, uttryckt i fast penningvärde. Många kommuner har också föränd-

förvaltningsformema och decentraliserat inom olika verksamhets-rat ansvar
Inom både förskola och skola har flertalet kommuner, led igrenar. ettsom

denna decentralisering, fördelat medlen för kulturändamål till arbetsenhetema.
Detta har på många håll, åtminstone övergångsvis, försvårat samordningen
och finansieringen kulturutbudet till barnen, och har skapat svårigheter förav
de kulturinstitutioner och fria tillhandahåller kulturprogram. Be-grupper som
sparingar har också drabbat biblioteken, vilket bl.a. aktualiserat frågan om en
bibliotekslag. Närnndorganisationen har ändrats på många håll, och endast ett
80-tal har renodlade kultumämnder.

kommunalaDe besparingarna har i många fall drabbat barnen. De tidigare
så aktiva förskolorna har följdtill neddragningar personal fått minskan-av av
de möjligheter genomföra besök bibliotek. Detta avspeglas i kul-att t.ex.
turstatistiken där just barn i åldersgruppen 3-8 år går mindre ofta på bibliotek

for tio år sedan. Det ñnnsän i kulturstatistiken också andra signaler kansom
tolkas effekter kommunernas åtstramade kulturbudgetar. Andelensom av
musicerande ungdomar har minskat, vilket kan effekt krympandevara en av

till den kommunala musikskolan.resurser
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En faktor förmodligen förspelat roll deltagandet i kulturlivet ärstorsom
den ökande tillgången till bil. Man kan förmoda de geografiska avstånden iatt
dag spelar relativt mindre roll och verksamhetsradien residens-sett att runt
städerna vidgats del vilket kompenserat minskat totalt turnerandeetten av
teaterinstitutionema Olika undersökningar genomförts visar dock detattsom
tycks finnas visst motstånd för långt för del kulturen.ett emot att att taresa av

3.5 Kulturpolitikens resultat

ulturvanomaK har stabilavarit

Det saknas tidsserier kulturvanoma täcker ZO-årsperioden.helaöver Detsom
finns serier visar hur medievanorna utvecklats under 15 år. Påsom
kulturområdet i övrigt omfattar jämförbara tidsserier åren 1983 till 1993.
Dessa visardata kultur- medievanornaoch stabila.mycket Utvecklingenäratt
karaktäriseras följande.av

I fråga aktiviteter sjunga i kör, spela något instrument,attom egna som
delta i föreningsmöten, och dansa eller skriva olika slags finns iut texter
princip inte några förändringarmätbara perioden. Ett undantag brev-över är
skrivandet minskat relativt mycket sedan början 1980-talet. Det gällersom av
de sporadiska brevslcrivama.

Trots intresset för musik ökat och allt fler går på konserter har inteatt att
den dagliga användningen musik på CD, kassett eller grammofon föränd-av

på 15 år. Däremot har det skett förändringar i formernanämnvärt förrats
musildyssnandet och den omgivande ljudmiljön annorlunda i jämförtdagär
med för 20 år sedan.

Biblioteksbesök, biobesök och teckna eller måla har förändratsatt ett par
procentenheter uppåt respektive nedåt, vilket innebär i hela be-att vanorna
folkningen inte påverkats Museibesöken har ökat sedan 1988,nämnvärt. men
de museibesök minskar för närvarande.yngres

Den dagliga bok-, morgontidnings- och veckotidningsläsningen har påver-
kats ganska litet under 15 år. För alla kategorierna handlar det minsk-tre om
ningar bara på l-2 procentenheter. Ett betydligt läsarbortfall harstörremen
kvällspressen, den andel enbart läser kvällstidningen har inte min-men som
skat under de 10 åren. Det således kvällstidningen komple-ärsenaste som

minskat i betydelse. Jämförbara data läsande i litet längrement som ettom
tidsperspektiv saknas.

Andelen dagliga radiolyssnare och tv-tittare har ökat något, i förhål-men
lande till det kraftigt utökade utbudet förändringarna överraskande måttligaär
Större ökningen för video utvecklatsär medium under perioden.som som

avgiftsñnansieradeDe radio- och tv-företagen har relativt väl hävdat sin
ställning kulturspridare publiken följdlcrymt till kanal-ävensom om av74
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konkurrensen. Drama, kvalitetsfilm, bildkonst eller konserterprogram om
eller hörs inte alltid så publiker jämfört med andrases storaav programtyper.

Men ofta ligger publiken hundra vilket måsterunt ett tusen,par ses som en
framgång och kraftfullt komplement till det levande kulturlivetsettsom
publik. I bland når miljonpublik.t.0.m.man

Den enskilda förändringenstörsta i kulturvanor gäller besök musikeve-
Där ökningenär mycket kraftig från 50 % till 60 % befolk-nemang. av-

ningen varit på konsert eller musikevenemang det året.som annat senaste
700 OOODrygt fler konsert eller musikevenemang 1993 jämförtvar annat

1983.med Totalt har 4,3 miljoner människor på detta deltagit isätt musiklivet
1993. Det finns också ökning hur många går ofta på konsert ävenen av som

Ökningenden ökningen inte lika omfattande.är i publiktillströmningenom
hänför sig till andra musikevenemang konserterän med de statligt stödda
orkesterinstitutionema.

Även teaterbesökama har blivit fler 300 000 flernärmare har varit på-
teaterföreställning det året jämfört med för tio år sedan. Drygtsenaste

OOO200 fler går ofta på Detta har skett samtidigt deteater.nu statsun-som
derstödda teaterinstitutionema publik. En del ökningen liggertappat stor av

amatörteaterföreställnin gar.
kanDet paradoxalt publikstatistik och besökarstatistik inteattsynas stäm-

överensl ÄvenDet kan dock finnas flera förklaringar till detta. bådemer om
går sällan och den går ofta ökat går i dengruppen som som personerna senare

kanske likväl mindre ofta tidigare, såän mycket mindre det färre total-att ger
besök. Nedgången i publiksiffror utesluter inte institutionerna kan haatt
rekryterat publik.ny

De deltagit i kurs eller studiecirkel tillfalligtvis har minskat i antal.som mer
Andelen regelbundna studiecirkeldeltagare har dock inte förändrats dessa är-

1,2 miljonernärmare årligen. Ca 0,5 miljoner sporadiska cirkel-personer
eller kursdeltagare har emellertid försvunnit. Olika har delvis olikaämnen
utveckling. Studier med inriktning konsthantverk och hantverk har färre
deltagande i dag för 20 årän sedan, medan cirklar kring konst ochteater,
konsthistoria rekryterar fler tidigare.än

Engagemanget för kulturrniljöfrågoma kan inte mätas sättsamma som
de nämnda aktiviteterna. En tydlig utveckling har dock skett männi-ovan av
skors intresse bl.a. tagit sig uttryck i "Gräv där du står"-verksamhet,som
samling kring arbetslivsmuseer och i opinionsgrupper.engagemang

1 Med publik antal besök på föreställning eller institution. Med be-avses en
sökare individ besökt institution eller institution. Enavses en som typen av
besökare kan ingå i publiken eller flera gånger. 75en
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påStora satsningar barn

forskoleålderkulturlivet satsningar gjorts på framför barn iInom har alltstora
föreställningarskolbarn. På många kulturinstitutioner antalet föroch äryngre

fria del sin produktion barnen.barn högt. De ägnar stor avgrupperna en
barnen tillhör också de kulturellt aktiva i samhället. FörskolanDe mestyngre

fungerar socialt utjämnande så barn från många olika miljöeroch skolan att
flera i åldernfår kontakt med kulturen på olika Det leder till barn 3-8sätt. att

områden aktiva. 93år på många de Hela % dem har varit påär mest av
79 gjort 67biblioteket året, % har minst teaterbesök, % har varitsenaste ett

64 % besökt någotpå något musikevenemang och Trots barnenattmuseum.
självai många fall inte kan läsa har de också kontakt med böcker attgenom

% småbarnen läst eller fått bok läst för sig.74 enav
för medSkola och förskola har betydelse barnens kontakt Helateater.stor

62 småbarn varit gjort besöket% alla harteater ettsom genom ar-av
förskolan.från skolan ellerrangemang

Även 9-l4-årsåldern aktiva. förstbarn i mycket kulturellt Det iärär ung-
aktiviteten minskar. Då uppstår också skillnaddomsåren märker attman en

fortsatt till förvärvslivet eller tidigt bildat familjmellan den ochsomgrupp
fortsatt studera iinte längre lika kulturellt aktiva, och deär attsom gymna-

på högskolan.sium och

långsamtSkillnader mellan olika förändrasgrupper

i inom olika befolk-ZO-årsperioden har förskjutningama kulturvanorUnder
stabila. klyftor finns minskarningsgrupper varit små. Mönstren Deär som

långsamt.ytterst
jämförelse kulturvanorPå några punkter har viss utjämning skett. En aven

inom fackliga huvudorganisationer i början 1980-talet respektiveolika av
TCO-gruppen1990-talet visar fler LO-kollektivet går på har inteatt teater.ur

förändrat sina SACO-anslutna minskad andelmedan de utgörvanor en av
LO-anställdaökning besök konsert blandbesökarna. En motsvarande av

TCO- SACO-grupperna,ökning i ochdäremot störreännumotsvaras av en
vilket skillnaderna andelen aktiva ökat i allaökatgör att trots att grupper.

Vi låtit mångsidigheten i olika samhällsgruppers kulturvanor.har studera
Studien aktivitetsnivå i någon kulturaktivitetvisar har högatt grupper som

Kvinnorofta har det också i andra aktiviteter. och högutbildade domine-män
visar mångsidighet, medan lågutbildadede ochmänstorrar grupper som

kvinnor överrepresenterade bland dem med minst mångsidighet. Skillna-är
derna i kulturvanor mellan och kvinnor bör emellertid inte överdrivas.män

så varje område.Visserligen kvinnorna de aktiva på Menär gottmest som
skillnaderna i inte så De dock något då detregel uttalade gällerär ärstora. mer
egenaktiviteter besöksaktiviteter.än
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årens20 kulrurpolitiskaDe erfarenhetersenaste

Samtidigt sker utjämning i till följd flerkulturvanoma allt fåratten av en
längre utbildning. Den lågutbildad så aktivoch inteär ärgrupp som som
inom kulturlivet rninskari storlek. Det finns samtidigt tilltendens dennaatten

blir mindre aktiv.ännugrupp
KvinnornasKonkurrensen människors tid hård. förvärvsarbetsgradärom

20 åren. Fritidsutbudethar ökat de har ökat och medieutbudet mång-senaste
faldigats. Små förändringar kulturområdet i ljusetkan det lika väl tolkasav

framgång brist resultat. Vårt allmänna intryck från kultursomsom en en
statistik såväl från kulturlivets olika företrädaremed kultur-möten är attsom
livet blomstrar.

kan säkerhet 1974 årsIngen med vad skulle hänt kultur-avgöra som om
politik inte etablerats eller kulturpolitiken fått utformning. Vårom en annan
bedömning haft svårareområdet skulle ha profilera sig i det alltär att att mer
komplicerade samhället, stimulansen för områdets företrädare varit mindreatt

stödet till förskola bedrivaoch och skola kulturverksamhet inom sinaatt att
respektive pedagogiska hade uteblivit. gångna åren kan karaktäri-Desystem

period då nätverket byggts och konsoliderats, då amatörverk-utseras som en
samheten stärkt sin ställning och direkt eller indirekt tillmedverkat rekry-att

människor eller publik. Politiken har också inneburitutövaretera nya som en
stimulans på konstnärligt något framför iutövande, allt märktsatt satsa som
den ökade andelen kvinnliga konstnärer.
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Mål för4 den nationella kulturpolitiken

Kulturpolitiken sitt berättigandehämtar sin styrka och insikten kultu-ur om
betydelse för individens samhällets välfärd. Sin utformning fåroch denrens

utifrån medborgarnas enskilda och behov intressen,och degemensamma
kulturella uttryckens på förutsättningar, förhållandenkaraktär och krav i sam-

i övrigt politiska prioriteringar. Genomhället kulturpolitiken det of-samt tar
fentliga ställning till kulturens betydelse, olika verksamheters funktioner och
angelägenhet, ekonomiska villkor behovderas och stöd. Perspektivenav
knyts till helhet.samman en

Kulturpolitiken tydligt.bör formuleras Det demokratiskt kravär ett som
det möjligt värdera, debattera och förändra politiken.granska, Detgör äratt

också effektivitetskrav; tydligare uttrycks, utsikternaden desto större ärett
fården praktiskt genomslag.att

Viljeinriktningen bör övergripande mål har karaktäranges genom som av
mål förDe bör hela kulturområdet och gälla densträva spänna överatt mot.
nationella kulturpolitiken.

Övergripande mål dock inte tillräckliga styrinstrument. De behöverär som
kompletteras med sektorsmål för delområden.resultatorienterade olika
Precisa Verksamhetsmål för de statliga kulturrnyndighetema och insti-anges

Sådanatutionema. bör också finnas för bidragen till icke statlig verksamhet.
Uppföljning och utvärdering kulturpolitiken bör få ökat utrymme.av

4.1 En nationell kulturpolitik

övergripande målenDe ska uttrycka det viktigt för den kulturellaär ut-som
vecklin De ska innefatta sådant har betydelse för alla medborga-storgen. som

inte alla alltid sig ocksåanvänder alla möjligheter. De skaävenre om av-
lägga för ansvarsfördelning olika pågrunden och samspel mellan aktörer
kulturområdet, särskilt landstingenmellan och kommunernastaten,

De övergripande målen därför utformas mål för nationell kul-bör som en
turpolitik och beslutas riksdagen. De gälla på samhällsom-bör andraävenav
råden kulturområdet och för landsting och kommuner. Därmed deän ger ra-

för kulturpolitiken Samtidigthelhet. jämställs kulturområdet medmen som en
andrarad samhällsområden där riksdagen fastställer nationella mål.

Genomförandet bör bygga och uppgiftsfördelning ut-en ansvars- som
frångår olika roller i det offentliga kulturlivet utifrån karaktärenochparters

på olika verksamheter. På biblioteksornrådet sedankommunernat.ex. tar 79
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länge mycket viktig del det nationella kulturansvaret huvudmän fören av som
folkbiblioteken, landstingenmedan har för länsbiblioteksverksamhe-ansvaret

Staten å sin sida för de vetenskapliga biblioteken och lånecentra-ten. svarar
lema. Motsvarande ansvarsfördelning finns inom andra delar kulturornrå-av

Stat,det. landsting och kommuner bör fortsätta detta delasättatt ansvaret
for kulturpolitiken förverkligas. Folkbildning, folkrörelser och förenings-att
liv bör i framtidenäven ha möjlighet spela viktiga roller utifrån varjeatt or-
ganisations förutsättningar och vilja.

4.2 Mål och andra styrmedel

Övergripande mål första ledet i mål- ochär resultatstyming. Scktorsmål,
Verksamhetsmål för enskilda institutioner, val medel och metoder, olikaav

regler och bestämmelser, ekonomisk styrning uppföljningtyper ochav samt
utvärdering nödvändiga komplement.är Hur det fungerat de 20 årensenaste
har belysts i utvärderingsrapporten.

Genom den framtida kulturpolitiken bör liksom hittills i första handstaten
stödja och stimulera kulturverksarnheten, inte reglera den. Staten bör dock

tydlig i ansvarsfördelningen. Lagstiftning används detnärvara synen
finns särskilda skäl för distinkt statlig styrning.en mera

De övergripande målen bör utformas så de kan gälla under relativt långatt
tid. De allmänna krav bör ställas på dem de:är attsom

omfattar kulturverksamheten i dess helhet,-
kulturpolitiken inom landsting och kommuner,avser stat,-

inrymmer alla de viktigaste motiven för de offentliga insatserna,-
gäller både de kortsiktiga och de långsiktiga insatserna,-
ska kunna konkretiseras och utvärderas.-
De övergripande målen bör kompletteras med sektorsmâl för politiken

inom olika kulturomrâden. Sektorsmålen ska resultatorienterade förvara att
konkretion. De ska utgå från förhållandena inom varje sektor och kan hage
kortare tidsperspektiv de övergripande målen.än Vi har inte haft möjlighetett
utarbeta förslag till sektorsmål alla delområden har gjort det påatt men om-

rådena dans, musik, bild och form De återfinns i kapitelteater, samt museer.
Även21-24 respektive 28. Sektorsmålen bör beslutas riksdagen.av

Staten verksamhetsmâlfär statliga kultumtyndigheter och kulturin-anger
stitutioner. Långsiktiga Verksamhetsmål i instruktioner stadgor.och Ianges
regleringsbreven för budgetåret 1994/95 har regeringen ett systema-mera
tiskt tidigare kompletterat demsätt än med Verksamhetsmål ska uppnåssom

kort sikt. De har utvecklats i regleringsbreven för budgetåret 1995/96 och
kompletterats med mål för bidrag till icke statlig verksamhet.typsamma av
Tydligare bidragskriterier kan dessutom behöva formuleras.
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vilkenI grad den politiska nivån ska fonnulera Verksamhetsmålkonkreta
och diskutera vilka medel bör användas måste med hänsyn tillawägassom
olika verksamheters karaktär. Skillnaderna ganska mellanär stora t.ex.
konstnärliga institutioner och Orkestrar å sidan och institutio-teatrarsom ena

med bevarandeuppdrag och arkiv å den andra sidan. Mål-ner som museer
och resultatstyming förutsätter den ska uppfylla målen har frihetatt storsom

själv välja och metoder. På vissavägar områden de offentligautövaratt orga-
dock direkt styrning utifrån lagstiftning.nen en mera
vilkenI grad olika mål förverkligaskan beror på finnsdet lämpligaom

medel och förmetoder genomförandet. Frågan metoderna i kulturarbetetom
uppföljning och utvärdering resultatet olika insatser behöversamt ägnasav av
uppmärksamhet i framtiden, särskilt frågorna hur fångar inmer om man

kvalitativa förhållanden och långsiktiga effekter. Detta påverkar bl.a. de stat-
liga kulturmyndighetemas framtida roll.

Målstyming förutsätter den målen på framgångaratt angettsom reagerar
misslyckandenoch i genomförandet. Statsbidragen måste bl.a. det skäletav

bli flexibla i dag, uthålligheten iän det statliga kulturengage-utan attmer
minskar.manget

återstodenI detta kapitel koncentrerar vi på frågan de övergri-av oss om
målen.pande Frågor övriga former styrning och uppföljning ochom av om

utvärdering återkommer vi till framför allt i kapitel 20 32-33. Frågornasamt
motiven för offentliga kulturinsatser och ansvarsfördelningen mellanom om
landsting och kommuner vi i kapitel 5 ochstat, tar upp

4.3 De nuvarande målens förtjänster och brister

finnsDet betydande uppslutning laing inriktningen på de nuvarande kul-en
turpolitiska målen. Vi har den både i kontaktermött med myndigheter och
centrala organisationer på lculturområdet och, inte minst, vid de besök vi ort
i samtliga län. Det allmän uppfattningär den klart uttalade viljan frånatten

sida haft betydelse för utvecklingen lokalt regionaltoch ochstatens stor att
den verkat inspirerande. Målen har också kulturområdet begrepps-gett en

för diskutera viljeinriktning, profilering och prioriteringar. Vi harapparat att
bred uppslutning kringmött målens sakliga innehåll, förenad meden syn-

påpunkter kompletteringar och modemiseringar i vissa stycken.
Några målen, eller delar dem, har ifrågasätts del kulturlivetsav av av en av

företrädare. Kritiken har framför allt varit knuten till begreppen "kommersia-
lismens negativa verkningar "eftersattaoch grupper". Kritiken gäller, visom
uppfattat den, attityden formuleringamaoch det sakliga innehållet.änmera
Andra kulturföreträdare har markerat frågorna i sig likahar minst ak-att stor
tualitet målen kom till. finnsVidare det,när liksom i remissvaren frånsomnu
år 1973 på den dåvarande utredningens förslag, önskemål kvalitets-att 81om
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aspekten lyfts fram. Många saknar också anknytning i målen till medieutveck-
lingen och några förordar det internationella perspektivet förstärks. Deatt nu-
varande målen återges i sammanfattning i bilaga

finnsDet också viss lcritik hur målen fungerat styrinstrument.moten som
Teaterutredningen förordade i betänkandet Teaterns roller" fasts-att staten

täller särskilda nationella teaterområdetlmål för de offentliga insatserna på
Dessa mål, liksom hur de ska följas bör enligt Teaterutredningen iupp, anges
statsbidragförordningama.

Museiutredningen ansåg i betänkandet "Minne och bildning" detatt
kommer för många styrsignaler till och dessa signaler delvisattmuseerna

varandra Samtidigtmotsäger noterade utredningen inte alltidatt museerna
fått reaktion från regeringen på önskemål, krav och strategisk inriktning. Den
styrning riktas till bör enkel, konsekvent och hasom museerna vara ett
strategiskt innehåll.

En del kritiken handlar alltså de nuvarande målen för allmäntärav attom
hållna för fungera vägledande i olika valsituationer. Vi kritikenatt attmenar
bör på allvar den i detta fall skjuter in sig fel objekt. Syftettas medattmen
nuvarande mål viljeinriktningenär kulturornrådet i dess helhet Detatt ange

naturligt de handlarär grundläggande värden för medborgarna. Dåatt ärom
det ofrånkomligtnästan de formuleras i allmänna Vad haratt termer. som
saknats är konkret lednästa grund för prioriteringar inom olikaett mera som
verksamhetsområden. Man hade också ingående behövt diskutera frå-mera

med vilka medel målen skulle nås. En sådan konkretisering måstegan om gö-
med hänsyn till förhållandena inom skilda verksamhetsområden. Vårtras

förslag sektorsmål och regeringens beslut Verksamhetsmål för kul-om om
turmyndigheter, institutioner och statliga bidrag lcritiken.är ett svar

Målen kritiseras också för inte alldeles förenliga inbördes. Detatt vara
finns olösta målkonflikter. De blir synliga i konkurrensen begränsadeom
ekonomiska Men målkonflikter principiell finnsresurser. naturav mera
också. Man kan inte förena hård och restriktiv inställning video-t.ex. moten
våld med obegränsad yttrandefrihet. Man måste välja vilka mål fåren som

Även denväga kritiken bör på allvar. Nu målkonfliktertyngst. är ound-tas
vikliga i offentlig verksamhet. Den offentliga sektorn kan inte, till skillnad
från privatföretag, renodla sin verksamhet för eliminera konflikterna.ett att
Staten bl.a. fler behov,möter önskemål och förväntningar från medborgarna

vad ekonomisktän möjligt tillgodose.är Däremot bör tydli-som att man vara
i fråga hur målkonfliktema bör hanteras. Att utveckla sektorsmål ochgare om

Verksamhetsmål för enskilda institutioner bearbetaär sätt målkonflikter-ett att
na.

1 SOU 1994:52: roller.Teaterns Betänkande Teaterutredningen.av
282 SOU 1994:51: Minne och bildning. Betänkande Museiutredningen.av
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4.4 Några utgångspunkter för förslaget målom

Naturliga och vissai fall ofrånkomliga utgångspunkter för den framtida kul-
turpolitiken är att:

kulturen har värde i sig oberoende de direktaär effekter den harett som av-
inom andra verksamhetsområden och samhällssektorer,
det inte finns kultur många. Mycket lokaltväxer och underifrånutanen-
medan produceras och distribueras globalt,annat
kulturi hög grad fråga kommunikationär och utvecklingsprocesser,en om-
kultur innebär både bevarande och förändring,-
det finns öppenhet och ömsesidigt beroende mellan kulturen ochetten-
andra verksamheter,
det finns öppenhet mellan Sverige världenoch och beroendeen ett av-
företeelser och utveckling i andra länder,
framtiden i ganska liten utsträckning kan förutses, vilket kräver flexibilitet-
och handlingsberedskap,
målmedvetet vilja påverka framtiden.-
Kulturens mångsidighet det nödvändigt också frågangör målenatt se om

från de fem utgångspunkter vi valt i kapitel individens, konstens, medier-
Öppenhetkulturarvens och samhällets. flexibilitetoch måste någranas, vara

ledstjämoma vid utformningen de konkreta insatserna. Både individu-av av
ella och kollektiva lösningar ska möjliga. De krav samspelet medvara om-
världen ställer behöver hela tiden påverka besluten inom kulturområdet. Efter
de decenniemas förstärkning olika kulturella strukturer, bl.a.senaste av ut-
byggnaden institutionsnätet, behövs det kompletteringar med andra mö-av
tesplatser och andra möjligheter till mellan människor.möten

Kulturpolitiken måste också hantera frågan avvägningen mellan åom ena
sidan bredd och mångfald och å andra sidan koncentrerade satsningar på det
särskilt viktiga, vilket kan allt från nyskapande till insatser för vissa be-vara
folkningsgrupper. En sida detta avvägningen mellan satsningär på deav
konstnärliga och kulturella spjutspetsama och särskilda ansträngningar för att
lyfta områden eller verksamheter släpar efter eller på har svå-sättsom annat
righeter.

Några saker karaktäriserar rikt och fungerandeväl kulturliv ärettsom en-
ligt vår mening det finns reella yttrandemöjligheter, konstnärlig dynamik,att
folkligt och för kulturarven. Det i sin för-engagemang ansvar vetter tur mot
hållanden tillgänglighet, mångfald, inflytande, förnyelse, anknytning tillsom
historia och traditioner kvalitetsamt
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4.5 Förslag till mål

Som framgått i finnsavsnitt 4.3 det betydande uppslutning kring det sakli-en
innehållet i 1974 års mål, kombinerat kompletteringarmed forslag ochga om

modemiseringar. Vi allmänna värdering. Mycket detgör ingårsamma av som
i nuvarande mål fortfarande giltigt, del i högreär grad då,ännu detänen men
behövs kompletteringar och ändringar motiverade erfarenheter gjortsav som
och förändringari samhällsutvecklingen.

Kulturpolitikens fundament finns i grundlagama, i FN:s deklaration deom
mänskliga rättigheterna och i de konventioner FN antagit för be-attsenare
kräfta den, bl.a. konventionen barnets rättigheter. Kulturen och kultur-om
politiken har särställning det gäller innehåll viktiganär delaratt etten ge av
dessa.

I regeringsformens första och andra kapitel sägs:

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen fribygger åsiktsbildning...

Den offentliga makten skall med för människorsrespekt alla likautövas
värde och för enskildaden människans frihet värdighet.och
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

Etniska, språldiga religiösaoch minoriteters möjligheter behålla ochatt ut-
veckla kultur- och samfundsliv bör främjas.ett eget

Varje medborgare allmänna tillforsälcraddet yttrandefrihetär gentemot ...,informationsfrihet mötesfrihet demonstrationsfrihet förenings-..., ..., ...,frihet religionsfrihet ..."...,

Yttrandefriheten utvecklas i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihets-
grundlagen. Yttrandefriheten grundläggande för kulturverksamhetallär

4.5.1 målFem för nationella kulturpolitikenden

När utredningen Kulturrådet 1972år lade fram förslag till mål för kulturpoli-
tiken gjorde den det i form övergripande mål och sju delmål. Delmälenettav
hade karaktär medel för uppnå det övergripande målet, hadeattav som en "
mycket vid och allmän samhällsprofrl.

I 1974:28 fanns inte skiktningen på övergripande mål delmålochprop.
kvar regeringen föreslog, och riksdagen åtta parallellställda mål. Iutan antog,
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den kulturpolitiska debatten har inbördes gradering iblandmålensenare en av
efterlysts. Några mål borde viktigare de övriga.änanges som

svårt tydligtDet skilja olika nivåerär mål och medel det gällernäratt av
riktningsgivande mål. Många de kulturpolitiska bådenuvarande målen ärav

sigmål i och medel för förverkliga andra de övergripande målen. Vi haratt av
olika modeller och for lösningprövat 1974, nämligenstannat attsamma som

föreslå några parallellställda övergripande mål, dock med koncentration till
fem mål. I resonerande avsnitt diskuterar vi därefter frågan medel.ett om

nivå mål resultatorienteradeNästa sektorsmål.ärav
Som mål för kulturpolitiken föreslår vi följande.

Kulturen människan glädje, insikter, många uttrycksmöjligheterger
rikareoch liv.ett

Kulturpolitiken ska därför

yttrandefriheten och reella yttrandemöjligheter,värna ge-
förverka delaktighet och stimulera skapande,eget-

främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet,-
för kulturarven och främja positivt bruk dem,ta ettansvar av-

kulturen förutsättningar dynamisk, utmanande ochattge vara en-
obunden krafti samhället.

Inom målens måste prioriteringar hela tiden Vissa ändamål lyftsgöras.ram
fram, andra kan få villstå tillbaka. Vi redan här vi kommer för-att attange

prioriteringorda kultur för och med barn och ungdomars möjligheteren av av
till kulturell verksamhet. Kraftfulla alternativ måste erbjudas barn och ung-

tilldom de schabloniserade, fördomsfulla och våldspräglade inslagen kul-
turrnarknaden. Kulturpolitiken måste i högre grad hittills frånutgå ungdo-än

kreativa energi och lust själva utforma ochatt ta attmars ansvar genom ge
dem möjligheter själva få välja verksamhets- och organisationsformer ochatt
medier.

Vi vill utveckla vår målen följandesyn genom resonemang.

ulturpolitikenK ska yttrandefriheten reellavärna och yttrandemöjligheterge

Yttrandefriheten grundlagsfäst. En kulturpolitikens uppgifterär är värnaattav
den, uppgift också finns inom många andra samhällsområden.en som
Kulturpolitiken ska också skapa förutsättningar för yttrandemöjligheterreella

innebärvilket bl.a. konstnärlig frihet.att garantera
mångsidigEn dagspress periodisk radiooch och mångsidig ochpress en

television i allmänhetens tjänst medier skilda verklig-andra speglarsamt som
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heter och värderingar och låter många komma till tals här någraröster ärsom
hömstenama.av
En hörnsten folkbildningens, follcrörelsemasär och andra förening-annan
och organisationen möjligheter arbeta och utifrån sin idémässi-ars att var en

och alla möjlighetersärart sina hörda.göraatt rösterga ge att
Många kulturinstitutioner belyser grundläggande frågor för individ och

samhälle och fungerar för information och debatt. Det ärsom arenor ett av
skälen till deras utåtriktade verksamhet viktig. De politiskaäratt skaorganen
tydligt institutionemas sarnhällsuppdrag med respekt för derasange särart,
den konstnärliga och professionella friheten och det konstnärliga arbetets vill-
kor. Inom vida måste institutionerna sedan självständigt få bestämmaramar
innehåll och utfomming.

De offentliga skamedlen stödja sinsemellan mycket olika strömningar.
Konstnärlig och bl.a.kulturell verksamhet fungerar medel förannan som att
utforska verkligheten och granska förhållanden i samhället. Det utforskande
arbetet avkastar sällan, i varje fall inte i första ledet, ekonomiskt lönsamma
resultat Det därför särskilt beroendeär offentligt stöd. Den samhällslcritikav

enskilda konstnärer, fria och kulturinstitutionema får inteutövarsom grupper
till intäkt för påtryckningar från de offentliga bidragsgivamas sida.tas

K ulturpolitiken ska verka för delaktighet och stimulera skapandeeget

Många människor lever i miljöer med tydliga inslag historiska och este-av
tiska värden. De har tillgång till utbud kultur där innehåll och formerett av
har samband med deras liv, intressen och traditioner. De har, de vill,om
möjlighet till kulturella uttryck. Kulturen berör dem, de har valmöjlighe-egna

och inflytande sin kultursituation.över De delaktiga.ter är
Kulturpolitiken syftar till denna delaktighet ska faktisk möjlig-att vara en

het för alla.
Utgångspunkten måste hela tiden sökas hos människorna. Det deras be-är

hov intressenoch grunden för de offentligautgör insatserna. Kultur-som
politiska insatser i inomgörs det avgränsade kulturbegrepp vi valt istort sett
kapitel 1 måste i vidare kulturellt perspektiv där vardagligaettmen ses
sammanhang, folkliga traditioner och otraditionell verksamhet inryms lika väl

det händer inom kulturinstitutioner och vid etableradesom som evenemang.
Delaktighet och mångfald förbundnaär nära med varandra. Målet syftar bl.a.
till öka mångfalden och bryta de hinder för delaktighetatt att görner attsom
många människor och står utanför kulturlivet och väcka deras in-grupper att

för upplevelser och erfarenheter.tresse nya
Kulturinstitutionemas arbete behöver breddas och i högre grad i dagän

utgå från deltagares villkor. Institutionema bör sig förovana se som en resurs
alla medborgare och till och spegla deras erfarenheter. Det intresseta vara
människor visar för sig i kringoch institutionemas verksamhet86 att engagera
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bör också till Kulturinstitutionema och de offentliga börtas vara. organen
komma individerna till på intemötes begränsar tilldemsätt rollett som en

konsumenter.som
bredare djupareEtt och samarbete bör sökas med föreningslivet. Långt fler

organisationer de traditionella kultur-föreningarnaän har betydelse. Det är
viktigt olika organisationer kan arbeta utifrån sina idémässigaatt särarter.
Medlemmar i föreningar och deltagare i verksamhet bör stimulerasöppen att
själva formulera sina krav. Sådana olika skäl fått sina kultu-grupper som av
rella intressen och behov minst tillgodosedda bör prioriteras. Organisationer

föreningaroch inom dessa eller med kontakt och erfarenhet dem måsteav
spela framträdande iroll arbetet.en

Inforrnella nätverk och kortlivade sammanslutningar, vanliga i månganu
sammanhang inte minst bland ungdom, liksom enskilda konstnärer och andra
eldsjälar viktiga lokala och regionala kulturlcrafter.är Deras initiativ, lika väl

organisationemas verksamhet, bör kunna stödjas inom för flex-som ramen
ibla bidragssystem.

skapandeI verksamhet inom folkbildning och arnatörorganisationer frigörs
människors kreativa Deltagarna bestämmer själva inriktningen påresurser.
verksamheten och har möjlighet föra fram uppfattningar och värderingaratt
och uttrycka känslor på stimulerar till åsiktsutbyte. finnssätt Härett som
ingen given rollfordelning mellan producent och Det fmkt-mottagare. ger en
bar växelverkan mellan och professionella. Genomamatörer verksamhetenatt
sker i enkla former och i miljöer där deltagarna känner sig hemmastadda utgör
den för tidigare kulturellt inteväg aktiva insatsernaatten engagera grupper.
för människor möjlighet till kulturell aktivitet bör hög prioritetatt ge egen ges
Verksamheten, både inom folkbildningen och i andra organisationer och for-

behöver hela tiden förnyas utvecklingsarbete.ettmer, genom
Sist inte minst behövs mångfald konstärliga uttryck. Det krävermen en av

möjligheter arbeta i skilda konstarter och i olika medier, i olikaatt genrer,
praktiska och organisatoriska former. Det kräver arbetsforutsätmingar för yr-
kesverksamma konstnärer hela landet.över

Kulturpolitiken ska främja konstnärlig kulturelloch förnyelse och kvalitet

En uppgift för kulturpolitiken stärka konstens möjligheterär utvecklaatt att
förmedlaoch alla de kunskaper, erfarenheter och insikter och alla dege upp-

levelser konsten mäktig. Så kan humanistiskär människosyn stärkas. Deten
gäller både i det professionella konstskapandet ioch arnatörverksamheten.

innefattarMålet båda delarna.
Konstnärligt utvecklingsarbete sker fortlöpande, både inom institutionerna

och konstnärer utanför dessa. Ett syfte offentligamed de insatserna ärav att
enskilda och konstnärer under viss få inriktatid kangarantera att grupper av

sig på experiment och förnyelse krav kunna försörja sig denutan att 87
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verksamheten. Tidigare eftersatta konstarter och bör särskilt få möjlig-genrer
heter Ocksåutvecklas. stödet till institutionerna måste lämnaatt forutrymme
experiment inte i förväg kan bedömas oförändrade eller ökade publik-som ge
intäkter.

Experiment och utvecklingsarbete viktiga förär utveckla konstnärligatt
kvalitet. Men också i den reguljära produktionen föreställningar, konser-av

utställningar ska kvalitetsambitionen stå i Ett viktigt inslagter, m.m. centrum.
i kvalitetssträvandena erbjuda alternativär och konkurrens till slentrian-att
mässiga, schablonartade fördomsfullaoch kulturprodukter. I sina olika roller,
också konsument, kan landstingen och kommunerna eftertrycksom staten, ge

kvalitetssträvandena
Kvalitetsdiskussioner förs ofta i konstnärlig kvalitet. Fungeran-termer av

de kulturverksamhet kräver emellertid också kvalificerade insatser inom
teknik, administration, marknadsföring Med begreppet professionellm.m.
kvalitet täcker båda dessa aspekter, liksom verksamhet vid bibliotek,man

arkiv inte renodlat "konstnärligt".är Kvalitet handlarmuseer, m.m., som
också hantering kulturmiljön. Hantverkstraditioner ochom varsam av mate-
rialkunskap liksom kunskap traditionellt jord- och skogsbruk arvegodsärom

förvalta och umyttja. Professionell kvalitet kan i viss utsträckningatt faststäl-
las på relativt objektiva grunder. I andra delar blir bedömningarna subjektiva
och kräver ständigt fortgående diskussion.en

Kvalitet, särskilt konstnärlig kvalitet, inget statiskt. Konstnärligär fomy-
else bygger många gånger på de nyskapande konstnärerna bryteratt mot
gamla kvalitetsuppfatmin gar.

För föreställningar, konserter, utställningar ska effektatt måstem.m. ge
de också fungera i med publiken. Förmötet den kvaliteten använder vi termen
upplevd kvalitet. Formema for mellan konstnärermötet och publik och mötet
mellan andra kulturinstitutioner och människorna behöver utvecklas. Samti-
digt finns det delar kulturverksamheten inte främst värderas iav som termer

publikantal och publikupplevelser. Det gäller bevarandeuppdrag,av t.ex.
dokumentation forskning.och Vissa konstnärliga insatser får sin betydelse
för bredare publik först efter lång tid och kanske efter vidare utvecklingen av
andra konstnärer.

Kravet kvalitet gäller också inom bildningsarbete och amatörverksarn-
het. De offentliga bidragsgivarna bör stimulera kvalitetsutveckling.

K ultwpolitiken ska för kul och främja positivt brukIa turarvenansvar en av
dem

Kulturarven många. Här ingårär vår mångfasetterade historia, våra skilda
traditioner och olika språklig och etnisk bakgrund. Hit hör den fysiska kul-
turmiljön liksom de konstnärliga och språket.arven
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Perspektivet från dåtid nutid till framtidöver bör prägla kulturpolitiken. I
kulturpolitikens ligger kulturarven kunskapenvärnas, demattansvar att om
hålls levande och de i bruk i det dagliga livet och i planer för framtiden.att tas

Arbetet för bevara och föra kulturtraditioner vidare viktigtatt inte minstär
bakgrund ambitionen stödja den kulturella mångfaldenmot medattav ut-

gångspunkt i människors olika kulturella identiteter.
bevaraAtt den historiska kontinuiteten i fysiskavår miljö har grundläg-
betydelsegande för den enskildes känsla trygghet och förankring i tillva-av

Perspektivet från dåtid till framtid detgör angeläget arkitekturenron. att ge en
tydligare plats i kulturpolitiken och i ökad utsträckning föra in kulturpoli-att
tiska i den fysiska samhällsplaneringen.synsätt

Kulturlivet kan aldrig formas enbart på grundval samtida kulturytt-av
ringar. Inom de flesta konstnärliga uttrycksformer bygger mycket frånarv
tidigare epoker.

Kulturpolitiken ska kulturen förutsättningar dynamisk,ge att vara en
utmanande och obunden kraft i samhället

Kulturen medel för människor uttrycka sin mening, påverka ochger att att
förändra.

konstnärligaDe uttrycksmedlen möjlighet till särskild uttrycksfull-ger en
het. Det går med tydlighet och kraft, också nyansriktatt ochstor öppet,men
renodla enskildheter, skapa sammanhang, peka konflikter och lösningar.
När uttrycksmedlen många blir debattenär rik på livfull ochnyanser, engage-
rande.

Konst och konstskapande också tillär kunskap.väg Det finnsen ny
många möjligheter till direkt och fruktbart samspel mellan konst, teknik och
vetenskap. Kreativa miljöer innehåller rikliga tillfällen till mellan forsk-möten

och konstnärer. Den konstnärliga kunskapen och konstnäremas perspek-are
tiv inrymmer ofta viktig kritik och debatt värderingar, företeelser ochav ten-
denser i samhället. Konstnärema perspektiv,öppnar vänder på synsättnya
och kombinerar ofta kunskaper från olika fält Konst och kul-sätt.ett nytt

kastar därigenom motljus samhällets institutioner,tur över mekanismerett
och strukturer.

Obunden nyckelord i målformuleringen.är Ska kulturen fungeraett som
vital, kreativ och utmanande kraft denska inte stå i tjänst hos någonen part

eller åsiktsriktning och inte tilldelad förutbestämd roll lämna sinavara en utan
bidrag utifrån sina förutsättningar. De må sedan intellektuella elleregna vara
emotionella, utopiska eller vardagliga, konstnärliga erfarenhetersprungna ur
eller föreningsarbete.t.ex.ur
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4.6 Något kulturpolitikens medelom

Kulturen karaktäriseras mångfald. Människorna, antingen de delaktiga iärav
denna mångfald eller i dag står helt eller delvis utanför den, har olika person-
liga förutsättningar och behov, olika intressen och värderingar och lever un-
der skilda förhållanden. Det sig självt medlen och metodernasäger i kul-att
turarbetet måste skiftande och beroende olika syften och ambitioner,vara av
verksamheter och situationer. Här vi några medel fyller funk-tar upp som en
tion i många sammanhang.

Tillgänglighet

En nödvändig förutsättning för all kulturell delaktighet tillgänglighet,är detatt
vill sig i finns inom räckhåll eller kan bringas inom räckhåll.man engagera

Det gäller i fråga avstånd, tid, kostnad, tillgänglighet för funktions-ävenom
hindrade Praktisk och ekonomisk tillgänglighet förutsättningar förärm.m. ett
mångsidigt kulturliv.

När ökar tillgängligheten ökar också kontaktytoma mellanman man
konstnärer och publik, mellan studieorganisatörer och cirkeldeltagare, mellan
museipersonal hembygdsvårdareoch Det kan impulser berikarosv. ge som
och utvecklar den professionella verksamheten och det ökar möjligheterna till
kontakt med dem i dag står utanför.som

Alla kulturvaneundersökningar visar emellertid intedet räcker medatt att
undanröja olika praktiska hinder. Tillgängligheten har kunskapsmässi-även

sociala och psykologiska sidor. Vi återkommer till kapiteldet iga,

Decentralisering

Decentralisering kan tillmätas egenvärde och alltså mål,ett ettses som men
det också medel för sprida förutsättningarär och verksamheterett att geogra-
ñskt och för lägga och beslut så människorna möjligt.näraatt ansvar som

När människor själva får blir of-Detstörst.ta engagemangetansvar som
fentliga bör inte heller i fortsättningen driva verksamhet med eller utansom,
offentligt likastöd, bra eller bättre drivs föreningar, organisationer ellerav
andra.

Också inom den offentliga verksamheten decentralisering befogenhe-är av
och viktig för och idéutveckling. De årens de-ter ansvar engagemang senaste

centralisering inom kommuner och landsting, ofta i kombination med minsk-
ning anslag, svårigheterhar lett till det gäller informeranär ochav att om ge-
nomföra del kulturverksamhet. Decentralisering måste ske med hänsyn tillen
förutsättningarna inom olika verksamhettyper av
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De statliga insatserna på kulturområdet ska utformas så de både tillgo-att
doser de intressena på nationell nivågemensamma och regionemas och
kommunernas möjligheter utveckla kulturlivet utifrån förutsättningar.att egna

Lokala och regionala behov bör få större genomslag i de statliga kultur-in-
stitutionemas verksamhet.

Intressen och behov lokalt bör få genomslagstörre i de regionala kultur-
institutionemas verksamhet.

M ediema lculturbäraresom

Medierna kan spegla både världen och mångfalden kulturella företeelser.av
De ekonomiska strukturema på medieområdet leder ofta olika medier till lik-
riktning, förflackning, satsning på innehåll vädjar till primitiva instinktersom

kan också innebära möjligheter till satsningarm.m. men godprogram av
kvalitet. En viktig uppgift för kulturpolitiken därförär skapa förutsättning-att

för ambitiösa kvalitetssatsningar påar mediernas möjlighetertarsom vara
kulturbärare.som

Den snabba utvecklingen på elektronik- och medieområdena och inom den
internationella underhållningsindustrin leder till ständiga utbud alltnya av mer
mångsidig och avancerad och medieaktiviteter. Multimedia-apparatur nya
utvecklingen möjligheter visualisera kunskap interaktivaoch skapager att
läromedel lika väl fantasivärldar för spel och konstnärligasom uttrycks-
möjligheter inte funnits tidigare. Tele- och datanätensom ökadenormtger
tillgång till information och kunskap, skapar elektroniska "mötesplatser" och

instrument i kulturell och konstnärlig verksamhet.nya
En viktig uppgift för kulturpolitiken medverkaär till data- ochatt att me-

dieutvecklingens möjligheter till kunskapsspridning, idéutbyte och konstnär-
liga uttryck till och allmänt tillgängliga.tas görs Men i det kulturpolitiskavara
arbetet ingår också uppmärksam på ochatt undermåliga produk-vara avarter

väcka debatt och stödjater, bättre alternativ.att att

Internationella kontakter

Den politiska, ekonomiska och tekniska utvecklingen ökar Sveriges interna-
tionella beroende också möjligheter. Kulturutbytet över blirmen gränserna
intensivare. Den i kommersiellt syfte producerade och distribuerade masskul-

söker ständigt vidgaturen marknaden. I dess spår följer ökad mångfald i
vissa avseenden, ökad likformighet i andra avseenden ocksåmen mer av ge-

referensramar. I den byggda miljön harmensamma internationellt.ex. en
arldtektursyn fått genomslag i delar världen.stora av

Ett levande kulturliv förutsätter öppenhet för impulser från andra kultur-
våramönster än liksom vi impulser till dem. Förändringarnaatt iegna, ger
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direkt dialog medkulturlivet sker i i och indirekt omvärl-mycket hög grad en
tillvidgar möjligheterna kulturell fömyel-den. Samverkan med andra länder

förmån inhemska kulturarbetet såSamtidigt kräver det insatser till för detse.
erfarenheter hämtade svensk verklighet ochkonstnärliga uttryck ochatt ur

effektivt konkurre-i våra traditioner värderingar på kanförankrade och sättett
når från andra länder. Det ställer ocksådet kulturutbudmed stora som ossra

vi i befintliga bebyggelsen ochpå varsamhet med de värden har denkrav
internationella trender inom samhällspla-förmåga omforma och utvecklaatt

värderingar.utifrån förutsättningar ochnering och arkitektur svenska
särskiltspråkområde. Det kräver aktivaSverige litet kultur- ochutgör ett

i Enskildaför föra svensk kultur till människor andra länder.insatser att ut
institutionerna bör få ökade möjligheterkonstutövare liksomoch grupper av

internationellt utbyte.till

målupp-Uppföljning utvärdering medel och4.7 och av
fyllelse

ofta sådan formmål, mål har detRiktningsgivande ärsträva attemot,att en
viss tid kommit i må-långt efterfölja och utvärdera hursvårt att man enupp

1974 Så med vårt för-varit med års mål. detriktning. Så har detlens är även
föreslår vi åtgärder skamål. på två punkterslag till övergripande Men som

i framtiden.uppföljning rimlig utvärderbarhetbättre ochkunna ge en
konkretiseras iövergripande målenförsta har vi föreslagit deFör det att

Verksamhetsmålutgångspunkt för desektorsmål. i sinform Dessa är turav
institutioner forför statliga kulturmyndigheter och ochregeringen sättersom

Verksamhetsmål sektorsmål fårGenom följa ochbidragsanslagen. att upp
sig övergripande målensutvecklingen i deindikatorer på i vad mån rörtman

riktning.
för statlig styrning be-vi i kapitel 32andra föreslår ForrnemaFör det att

möjligt framkulturmyndigheter får i uppdragrörda statliga snarast taatt
uppföljningDåmåluppfyllelse för sektorsmålen. kan närkriterier på starta

målen träderi kraft.
följa och värderai framtidenSlutligen bör ägna attmer omsorg uppman

målforverkligandet.effekterna olika medel förav

92



5 Motiv för offentligt kulturstöd

Grunden för kulturlivet människors intresseär och enskilt och iengagemang,
Möjligheterna tillgodose intressena skapas i utsträckninggrupp. att stor av

människorna själva. Deras val påverkas också marknaden och beslutav av
inom den offentliga sektorn. Rollfördelningen och balansen mellan alla be-

harrörda betydelse för hur rikt och mångsidigt kulturlivetstor blir.
Som statlig utredning har vi i uppdrag relationernagöra mellan det of-att

fentliga och samhället i övrigt tydliga. Vi ska precisera förstatens ansvar
kulturpolitiken och denpröva statsunderstödda kulturverksamheten från

inbegripetgrunden, motiven för ansvarstagande.statens
I tidigare kapitel har vi några utgångspunkter för denna prövning. Vigett

har visat kulturens betydelse från olika utgångspunkter. Genom sättaatt
individen i har vi markerat det viktigtär mångacentrum direktatt att tar ett
och personligt for kulturen. Det offentliga bör inte det idé-göraansvar som
buma rörelser eller andra kan lika bra eller bättre.göra Genom funge-välen
rande marknad kan andra kulturella intressen tillgodoses. Det offentligas all-

på kulturområdetmänna har vi uttryckt i förslagen till mål för denansvar na-
tionella kulturpolitiken.

I detta kapitel diskuterar vi rollfördelningen med tyngdpunkt på frågan om
motiven för offentliga åtaganden fråganoch hur ändamålsenligt och nöd-om
vändigt det statliga kulturstödet

5.1 Nuvarande rollfördelning på kulturområdet

I utvärderingsrapporten beskrivs kulturområdets struktur, hur intresse, utbud
och utnyttjande på olika delområden och för olika befolkningsgrupperutser

finansierashur kulturverksamheten Härsamt speglar vi det helt kort med
hjälp några grundläggande ekonomiska uppgifter.av

1 SOU 1995:85: Tjugo års kulturpolitik. 1974-1994. Rapport utarbetad av
Kulturutredningen. 93
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5.1.1 Privat offentlig finansieringoch kulturenav

Tre fjärdedelar kulturutgiftema privata utgifter. Den andelenär har ökatav
något mellan åren 1979 1992.och

År 1992 1992/93 fördelade sig kulturutgiftema följande sätt:

Miljarder Procent
kronor

Privata utgifter 38 75
utgifterOffentliga 12 25

VBIRVI
Staten 5 42
Landstingen l 8
Kommunerna 6 50

Inkl stödet till studieförbunden.

I de privata kulturutgiftema, hämtats från SCB:s hushållsbudget-som
undersökningar kompletterade uppgiftermed Nationalräkenskapema, ingårur
kostnader för etermedier tv, radio och video med tillbehör och avgifter,
tryckta medier tidningarböcker, och tidskrifter, inköp tavlor, fotout-av
rustning och musikinstrument liksom kostnader för musikskola och annan
privat undervisning. Vidare ingår hushållens utlägg för besök på ochmuseer
utställningar, bio, musikevenemang och andra scenframträdanden.teater,

Till ovanstående kommer privata utgifter inte berör de enskilda hus-som
hållen, bok- tidningsinköpoch för företag, sponsring kulturin-t.ex.som av
stitutioner och kulturarrangemang föreningslivets verksamhet. Dessasamt
kostnader svåra uppskatta uppgår till inte obetydligaär belopp.att men

Även de offentliga kulturutgiftema i varje fall något vadär större än som
i tabellen. Kostnader för samlingslokaler, kostnader för köp före-anges av

ställningar till skolor förskoloroch fria tidningar tidskrifterochav grupper,
till sjukhusens o.dyl. ligger i varje fall delvis utanför siffrornaväntrum i ta-
bellen.

5.1.2 påDet offentliga fördelning olikakulturstödets
områden och verksamheter

Olika kulturområden och verksamheter i mycket olika grad privat respekti-är
offentligt finansierade. Det illustreras följandekan exempel för årve genom

1992 1992/93:
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förMotiv offentligt kulturstöd

Privat Offentligt
procent procent

Radio, video, skivor 100tv, O
Böcker, kulturtidskrifter 98 2
Dagstidningar 89 l 1
BiO/ñhn 86 14
Teater, andra scenframträdanden 46 54
Musikskola 1l 89
Museer 10 90
Bibliotek 0 100

Tv-avgiften räknad privat utgift, skatt.som som

offentligaDe utgifterna för radio, video och skivor alltså såtv, är små i
förhållande till den mycket privatmarknaden destora understiger 1%att av
totalñnansieringen. Biblioteken har intäkter från besökarna i form diverseav
småavgifter. Uppgifter dessa saknas, de kan någonutgöraom men procent

omslutningen.av
Studerar proportionerna inom den offentliga delenman finansieringenav

dominerande bidragsansvarser att statenman tar för vissaett områden och
verksamheter medan framför allt kommunerna finansierar andra. Den procen-
tuella fördelningen mellan landsting och kommuner illustrerasstat, genom

exempelik:följande

Därav
Offentligt Stat Landsting Kommun

stödimkr procent procent procent

Dagstidningar 651 100 0 0

Musikinstitutioner, Länsmusik 607 72 8 20
Teater 613l 58 11 31
Museer 2091 53 12 35
Studieförbund 2 037 55 16 29

Folkbibliotek 2 418 1 4 95
Musikskola 967 O 0 100

Därutöver finns det alltså privat finansiering i varierande grad, dent.ex.
enskildes köp böcker och tidningar, biljettintäkter, deltagaravgifterav för
studiecirklar osv.
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till studieförbunden,Kulturutgiftemas andel, inklusive bidragen de to-av
0,90,och kommunerna uppgår tilldriftutgiftema för landstingentala staten,

1,88respektive %.0,67

5.2 Motiv för offentligt kulturstöd

kulturpolitiken kul-för våra förslag till mål forutgångspunktema ärEn attav
effektervärde oberoende de direkta denvärde i sig. Dettahar ärturen ett av

Vi har försöktverksamhetsområden och samhällssektorer.inomhar andra
individen samhället och diskuterat kons-beskriva kulturens betydelse for och

för kulturarvensärprägel, mediernas karaktär och de havtens som ansvar
for offentliga kulturstödet.bl.a. for belysa motiven detställer, detta att

utgångspunkter.från andramotiven kan också undersökasMen
låtit publiceraoffentlig ekonomi ESO harfor studier iExpertgruppen ett
teori och svensk"Kulturstöd varför Ekonomiski skriftenantal uppsatser -

ekonomiskt teoretisk in-sig frågan utifrånverklighet". Där har närmat enman
till samtligaregeringen 1994 utfärdade direktivfallsvinkel. anslutning tillI att
publiceradeoffentliga åtaganden,kommittéer särskilda utredareoch prövaatt

"Motiv för offentliga åta-budgetavdelningFinansdepartementets rapporten
ganden motiv utifrån ekonomisk teori och väl-diskuteras likasåDär
fardsteori.

avsnittolika direktiv ska vi i dettautgångspunkt från våra prövaMed att
ekonomisk teori ochoffentliga kulturstödet utifråndiskutera motiven for det

terminologi.

Åtta åtaganden på områdetänkbara för ofentligamotiv ett

åtaganden" urskiljs utifrån den ekonomiskaför offentligaI "Motivrapporten
kan in med åtgärdermotiv for det offentligateorin följande åtta tänkbara att

tänkt jäm-församhällsområde. Utgångspunkten är ettett resonemangen
varandrakonsumtionen balanserarviktsläge där produktionen och

negativa effekter.externa-
kollektiva nyttigheter,positiva effekter ochexterna-

lång tidshorisont,-
informationsbrist,-
autonornibrist,-
konkurrensfrågor,-
stabiliseringspolitik.-

N96 åtaganden.offentliga1994:53: förDs Motiv
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Stabiliseringspolitik bedrivs i regel med mycket generella medel och inte
riktat tillstöd enskilda branscher ellergenom sektorer. De åren harsenaste

dock sådana arbetsmarknadspolitiska insatser gjorts också omfattat bl.a.som
kulturmiljövården. Vi lämnar ändå stabiliseringsmotivet sidan.

Diskuterar kulturområdet utifrån de övriga sju motiven lederman det till
följande Efter genomgångentyp de sjuav motivenresonemang. pekar viav
på vad vi den ekonomiskt teoretiska analysmodellensser som brist.

Negativa effekterexterna

Ett motiv för det offentliga är produktion elleratt verk-agera om en annan
samhet har negativa effekter på omgivningen de ansvariga veder-utan att tar
börlig hänsyn till det.

Våldsskildringar den negativaär effekt på kultur-statensom reagerat mot
området lagstiftning och andra åtgärder. Våldsskildringsrådetgenom har i
uppgift följa utvecklingen på massmedieområdetatt och Statens biografbyrå

for ñlmcensuren.svarar

Positiva effekter och kollektiva nyttigheterexterna

Det motivet är verksamhetmotsatta har positivaatt effekter elleren externa
så vill positiva sidoeffekter. Kommerom de positivaman effekterna alla till

del, de bidragit till finansieringenoavsett verksamhetenom eller inte, bru-av
kar tala kollektiva nyttigheter.man om

Kollektiva nyttigheter på kulturområdet kan variationsrikt.ex.vara en
kulturmiljö och konstutövare skilda slag bidraratt till kreativ miljö iav en
samhället. I lokalt och regionalt perspektiv kanett också räkna förhållan-man
det rikt kulturliv kan hjälpa tillatt ett locka företag och människor tillatt orten
eller region. I det nationella perspektivet deten baraär giltigt företagenom
eller människorna kommer från andra länder.

Radio och uppvisar också den kollektivatv nyttighetens egenskaper. En
radiolyssnande respektive tv-tittande minskarpersons inte tillgången för

andra och det svårtär demutestänga inte bidrar till finansieringen.att Detsom
gäller dock i mindre utsträckning, då det gårnumer tittareutestänga medatt
hjälp modern teknik.av

Om svårfångadeän och svårmätbara hör också kulturens symbol- och
prestigevärden hit, liksom kulturens existens- och optionsvärden. För många
människor det positivtär det finns konserthus ochom teater, etten ett mu-

på även sällan eller aldrig självorten gårseum dit. förlänarDetom man orten,
både föroch framtiden, önskvärd kulturell dimensionnu och prestige ien ger
omvärldens Kulturutbudetögon. finns också tillgå och skullenäratt om man
vilja del det.ta av
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Lång tidshorisont

motiv för offentligaEtt åtaganden vissa beslut får långsiktiga konse-är att
kvenser både individer, företag och organisationer har svårt rätt vär-som att
dera de fattar beslut. Stat, landsting och kommunernär har förutsätt-större
ningar till nödvändigaden långsiktigheten. Det gäller särskilt sådantatt se

inte kan återställas det gång ändrats eller förstörts.som om en
På kulturområdet gäller motivet lång tidshorisont för hela det offentligaom

för kulturarven. Stöd till konstnärligt utvecklingsarbete ochengagemanget
stöd till smala konstarter och har också sådan dimension. Det ärgenrer en ut-
hålligt långsiktiga insatser behövsdär eftersom resultaten många gångersom
kommer först på sikt.

Inte alla långsiktiga frågor går generationerna. En delöver dockspänner
hela livscykeln, vilket kan det svårt föröver individerna handlagöra att

maximalt ekonomiskt rationellt. Det motiv för offentliga åtagandenutgör t.ex.
på utbildningsområdet och på vårdens område. Motivet gäller då rimligen
utbildningen respektive vården helhet med dess olika verksamheter därsom
kultur ingår delaktiviteter.som

l rgfomtarionsbrist

Rationella beslut förutsätter någorlunda fullständig information. Ett motiv för
offentliga åtaganden därför avhjälpa brist information ochär motverkaatt
informationsklyftor i samhället. här berörDet kulturområdet två sätt.

förstaFör det ligger i offentligasdet det intresse alla rimligt välin-äratt
formerade kulturverksamheten för kunna ställning till i vad månatt taom man
vill idelta den.

För det andra kulturområdet folkbildning, bibliotek,ger genom museer
och arkiv, i kulturrniljövårdens arbete och de konstnärliga uttrycken,genom
viktig information betydelsefullaoch insikter underlag för individemassom
beslut i många frågor och för möjligheterderas påverka offentliga beslutatt
på lång rad sarnhällsornråden. Kulturen har betydande iroll den demo-en en
kratiska processen.

Autonomibrist

Den ekonomiska teorin förutsätter individerna kan fatta självständiga be-att
slut och kande realisera Omdem. inte alla individer har möjlighe-att samma

det, bristandegöra grund kunskaper, ligger det i det offent-ter att t.ex. av
ligas intresse motverka olikheter i förutsättningarna. Den informa-att nya
tionstekniken detta angelägetgör än mer

Här har kulturen betydelse olika kulturverksamheters förmåga delsgenom
erfarenheter individensoch stärka självkänsla och tilltro till denatt98 ge egna
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förmågan, dels erbjuda olika uttrycksmedel för erfarenheter,att värderingar
idéer.och

onkurrensfrdgorK

Den ekonomiska modellen förutsätter fungerande konkurrens. När den bris-
monopolsituationer eller aktörerter, t.ex. har svårtgenom attgenom nya att

etablera sig, bör det offentliga verka till förmån for bättre konkurrens.
Exempel på åtgärder kulturområdet har sådana motiv presstödetärsom

och regler kabelägare ska lämna i för lokalaatt nätet tv-sänd-om utrymme
ningar.

F ördelningspolitik

Det offentliga bedriver fördelningspolitik dels omfördelningenom g av pengar
t.ex. barnbidrag, dels ställa subventionerade nyttigheter t.ex.attgenom
sjukvård till medborgarnas förfogande. Omfördelningar mellan olikagörs

livscykeln ochöver med regionala förtecken.grupper,
Exempel från kulturområdet offentliga satsningar påär bam- och ung-

domskultur och kultur i äldrevården de statliga bidragen till lokal ochsamt
regional kulturverksamhet.

Slutsatser ifråga motivenom

Också utifrån ekonomisk teori finns det enligt vår mening således raden mo-
for offentligativ åtaganden på kulturområdet
Ändå fångar inte sådan analys kulturens innersta kärna. Kulturen utgören

håller ihopväv samhället och människansvärnar olcränkbara värde.en som
Kulturen kan utveckla samhället och på fruktbart visa problem ochsättett
motsättningar behöver bearbetas. Genom de konstnärliga uttryckensom ges-
taltas frågor på så mångskiftande det berör och berikarsätt de flestaett att
människor. Detta den grunden förär beslut offentliga kultur-yttersta om
insatser. Vi har utvecklat detta i kapitel

Avsikten med den ekonomiska modellen inte heller denär ersättaatt typen
värderingar och politiska beslut.av
Ett motivbildensätt tydligaregöra redovisa motiven förär enskildaatt att

verksamhetsområden. Det i kapitlen 21-24 och 26 28.gör och
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5.3 Nuvarande statliga kulturstöd

för fortsattaNär rad motiv offentliga och statliga åtaganden påman ser en
kulturområdet, kommer till frågan insatsernade nuvarande statliga ärman om
ändamålsenligt utfonnade.

1974-94Under perioden har det gjorts studier effekterna vissa bi-av av
Studierna dock varit riktigt djuplodande.drag. har sällan De därför be-ger

erfarenhetunderlag för slutsatser. Till detta ska läggas den praktiskagränsat
finns. Vi har tagit del den omfattande kontakter kulturli-medsom av genom
företrädare. Utvärdetingsrapponen redovisar kunskaperdessa och erfa-vets

och försöker belysa frågan hur ändamålsenligrenheter den statligaom
styrningen varit. diskuteras också vad skulle händaDär det statligasom om

upphör. Vi göri redovisning här.stödet ston sett samma
dominerandeVi koncentrerar på den helt statliga styrmedel påtypenoss av

utifrånkulturområdet, Vi går igenom insatser olikastatens typerpengar. av
ekonomiskt Diskussionen sker i allmänna Förslag till föränd-stöd. termer.
ringar redovisas i kapitel.senare

statliga5.3.1 Det karaktärstödets

totala statliga bidragen till kultur kan delas i några huvudgrupper:De

stöd inom vissa branscher,-
stöd till folkbildning och föreningsliv,-
offentligt finansierade kulturinstitutioner,-

till konstskapare utanför institutionerna,stöd-
konstnärlig utbildning,-
kulturmiljövård,-
arbetsmarknadspolitiskt motiverat stöd,-
övrigt statligt stöd.-

till enskilda produkterEn del stödet utgår årsanslag, utgårannatav som
eller till projekt.

stödfonner återfinns inom KulturdepartementetsHuvuddelen dessaav
medelbudget. Men alla övriga departement har inom sina budgetarnästan

kulturändamål. vi inte frågor inom departe-går till Här de andratarsom upp
områden för till studieförbunden. Vi behandlarmed undantag stödetmentens

därför inte konstnärliga utbildningen eller det arbetsmarknadspolitisktden
diskuteras dock insatt i detmotiverade stödet. Det konstnärspolitiskasenare

i kapitel 16 samlad konstnärspolitik.sammanhanget En
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5.3.2 Det statliga ändamålsenlighetstödets konsekvenseroch
stödet avskaffasom

Stöd inom vissa branscher

Inom Kulturdepartementets budget ingår tillstöd litteratur, fonogram, kultur-
tidskrifter och film.

Lizteraturstödet och fonogramstödet mycketär selektiva stöd. De utgår
varje år till begränsat antal titlar på respektive område.ett Litteraturstödet iär
huvudsak efterhandsstöd och innebär alltså risktagandeett från förlagensett
sida. Fonogramstödet består två delar, anslag till Svenska Rikskon-ettav

förhandsstöd kan sökas andraserter samt ett producenter. Avsiktensom av
med både litteraturstödet fonogramstödetoch främjaär sådan kvalitets-att
utgivning inte skulle ha kommit till stånd. De stödda titlarnasom kom-annars

oftast i ganska små upplagor. Värdet liggerut därför inte i förstamer hand i
de når många läsare respektive lyssnareatt i den betydelse de har förutan en

mindre publik och de kunskapsmässiga och konstnärliga impulser de påger
respektive område. Båda stöden har följts och analyserats några gångerupp

infördessedan de Kulturrådets slutsats är till låg kostnad uppnåratt staten
den avsedda effekten och stöden avskaffas skulle breddenatt ochom
mångfalden i utgivningen med all sannolikhet minska med antal titlarett som
ligger detnära stödda antalet. Utgivning skönlitteratur frånöversatt mindreav
språkområden och del klassikerutgivningen särskiltär beroende litte-en av av
raturstöd.

K ulturtidskriftsstädet också selektivtär utgår till proportionelltmen en
betydligt andelstörre utgivningen litteraturstödet.än Många kulturtid-av av
skriftema har små upplagor. En del stödet har därför till mark-använtsav
nadsforingsinsatser. Stöd också till teknisk utveckling bl.a. i form tid-ges av
skriftsverkstäder. Också kulturtidslciiftsstödet har flera gångeröversetts un-
der de 20 åren utökatsoch i viss utsträckning ändratssenaste och Stödet bi-
drar enligt Kulturrådets bedömning till kunskap kan föras mångaatt ny ut, att
skribenter får publiceringsmöjligheter och många åsikter kommer till talsatt
och bidrar därför till mångfalden i kulturdebatten och viktigt förär yttrande-

Ävenmöjligheterna. här Kulturrådetsär slutsats till låg kostnadatt staten

3 Musik på fonogram. Rapport från Statens kulturråd 1989:1.
Digitala drömmar med fonogrammen 2000-talet. Rapport frånmot-
Statens kulturråd 1993:5.
Boken översikt II III. Rapporter från Statens kulturråden 1987:3.-
1988:4, 1989:2.
Statens kultunåd. Fördjupad anslagsframställning 1993/94-1995/96.
Statligt stöd till kulturtidskrifzer. Förslag. Rapport från Statens kulturråd
1989:6.
Tidtkrzftiana. Rapport från Statens kulturråd 1990:2. 101
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skulle minska, sannoliktuppnår effekten och mångfalden be-den avsedda att
upphörde.tydligt, stödetom

1991 och slutsatserna redovisades iStödet till filmproduktion utvärderades
Sverige".5"Filmproduktion och filmkulturell verksamhet i I be-betänkandet

flera bristerpåpekades dåvarande produktionsstödet hadetänkandet detatt
i produktionen spelfilm stödetsdet inte garanterade kvalitetoch att som varav

och varken kvali-syfte. Stödet utgick enbart förhandsstödursprungliga som
nå viss publik kunde därmedfärdiga produktionen eller kraveti den attteten

ordning förUtvärderingen ledde fram tillin i beslut stöd.vägas att en nyom
nuvarande utgår dels for-filmproduktion infördes. Det stödetstöd till som

Förhandsstödet selektivt och fördelasefterhandsstöd.handsstöd, dels ärsom
kvalitet. få del stödet krävsutgångspunkt i kravet Förmed ävenatt av

nå tillhåll och plan hur filmen skafinansiering från över utannat enen
under filmenskopplat till antalet biografbesökareEfterhandsstödetpublik. är

främja kvaliteten isyftar dels tillspelår. Stödkonstruktionenförsta att
publik. Av medlen förfilmema når bredfilmproduktionen, dels till att en

kraft årStödordningen trädde ifilmproduktion % förhandsstöd.ska 75 avse
dyr kulturverksamhetFilmproduktion1993 har inte utvärderats.och ärännu

kapitalinsatser. Med tanke påförhållandeviskräver därföroch attstora
visning i Sverigefilm med intäkter frånfinansiera svensk ärmöjligheterna att

vi behålla nämnvärdoffentligt stöd nödvändigt skasmåmycket är om en
filmproduktion.inhemsk

föreningslivStäd till folkbildning och

helt deorganisationer dominerasföreningar ochstatliga stödet tillDet av
varje går till studie-Folkbildningsrådet årmiljarddrygt kronor1 genomsom

medTillsammans drygtlokala verksamhet.i huvudsak för derasförbunden,
de statligalandsting och kommunerårligen från utgör900 miljoner kronor

i studieförbundensmångfaldenförutsättning för bredden ochpengarna en
mycketmedverkar till,Studieförbunden organiserar, ellerverksamhet. storen

bedriver ocksåkulturområdet.på Deamatörverksamhetendel den samladeav
år mycketvarjecirklar i Deteoretiska estetiska ämnen. stortett an-arrangerar

Vuxenutbildning i allmännaartister.professionellatal kulturprogram med
fackligasamhälleliga ochmed inriktningför kottutbildade, cirklarämnen mot

många medlemsorganisa-utbildning for studieförbundensfrågor och annan
folkbildningenbidragssystem hartioner andra viktiga delar. Med dagensär

utifrån värderingarsin verksamhet ochfrihet utformamycket attstor egna
profilering grundtankama bakomprioriteringar. möjlighet tillDenna är en av

offentliga stödet.det

5 filmkulturellFilmprøduktiøn verksamhet Sverige.SOU 1991:105: och i
102 ñlmstödet.Utredningenslutbetänkande översynom avav
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Statsbidraget till studieförbunden har återkommande översetts genom
utredninganöparlamentariska Särskilda studier har också gjorts kring olika

delar i verksamheten såsom utbildningsinsatsema för kortutbildade och kul-
turprogzamverksamheten7 Studieförbunden har bl.a. visat sig ha lättare nåatt
kortutbildade vad denän kommunala vuxenutbildningen haft. Att tydligt mäta
och värdera effekterna de statliga bidragen till så bred verksamhetav ären
emellertid svårt. Det givetär det i verksamheten finns inslagatt från olikasom
utgångspunkter kan bedömas mindre angelägna och kvaliteten kansom att
skifta. Från den uppföljning och utvärdering kopplats till gällande bi-som nu
dragsregler, utförs dels Folkbildningsrådet delssom statligav genom en ut-
värdering, har baraännu kommit vissa delstudier.

Studieförbunden spelar enligt vår mening viktig roll det gällernären att
förverkliga de mål för den nationella kulturpolitiken vi föreslagit i kapi-som
tel Det gäller samtliga mål i särskilt hög grad målet kulturpolitikenmen att
ska verka för ökad delaktighet och stimulera skapande. Som redaneget
framgått har studieförbundens medverkan helt avgörande betydelse for den
breda amatörverksamheten. I medelstora och mindre kommuner utgör
studieförbundens kulturprogram också andel det samlade utbudetstoren av

musik, utställningar, föreläsningarteater,av Folkbildningsarbetetsm.m.
betydelse för medborgerlig bildning, personlig utveckling och iengagemang
samhällsfrågor utgör grunderna för de demokratiskaen iav processerna
samhället.

Skulle det statliga bidraget till studieförbunden minska kommer naturligt-
vis volymen minska, svårbedömt hur mycket.att Var i verksamheten minsk-
ningarna skulle slå igenom ocksåär mycket svårt bedöma. Eftersom för-att
bunden i kan sinagöra prioriteringarstort sett kommer avgörandetegna yt-

ske i de lokala studieforbundsavdelningama,terst att under påverkan vissaav
prioriteringar kommer centralt i förbunden.göras Omsom att inte på-staten
tagligt ändrar bidragsreglema har alltså mycket små möjligheterstaten på-att
verka detta. De inskränkningar i de offentliga bidragen skett desom senaste
åren, framför allt i vissa kommuner, har bl.a. inneburit färre kulturprogram
med professionella artister.

5 SOU 1979:85: Folkbildning för 80-talet. Betänkande 1975 årsav
Folkbildningsutredning.
Studieförbunden inför 90-talet, analys studieförbundens situationen av
1988. Rapport från Skolöverstyrelsen.
SOU 1990:66: Det fria bildningsarbetet. Betänkande Folkhögskole-av
kommittén.
K ulturprogram föreningslivet.i Rapport från Statens kulturråd 1979:3
Svensson A: Kultur studiqförbunden.i En utvärdering statsbidraget tillav
kulturverksamhet i studieförbunden. Rapport från Statens kulturråd
1986:6. 103
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Staten också i olika bidragformer till riksorganisationer påantalettger
kulturomrâdet, i regel för deras centrala verksamhet med information, utbild-
ning Syftet framför stödjaallt de organisationemas insat-är centralaattm.m.

för utveckling och kvalitet i verksamheten, vissai fall lokalävenser men
verksamhet. Bidrag utgår också till de s.k. arrangerande musikföreningarna
för deras lokala Stödetarrangörsverksamhet. tillfaller i huvudsak två genrer
kammarmusik och jazz med ekonomiskt och få arbets-arrangörersvaga
möjligheter i övrigt för artisterna. Det totala beloppet för i dettade stycke
nämnda stöden ligger i storleksordningen 30 miljoner kronor. De olika bi-
dragsformema har i varje fall någon gång under ZO-årsperioden.översetts
Det har ifrågasatts tillstöd de arrangerande musikföreningarna ärom en
uppgift för Men då osäkerhet rått kommunerna varit bereddastaten. stor om

ökat ekonomiskt har inte dra undan stödettaatt ett staten attansvar genom
velat riskera utbud och arbetsmöjligheter för kammarmusiken ochsämre
jazzen.

Ojfentligtñnansierade kulturinstituzioner

Staten finansierar först och främst kultur-institutioner. Riksarlcivet,De äregna
landsarkiven och ytterligare några arkiv, antal Operan ochett samtmuseer
Dramaten. Några formellt icke statliga institutioner finansieras i heltstort sett

Riksteatern,De Nordiska och Tekniskastörsta ärstaten. museet museet.av
Även länsmusikorganisationen finansieras i heltstort sett staten genomav

Landstingsförbundet.avtal med Staten vidare bidrag till regionala och lo-ger
kala dans- och musikinstitutioner, regionala länsbiblio-teater-, samtmuseer
teksverksamhet, det s.k. grundbeloppssystemet, och till ytterligare ettgenom
antal kulturinstitutioner har landsting och/eller kommun huvudmänsom som
eller medfinansiär. Till detta kommer vissa bidrag engångstyp för t.ex.av
nybyggnad eller upprustning lokaler, utvecklingsarbete.av

Motivet för institutionerna bedriver verksamhetärstatens attengagemang
betydelsefull nationellt finns andraperspektiv och det inte ñ-är ett attsom ur

nansieringskällor bidragen.kan de statliga anslagen respektiveersättasom
Prövning bidragens delsändamålsenlighet och nödvändighet har skettav

fortlöpande i det Studiernaårliga budgetarbetet, dels särskilda studier.genom
har i de flesta fall varit inriktade någotpå enskilt konst- eller verksamhetsom-
råde.

Det framför studier haft bredd, Kulturrådetsallt viss studieär tre som en
Kommunerna, kulturpolitiken KOSK 1984,och Europarådsstudienstaten

svensk kulturpolitik gjordes 1989 skriftden Expertgruppensamtav som som
1994.8för studier i offentlig ESO Iekonomi lät publicera alla studiernatre

8104 kulturpolitiken.Kommunerna, från Kulturrådetoch Rapport 1984:3.staten



Motiv för offentligt kulturstöd

kulturinstitutionernas förhållanden och det statliga stödet till demges ett
betydande utrymme.

KOSK bred belysning samspelet mellan landsting-rapporten ger en stat,av
kommuneroch i fråga två målen för kultur-politiken, decentraliserings-om av

målet och målet nå eftersatta Den innehåller bl.a.att genomgånggrupper. en
det statliga grundbeloppssystemet för bidrag till regionala och lokala kul-av

turinstitutioner. Fördelar och svagheter redovisas. Vi har följt KOSK-upp
studie.9 Vi behandlar grundbeloppssystemetrapporten ochgenom en egen

behovet förändring det i kapitel 20 Behovet mångfald, geografiskav av av
balans och ökad flexibilitet..

Europarådsstudien inriktade sig på frågeområden: stöd till konstnärligttre
skapande och konsmärlig produktion, decentralisering och aktivite-av ansvar

insatser for vidga deltagandet i kulturlivet. Europarådetster samt examina-att
gjorde några iakttagelseri fråga det statliga stödsystemettorer för kulturom

som domineras anslag och bidrag till institutioner.av
"Sverige har gjort enastående åtagande det gäller offentliganär ekono-ett
miska insatser för kulturen. I det avseendet har landet ställt sig i främsta
ledet bland Västeuropas länder och de möjligheter detta skapat ärsom
följaktligen imponerande.

Valet indirekta metoder frånvaro lagstiftning och direktav av annan mer
styrning och institutionemas frihet själva bestämma sin inriktningstora att
har ibland gjort statliga besvikna hur politiken förverkligats.överorgan
Den känslan, helt befogad, har vi förståelse för och vi också deattanser
metoder finns för bedöma hur effektivt de statliga bidragenatt använtssom
tycks något begränsade.vara

Rent allmänt kan tillgängligasägas visat sig otill-att statens resurser vara
räckliga i förhållande till den statliga kulturpolitikens mål och ambitioner
och problem har förvärrats dess motviljaatt för-statens av att uppmuntra
söken hitta andra i huvudsak privata inkomstkällor... De möj-att största
ligheterna finns inom andra områden sponsring ochän välkomnar de
initiativ tagits i fråga prispolitik Operan,t.ex. bör följassom om av som
mycket noga.

Statlig kulturpolitik Sverige.i En svensk till Europarådet. 1990rapport
Kulturpolitik i Europa 2:1 samt
Statlig kulturpolitik Sverige.i Rapport från europeisk expertgrupp.en
1990 Kulturpolitik i Europa 2:2 och

1994:16:Ds Varför kulturstöd Ekonomisk och svensk verklighet.teori
9 Berggren L 1994: Utvärdering det statliga grundbeloppssystemetav

1974-1994. Studie för Kulturutredningen. 105
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Många de kulturinstitutionema tillsvenska hör de subventioneradeav mest
i Europa. Visserligen måste möjligheterna till konstnärliga experiment

skyddas kultursektorn redobör utmaningenatt anta ettnoga men vara om
effektivare utnyttjande flexibilitet, bättre service ochstörreav resurserna,

lyhördhet för de enskilda konsumenternas önskemål, vilket andra de-mer
lar den offentliga sektorn måste.av

fördelVi det skulle till i berördasamarbete medtror att staten,vara om
kommuner och landsting inom region, intog strategisk hållningen en mer
till det regionala utbudet helhet. strategiskaRegelbundna isamtalsom
varje region landstingetmellan och kommunerna skulle erbjudastaten, ett
forum for regional hållning tillsamlad den framtida utvecklingen."en mer

ESODen publicerade granskar hur och kostnader förrapportenav resurser
kultur utvecklats 1980-talet vilkaunder och utnyttjat kulturstödet. Dettasom
analyseras utifrån ekonomisk-teoretisk Faktamaterialet har tyngd-en ram. en
punkt på kultuiinstitutionemas verksamhet innefattar också studiecirklar,men
läsning, musikutövande och bio. Några iakttagelser igörs ärrapportensom
att:

ikostnaderna räknade fasta priser ökar,-
1980-taletproduktivitetsutvecklingen under varit negativ för den med of--

fentliga finansierademedel kultursektorn och produktivitetsminsk-att
ningen varit för delar den offentligaandra sektorn,större än av
kostnads- och produktivitetsutvecklingen troligen påverkas denmer av-
individuella institutionen och ledningdess generella styrmedel ochän av
trender,
besökssiffror dock trubbigtendast och ofullständigt mått.är ett-
Om till utredningar och studier haft inriktning fråganman ser som om

effekterna och effektiviteten i det statliga olikastödet delområden är tea-av
teromrddet det område studerats flitigast. I teaterornrådet innefattas dåsom
dans, eftersom fastade danskompaniema finns inom teater-institutioner.
Teaterområdet har granskats Riksrevisionsverket RRV, Riksdagens revi-av

Teaterkostnadsutredningen ensamutredare och den parlarnenta-sorer, av av
1°riska Teaterutredningen. Rapporterna återges i i utvärderingsrappor-korthet

Samtliga KOSK-rapporten,dessa studier, liksom Europarådsstudien ochten.
ESO-rapporten, uppmärksammar den kombinationen ökandeogynnsamma av

10 Utbudet och dans. 1984. Operan, Dramaten och Riksteaternteaterav
1988. RRV.
Teatrarna och svenskafolket 1993. från RiksdagensRapport revisorer.
SOU 1991:71: Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda stu-
dier Operan, Dramaten och Riksteatern. Betänkande Teaterkostnads-av av
utredningen.

106 SOU 1994:52: Teaterns roller. Betänkande Teaterutredningen.av
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kostnader och minskad publik, och därmed sjunkande produktivitet, som un-
der del perioden efter 1974 gällt framför allt institutionsteatem.storen av
Flera studierna framför kritik vad allt för stark koncen-av mot man anser vara
tration det statliga stödet till produktion och koncentration utbudetav mot av
till På den sisnämndastörre punkten dock Europarådetsorter. exarninato-var

uppfattning och förordade kvalitetsiririktademotsatt satsningar pårer av ut-
valda De flesta studierna innehåller särskild kritik Riksteaterncentra. förav
sjunkande produktivitet, koncentration utbudet till för li-störreav orter samt

hänsyn till hur teaterutbudet i övrigt utvecklats. Teaterornrådetsten företräda-
har i varierande inväntgrad kritiken delvis funnit okunnigre mot som man

och förenklad. Teaterfrågoma behandlar vi i kapitel 21, dansorrirådet i kapi-
22.tel

På musikområdet har symfoni- och kammarorkestramas situation setts
1989. I betänkandetöver föreslogs framför allt utbyggnad vissaen av or-

kestrar ökad tuméskyldighet för alla orkestrar. Densamt nuvarande länsmu-
sikorganisationen har utvärderats Kulturrådet Musik förav genom rapporten
miljoner Rådet konstaterar de regionala olikheterna ökat. Många deatt av
förväntningar ställdes reformen har infriats eller infrias.är vägsom att
Rådet dock brister det gäller användningnär frilansmusiker och i frågaser av

samverkan med ochamatörer andra musikorganisationer. Länsmusikenom
bör, enligt rådets mening, i omfattning iklädastörre sig rollen samordnan-av
de, initierande och stödjande så det från början Rådetorgan, som avsett.var
föreslår nuvarande avtalsreglerade statliga skastödatt bidragersättas enligtav
grundbeloppssystemet. Då skulle flexibiliteten i bidragsgivningen öka och

landsting och kommuner skulle få ökade möjligheterstat, diskutera ochatt
förändra länsmusikverksamheten. Vi dessa frågor i kapitel 23 Musik.tar upp

museiomrädetPå har frågorna de statliga verksamhet ochom museernas
effektivitet genomgått olika faser sedan 1974. Under slutet 1970-taletav
gjordes flera organisationsöversyner ledde till statliga fördesattsom museer

i organisationer och fickvi dagens struktur tiosamman medgemensamma
centralmuseer. I början 1980-talet arbetade Museisamverkanskomrriitténav

hade till uppgift hitta kostnadsbesparande samverkan mellansom att att de
statliga kring olika praktiska funktioner administration,museerna som trans-

och säkerhetsfrågor. Vid mitten 1980-talet fickporter Kulturrådet iav upp-
drag arbeta med samverkansfrågoma med inriktningatt på de statliga museer-

funktioner för landets museiväsende, vilket framför allt ledde till femnas att
centralmuseema fick utvidgat museiväsendet iav dessett ansvar gentemot

helhet såsom ansvarsmuseer.

n Ds 1989:46: Symfonierna och samhället.
12 Musik för miljoner utvärdering länsmusikreformen. frånRapporten av-

Statens kulturråd 1994:2. 107
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harI fråga det stödet till de regionala Kulturrådet,statliga ut-om museerna
anslagsfrarnställningar, gjort särskildredovisningar i studie ök-över en av

ningen tvåårsperioden 1990/91-1991/92 med 225 grund-under sammanlagt
belopp. Syftet ökningen stimulera satsningar på barn- ochmed attvar ung-
domsverksamhet ämnesområdena naturvetenskap/ekologi, kulturmiljösamt

219 fasta grundbelopp,och konst. Av ökningen fördelades grundbelopp som
vilket ledde till totalt 134 tjänster 70,5 tjänster direkt inom denya varav

kulturmiljövårdsområdet.prioriterade områdena, de flesta inom
museiområdet.Riksdagens 1993 luitiskrevisorer rapportavgav en om

såg direkt koppling till de statliga anslagen och bidra-De problem medman
framför allt att:gen var

tillnågon decentralisering verksamhet koncentrerad storstäder-av som var-
genomförts,intena

kunnat förverkligas itanken bakom beslutet inte sär-om ansvarsmuseer-
skilt hög grad,

"kittet" i museivärl-Riksutställningar inte förväntningarnamotsvarat som-
den,

saknas ansvarsfördelning mellan och länsmuseemas hu-det klar statenen-
inom framför allt kulturrniljövården,vudmän

inne-stimulerat regionala museiverksarnhetenhar den attstaten utan styra-
hållet,
tillämpningen statsbidragssystemet oklar,ärav-

genomförts.någon samlad utvärdering museiverksamheten har inteav-
till lösningar väckte iI varje fall del kritiken och revisorernas förslagen av

sin stark kritik från museiområdets företrädare.tur
betänkande Minne ochSlutligen Museiutredningen avlämnat sitthar

kunnabildning" fokuserar frågan hur de statliga skabl.a. museernasom om
hela och på bättre ispela mycket aktivare roll landet sätt änettgentemoten

14 Vi lämnatdag med och stödja hela landet. harsamspela övermuseer syn-
Museiutredningens förslag delbetänkande och behandlarpunkter ettgenom

i 28övrigt dessa frågor kapitel Museer, utställningar.
olkbiblioteksomrddet ZO-årsperioden varit föremålF har under den senaste

1984 betänkandet "Folkbiblio-för parlamentarisk utredning lämnadeen som
Sverige regionalasatsning påtek i Utredningen förordade fortsatten

för få effektivarebiblioteksfunktioner med utveckling former att resursut-av
nyttjande. landet" redovisades kritisk pål "Kultur i helarapporten synen
länsbiblioteken. avsedd effekt ochDe statliga bidragen ansågs inte ha gett

13 från Riksdagens revisoreroch den svenska historien. RapportMuseerna
1992/93:3.

14 SOU 1994:51: och bildning. Betänkande Museiutredningen.Minne av
15 SOU 1984:23: Folkbibliørek Sverige. Betänkande Folkbiblioteks-i av

utredningen.
16108 Ds 1989:36: Kultur hela landet.i
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utredaren ingen förändring länsbibliotekensatt verksamhets-angav om av
inriktning sker bör de dessa bibliotek får användas för andra kultur-resurser
insatser i regionerna.

Mindre studier punktbidrag till lokala folkbibliotek och fråganav av om
hur kan biblioteksverksamhetmäta har genomförts Kulturrådet och iman av
sistnämnda fall också Statskontoret. Biblioteksfrågoma behandlas i kapitelav
27 Litteratur och bibliotek.

Arkiven 1988.17har Arkivutredningenöver Utredningensenast setts av
ledde bl.a. till kostnadsansvaret fortydligades.att

Sammanfattningsvis kan vi konstatera detta inte obetydliga antal studieratt
lett till få beslut förändringar i verksamhet och statlig bidragsgivning.om
Förklaringama flera. En del förändringarär genomförs i det löpande utveck-
lings- effektiviseringsarbetetoch det krävts beslut statsmakterna.utan att av
En del de iakttagelser och förslag framförts från utomståendeav som gran-
skare har inte varit grundade i tillräcklig kunskap olika verksamhetersom
förhållanden. Men det finns också tröghet i den institutionella kulturverk-en
samheten, brist systematisk uppföljning och utvärdering erfarenheteren av

betydande försiktighet från statliga beslutsfattares sida vidtasamt en störreatt
förändringar, bromsat utvecklingen.som

Staten har sig finansiär eller medfinansiär för de aktuellaengagerat som att
institutionerna kunnaska fullgöra uppgifter nationell betydelse. Kultur-in-av
stitutionemas verksamhet kan inte rationaliseras i utsträckningsamma som
varuproduktion eller många andra tjänsteproduktion. Vi berör dettyper av

i detta avsnitt i avsnitt 5.3.3.senare samt

Stöd till konstskapare utanför institutionerna

De offentligt finansierade kultuñnstitutionerna inom vissa konstartersvarar
för betydande del arbets- och inkomstmöjlighetema för konstnärligaen av ut-

Stödet föreningslivetövare. till innefattar också stöd till antal speciellaett
producentgrupperingar och fönnedlingsorganisationer har strategisk be-som
tydelse för konstskaparna.

Statliga medel direkt till konstnärerna inom olika konstområden utgår
dels ersättningar dels bidrag.som som

När samhället utnyttjar de skapande konstnäremas verk inskränk-genom
ningari upphovsrätten för ersättning till upphovsmännen förstatenssvarar
utnyttjandet. Detta den principiellaär grunden for bl.a. biblioteksersättningen
till författarna m.fl. föroch visningsersätmingen till bildkonstnärer olikaav
slag.

17 ÖppenhetSOU 1988:11: och Arkivensminne. roll salu/tältet.i Betänkande
Arkivutredningen. 109av
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Bidrag utgår friadels till ochdans- musikgrupperteater-,grupper samt
konsthantverkskooperativ dels till enskilda upphovsman och Stödetutövare.
till fria och konsthantverkskooperativ utgår dels årligtgrupper som
verksamhetsbidrag, projektbidrag.dels Stödet till enskilda upphovsmansom
och kan utgå bidrag för fritt konstnärligt arbete ocksåutövare som men som
anslag till särskilda projekt och andra speciella ändamål. Bidrag utgår till alla
konstnärskategorier i form inkomstgarantier, långtidsstipendier och s.k.av
konstnärsbidrag, samlingsbeteckning för olika stipendier ochärsom en
bidrag. Konstnärsbidragen syftar till aktiva konstnärer ekonomiskatt ge
trygghet under viss tid sig konstnärlig yrkesutövning avbrottägnaatt utan

åt nydanande inom konstnärligeller verksamhet. De kan utgå som
arbetsstipendier olika längd och storlek 2- Ldngtids-l-, eller 5-åriga.av -
stipendierna utgår för tio år. Projektbidrag kan för projektavgränsadeges

få betydelse för utvecklingen inom det aktuella konstornrådet ellerantassom
försök vidga användningen konstnärlig verksamhet tillutgör attsom av nya

områden i samhället. Vidare utgår bidrag för internationellt kulturutbyte och
resestipendier, pensioner och pensionsbidrag bidrag till särskilda ända-samt
nzâl.

de tidsbegränsadeUtöver bidragen livslånga inkomstgarantier tillävenges
vissa konstnärer står för konstnärlig verksamhet hög kvalitet ochsom en av

betydelse olika anledningar inte kan få rimlig inkomststor men som av en av
sitt författarearbete. För och finns också stödformen garanteradöversättare
författarpenning.

Vissa bidrag investeringskaraktär kan också utgå till kollektiv-bl.a.av
verkstäder för bildkonst.

Kulturrådet fördelar friabidrag till dans- och musikgrupperteater-, samt
Övrigatill konsthantverkskooperativ. bidrag ersättningar administreras isamt

huvudsak Konstnärsnämnden med Bildkonstnärsfonden Sverigessamtav av
författarfond.

Stödet till konstnärerna har under år analyserats och värderats isenare
Europaråds-rapporten, i utredningen "Konstnärens villkor" och Konst-av
närsnämnden. lgEuroparådsexaminatörema rekommenderade bidrag tillatt
enskilda konstnärer i utsträckning bör till särskilda projektknytas ochstörre
bestämda konstnärliga uppgifter. Utredningen Konstnärens villkor föreslog

kraftig ökning de statliga insatserna för konstnärliga ersättningar ochen av
bidrag och förordade bl.a. fördubbling antalet inkomstgarantier samten av en
koncentration i bidragsgivningen så färre antal konstnärer skulle fåatt ett

belopp.större

18 SOU 1990:39: Konsrnärens villkor. Betänkande Konstnärsutredningen.av
19 Konstnärsnämnden: Fördjupningsanslagsframställning budgetåren

110 1993/94-1995/96. 16.Bilaga l Resultatanalys, s.
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Konstnärsnämnden det- åtminstone kort sikt mycketärattmenar -
svårt effekternamäta gjorda insatser. Deatt omedelbara resultaten detav av
statliga stödet berörda konstnärerär möjlighet till fortsatt ochatt fördjupatges
konstnärligt arbete. Syftet ekonomiska möjligheteratt undermottagarnage att
längre tid sigägna sin konst kan dock aldrig uppnås för förhål-änannat en
landevis begränsad Bidragsgivningen ska emellertid inte enbartgrupp. ses

stimulans till enskilda konstnärer fungerar också stimu-som en utan som en
lans till konstnärskåren och därmed till kulturlivet i stort.

Sammantaget medverkar de statliga stöden till konstskapare utanför
kulturinstitutionema till skapa volym konstnärlig verksamhetatt ien av som
sig förutsättningär för mångfald, kvalitet förnyelse.och De friaen grupperna
spelar roll producenter föreställningar och konserter,stor inteen som av
minst för barn och ungdom. Under 20 år har deän stått för viktiga delarmer

den konstnärliga fömyelsen inom sina respektive konstarterav och för
förnyelse i med publiken.mötet

Vissa konstarter saknar i institutioner. Skapande konstnärer, dvs.stort sett
författare, bildkonstnärer, m.fl. bedrivertonsättare undantagslöst sinnästan
verksamhet individuellt och för finansieringenär denna i hög grad beroen-av
de marknad har brister. Huvudmotivet för stöd derasav en som ärstatens att
arbete önskvärt ochär värdefullt för samhället. Vi behandlar dessa frågor i
kapitel 16.

K ulturmiljövård

Det statliga stödet till kulturmiljövård inriktat på bidrag tillär vård och under-
håll byggnader, fornlämningar och kulturlandskap. Däri ingår ocksåav möj-
ligheter ersättning till vid byggnadsminnesförklaringägareatt tillge samt
markägare med okända fornlämningar enligt kulturminneslagen. Tidigare
tilläggslån för ombyggnad kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelseav
har omforrnats till bidrag.

Grundtanken med stöden till byggnadsvård bidra till täckningenär att av
de antikvariska överkostnader uppstår vid renoverings- och underhålls-som
arbeten, dvs. de kostnader går vadutöver motsvarande arbetesom ett
"nomialt" hus skulle belöpa sig till. Av Riksantikvarieämbetets årsredovis-
ningar framgår stödet grund sin begränsade omfattning i huvudsakatt av
inriktats byggnader byggnadsminnesklass och stödetmot utgått tillav att ett
brett spektrum byggnadskategorier.av

K ulturstödet till ombyggnad bostadshus har haft avgörande betydelseav
för bevarandet bebyggelse i stadskämorna, Haga i Göteborg. Svåraav t.ex.
gmndläggningsförhållanden i bl.a. Gamla i Stockholm är exempel påstan
andra insatser kunnat klaras med hjälp detta stöd.som av

Riksantikvarieämbetet har i sina årliga anslagsframställningar redovisat
dokumenterade vårdbehov. Bidragsmedlenstora enligt ansvarigaär tjänste- lll
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i länen förutsättning förmän kunna finna samförståndslösningar medatten
till kulturhistoriskt värdefullaägare byggnader och därigenom bevara dem i

så autentiskt skick möjligt. Detta gäller såväl vid genomförandetett som av
byggnadsminnesförklaringar vid val åtgärder och vidmaterial detsom av
kontinuerliga underhåll Somkrävs. uppföljning den frihet istörresom av
prioriteringen regleringsbrevet för budgetåret 1994/95 förefaller detsom gav,
meningsfullt studera sammanslagning de två nämndaatt en av ovan
bidragsslagen.

Kulturmiljövården har vid tillfällen granskats 1983RRV, ochett par av
1991.20 I den studien framförde kritik och förslag i frågasenare man om
samspelet i kulturmiljövårdsarbetet regional nivå. Riksantikvarieämbetet
har på regeringens uppdrag och i samverkan med berörda våren 1995parter
lämnat förslag förändringartill i detta avseende.

Bidragen till kulturrniljövård fungerar i utsträckning stöd ochstor som
stimulans till privata fastighetsägare. ofta enskilda kultur-taatt ettpersoner,
historiskt för sina byggnader eller anläggningar.ansvar

Vi behandlar kulturmiljövården i kapitel 19.

Övrigt statlig stöd

Övriga statliga anslag eller bidrag i omfattning inom Kulturdeparte-större
budget utgår till inköp konst för byggnader, till forsk-mentets statensav

nings- och utvecklingsarbete, festivalertill o.dyl. till internationellt kul-samt
turutbyte.

Statens insatser för offentlig miljökonst i har nyligen I betän-över.setts
kandet "Konst i offentlig miljö" föreslås förändringarvissa i inriktning deav
statliga insatserna och ansvarsfördelningen mellan olika statliga instanser.av

remissbehandling.Betänkandet föremål for Vi frågornaberör i kapitel 24är
Bild och form.

I fråga de sektorsforskningsmedel sedan antal år disponerasettom som av
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Statens kulturråd har vi låtit göra en
studie. I studien konstateras Riksantikvarieämbetet Riksarkivetoch dis-att

sina anslag i enlighet med klara och tydliga riktlinjer och utforma-välponerar
de frågal Kulturrådet pekar studien på rådet med begränsadeattprogram. om
personalresurser for denna del arbetet haft svårthar bevaka det mycketattav

20 Resultat och kulrurminnesvárden 1983.i RRV.resurser
Decentraliserad kulrurmiljövård. RRV. Förvaltningsrevisionen granskar.
Fg199l:6.

21 SOU 1995:18: Konst offentlig miljö. Betänkandei Utredningenav om
i offentligkonst miljö.

22 Andersson L G 1994: Ny kunskap forskning och utvärdering.genom
112 Studie för Kulturutredningen.
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område rådet har för och utvecklastora samarbetet med forsk-som ansvar att
ningsfaltet och andra forskningsfrnansiärer.

Omprövning, förnyelse och flexibilitet inom statsstödets ram

Genomgången de olika bidragstypema visar på allmänna grunder detav att
finns skäl för statligt kulturstöd. Gjorda studier och tillgängligt materialannat
innehåller däremot sällan djupgående analyser grund för be-närmaresom en
dömning de olika bidragssystemens effekter och effektivitet.av

Genomgången pekar på behov fortsatt långsiktighet samtidigtav men
flexibilitet i mångastörre de statliga bidragssystemen. Det ofta uttalatärav ett

önskemål från många kulturlivets företrädare. Men det ligger också iav sta-
intresse. Uthållighet viktig i detär kulturpolitiska arbetet, itens allt från beva-

randet kulturarvet till öka människorssträvan delaktighet. Möjligheterav att
till omprövning och förnyelse inom existerande krävs relativtsystem om en
fast inte ska leda till kulturpolitisk och konstnärlig stagnation. Iresursrarn
kapitel 20 lägger vi fram förslag till förändring det dominerande bidrags-av

till icke statlig kulturverksamhet, det s.k. grundbeloppssystemetsystemet till
regionala och lokala kulturinstitutioner.

finansieringsmöjligheterAndra

De offentligt stödda kulturinstitutionema och andra starkt beroendeärsom av
offentliga bidrag har i olika grad intäkter från biljettförsäljning, entréavgifter,
vissa andra avgifter, försäljning vänföreningar, och do-av varor, sponsorer
natorer.

Möjligheterna öka intäkterna detta slag varierar beroende på verk-att av
landetsamhetens i den bedrivs och hur långt redanan, utnyttjatvar man

dessa möjligheter. Det finns biljettpriser och entréavgifter tål höjningsom en
bortfallstörre publik och deltagare. Mångautan har fortfarandeav museer

möjlighet öka sina inkomster från museibutik och försäljning.att Medannan
konj kan sponsorintresset för del verksamheter möjligenen en

öka. Sponsorer inriktar sig normalt på vissa eller särskilda inslagevenemang
i verksamheten fonogramutgivning och utländska gästspel.t.ex.

Totalt finns det inget förtalar intäktsökningarsett skulleatt storasom
kunna skapas med hjälp ñnansieringskällor.andra Utformningen denav av
svenska skattelagstiftningen och företags- och formögenhetssuukturen i lan-
det talar sponsorstöd eller donationer kan komma öka imot ansevärdatt att
omfattning. I Sverige har vi valt högre andel kollektiv finansiering framfören
skattelätmader ñnansieringväg.som
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Statens5.3.3 till regionala kulturinstitutionerstöd

Enligt våra tilläggsdirektiv ska vi särskilt granska bidrag till de regio-statens
nala kulturinstitutionema. I direktiven "det rimligtsägs: är prövaatt sta-om

direkta ekonomiska i de regionala kulturinstitutionema påtens engagemang
sikt kan avvecklas. Kommittén skall redovisa hur detta kan ske." Vi ska sam-
tidigt "föreslå åtgärder kan säkerställa genomförandet nationellsom av en
kulturpolitik såväl regional lokal nivå".som

Vi de regionala kulturinstitutionema vikti för genomförandetärattanser ga
den nationella kulturpolitiken. Genom dem finns konstnärliga och andraav

professionella krafter verksamma på trettiotal landetpermanent ett orter runt.
Det geografisk spridning har betydelse för tillgängligheten.storger en som
Verksamheten kan förankras i lokala och regionala traditioner och kultur-

och i lokalt och regionalt publikarbete. Det skapar,mönster enligt vår be-
dömning, de bästa möjligheterna bredda intresset och överbrygga detatt av-
stånd fortfarande finns mellan kulturinstitutionema och många män-som
niskor. Närvaron länsinstitutionerna stimulerar också professionellav annan
kulturverksamhet liksom amatörlivet. Kulturklimatet blir vitalare. Länsmu-

har dessutom direkt inomroll för den statliga kultur-seema en ramen
rniljövården och kommunernas kulturrniljöarbete.

För de nationella målen för kulturpolitiken ska uppnås bör dockatt staten
ställa tydligare krav på institutionerna vad hittills gjort Det gällerän t.ex.man

arbeta hela länen, samverka länsgränsema ochöver överansvaret att att att
samverka med det omgivande kulturlivet i många former. Staten bör stödja
kvalitetsutveckling förnyelseoch i institutionemas verksamhet. Allt detta talar
för fortsatt statligt medansvar för finansieringen. Vi återkommer iett senare
kapitel till frågor institutionemas samhällsuppdrag och roller, kulturpoli-om
tiska prioriteringar och behovet förändra bidragssystemet.attav

Skulle dra sig finansieringen kan, vi intäktsbort-staten sagtur som ovan,
fallet inte marginellt biljett- och entréintäkter,än ersättasannat av sponsor-
finansiering o.dyl. Företrädare för kommun- och landstingsförbund har tyd-
ligt markerat kommuner och landsting, generellt i dagens ekonomiskaatt sett,
situation inte kommer kunna kompensera bortfallet i statsbidrag. Verk-att
samheten kommer därför minska samtidigt möjligheteratt statens attsom
påverka den kulturpolitiska inriktningen upphör. Exakt hur verksamheten
kommer förändras kommer varjefor enskild institution föravgöras sigatt att

dess huvudmän och eventuellt övriga finansiärer. Man får räkna med helaav
skalan från nedläggning till relativt oförändrad verksamhet för institutioner
där huvudmännen kärv ekonomi prioriterar verksamheten så högt detrots att
skjuter till betydande belopp. I de flesta fall torde få räkna kom-medman en
bination minskad och omprofrlerad verksamhet. Risk finns bl.a. denav att
föga intäktsgivande barnverksarnheten kommer minskaatt

Skulle de regionala kulturinstitutionemas betydelse för denstaten, trots
nationella kulturpolitiken, vilja finnsavveckla bidragen det i fallde flesta inga114



Motiv offentli kulturstödgt

tekniska svårigheter det. Riksdagen i sågöra bör fall fatta beslut medatt ett
viss framförhållning och genomföra avvecklingen någraöver år så institu-att
tionerna, huvudmännen och eventuellt finansiärerövriga får rimliga förut-
sättningar vidta omställningsâtgärder. frågaI länsmusiken måsteatt om nu
gällande avtal mellan och Landstingsförbundet awecklas. På kulturmil-staten
jövårdens område får antingen övergå till köpa tjänster länsmu-staten att av

eller bygga länsstyrelserna.utseema

5.4 Den framtida rollfördelningen

Utgångspunkten för åtaganden på kulturområdet regeringsformensärstatens
stadgande "den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärdatt
skall grundläggande mål för den offentliga verksamheten". Omfattningenvara
och utformningen insatserna bygger värdering kulturens bety-av en av
delse och faktiskade förutsättningarna på olika delområden. Roll- ochav
ansvarsfördelningen skiftar därför mellan olika konstarter och verksamhets-
områden, liksom avvägningen de statliga insatserna mellan norrnering,av
opinionsbildning och ekonomiskt stöd.

Grunden för kulturlivet människors intresseär och Enskildaengagemang.
eldsjälar, informella och nätverk, föreningar, organisationer ochgrupper
folkrörelser uttryck förär detta offentligtEtt stöd komplet-engagemang. som

det idéella arbetet från kulturella,är demokratiska och ekonomiskaterar ut-
gångspunkter väl fungerande stärka den enskildessätt möjligheter tillett att
delaktighet i kulturlivet

Många intressen på kulturområdet tillgodoses på marknadens villkor och
bör i framtidenäven tillgodoses det Men marknadslösningamasättet. har
också begränsningar. Vissa verksamheter fungerar inte alls marknadens
villkor. I den utsträckning de kulturpolitisktär viktiga faller på detansvaret
offentliga. I andra fall uppvisar marknaden brister i fråga mångfaldt.ex. om
eller geografisk spridning. Här kan det offentliga stöd margi-agera genom
nalen syftar till öka mångfalden, bredda kvalitetsutbudet och förbättrasom att
den geografiska spridningen. Denna grundläggande istrategi fråga om sam-
spelet mellan det offentliga och marknaden bör tillämpas i fortsättningenäven

hela tiden till rådande förhållanden. Dagens marknadssituationmen anpassas
kommer genomgå många förändringar de decennierna.att närmaste Fram-
tiden kan leda till ytterligare Standardisering och lilciiktning också tillmen
ökad differentiering. Den tekniska utvecklingen det möjligtgör i ökadt.ex. att
utsträckning distribuera olika produkter och tjänster till mycket småäven

med olika Specialintressen. Nya balansproblem kan uppstå bl.a.grupper som
beror på skillnader i människors utbildningsbakgrund och ekonomi och
därmed i tillgång till information och kunskap.
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Nya medier, förändrade värderingar levnadsvanor,och den ökade interna-
tionaliseringen kulturmönster, fler konstnärliga uttrycksformerm.m. ger nya
och andra arbetssätt tidigare. Ska det offentligaän kulturstödet verka i målens
riktning måste det bli betydligt flexiblare i framtiden det i dag. Iän är senare
kapitel lägger vi fram synpunkter och förslag detta inom de olika kultur-
områdena. I kapitel 6 behandlar vi den grundläggande ansvarsfördelningen
mellan landstingen och kommunerna.staten,
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6 Ansvarsfördelning och samverkan

Utbyggnaden landstingens och kommunernas kultur-insatserstatens, ochav
andra förändringar under de 20 åren det motiveratgör översenaste att se an-
svarsfördelningen på kulturområdet. Vi efter preciserasträvar den inomatt

för existerande gmndmönster.ramen
Huvuddelen kapitlet ansvarsfördelningenägnas mellan landstingav stat,

och primärkommuner. Organisationslivets roll berörs i korthet och utvecklas i
kapitel 14 Eldsjälarna och organisationerna. Vi också samspelet mel-tar upp
lan kulturområdet och andra samhällssektorer. Sist i kapitlet sammanfattar vi
grunderna för hur i framtiden bör prioritera sina kulturinsatser.staten

6.1 Den nuvarande ansvarsfördelningen mellan stat,
landsting och kommuner

Staten, landstingen och kommunerna självständiga aktörerär i nära samver-
kan häräven alla andra områden, har det nationellastaten,om som ansva-

härzlI 1974:28 s. 304-306 uttrycktes samspelet såret. prop.

"Primärkommunernas för tillstöd kulturverksamhet enligtutgöransvar
min mening grundval för samhällets kulturpolitiska insatser. Mångaen av
behoven kan bäst bedömas lokal nivå.

Utredningen Kulturrådet konstaterar det finns vissa slag verksam-att av
het för vilka kommun för litet område. Detär gäller framför alltetten tea-

orkester- och museiverksamhet. Rådet förutsätter här insatserter-, av
landstingen... Jag delar kulturrådets uppfattning för lösaatt ansvaret att
sådana uppgifter inom länen väljer föra från primär-detsom attman upp
kommunala planet till länsplanet inte bör ligga något statligt detorgan...
finns enligt min mening skäl utgå från landstingen föratt som organ re-
gionala kulturpolitiska insatser.

En samverkan olikanära nivåer mellan kommun, landsting ochstat, or-
ganisationsliv nödvändig...är

1 Prop. 1974:28: Den statliga kulturpolitiken 304-306. 117s.
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Staten bör enligt min mening inrikta sina insatser på stimulera kultur-att
verksamheten i landet och inte på reglera den. Reglerande föreskrifteratt
skulle minska möjligheterna för varje kommun och landsting väljaatt egna
lösningar med hänsyn till skiftande förutsättningar och behov..."

Statens roll beskrevs följande i propositionen:sätt

"Staten bör vid sidan för institutioner eller heltansvaretom egna stats--
stödda sådana allmänt för frågor intresse för-ta ett ansvar gemensamtav
de verkar inom kulturområdet. Exempel härpå målfrågor,ärorgan som
viss utredningsverksamhet och information i angelägenheter gemensamtav
intresse för kommuner och organisationsliv... Staten bör vidare hastat, ett

för ekonomiska bidrag stödja bl.a. viss kulturverksamhetattansvar genom
med primär- eller sekundärkommunal anknytning, folkbildningsarbete

insatser inom olika organisationer... Genom lagstiftning, läroplanersamt
och andra regler utbildningsområdet finns betydelsefulla instrument för

stimulera kulturaktiviteter. Lagstiftningen samhällsplaneringensatt om-
råde bör -i samspel med kulturrninnesvårdslagstiftningen kunna utnytt--
jas för stöd för kulturminnesvården..."

Någon egentlig förändring ansvarsfördelningen intehar sedanägtav rum
1974.

Primärkommunemas kulturinsatser domineras för folkbiblio-ansvaretav
teken. Andra åtaganden den kommunala musikskolan, bidragär till för-stora
eningar och organisationer med studieförbunden i försörjningenspetsen samt
med kulturlokaler. Kulturi förskola, skola och inom äldreomsorg andraär

frågor. Ett trettiotalstörre landets kommuner,största residensstäderna ochav
ytterligare några städer, medverkar i huvudmannaskapet för och finansiering-

regionala kulturinstitutioner. I vissa kommuner finns dessutomen av rent
kommunala institutioner folkbiblioteken, oftastutöver eller konst-museer
hallar några lokala stadsteatrar och symfoni- och kammarorkestrar. Påsamt
kulturrniljövårdens område har kommunerna väsentligt och lag-ett ettansvar
reglerat inflytande i fråga den byggda miljön.om

Landstingen, relativt ökat sina kulturinsatser de 20settsom mest senaste
åren, huvudmän för och finansiärerär regionala kulturinstitutioner inklusi-av

folkhögskolor, bidrag folkbildningentill i övrigt och förve egna ger svarar
kultur i sjukvården. Därutöver bidrag till framför allt ungdomsorga-ger man
nisationer och till del särskilda kultursatsningari länen.en

Hur ansvarsfördelningen i detalj kan utläsas i utvärderingsrapporten.utser
Den kanske förändringen i de allmännastörsta relationerna mellan åstaten

sidan och landsting och kommuner å den andra gjordes huvuddelennärena
de specialdestinerade statsbidragen 1992 samlades i anslag "påse" tillav ett .varje kommun respektive landsting. Kulturbidragen lämnades, efter intensiv

debatt, utanför "påsen".
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6.2 Den framtida ansvarsfördelningen mellan stat,
regioner och kommuner

bl.a.Vi har, vid våra besök i samtliga län, bedömningenmött ansvarsför-att
delningen på det hela fungerat bra. Företrädarna för kulturlivet i länentaget
har i enighet det varit bra formulerat mål för sin kultur-stor sagt att att staten
politik, de insatserna från landsting och kommuner haratt gemensamma stat,

nödvändigavarit för bygga regionalanätet kulturinstitutioner ochatt upp av
stöd till övriga delar kulturlivet också på det hela fungeratatt statens tagetav

Den allmänna bedömningenväl. utesluter inte på del punkter haratt man en
olika meningar, det finns del kritiska synpunkter och det finnsatt ön-en att
skemål vissa förändringar i framtida roll och insatser. Bl.a. har vistatensom

önskemål regionalt och lokalt inflytandemött större statsbidragsgiv-överom
ningen ornfördelningoch bidragen landet.överav

I kapitel 4 Mål för den nationella kulturpolitiken har vi angett att staten,
landstingen och kommunerna i framtiden bör delaäven för denansvaret att
nationella kulturpolitiken förverkligas.

Här vi grundema för fortsattaden ansvarsfördelningen.tar upp

nivån6.2.1 Den lokala utgör grundvalen

Det isker det "levande" kulturlivet har stark lokal förankring.mesta som en
Också verksamhet har i uppdrag, eller har ambitioner, iverkasom attegna en
vidare region eller hela landet sinöver har hemmahörighet och förankring

enskild där också del den utåtriktade verksamheten sker, iblandort,en en av
Ävenproportionellt ganska del. massmedieindusuins globaltsetten stor

spridda produkter har lokala upphovsmänrötter och artister medgenom
förankring i lokala kulturer och subkulturer.

Det många förhållandenär bäst kan bedömas på lokal nivå ochsom som
bör finansieras inom för lokalt ansvarstagande, också sådanaettramen som

viktiga för denär nationella kulturpolitiken. Primärkommunemas föransvar
stöd till kulturverksamhet i framtidenär även grundval för de offentligaen
kulturinsatsema. Det avgörandeär betydelse kommunerna vill ochattav or-
kar fortsätta på kultur.att satsa

Det första inslaget i den framtida ansvarsfördelningen alltså den lokalaär
nivåns och primärkommunernas oförändrat grundläggande betydelse.
Kommunerna ska självklart formulera mål för den kulturpolitiken ochegna
det styrka det finnsär målen mellan landsting ochatten en samsyn stat,om
primärkommuner.
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6.2.2 En flexibel och utvecklingsinriktad regional nivå

1974 års kulturpolitik innebar och kommunernas kulturansvaratt statens
kompletterades med ökad satsning den regionala nivån med landstingenen

kulturpolitiskt ansvariga Bakom låg önskemålet byggasom organ. att utom
vissa kulturinstitutionernätet landet och insiktenöver enskildaav attom

kommuner for små bas för detta. I valet strategi anknöt kulturpro-var som av
positionen till utveckling redan och till uttalade ambitioner frånstartaten som
Landstingsförbundet och rad landsting.en

De regionala kulturinstitutionema hari de flesta fall stark förankring och
betydelse i sina län. Men det finns fortfarande behovstor utvecklaattav

verksamheten och samspelet med länens invånare och kommuner. Forrnema
for lokalt inflytande, lämpligt geografiskt omlandet, delat eller enhetligtett
huvudmannaskap för de regionala institutionerna frågan deras juri-samt om
diska form diskuteras i många län. Mer varierade lösningar i dag kommerän

behövas.att
Till dagens diskussionsfrågor hör också den rollfördelning ochom sam-

spel mellan landsting, länsstyrelser och primärkommuner. På kulturmiljöom-
rådet tillfordes länsstyrelserna 1976 kompetens. På det området behöveregen
samspelet mellan länsstyrelse, länsmuseum, kommuner och övriga engagera-
de utvecklas förtydligas.ochparter

På år har kulturen fått allt betydelse i regionemasstörre allmänna livsenare
och många håll viktig del i strategi för regional utveck-ses nu som en en
ling. Olika län vill profilera sitt kulturarv och sitt kulturliv på olika Dettasätt.
har skärpt kraven olikheter mellan regionerna bådestaten näratt acceptera
det gäller kulturverksamhetens inriktning och dess former.

De kulturverksamheter för vilka de enskilda kommunerna för småär som
bas bör i framtiden i förstaäven hand organiseras på regional nivå. Olika
former samverkan inom länen och länsgränsemaöver bedömer vi kommerav

bli vanligare. På sikt kan den regionala indelningen landet kommaatt attav
ändras. Landstingen spelar viktig roll på kulturområdet. Det självklartären

de ska formulera mål för den kulturpolitiken. Det vi iatt är,egna sagtsom
avsnittet den lokala nivån, styrka finnsdet målenom atten en samsyn om
mellan landstingen, och primärkommunema i länen.staten

Statens samspel med regionerna bör utformas så når god balansatt man en
mellan det nationella perspektivet och regionemas vilja till profilerad utveck-
ling. Uppgifter nationell betydelse bör i ökad utsträckning kunna utförasav

Ökatregional nivå. samarbete länsgränsemaöver bör uppmuntras.
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6.2.3 Tendenser i regional utveckling

Regionberedningen slutbetänkandehar våren 1995 avlämnat sitt Bered-
ningen föreslår ansvarsfördelningen mellan och den kommunalaatt staten
självstyrelsen ändras så det regionala utvecklingsansvaret förs frånöveratt
länsstyrelserna, renodlas till företrädare, till landstingen.att statenssom vara
Beredningen för prlncipresonemang grunderna för framtidaett om en ny
regionindelning. En sådan bör grundas lokala och regionala initiativ.
Konkret föreslår Regionberedningen Kristianstads och Malmöhus län slåsatt

till Skåne län, Västra Götalands län skapas detatt ettsamman samt att
regionala utvecklingsansvaret förs till landstingen i Stockholmsöver län och i
Jämtlands län, allt med början 1996.under

Regionberedningen markerar kulturen mycket viktig lokalär ochatt en re-
gional utvecklingsfaktor. Det regionala utvecklingsprogiammet därförbör in-
nefatta också strategi för den samlade regionala kulturella utvecklingen.cn
Även för förverkligandet bör enligt beredningen ligga hos lands-ansvaret
tingen. Detta bör för den samlade överblickens skull omfattaävenansvar
fördelningen inom regionen statliga kulturbidrag till regional lokalochav
kulturverksamhet. Slutligen Regionberedningen den svenska kultur-anser att
politiken bör utformas så den förutsättningar för utveckling mångaatt ger av
kulturella i landet Stockholm.utövercentra

Vi frågan fördelning bidrag till regional och lokal kultur-tar upp om av
verksamhet i kapitel 20.

6.2.4 Ett särskilt statligt ansvar...

En del för kulturområdet övergripandeutövas beslutstatensav ansvar genom
eller beslut inom andra samhällsområden. Sådana områden listar vi i av-
snitt 6.3. I sak vi dem i olika verksamhetsinñktade kapitel itar upp senare
betänkandet. I detta och avsnitt avhandlar vi frågornästa ligger helt inomsom
kulturområdet.

Inom för den nationella kulturpolitiken det vissa uppgifterärramen som
bara kan fullgöras och andra naturligen faller Det iärstatenav staten.som
första hand:

åtgärder knutna till befogenheter bara har,statensom-
verksamhet inte någonhar särskild regional eller lokal förankring,som-
verksamhet där det nationella helhetsperspektivet dominerande.är-
Om den kulturpolitiska styrningen måste eller bör i form lag-utövas av

stiftning eller kräver avtal med andra länder eller överstatliga organisationer är
baradet har befogenheterna. gällerI dag det framför påallt frågorstaten som

2 SOU 1995:27: Regional framtid. Betänkande Regionberedningen. 121av
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kulturmiljövårdens, arkivens och områden.eterrnediemas Vi kommer också
föreslå det införs bibliotekslag med föreskrifteratt rörande grund-att deen

läggande förhållandena för folk- och skolbiblioteken.
När det gäller samspelet med den kommersiella kulturmarknaden och före-

där, har verksamheter kan behöva stöd sällan specifikt lokaltagen el-som en
ler regional förankring. Landsting och kommuner därför sällan naturligaär
företrädare för det offentliga. Kommunallagen lägger också hinder i förvägen
vissa beslut från kulturpolitisk synpunkt skulle effekti-rentsom annars vara

l den mån det behövs offentlig finansiering faller uppgiften därför påva. sta-
ten.

K ulrurrrtiljöonzrâdet, arkivväsendet och etennedierna exempel påär områ-
den där det nationella helhetsperspektivet dominerar. Därför statenagerar
både lagstiftning och på andra sätt avtal med radio- ochgenom t.ex. genom
tv-företag verksamhetens karaktär inriktning,och bidrag ochom genom

myndigheter institutioneroch med operativa uppgifter.genom
Men det finns också dominerande nationellt perspektiv i fråga andraett om

verksamheter.
Att bevara och levandegöra de mångfasetterade kulturarv som museerna

förvaltar klaras bara till del institutioner lokala elleren styrsgenom som av
regionala prioriteringar. Det därför nödvändigtär särskiltatt staten tar ett an-

för antal arbetar i nationellt perspektiv.ettsvar ettmuseer som
Inom konstarterna finns andra frågor och verksamheter särskilt natio-av

intresse.nellt Statens bidrag till och Orkestrar, till fria och tillteatrar grupper
enskilda konstnärliga upphovsmän och motiveras delvis hel-utövare ettav
hetsperspektiv pd konstarternas utvecklingsmöjligheter.

Nya och insikter,synsätt konstnärliga uttryck förändradeochnya nya ar-
betsformer fram i situationerväxer där förutsättningarna de Man kanär rätta.
försöka skapa dessa praktisk planering, förtid utvecklingsar-genom pengar,
bete Men förnyelse och utveckling kan bara delvis planeras. Det handlarosv.
också den utveckling uppstår och oplanerat.oväntatatt taom vara som
Som finansiärer har både landstingen, kommunerna och andrastaten, ett an-

för kulturlivet får förutsättningar för experiment och utvecklingsarbeteattsvar
och nytänkandet möjligheter slå igenom i bred verksamhet Det kanatt attges
gälla det traditionella konstnärliga arbetet också möjligheter denmen som
tekniska utvecklingen Men de offentliga bör också ställa krav påger. organen
insatser för nyskapandet inom de bidragsmottagande institutionerna och or-
ganisationema.

Vissa konstnärliga yttringar så "svåra" eller speciellaär sättannatnya,
idet det enskilda ögonblicket bara finns mindre människoratt en grupp som

uttalat intresserade. Betydelsenär dessa konstnärliga uttryck kan däremotav
många gånger Ska mångfalden i kulturlivet sådanaexistera måstestor.vara
minoritetsintressen minoritetsuttryckoch få Många kommuner ochutrymme.
landsting för små förär för Intedetta. heller deatt ta ett ansvar avsumman122
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kommunernas och landstingensstora alltid tillräckligt förärengagemang att
dessa verksamheter och dem utvecklingsmöjligheter.trygga Därför fallerge

särskilt på mångfalden.ett Syftet med insat-statenansvar att garantera statens
ska naturligtvis sikt bredda intresset och såser attvara engagemanget att

fler ökatparter tar ett ansvar.
Konstnärers, fria institutioners, organisationers, kommunersgruppers,

och landstings intresse för och möjligheter till internationellt utbyte knyts till
den verksamheten och det ansvarsområdet. Summan det täckeregna egna av
inte alltid det nationella intresset kontakter ochöver utbytegränsernaav av
impulser och Det kan gälla manifestationerstörre i andraevenemang. t.ex.
länder eller intensiteten i kulturutbytet, där enskilda institutioner och andra
inte sig kunna prioritera det så högt det önskvärtär konstnär-anser som ettur
ligt kulturelltoch helhetsperspektiv. Här faller påett staten.ansvar
Internationellt kultursamarbete regleras också till viss del avtal ellergenom
andra överenskommelser mellan stater.

Det finns alltså många verksamheter, både konstens områden och
kulturmiljövårdens, har betydelse i det nationella helhetsperspektivet.som
Vissa institutioner har karaktär nationella institutioner. Vi talar dock hellreav

nationella uppdrag eftersom flertalet dessa institutioner också har verk-om av
samhet med regional eller lokal tyngdpunkt. Nationella uppdrag inte be-är
roende vari landet institutionen ligger.av

Staten har också for den högre konstnärliga utbildningen.ansvar
"Fria pengar" nödvändiga förär kunna utvecklingsbehovmöta ochatt ut-

vecklingsidéer. Staten bör förfoga ganska mycket "friaöver Stiftel-pengar".
ramtidens kultur kommer spela roll, det behövs ocksåsen att storen men

för stöd experiment och utvecklingsarbeteutrymme inom de ordinariet.ex.av
anslagen.

Det går inte gång för alla lägga fast för vilka enskilda verksamheteratt en
det nationella helhetsperspektivet dominerande.är Det måste jämnamed mel-
lanrum på liksomprövas den konkreta inriktningen och omfattningennytt av

insatser. Vi sådana frågori de verksamhetsim-iktadestatens kapitlen.tar upp
En systematisk uppföljning och utvärdering nödvändig förär tillatt ta vara

den kunskap samlas och använda den medel för förbättra ochsom ett attsom
effektivisera verksamheterna. Staten har här det enskil-utöverett ansvar som
da institutioner och organisationer, huvudmän och lokala bidragsgivare har.

Slutligen det viktigtär signaler i fråga samverkan, inomatt staten ger om
kulturområdet, sektorsgränsemaöver i samhället i mellan den offentligaston,
sektorn och organisationslivet m.m.

123



SOU 1995: 84

6.2.5 ...och statligt medansvarett

Det finns ytterligare statliga insatsermotiv för på kulturområdet. Det ärett att

rimlig geografisk spridning förutsätter statlig medverkan.en-
Statens roll medfinansiär antal verksamheter hänger näraettsom av sam-

med frågan rimlig geografisk fördelning de kulturella möjlighe-man om en av
tema.

l det nationella helhetsperspektivet ligger det bör finnas rimligt jämlikaatt
förutsättningar för "kultur i landet". Statenhela har enligt meningvår med-ett

för detta. Staten stödjabör det viktiga strukturer, framförta attansvar genom
regionala kultutinstitutioner,allt tillgångennätet på samlinglokaler, godaav

arbetsmöjligheter för folkbildningen och tillstöd andra organisationer.
Nätet regionala kulturinstitutioner grundförutsättning för utbudetärav en

och musik landet De regionala för viktigateater runt.av museerna svarar
uppgifter i nationellt bevarandeperspektiv och har dessutom direktaett upp-
gifter inom för den statliga kulturmiljövården. Skälen för fortsatta bi-ramen
drag till de regionala kulturinstitutionema har vi redovisat i avsnitt 5.3.3.

De statliga kulturinstitutionema i Stockholm för verksamhet.storsvarar en
Mycket betydelsen deras arbete inte geografiskt avgränsad. Detär gällerav av
särskilt uppgifter samla, vårda och forska. Men den utåtriktadeattmuseernas
verksamheten framför tillgängligallt för befolkningen i Stockholms-är
regionen. Regionen bör därför ekonomiskt medansvar. Vistörreta ett
återkommer till den frågan i kapitel 20 Behovet mångfald, geografiskav
balans och ökad flexibilitet.

Studieförbunden har avgörande betydelse för möjligheterna till skapande
verksamhet och, i medelstora och mindre kommuner, också för utbudet av
kulturprogram skilda statligaslag. Det stödet till studieförbundenav genom
Folkbildningsrådet uppgår till drygt miljardl kronor och alltså mycketär en
betydelsefull förutsättning för bredden folkbildningsarbetet.

Bidragen till andra organisationer har framför förallt betydelse den ska-
pande verksamheten och för livslcaften inom vissa konstarter och genrer.
Här de statliga bidragen totalt små för enskildaär Men de kansett mottagarna

hade betydelse både belopp och markering till lokala och regionalasom som
bidragsgivare verksamheten har betydelse också nationellt helhets-att ettur
perspektiv. Exempel på sådana bidrag gårde till centralaär amatörorga-som
nisationer, arrangerande musikföreningar, till lokalhållande organisationer
och till olika specialmuseer. Sådana mindre statliga bidrag går också till till-
fälliga eller tidsbegränsade verksamheter internationellt utbyte och festi-som
valer.

Även bidragen till kulturmiljövård har begränsadekaraktär bidragav som
stimulerar inteandra, minst enskilda, insatser.göraatt
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Bidrag till regionala kulturinstitutioner, till folkbildningens lokala verk-
samhet, till andra kulturorganisationer och till kulturmiljövård därförser

fortsatt statligtettsom ansvar.

6.2.6 Formerna för statens samspel med landsting och
kommuner

De statliga kulturorganens kontakter med lokal och regional kulturverksamhet
sker i dag i första hand med de olika bidragsmottagama, dvs. med teatrar, or-
kestrar, respektive bibliotek i viss mån med arrangerande musik-museer samt
föreningar. Kontaktema sker regel med varje bidragsmottagaresom typ av
för sig. Mera sällan diskuterar företrädare för landsting och kommunerstat,
tillsammans den kulturella helheten i kommun eller i län, vilka samladeen ett
utvecklingsbehov och utvecklingsidéer där finns, vilka prioriteringarsom re-
spektive vill o.dyl. Den dialogengöra behöver utvecklas.pan

På kulturmiljövårdens område kontaktmönstretär något annorlunda och
innefattar i första hand Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer,
vissa andra kommunerna.samtmuseer

I framtiden bör samspelet mellan landsting och kommuner breddas såstat,
används på bästaatt sätt.resurserna sammantaget

Det behövs för det första samlad på utvecklingen inom varje del-en syn
sektori länet, någon form strategi för hur de samladeav gemensam resurser-

inom sektorn kan användas. Symfoni- eller kammarorkester, länsmusik-na
stiftelse, arrangerande musikföreningar, körer, kyrkor och församlingar m.fl.

det samladeutgör musiklivet i län. Statens stöd till enskilda börett parter av-
i ljusetgöras regional politik på området. Motsvarande gäller områdenav en

dans, bildkonst och museiverksamhet.teater, Vi återkommersom till det i de
kulturområdesvisa kapitlen.

För det andra behövs också helhetssyn på kulturutvecklingen totalt ien
kommunen respektive länet.

När kulturpolitik ska formuleras och genomföras länsnivåen möts tre
olika perspektiv:

Det nationella perspektivet kommer till uttryck i målen för den natio-som-
nella kulturpolitiken och i villkoren för bidrag.statens
Det lokala perspektivet formuleras i kommunala kulturpolitiska målsom-
och sig uttryck i fördelningen kommunalatar till denav resurser egna
kulturverksamheten och till det lokala föreningslivet.
Länsperspektivet kommer till iuttryck landstingens kulturpolitiskasom-
mål och i landstingens och länsstyrelsernas strävanden främja kultu-att en
rell utveckling i hela länet och de regionala kulturinstitutioner-att engagera

i kulturverksamhet främjar länets allmänna utveckling.na en som
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framgångsrik kulturpolitik hänsyn tillEn i län måste alla dessataett per-
Landstingspektiv och eftersträva balans mellan dem. och kommuner bören

därför vid utformningen kulturpolitik.samverka länets Ur kommunernasav
fram kulturpolitikoch landstingets planer bör kunna for länet be-växa somen

finansiering. viktigt på-mål, och rollfordelning Det ärrör samt attansvars-
regional kulturpolitik inte enbart -inte i första hand handlarpeka att en ens -

arbetsförutsättninregionala kulturinstitutionemasde gar.om
statliga bidragsgivningen och för ökaFör få flexibilitet i denstörre attatt

helhetsbedömningar vi i kapitel 20 Behovetmöjligheterna till kommer av
mångfald, geografisk flexibilitet föreslå ändringbalans och ökad da-att av

regionala lokala kulturinstitutionerstatsbidragsforrner till och grundbe-gens
formerna stödet till länsmusiken.loppssystemet och förav

6.3 kulturområdet och andraSamspelet mellan
samhällssektorer

liv skapas utanförGrundläggande förutsättningar för socialt och kulturellt
konst kulturverksamhet ikulturområdet. Insikter erfarenheter inom ochoch

betydelseövrigt påverkar utvecklingen på lång rad andra områden och haren
indviden i för de offentli-för samhällsklimatet i För ska stå centrumston. att

insatserna måste fungera sektorsuppdelningen så litesamverkan och varaga
hindrande möjligt.som

lång rad områden. Vi dem,Behovet samverkan gäller äntar upp omav en
olika utförligt, i betänkandets olika kapitel enligt följande:

8, 16 20,jämställdhetsfrågor och
förskolan 9,-
skolan 9,-
ungdomspolitiken 10,-
invandrarpolitiken 1 l,-
handikappolitiken 12,-
vården 13,-
utbildningspolitiken i folkbildning 14,vad avser-

16,skattepolitiken i konstskapamas förhållandenvad avser-
skattepolitiken i inom kulturområdet 33,vad avser moms-

16 19,arbetsmarknadspolitiken och-
19 25,den fysiska samhällsplaneringen och-

jordbrukspolitiken 19,-
bostadspolitiken 19 och 25,-

20,regionalpolitiken-
turistpolitiken 29,-

utbildning forskning 31 och 32,högre och-
till samlingslokaler 30,stöd-

den offentliga statistiken 32.-
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Samverkan på det nationella planet mellan olika sektorer kan främjas på en
rad olika Oftasätt. används flera metoderna samtidigt:av

överensstämmelse i fråga mål och andra mellan olika sarnhälls-om normer-
områden,
särskilda uppdrag till myndigheter och institutioner samverka,att-
särskilda anslag for sektorsövergripande arbete,-
uppföljning och utvärdering med särskild inriktning på sektorssamverkan,-
opinionsbildning.-
Det finns betydande överensstämmelse i och inriktningsynsätten detnär

gäller de nationella målen inom olika samhällsorruåden. Det gäller målent.ex.
för socialpolitiken, utbildningspolitiken, invandrar-politiken, handikappoliti-
ken, samhällsplaneringen och kulturpolitiken. Vid varje översyn målen påav

enskilt samhällsområde det viktigtett är stärka denna för de in-att samsyn, att
ska fågörs möjligasatser största totala effekt.som

Målen för kulturpolitiken bör gälla den nationella kulturpolitiken. De ska
gälla på alla nivåer i samhället och, liksom de nuvarande målen, alla sam-
hällssektorer. Skolan, förskolan, vårdinstitutionema, de samhällsplanerande
instansema liksom myndigheter och institutioner på andra samhällsområden
ska utgå inte bara från den sektorns mål också från målen for kul-egna utan
turpolitiken. Ju fler mål gäller för verksamhet, desto blirstörre samti-som en
digt risken för målkonflikter. Regeringen och statliga centralmyndigheter har

särskilt för sådana konflikterett hela tidenansvar att uppmärksammas och lö-
Andra statsbidragsbestämmelser,ses. myndigheternas instruk-normer som

tioner ska naturligvis utformas så de underlättarm.m. sektorssamver-att en
kan i målens anda.

Regeringen har på år flera uppdrag till myndigheter inomgett olikasenare
sektorer samverka kring frågor har betydelseatt för kulturpolitiken.som
Socialstyrelsen har haft i uppdrag i samarbetet.ex. med Bammiljörådet,att
Statens kulturråd och dåvarande Statens ungdomsråd följa utvecklingen av
barns villkor samhället. Statens invandrarverk har i uppdrag tillsammansatt
med Skolverket, Statens kulturråd och Statens ungdomsstyrelse vidta särsldl-
da åtgärder för motverka främlingsfientlighet ochatt rasism. Riksanti-
kvarieämbetet har flera uppdrag bl.a. i samråd med Boverket Statensochatt
naturvårdsverk utarbeta metod stöd för behandlingen kultur-en som av
miljövårdens riksintressen i länsstyrelsemas planering för miljöanpassatett

Uppdrag dettransportsystem. här slaget har utifrån konkreta behov.av getts
De har bidragit till utveckla på insatsernaatt och har stärkten gemensam syn
de allmänna kontakterna och samarbetet mellan myndigheterna. Det långsikti-

målet bör samverkan blir så ochga naturligatt tät särskildavara uppdragatt
inte så ofta behöver ges.

Det finns också exempel på statsmakterna särskilda föratt avsatt pengar
sektorsövergripande insatser. Uppdraget främlingsfientlighetmotverkaatt
och rasism sådantär liksom miljöstödet till jordbruketett
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nationella kulturpolitiken vi uppföljningkapitel 4 för harI Mål den sagt att
kulturpolitik måsteoch kulturverksamhetoch utvärdering ägnas störreav

frågan uppföljningi framtiden. Detta gäller ocksåuppmärksamhet om av
frågor eventuella målkon-samverkan olika sektorsgränser och deöver om

olika i betän-vi Vi återkommer till det ställenflikter nämntsom ovan.
kandet.

särskilt för samverkan sektorsRegeringen har över gränsernaattett ansvar
förslag för riksdagen övergri-regeringen lägger framsker. Det är omsom

tillsamhällsområden och för målen försmål olika harpande utansvaret att
också regeringen särskildaoch institutioner. Det kanmyndigheter är som ge
för och det den kanoch särskilda medel samverkanuppdrag äravsätta som

uppföljning utvärdering. Regeringen bör kraftfullt ikrav ochställa agera
dessa avseenden.

1974 utfärdade till alla statsmyndighetercirkulär regeringen årDet omsom
tillräckligt förgällde all statlig verksamhet intekulturpolitiska målendeatt var

Cirkuläret iutanför kultursektom. sig kan-målen skulle få genomslagatt var
uppfölj-kraftfullt instrument. Framför allt brast det itillräckligtske inte ett

kulturpolitiskaolika samhällssektorer in dening. Ska myndigheter inom väga
berättigadekulturrnyndigheter kunna ställa lcravmålen i sitt arbete och statliga

signalerna från regeringen tydligafrån sida måstepå samverkan deras vara
regeringskanslietsektorsövergripande samarbetet fungerar inomAtt det är

haripå myndighetsnivå. Detviktig förutsättning för samverkan görstatenen
inställningen till och förutsättningar för sektorssamver-sin betydelse förtur

nivå.kan regional och lokal

6.4 framtida prioriteringarGrunderna för statens

förmångfalden. Inomkulturområdets främsta känneteckenEtt är ramenav
Vikrav på avvägningar och val.begränsade ställer det strävarstoraresurser

efter lägga grund för det att:att genomen
kulturpolitiken,viljeinriktningen förange-

det statliga ansvarsområdet,avgränsa-
så effektiva medel möjligt för de statliga insatserna,söka som-

kulturstödet.övrigt diskutera profil och proportioner det statligai-
utgångspunk-målen för den nationella kulturpolitikenDe övergripande är

viljeinriktningenkulturpolitiska prioriteringar. Där finnsför ut-ten statens
sektorsmål.förtydligar inom några delområdentryckt. Vi den genom

beskrivitolika huvudaktörema, så viAnsvarsfördelningen mellan de som
avsnitten 6.2.5, områdetden i detta kapitel och särskilt i 6.2.4 och avgränsar

inte alla kulturområ-för åtaganden. Insatser behöver på delargörasstatens av
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det kan koncentreras till vissa delar.utan Vi preciserar avgränsningen i några
de kapitlen.av senare
Genomgången motiven för offentliga åtaganden och ändamålsenlighe-av
i olika bidragssystem i kapitelten 5 pekar fungerande strategier för att

uppnå reslutat med begränsade ekonomiska insatser. Bidrag till ideella orga-
nisationer, selektivt kvalitetsinriktat produktionsstöd inom vissa branscher,
samspelet med kommuner och landsting i fråga regionaltnätet arbetan-om av
de kulturinstitutioner och bidrag till enskilda fastighetsägare för byggnads-
vårdsinsatser exempel påär sådana. l kapitel föreslår vi förändringar isenare
några de statliga bidragssystemen.av

Detta dock inte alla prioriteringsfrågor.ger svar
När det gäller individer och har vi i anslutning till förslagetgrupper om

mål vi kommer förorda prioriteringsagt att kultur föratt och med barnen av
och ungdomars möjligheter till kulturell verksamhet.av I kommentarerna till
målen har vi också prioritet olika skäl fåttgett sina kultu-grupper som av
rella behov minst tillgodosedda.

I kapitel vi frågorprövar proportioner mellansenare konstarter ochom
Det berör dels frågan fördelning medelgenrer. mellan institutioner medom av

olika inriktning, dels frågan proportioner mellan institutionell verksamhetom
och verksamhet utanför kulturinstitutionema. Kulturinstitutionerna har i dag

dominerande ställning inom det offentligt stödda kulturlivet,en vilket gör att
vissa konstarter och också fått dominerande ställning.genrer en

Vi också fråganprövar fördelningen statliga mellanom av resurser
Stockholm och övriga landet och proportionerna i de statliga institutionemas
verksamhet. Idag kommer del de statliga anslagen ochstor verksamhe-en av

i första hand Stockholmsregionen tillten del.
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7 Kulturen i internationell belysning

Under de decennierna har internationaliseringen ökat i svensktsenaste sam-
hällsliv. Som litet land och med starkt udandsberoende ekonomi kopp-ären
lingarna till det sker utanför vårt lands mångagränser och påtagliga.som
Politiska och ekonomiska förändringar i omvärlden får omedelbara konse-
kvenser för agerandet såväl inom landet i relation till andra länder. Detsom
blir därmed allt viktigare aktivt delta i internationellaatt gemensamma sam-
manhang för på så vis påverka förutsättningarna för utvecklingen inomatt
landet.

På kulturområdet slår den ökade intemationaliseringen igenom i många
olika avseenden. Utbudet i ioch andra massmedier hari högtvav program
grad sitt ii andra länder. Den massmediedistribuerade kulturen tillärursprung

del anpassad till internationell marknad där nationellastor blivitsärarteren
mindre framträdande. Samtidigt har svensk populärmusik vunnit framgångar

flerapå marknader med betydande exportintäkter följd.som
Den ökade intemationaliseringen väcker också förslag åtgärder för attom

skydda det inhemskt. Kulturrninneslagensär förbud utförselsom mot av
kulturföremål syftar till förhindra äldre tiders föremål lämnar landet ochatt att

svenskt kulturarv skingras. Förhandlingarnaatt ett GATT-avtalett nyttom
kom, förutom regler och villkor for handeln i världen, omfatta frågoräven att

kvotering utbudet i tv-kanaler för på det minskasättetom av av program att
USA-dominansen i Förslaget kvoteringar bereds vidare inom EU.tv. om

Det konstnärliga skapandet uttryck för grundläggande mänskliga be-som
hov konsten tillgör sin internationell.är I alla tider har konstenatt natur rört
sig nationsgränseröver och fungerat brygga mellan individer ochsom en
folk. Konst och kultur samtidigtär område där olika nationers och folksett
identitet kommer till uttryck. I detta sammanhang har språket central ställ-en
ning. En tydlig förankring i den kulturen viktigär grund för mötenegna som
mellan människor från olika länder.

De internationella kulturkontaktema stadda i snabb utveckling.är Mot den
bakgrunden lägger vi tyngdpunkten på belysa strukturema för intematio-att
nellt kultursamarbete. Vi markerar vikten svenska kulturmyndigheterattav
skärper sin bevakning utvecklingen och sitt deltagande i detta samarbete.av
Vi markerar också kulturinstimtionema och andra för det direk-parters ansvar

kulturutbytet frågan insatser förta främja svensk kultur-samt tar attupp om
Däremot lägger vi i inte fram några detaljförslagexport. olikastort sett om

inslag i det internationella kulturutbytet. den månI vi det sker det i kul-gör
turområdeskapitlen i betänkandets del.senare
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7.1 EU och kulturen

Grunderna för samarbetet

Samarbetet kring kulturfrågoma har kommit in i EU. Det först undersent var
1980-taletslutet de första initiativen särskilda rådsbesluttogsav som genom
i Romfördraget. Genomstöd Maastrichtfördraget år 1992 preciseradesutan

EU:s på kulturens roll i särskild artikel artikel 128 iinfördessyn en som
Romfördraget. Artikeln innebär EU:s åtgärder inte ska omfatta harmonise-att
ring medlemsstaternas på området.regler I stället ska EU:s åtgärderav vara

komplement till nationella åtgärder. Därigenom kommer kultursamarbetetett
inom iEU huvudsak sammanfalla med de principer gäller foratt som samar-
betet inom för Europarådet UNESCO.ochramen

I artikel 128 fyra områden for gemenskapens insatser på kulturom-anges
rådet. Kultursamarbetet syfta tillska förbättra och sprida kunskap deatt om
europeiska folkens kultur historia,och bevara och skydda kulturarvdet som
har europeisk främja icke-kommersielltbetydelse, kulturutbyte stödjasamt
konstnärligt och litterärt skapande.

128Artikel omfattar mediepolitik, i praktiken insatser för produktionäven
och distribution och ñlm. Massmediemas betydelse framhållstv-programav
för stärka den nationella identiteten föroch levandegöra detatt att

Samtidigteuropeiska kulturarvet. understryks mediernas irollgemensamma
integrationsprocessen. Området bedöms ha ekonomisk tillväxtpotentialstor

nuvarande stagnation i förhållande ioch underläget till programindustrinom
USA och Japan kan brytas.

Den fria rörligheten mellan medlemsländerna för tjänster,varor, personer
kapitaloch berör också kulturområdet. Det finns all anledning förvänta sigatt

kulturutbyte medlemsländerna.ökat mellan Möjligheterna för svenskett
publik del kulturyttringar från andra länder, liksom möjligheter föratt ta av

konstnärer publik i Gäst-svenska andra länder, bör kunna öka.mötaatt en
spel och utställningsutbyte bör därmed underlättas. Samtidigt kan konkurren-

mellan konstnärer anställningar och särskiltuppdrag komma öka,attsen om
på områdende inte bygger på det språket.svenskasom

Utvecklingen samarbetetav

Kultursamarbetet inom EU i sin linda och formerna för samarbetetär ännu
påhåller utvecklas. Det följer i huvudsak två linjer.att

linjenDen handlar gemenskapen ska beakta konsekvenserna påattena om
kulturområdet åtgärder vidtas områden. Kulturandra härnär ses som en
dimension ibör samhällsutvecklingen dess helhet. Sådanasom genomsyra
insatser kan inom för EU, likaväl förinom den nationellaramen som ramen
politiken, få exempelbetydelse på kulturområdet. Ett EU-stödärstor ett nytt
till jordbrukare för insatser bevara odlingslandskapet. Det finns skäl132 att att
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särskilt uppmärksamma EU:s strukturfonder mål är bidra till utveck-attvars
ling i de minst utvecklade regionerna, utveckla regioner drabbatsatt som av
industriell nedgång, bekämpa långsiktig arbetslöshet,att underlätta inte-att
gration människor i arbetslivet, förändra produktionav unga inomatt m.m.
jord- och skogsbruk och främja utvecklingen landsbygdsområden.att Iav ar-
betet med utveckla svenska för användningenatt medel frånprogram av
strukturfondema har kulturens roll särskilt framhävts. Genom aktivtett ut-
nyttjande de tillgängligaär EU:s strukturfonderav resurser som nu genom
finns möjligheter förstärka insatserna kulturområdet.att

Den andra linjen i EU:s kultursamarbete särskilda programinsatser.avser
På medieområdet sker omfattande samarbete i syfte främjaett europeiskatt
audiovisuell produktion stöd till utbildning, utveckling och distribu-genom
tion MEDIA-programmet. För närvarande bereds förslag till fortsattaett-
satsningar medieområdet, benämnt MEDIE II. Detta beräknas fåprogram
sin under år 1996 och kunna disponerastart 3 miljardernästan kronor under

period fem år, vilket fördubbling jämförtären med detom nuvarandeen
MEDIA-programmet. Vidare planeras för någon form åtgärder förav att
främja investeringar i produktion film och tv-program.av

På kulturområdet har satsningar hittills skett inom områdena konstnärliga
och kulturella aktiviteter, litteratur och översättningar kulturarv. Storsamt
uppmärksamhet har även utmärkelsen Europas kulturhuvudstad,getts som
beslutas EU:s kulturministrar. För år 1998 Stockholmav är utsedd till
kulturhuvudstad. För närvarande bereds inom EU förslag till fleråriga stöd-

inom nämnda områden. Sverige har medlemsstatprogram direktsom ett
inflytande arbetet med utformningöver regler och målsättningar för kultur-av
och medieprogrammen. Det viktigtär den omfattande kulturpolitiskaatt
erfarenheten finns i vårt land på effektivt utnyttjas i dettasätt arbetesom ett
och den svenska i EUnärvaron erforderligtatt stöd.ges

På flera andra områden pågår arbeten inom EU berör delar kultur-som av
ornrådet. Dessa syftar bl.a. till harmonisera medlemsländernas upphovs-att
rättslagar. Det omfattar bl.a. förslag enhetliga regler för avgifter på oin-om
spelade ljud- och videoband och liknande ljud- och bildbärare utredasamt att
förutsättningarna för initiativ vad gäller införandeett regler förgemensamt av
bildkonstnärers till ersättningrätt vid yrkesmässig vidareförsäljning droit de

Ävensuite. arbete med principer för återlämnandeett kulturföremål pågårav
inom EU. Bland åtgärder berör medieområdet kan revideringnämnassom av
direktivet "TV gränser" bl.a. berör regler bindandeutan kvoteringsom om-

europeiskt producerade i framtagandeav direktiv angåendetv,program av tv-
standarder främjande produktionsamt utsändning iav av tv-programav
bredbildsforrnat.

Ett aktivt utnyttjande de möjligheter medlemskapet i EU erbjuder,av som
förutsätter villkor och regler för få del medel frånatt de olikaatt av program-

blir kända inom det svenska kulturlivet. Svenska Filminstitutetmen har tillde-
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inrättandet den s.k.inom medieområdetlats sådant uppdragett genom av
Även RiksantikvarieämbetetKulturrådet har tilldelats lik-ochMedia-Desken.

berördasina områden. Det angelägetuppgifter inom respektive ärnande att
frågordt och informationhög bevakningmyndigheter prioritet somger av om

EU.rör

Övrigt internationellt samarbete7.2

kulturintresset underinternationellt orienteradenaturligt detDet är att senare
EU. Andra möjligheter tillframtida samarbetet inomhaft fokus på detår har

Vi vill därför beto-komma i skymundan.internationellt samarbete riskerar att
ii redan upparbetade kanaler,svenskt deltagandeangelägetdet är attattna

minskarinom kulturområdet, inteolika internationella samarbetsorgan utan
tidigare.fortsätter med aktiva engagemang somsamma

nordiska länder, både detmed övrigasärskilt samarbetetVi vill betona
i foradirekt och det skerolika ländersker mellan gemensam somsomsom

långapå ländernas iviktigt med tankeNordiska rådet. Samarbetetbl.a. är
Kultursamarbetetlikheteri traditioner.historia ochstycken gemensamma

Kultur-nordiskasarnmanhållande faktor i det samarbetet.varithar ofta en
grund-utvecklats efternordiska länderna hari de olikapolitiken samma
övrigamedmed kontakterbakgrunden det naturligtpxinciper. Mot den näraär

samarbetet i EUsituation, utvidgningennordiska länder. I den avsomnya
för möjliggörasamarbete delsskäl till fortsattinnebär, finns det att ge-

och Is-dels beroende på Norgeställningstaganden inom EU, attmensamma
sig till EU.land valt inte anslutaatt

de mänsk-Europarådet sin grund i deklarationenharSamarbetet inom om
betydelse forhaftkulturområdet har samarbeteträttigheterna. Inomliga stor

inom kul-och for insatserkulturpolitiskt erfarenhetsutbytesystematisktett
länder-kulturpolitiskasynligt resultat samarbetetturmiljövården. Ett ärav

Sverigekvalificerat erfarenhetsutbyte.formexarninationer, är varavsom en
bedömningarspelat roll iblev examinerat, vilketförsta länderdeett somav

kulturpolitiken.svenskautformningen denhållbarheten i och avav
haftområde be-Europarådet kulturmiljövårdens harinomSamarbetet stor

perspektiv. Ibelysning i nationelltfrågomas hantering ochtydelse för ut-ett
Sverige spelatrekommendationer harkonventioner ocharbetandet centralaav

Europeiskafältkampanjer drivits inom dettaväsentlig roll och som somen
1981-1982,Stadsfömyelsekampanjen Lands-1975,byggnadsvårdsområdet

Sverigegenomslagskraft. har ock-1988-1989 haftbygdskampanjen har stor
bronsålderskampanjarkeologifrågoma och i dendrivande iså varit som nu

antalet medlemmar iårs ökningGenompågår i hela Europa. senare av
Öst- och Central-till medutvidgade möjligheter samarbeteEuroparådet har

skapats.134 europa
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Kulturpolitiskt erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete sker också i vissa
andra internationella sammanhang, bl.a. UNESCO. Upprättandet världs-av
arvslistan viktigtär instrument för bevarandetett för kulturarvet särskiltav
viktiga byggnader och kulturmiljöer.samt natur-

Världskommissionen för kultur och utveckling, upprättad beslutgenom av
UNESCO och innebärFN, de kulturpolitiska frågorna ocksåatt förts påupp

global nivå. Kommissionen inrättades 1991 ochen drivs under ordförande-
skap FN:s förre generalsekreterare Perez de Cuéllarav tillsammans med 12
ledamöter från olika delar världen. Den har för avsikt publiceraav att en
världsrapport kulturens roll i samhällsutvecklingenom inte bara skasom
vända sig till beslutsfattare också till bred allmänhet. Sverigeutan ären repre-

i det arbetet med underrapportsenterat läget i Europa, Europarådeten om som
för.svarar

Det regionala kulturxamarbetet har under år kommitäven omfattasenare att
samarbete nationsgränser.över Genom politiska förändringar i Baltikum och

Östeuropaandra delar har det blivit möjligt etablera fastav organiseratatt ett
Östersjön.samarbete mellan länderna kring Ett liknande samarbete sker i

Barentsregionen och inbegriper Ävendelarna Sverige. i ochvästranorra av
södra delarna Sverige i färdär med hitta former förav fastman nu att ett or-
ganiserat samarbete nationsgränsema.över I takt med ökad intemationali-en
sering och det regionala perspektivet sigatt växer starkare kommer denna
form samarbete mellan regioner i skilda länderav öka.att

7.3 Internationellt kulturutbyte

Den Internationella kulturutredningen framhöll det kulturpolitiska erfaren-att
hetsutbytet kommer få framtidenökad betydelse iatt Det ställer krav på i
första hand olika centrala Det samtidigtär viktigt utbytetorgan. att ges en
bred uppläggning och inbegriper myndigheter och organisationer olika ni-
våer.

I betänkandet belyses omfattningen internationelladet kulturutbytet.av
Den Internationella kulturuttredningcn konstaterar det betydelseäratt storav
for svenska konstnärer få möjlighet kollegeratt möta från andra länderatt och
föreslår därför ökade medel till kulturmyndigheterna för internationellt
kulturutbyte. Vi delar den uppfattningen.

Utredningen också det viktigtär den svenska publikenmenar att fåratt
möjligheter del kulturyttringar frånatt andrata länder. I betänkandetav
konstateras flera kulturinstitutioner inteatt svårigheter kan redovisa kostutan
naderna for sin internationella verksamhet. Det leder till slutsatsen dennaatt

1 SOU 1994:35: Vår andes ochstämma andras. Betänkande intematio-av-
nella kulturutredningen. 135
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integrerad i verksamhetenverksamhet den reguljära ochvälär enses som
internationella kontakterna blir allt vanligare och ingårföljd deatt som enav

självklar del det fortlöpande arbetet.av
inneburit snabb utbyggnadökade intemationaliseringen har nät-Den aven

påkommer förändra kravenverken inom skilda delar kulturlivet. Det attav
stöd från centrala organ.

hand börför internationellt samarbete i förstanaturligtDet är att ansvaret
väljakulturinstitution. Institutionema bör självaligga på respektive att

lämpligast. bör innebära uppdraget tillsamarbeta med dem finner Det attman
påinstitutet i ökad utsträckning sikte arbete med sådana länderSvenska tar

behövs och på manifestationerregioner där särskild kompetenseller större
olika konstområden. Ansvaret för löpandebred samverkan mellankräversom

till konstnärligt utbyte bör ingå i respektiveinternationella kontakter och stöd
uppgifter. förskjutningsektorsansvarig myndighets De bör leda till en av

kulturråd,Statensfrån första hand Svenska tilli institutetansvaret
Svenska Filminstitutet.Riksantikvarieämbetet, Konstnärsnämnden och

svenska kulturutbytet. Densamtidigt beröra inriktningen detVi vill av
finner tillfredsställande kulturutbytetkulturutredningen detInternationella att

Öst- förstärkts utvecklatsCentraleuropa u-ländema har ochmed och samt un-
med län-åren. Vi instämmer i den bedömningen. Kontaktemader de senaste

naturlig följdinom allt döma utvecklasderna EU kommer att att avsom enav
särskilda medel för kultur-medlemskapet och EUdet svenska avsätterattav

medlemsländerna.utbyte mellan

konst och kultur7.4 Export svenskav

kulturfö-förbud utförselkulturminneslagen finns bestämmelserI motom av
värdefulla kulturföremål försSyftet lagstiftningen hindraremål. med är att att

inträdet i EU. Detförändrats det svenskalandet. Lagen har inte ärut avavur
kraftfulltsker påtillämpning och uppföljning lagenbetydelse ettstor att av

föremålvärdefullavikten skydd utförselVi vill särskilt betonasätt. mot avav
kultur-samband med pågåendedet folkliga kulturarvet. I översyn avur

kulturföremål särskiltutförselrninneslagen bör frågan förbud mot upp-avom
märksammas.

konstför nutida svenskfinns också intresse utanför landetsDet gränserett
ske påMedverkan utomlands kanför svenska konstnärers insatser.och

kontinuerliga internationellakulturpolitiska ingå del i detgrunder och som en
ocksåinom kultursektomoch företagkulturutbytet. Konstnärer, targrupper
avsiktutlandet. Det sker både medinitiativ för nå publik irad att enen egna

marknad.svensk kultur känd och publik ochsöka störregöra attatt en
bildenexportintäkter till Sverige påverkarFramgångsrika insatser innebär och

länder.Sverige i andra136 av
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musikomrâdetInom har framgångsrikvarit mycket år.underman senare
Pressuppgifter vid handen försäljningvärdet utomlands skivorattger av av
och band med svenska uppgår till mellan l och 2 miljarder kronorgrupper
årligen. Uppgifterna svåra veriñera. Dessutomär det svårtär huratt att veta

del intäkterna försäljningen utomlands återförs till Sverige.stor av av som
Avsaknaden svenska fonogrambolag internationellt verksammaärav som
innebär del de intäkter kommer från utlandsförsäljning inteatt en av som
redovisas exportintäkter till Sverige. Ett undantag skivbolaget BISärsom

säljerbl.a. svensk konstmusik i rad olika länder. Exportintäkter påsom en
musikområdet ocksåhandlar försäljning rättigheter. STIM:s intäkterom av av
svenska musilcrättigheter utomlands uppgick år 1994 till drygt 80 miljoner
lcronor, i förhållandevilket ökning till året före med 11 %. Det innebärvar en

STIM:s betalningar från utlandet betalningarna till utlandet.är större än Iatt
jämförelse med andra länder Sveriges storlek detta förhållande unikt.ärav
Förklaringen ligger främst i den svenska populärmusikens exceptionella in-
ternationella framgångar.

filmområdetInom tillförs Sverige intäkter från utlandet på olika sätt.
Utländska finansiärer kan gå in med medel direkt i svensk filmproduktion

finansiären får viss andel i vinsten. Man kan i för sig ifrågasättaochmot att
detta kan betraktas exportintäkt, i det fall produktionenom som en men ge-

nomförs i Sverige tillförs landet medel till viss del konsumeras i landet.som
Finansiärema kan dels utländska film- eller tv-bolag, dels internationellavara
samproduktionsfonder. Försäljning film till utlandet sker i regelav genom
avtal visningsrätter för biografdistribution eller för visning i Ofta säljsom tv.
filmrättigheter ansvarig svensk producent, antingen i regi eller viaav egen
någon utländsk Sedan många år säljer Filminstitutet svenskproduceradagent.
film, framför allt sådan där institutet varit med producera, ävenattom men
uppdrag svensk Någraproducent. tillförlitliga uppgifter deav annan om
samlade filmexportintäktema svåra få fram.är Dessutom varierar deattav
mycket år från år. Vissa internationellt uppmärksammade filmer kansvenska
inbringa intäkter under lång tid. Ett sådant exempel Ingmar filmBergmansär
"Fanny och Alexander", fortfarande säljs för visning utomlands. Dess-som

finns ökande internationellt intresse för äldre svensk film, inte minstutom ett
med anledning filmens IOO-årsjubileum.av

Inom radio- och framför rv-omrddenaallt sker viss svenskpro-export av
ducerade hittills i endast sådant produceratsstort settprogram, som av
Sveriges Television och Sveriges Radio. Tillkomsten tv-kanaler ska-av nya

förutsättningar för ökning dennapar export.av
litteraturomrádetPå härrör exportintäktema från försäljningen deluppla-av

utgivnings- och översättningsrättigheter och färdiga böcker. För årgor,
1992/93 redovisar Bokförläggareföreningen intäkter 50 miljonerdrygtom
kronor. De intäkternatotala kan beräknas uppgå till knappt 70 miljoner kro-
nor.
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Inom musezl, arkiv- och kulturminnesvârdens områden förekommer en
viss tjänsteexport. En del uppdrag till institutioner och myndigheter,ges

Ävenandra till enskilda vissa företag verksamma inomärexperter. som om-
rådet kan få uppdrag från utlandet. Inom för svensk biståndsverksam-ramen
het har det gjorts insatser detta område i flera u-länder.

På områdena design och formgivning finns företag inom olika områden
produkter går Det handlar dels konsthantverk, dels bruks-vars export. om

föremål olika slag. Bl.a. har svenskt konstglas betydande försäljning tillav
utlandet. I mindre skala gäller detta vissa hantverksprodukter.även

Den samlade kunskapen svensk kultur mycket bristfällig.ärexportom av
Enligt Exportrådet finns ingen samlad bedömning exportvärdet. hellerav

gjortshar det någon systematisk genomgång vilka åtgärder behöverav som
vidtas för främja den svenska i detta avseende. Föratt få bättreexporten att
kunskap underlag för kunna verka exportinriktat på bättre böratt sättsom ett

kartläggning bildgöras läget och pdpekar möjlighe-en snarast som ger en av
och hinder.ter

Sammanfattning

I kapitlet betonar

den ökade intemationalisexingens betydelse för kulturlivet i-
Sverige,
möjligheterna förstärka insatserna på kulturområdetatt attgenom-
aktivt utnyttja medel från EU:s strukturfonder och program,

det angeläget berördaär myndigheter hög prioritetatt att ger-
bevakning och information frågor EU,rörav om som
vikten fortsatt samarbete med övriga nordiska och europeiskaav-
länder kulturpolitikens område,
vikten skydd utförsel värdefulla föremål folkligadetmotav av ur-
kulturarvet,
den ökade betydelsen regionalt kultursamarbete nations-överav-
gränserna.

I kapitlet föreslår vi

ökade tillmedel kulturmyndighetema för internationellt kultur--
utbyte,
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uppdraget till Svenska institutet i ökadatt utsträckning siktetar
på sådana länder eller regioner där särskild kompetens behövs och
på manifestationerstörre lcräver bred samverkan mellan olikasom
konstområden,
förskjutning for löpande internationella kontakter ochav ansvaret
stöd till konstnärligt utbyte från i första hand Svenska institutet
till Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Konstnärsnämnden
och Svenska Filminstitutet,

det kartläggninggörs möjligheteratt och hindersnarast fören av
främja svensk konstatt och kultur.exporten exportav av
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8 Kulturvanor förändringsstrategieroch

Ungefär miljoner svenskar deltar varje år i någon form skapande kul-tre av
turverksarnhet, i studiecirklar eller bildningsverksamhet. Grovt räknatannan
dubbelt så många besöker minst gång under år någon kulturinstitutionetten
eller något kulturevenemang konsert, teaterföreställning eller går bio.som
Nästan alla del massmedieutbudet, de flesta dagligen. Vid intematio-tar av

jämförelsernella ligger Sverige på hög nivå det gäller delaktighetnär ien
kulturlivet.

Det innebär kultur, i bemärkelsen aktiviteter och utbud väljeratt attman
delta berör i alla svenskar olika ioch olika omfattning.sättstort sett men
För del kultur dominerandeär inslag i livet. För andra kultur någotäretten

sällan sig åt. En del begränsar sittägnar kulturdeltagande tillsom man mer
någon särskild verksamhet eller konstform. Andra står helt utanför det "le-
vande" kulturlivet och deltar aldrig i studier, amatörverksamhet eller i kultur-
evenemang.

Hindren for idelaktighet levande kulturliv varierar. Till del deärett en
mycket påtagliga geografiska avstånd, arbets- och familjeförhållanden,som
kostnader, språksvårigheter eller funktionshinder. I andra fall det psyko-är
logiska och sociala mekanismer väcker känslor osäkerhet,som utan-av
förskap och avståndstagande. Brist kunskap konstnärliga och kultu-om
rella koder och det konsten skildrar viktiga faktorer. Andra intressenärom
och tidsbrist ligger många gånger bakom valet inte delta.att

Våra olika kulturarv berör skilda Man kansätt. elleross vara mer
mindre uppmärksam på dess värden och hur de påverkar våra liv. För män-
niskor i glesbygd blir kulturarvsdimensionen tydlig insatser för attgenom
hålla traditioner vid liv och vårda och miljöer,bevara byggnader och föremål.

ÄvenDen kommer också till uttryck i andra kulturverksamheter. i fårtätort
dessa kulturvärden ofta särskiltgenomslag miljöer och byggnader hotasnär

genomgripande förändringar. I kapitel behandlar vi olika aspek-av ett senare
på kulturarven.ter
detl följande beskriver samband mellan kulturvanor och levnadsförhål-

landen och formulerar allmän förstrategi stärka människors kulturellaatten
möjligheter ökaoch delaktigheten. Vi det utifrån de kunskapergör om
kulturvanor utförligt redovisas i utvärderingsrapporten.som mer
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8.1 Skillnaderikulturvanor

8.1.1 Egenaktivitet och besök

Delaktigheten i kulturlivet kan beskrivas både med avseende på utövandeeget
och besök på kulturinstitutioner och kulturarrangemang. Det givetär att
skillnaderna mellan olika verksamheter Somligaär kräver störrestora. en-

i tid regelbundet deltagande medan andra kan genomförasgagemang genom
sällan och särskilda förberedelser.spontant. utanmer

En sammanställning uppgifter från åren 1991-1993 utövandeav egetom
visar hur del befolkningen under loppet årstor minst någonav som ettav

1gång sig vissaägnat verksamheter:

82 % läser böcker
71 % filmar fotograferaroch
54 % dansar inkl. sällskapsdans
50 % skriver brev
26 % gåri studiecirkel
22 % tecknar och målar
21 % skriver dagbok eller dikter
20 % spelar instrument
10 % skriver artiklar
6 % sjunger i kör

För de flesta deltar i dessa verksamheter gäller det gjort undersom att man
det året har i regel också gjort under den månaden,senaste dvs.man senaste
det regelbundenär aktivitet..en

En jämförelse med mitten 1980-talet visar stabilitet i aktivitets-storav
graden. Några tydliga förändringar har inte skett förutom deltagande iatt
studiecirklar och brevskrivning minskat relativt mycket.

Antalet deltagare i kulturarrangemang visar viss ökning under de två
decennierna inom flera områden. Besökare på konsertersenaste har ökat och

omfattade år Även1992 60 % befolkningen i åldersgruppen 9-79.ca av
teaterbesök har ökat, i något mindreän grad, och omfattade drygt 40 %om

befolkningen. För övriga kulturinstitutioner eller andra kulturevenemanav g
har andelen besökare inte genomgått några förändringar.nämnvärda Bibliotek
besöks 60 % befolkningennästan och biograferna 55 %.av nästanav av
Kyrkor och föreningsmöten besöks ungefär hälften befolkningen ochav av
utställningar inte visas på respektive på likasom nästanmuseer museer av
många.

1 Nordberg 1994:J Nylöf G Kulturbarometem perioden 199l-junijuli
1993. Statens kulturråd.

144 Mediebarometern 1994:1993 MediaMäming i Skandinavien AB.
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Vi alltsåkan konstatera kulturvanoma varit stabila under de-detatt senaste
cenniet. Det gäller tid viäven den massmedier. Bakomägnar dessa allmän-

konstateranden finns skiftande utvecklingsmönstcr på olika kulturområdenna
och för olika befolkningsgrupper. I utvärdeiingsrapporten redovisas kultur-

utförligare.vanorna

8.1.2 Skillnader olikamellan grupper

Kulturvanoma varierar mellan individer och Barn den aktivaär mestgrupper.
I kapitel 9 Börja med barnen beskrivs deras närmare.gruppen. vanor

I nedanstående figur redovisas sambanden mellan kön, ålder och utbild-
ning och graden kulturaktivitet för den befolkningen. Här framgårav vuxna
hur vanligt det olika tillhör deär aktiva på olika områdenatt grupper mest av
kulturlivet. Hög innebär tillhörpoängsumma de aktiva mångaatt mestman
olika områden. Till förgrund figuren ligger uppgifter aktivitet under årettom
för 24 olika inom sammanlagt 12 kulturområden. Det handlargrupper om
både sådant själv att spela instrumentgör och sådant del attman tarman av
gå konsert.
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Den aktiv i kulturlivet välutbildade kvinnorär ärmestgrupp som unga,
mänoch den minst aktiv äldre lågutbildade Generelltär är ärgrupp som

kvinnor kulturellt aktiva och högutbildade aktiva lågutbil-än män änmer mer
dade. Yngre, särskilt 16-24 år aktiva äldre könär ängruppen mer sammaav
och med utbildningsbakgrund. En analys uppgifterdenärmaresamma av

ligger till grund för figuren visar på utbildningslängdens avgörande be-som
tydelse för aktivitetsgraden. samhälleI där allt fler skaffar sig längreett ut-
bildning borde det därför rimligt sig fler blir aktiva i kulturli-väntaatt attvara
vet.

Sarnbanden mellan utbildning kulturvanoroch både direkta indirek-är och
Studierna innebär träning uttrycka sig först och främst verbaltta. att men

också i bild, form, musik och rörelse, de kunskaper förståäven attmen ger
och tolka intryck. De många gånger också ökad beredskap detmötaattger

i första skede upplevs okänt. Studiemiljöer också kulturrnil-ärettsom som
jöer i utsträckningstörre de flesta andra miljöer där människor vistasän
mycket och regelbundet.

Kvinnors högre aktivitet slår igenom inom alla kulturområden liggersom
till grund för figuren Det enda undantaget konsertbesök, därär mänovan.

till 44 år aktiva kvinnor. Att gå på bio och på utställningarär än ärupp mer
aktiviteter där kvinnor och deltar i lika utsträckning. Någotmän nästan stor

skillnaderna för besök på bibliotek konstutställningar.större är och gåAtt på
något i år kvinnor i betydligtär utsträckninggör störreteater änsom unga

medan skillnaderna mindre imän, högre åldersgrupper.är
Aktiviteter sådant själv visar på skillnader mellangör storasom avser man

kvinnor och Störst skillnaderna för sjunga, skriva och målamän. är däratt
kvinnor ungefär dubbelt så aktivaär Fler kvinnor läsermän. än mänsom men
här skillnaderna inte likaär Dans aktivitet kvinnorär äg-stora. en som unga

sig i dubbelt så utsträckning skillnadenmän, närstornar avtarsom men
kommer 25 år. Att spela instrument den aktivitet skillnadernaöver därärman

mellan könen minst.är

2 Analysen baserad påär specialbearbetning Statistiska centralbyrånsen av
undersökningar folketssvenska levandsförhållanden SCB/ULF 1990-av
91, där 24 befolkningsgrupper 16-84 år har studerats med avseende på 12
kulturaktiviteter. Aktiviteterna valda så dem besöks-är äratt sex av av
karaktär och kräver utövande. För varje aktivitet befolk-har de 24egetsex
ningsgruppema rangordnats så den har högsta andelen del-att grupp som

fått 24 och den har lägstrangpoäng andel fåttdeltagaretagare grupp som
Aktiviteterna bio,rangpoäng är konsert. konstutställning,teater, museum

eller bibliotekutställning, spela instmment, sjunga i kör, dansaannan -
balett eller folkdans. måla eller dagbokteckna, skriva eller dikter. läsa

146 böcker.
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Generellt kan skillnaderna mellan och kvinnors kulturak-mänattman se
tiviteter i år minskar därefter.är störst Man kan också skill-unga men attse
naderna mellan könen i liten utsträckning påverkas utbildningstidensav
längd.

8.1.3 Kulturvanor vidaredel ett sammanhangsom av

Kulturvanorna bör del sammanhang. ingårDe istörreettses som en av ett
sociala kontakter ochmönster relationer med andra människor. Deav vanor,

påverkas inte bara den enskildes kunskaper och värderingar, erfarenheterav
och upplevelser också de och nätverk i vilka individen ingår.utan av grupper
Kulturvanor måste därför förstås förklarasoch i ljuset total livsstil ochav en

sammanhängande levnadsmönster.ett
Det finns fortfarande ganska skillnader mellan befolkningsgrupper,stora

karaktäriserade skilda socio-ekonomiska förutsättningar. Varaktiga för-av
ändringar kulturvanor har i regel skett långsamt och oftare följdav som en av

social omstrukturering enskilda individerän brutit sigatten av ur gruppens
klassenseller kulturella I allt socialt föränderligtmönster. och mång-ett mer

kulturellt samhälle kan det tänkas sådana utbrytningar "avvikande"ochatt
kulturvanemönster bli vanligare. Studier de åren ungdomarssenaste av vanor
och värderingar pekar i den riktningen.t.ex.

De socio-ekonomiska element skiljer olika från varandra ärsom grupper
ekonomi, arbete och utbildning. Inkomst, yrke och utbildningsnivå de in-är
dikatorer brukar använda. Alla visar eller mindre starka sambandman tre mer
med kulturvanoma. Till del beror det på de har inbördes kopplingar.atten

finnsDet samband mellan uppväxtförhållandennära och utbildningsmöj-ett
ligheter. Föräldrarnas sociala ställning har betydelse För barnens utbildning,

i sin har betydelse för deras chanser skaffa sig välbetaldatursom attsenare
arbeten. Om dessa samband försvagas i rörligt samhälle kan ocksåett mera
samverkanseffektema olikamellan socio-ekonomiska faktorer avta.

Utbildning, uttryckt i antal studieår, har det starkaste samban-settsom
dermed kulturvanor kulturelloch aktivitet. Men arbetsförhållanden och eko-
nomiska förhållanden kan också ha självständig betydelse. Hur mycket olika
förhållanden betyder varierar mellan kulturområden och mellan aktivitetsfor-

I fallnågra det uppenbartär utbildningsfaktom inte räcker för-mer. att som
klaring. Förvärvsarbetande inom tjänste- och serviceyrken med begränsad
utbildning har andel besök kulturevenemang industriarbeta-större änLex.

och lantbrukare med utbildning.re samma
Det finns tendenser till minskning skillnaderna i de socialt betingadeav

kulturvanoma under den ZO-årsperioden. Det märks bl.a.senaste attgenom
andelen lågutbildade besöker och bibliotek förökat be-änteatrarsom mer
folkningen i sin helhet. 147
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Åldersbetingade iskillnader kulturvanoma knutna till generationär men
också till faktorer hälsa och aktivaork. Andelen pensionärer därförökarsom

de friskare och mindre slitna förr. Yngre sina iär är med sigatt tar vanor upp
åren. På så vis minskar på sikt ålderskillnadema i kulturvanoma.

Generationsanknutna förändringar finns det bokläsninggäller ochnär
musiklyssnande. Andelen bokläsare har ökat bland medungdomaräven en-
bart nioårig grundskola i jämförelse med hur det för 20 år sedan. Det ärvar
också ungdomarna och de barnfarniljema förgått i spetsen attunga som
skaffa de musikmediema och det ökade musiklyssnandet.nya

I övrigt det förändringar i livscykeln, skillnader mellanär änmer genera-
tionema, förklarar hur mycket tid individer och till kul-avsättersom grupper

Man ändrar naturligt sina då slutar skolan, bildar familj,tur. nog vanor man
får barn, då barnen lämnar hemmet etc.

Valet kulturyttringar följer i utsträckning individenstorav upp genom
åren. Man behåller intresset för vissa eller verksamheter väcks igenrer som
ungdomsåren. Ett slående jazzkonserterexempel publiken därutgör me-
delåldern stigit varjelänge med år för år gått. Först år harett som senare
jazzen fått visst publiktillskott i generationer.ett yngre

8.2 Förklaringsgrunder och förändringsmöjligheter

de beskrivningar vi gjortI kan skillnaderi kulturvanoma kopplade tillman se
olika bakgrundsvariabler. Det människor deltar i kulturlivetavgörsom om
eller inte framför allt två faktorer vill och kan. Förär attom man om man-

ochdelaktigheten i kulturlivet drivkraften möjligheternaöka det därförär som
ska stärkas.

Utöver de trygghet, födaallra grundläggande behoven harmest av m.m.
människan också självkänsla,behov social kontakt, omväxling i sinnesin-av

inflytandetrycken, villkoren överblickde reglerar liv,över hennesyttre som
och förståelse de omgivande kulturverksam-sammanhangen, behovav som
het i hög grad kan möta.

Drivkrafter: hänger med olikamedveten vad kul-ärsamman om man om
turverksamheter kan och de uppfyller eller inte.behoventror attge om man
Den har också med hur behovsuppfyllelsen den "kos-sker och vadgöraatt
tar". Vilken insats i tid och kräver vilkenden, ansträngning krävs, fårpengar

behållning omedelbart först mångaeller efter års övning, vadträgenman
måste frånavstå i stället hinderDet finns direkta utesluter delta-etc.man som
gande, öppettider eller föreställningstider inte brist på kun-t.ex. som passar,
skaper behövs för förstå, kostnader o.dyl. Men det finns ocksåattsom
ansträngningar social, intellektuell känslomässigeller kannaturav som
förefalla så den eventuella belöningen" motiverarinte deltagande.stora att
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Viljan delta i kulturlivet påverkas ocksåatt samhällssyn, framtidstro,av
öppenhet för det och oväntade, liksom självklart upplevelser kulturnya av av

tidigare haft och attityder till kultur från densom omgivningen.man närmaste
Dessutom påverkas hur starka intressenandra har ochvanorna av man av
vilka andra aktiviteter har välja på.attman

Skillnader i kulturvanoma grund social bakgrund berör rad fakto-av en
Kort utbildning, Skiftarbete och knapp ekonomi fungerar många gångerrer.
hinder för deltagande. Men här finns också bestämdasom värderingar av

olika kulturforrner, i sin kan ha många olika orsaker. Hos mångatursom
finns känslan utanförskap och det erbjuds inte till for dem.ärav att som

Skillnader i kulturvanor beror på skilda regionala och lokala förut-som
sättningar pekar framför allt brister i möjligheter delta. Långa avstånd,att
färre kultur-institutioner, glesare mellan kulturevenemangen,stora dåligt utbud

fonogram och böcker hinder för riktär kulturliv. Bakomliggandeav etc. ett
orsaker kan alltför litet befolkningsunderlag. Men det finns också socio-vara
ekonomiska faktorer utbildning, arbete och inkomst förklarar delsom som en

de regionala och lokala skillnaderna. Det finns också exempelav på de-
centraliserat institutionsutbud inte glesbygdensmött behov, kanske försom

inte beaktat livsmönster och värderingaratt där utgått frånman denutan
verklighet stadens.ärsom

Frågan ökad delaktighet berör också kulturmiljö, traditioner, historiskom
förankring Denna form kultur upplevs ofta omedvetetetc. och värdena blirav
många gånger uppenbara först de hotas ellernär försvunnit.t.o.m

Under de 20 åren har såväl övriga i kulturlivetsenaste staten partersom
arbetat både med försöka öka möjligheterna och stärka drivkrafterna.att att
Tyngdpunkten har varierat beroende på vilken verksamhet sysslat med,man
vilken kultursyn företrätt, vilka praktiska och ekonomiska förutsättning-man

haft För öka delaktigheten bör den framtida kulturpolitikenar man attosv. ge
större uppmärksamhet å: frågor drivkrafter och möjligheter. Då läggsom en
grund för fördjupad dialog konstens och kulturens betydelse för denen om
enskilde.

8.3 Strategier för förändring

8.3.1 Samspel samhällsområdenmed andra

Sambanden mellan kulturvanor och levnadsförhållanden innebär ökadatt en
delaktighet kulturområdet inte kan uppnås enbart kulturpolitiska in-genom

Det räcker inte bara med konstnärer ochsatser. kulturlivets institutioneratt
och organisationer sig konstnärligtanstränger och verksamhetsmässigt nåatt

Förändringar behövs också på andra samhällsornråden.ut. Ett viktigt led i en
strategi för förändring fungerandevälär samspel mellan kulturpolitikenett
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och politiken andra samhällsområden, minstinte med det sociala området
och utbildningssektom. Vi berör frågor längre framdessa i betänkandet.

8.3.2 Lyhördhet för människors för initiativbehov och

Det viktigt människors behov För kulturen ska insikterär möta göraatt att nya
och möjliga. "Gräv där du StåR-rörelsen exempelmöten kulturenga-är ett

enskilda människors behov, det växande intresset försprungetgemang ur att
och teaterföreställningar grundade på lokal historiasätta och traditionseupp

kapitel 10I Ungdomars vilja och val markerar vi hur viktigt detett ärannat.
bejaka ungdomars vilja utforma och driva verksamheter själva. I andraatt att

kapitel vi behoven hos andratar upp grupper.
Ökad lyhördhet för behov, högre beredskap initiativ och iblandmötaatt

lite mindre "färdigtänkta och färdigförpackade utbud" därför viktigtärav ett
led i förändringsstrategi. Möjligheter för samarbeta medamatörer atten pro-
fessionella bör naturligt inslag i kulturinstitutionemasutövare verk-ettvara
samhet. Att och erkänna olika delkulturer, konstnärligaatt accepterase nya
och kulturella uttrycksformer och för annorlunda arbetsformeröppenatt vara
for kulturen informella kortlivadeoch sådana hör tilläven detta.- -

utifrån målgruppers8.3.3 Publikarbete olika situation

För öka delaktigheten räcker det inte med enbart "fylla salongema". Detatt att
handlar utforma verksamhet sin utgångspunkt iatt tarsnarare om en som
olika situation och den känd för dem berörda. Kul-göra ärattgruppers som
turinstitutioners och publikarbete behöver hitta former. Enarrangörers nya
levande dialog med olika publikgrupper kan finnsDet skälsätt.ett attvara

aktivt profilera och målinrikta publikarbetet i sin helhet.mer
När det gäller vidga deltagandet i kulturlivet, framför allt vid kultureve-att

kulturinstitutioner,och Statens 1990-91presenterade kulturråd årennemang
diskussionsunderlag.3omfattande De år gått betydelsenhar bestyrktett som

kulturpolitik med sådan inriktning. I den verksamhet studieför-av en som
bund och föreningar riktar till allmänheten finns likheter kulturinstitu-med
tionerna i fråga publik-deltagarrelationen. Som framgår följandedetom av
kan studieförbund föreningaroch i många fall brygga institu-mellanvara en
tionerna och publiken.

3 deltagandet kulturlivetvidgaAtt i 199091: Rapporter från Statens kul-
150 1990:4.turråd, 199l:1-4,
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Utifrån kunskap människors värderingar, situation och levnads-om
kanmönster på grundval Kulturrådets diskussionsunderlag urskiljaman av

fyra målgrupper skiljer sig mycket ifrån varandra. Det leder till olikasom
strategier, anpassade till förutsättningarna i respektive Inom varjegrupp.

kan det dessutom finnas behov särskilda insatser för olikagrupp delarav av
ETUPPW

behållaAtt publiktrogenen

Ett målen för både kulturinstitutioner och andra naturligtvisär haav att en
publik. De regelbundna deltagarna behärskar de kulturellatrogen koderna och

söker själva aktivt information. Kvalitet, tillgänglighet, fasta tider och rutiner
viktigt liksomär möjligheten till delaktighet och påverkan. De deltarsom re-

gelbundet förmodligen känsliga för förändring biljettpriser och avgifter,av
såvida inte deras privata ekonomi sådan den välär ökade utgifter.att rymmer

Attfå tillfälliga deltagare med uttalat intresse deltaatt mer

I denna finns människor ofta bundna olikaär sysselsättningargrupp som av
konkurrerar med kulturintresset. Många dem har glädje kultur-som av attav

verksamheter förläggs till deras vardagsmiljöer, på arbetsplatser, i bostads-
områden För dem hem- och farniljeförankradeär kulturutbudet iärosv. som
medierna viktigt. En del främst ungdomar kulturgärna och nöjeslivattser- -
kan samordnas. Större flexibilitet det gäller tider,när kortare enklaprogram,
former för skaffa biljetter och information det lättatt gör planera påsom att
lång sikt till fördel förär den här De har högre kulturella ambitionergruppen.

vad deän kan förverkliga. Troligen har de höga kvalitetslqav. Ett ökat delta-
gande inom kulturområde leder ofta till hinnerde med mindreett att ett
annat.

Art vinna de tveksamma

Detta ganskaär inte homogen. Gemensamtärstoren ärgrupp som att perso-
inte avvisande till kulturär de ändå relativt oftanerna hemmaattmen stannar

de kommer sig inte for, de hellre någotgör de brukar eller de kangöra ha-
svårt ändra i sina vardagsrutiner. Inom finnsatt åtminstone fyragruppen
olika huvudmotiv för avstå från deltagande: skepsis till kulturyttringar,att nya
skepsis till kultunnönster kommer utifrån, främlingskap införsom
kulturinstitutioner dåligt självförtroende inför kulturella uttryck.samt egna

Dessa kan delta de får hjälp övervinna sina inledandepersoner attom
tveksamheter. Enbart kulturverksamhetengöra tillgänglig räcker regelatt som
inte. Låga/sänkta priser på biljetter och studiecirkeldeltagande inteutgör t.ex. 151
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någon avgörande faktor. allmänhetDe hari andm kvalitetskrav denänensamt
publiken.vana

Bland de och metoder kan användas för motiveravägar de tvek-attsom
särskilt det gäller besök på kulturinstitutioner liknandenär och kul-samma,

följande viktiga:ärtureveneman

kontakter studieförbund och organisationer,genom-
personliga kontakter vänner, bekanta, kulturombud på arbetsplatser och i-

miljöer,andra
verksamhet i välbekanta miljöer,-
information riktad och anpassad direkt till de berörda,-
verksamheter och innehåll utgår från deras erfarenheter och behov.som-

bryta motståndAtt deltagandemot

De aktivt avstånd från deltagande i offentligtdet istödda kulturlivet ärtarsom
regel två slag. En framför allt ungdomar ställer sig medvetetav grupp av
utanför etablerade institutioner och organisationer har många kontakter imen
informella och nätverk. Många har intresse, intresse, förävengrupper stort
musik och bild och arbetar många gånger kreativt med dessa uttrycksformer.
För kunna utveckla sina intressen i dessa informella sarnhäl-att utangrupper
lelig styrning behöver de lokaler och tillgång till viss teknisk utrustning som
de inte har råd köpa själva. Att dessa på deras villkor dåmöta äratt grupper
viktigt.

En också framför allt består ungdomar, ärannan grupp, som storaav me-
diekonsumenter med ganska ensidigt val. Värdekonflikten mellan derasett
ofta materialistiska livssyn och den humanistiska grundsyn kulturlivetssom

uttrycker så det svårt motivera dem delta iär ärrepresentanter stor att att att
kulturlivet.

Några avslutande markeringar

Ska kulturella värden och de möjligheter kulturinstitutioner, andra kul-som
och bildningsorganisationerturarrangörer erbjuder flerkomma till del behö-

de arbetar med kultur:ver som

vårda publik återkommandeoch deltagarskara,trogenen-
inspirera och underlätta for tillfälliga deltagare komma oftare,att-
förmå fler kulturens möjligheter.prövaatt-
Det första det lättaste och dominerarär arbetet Vi vill därför särskiltgärna

markera följande:

Mycket det hittillsvarande publikarbetet fungerathar de aktiva ochav-
välmotiverade deltagarnas villkor. Kulturinstitutioner och andra behöver ta
mycket hänsyn förutsättningarnatill tillfälligastörre hos och tveksamma

152 deltagare.
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Institutionema behöver också utveckla arbetsformer innehålloch tarsom-
hänsyn till de deltagarnas villkor. Eftersom långtifråndessa utgörovana
någon enhetlig innebär det samtidigt satsning på ökad mångfald igrupp en
utbudet och flexibilitet istörre arbetasättet att
Institutioner och andra bör också för inflytande ochöppnare störrevara-

aktiv medverkan från publik och allmänhet.mer

på8.3.4 En satsning "Iänskonstnärer" inom olika kultur-
områden

Eldsjälarna inom folkbildning och föreningsliv, inom förskola, skola fn-och
tidsgårdar, i informella och tillfälliganätverk sammanslutningar står för
mycket kraften och kontinuiteten i kulturlivet.av

finnsI dag rad med uppgift stödja och inspirera dessa eld-atten personer
själar. Studieförbunden centralt, de centrala amatörorganisationema, de sam-
lingslokalhållande riksorganisationema m.fl. spelar sådan roll i förhållandeen
till sina lokala verksamheter. Många stödfunktioner regionalt baserade. Påär
teaterområdet spelar Riksteaterns länsteaterkonsulenter roll. Påstoren mu-
sikområdet finns bl.a. körkonsulenter, del knutna till länsmusiken i länen,en
andra baserade i organisationslivet. På dansens område har i några län,man
ofta med anknytning till utvecklingsprojektet "Dans i skolan", inrättat
danskonsulenter. Filmkonsulenter finns också i vissa län. Utöver vissa
länsmusikstiftelser har del andra regionala kulturinstitutioneräven en per-

huvuduppgift stödja föreningsliv och amatörverksamhet. Påär attsoner vars
år har försöksverksamhet bedrivits med länskonstnärer efter finsksenare

förebild. Försöken har täckt olika konst- verksamhetsområden.och
Profilen på dessa stödfunküoner skiftar mellan olika verksamhetsområden

och mellan olika län. l del fall ligger tyngdpunkten informeraatten om
vilket utbud tillgängligt, inspirera till utbudetär utnyttjasatt attsom samt att

tillmedverka praktisk samordning. I andra fall arbetet inriktat på denär ut-
övande amatörverksamheten och syftet höja kvaliteten ledarut-är att genom
bildning, ökad samverkan mellan professionella och väckaAttamatörer m.m.
intresse för del kulturutbudet och för hosutövande andraatt ta egetav grup-

de redan engagerade, etableraän kulturverksamhet i miljöer ochattper attnya
utveckla arbetsformer inslagandra i arbetet.ärnya

Erfarenheterna försöken med länskonstnärer, konsulenter med in-av av
riktning på amatörverksamheten och konsulenter inriktningmed på utbudav
och publikarbete genomgående goda. Vi ha tagit del radär önskemålav en

insatser.ökade Vi delar uppfattningen denna inspirerande, in-attom typ av
forrnerande och kvalitetshöjande tillstöd den lokala och regionala kulturverk-
samheten bör ökat framtiden.iutrymmeges

De stödjande insatser rikstäckandeinom de organisationernagörssom ut-
vecklas inom för varje organisations profil verksamhetsforrner.ochramen 153
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Staten stödjer det bidragen till organisationemas samlade verksamhet.genom
Kulturinstitutionemas insatser stöds statsbidragen till deras verksamgenom
het. I kapitel förordar vi bidragen utformas så desenare att att uppmuntrar ett
vidare arbetssätt vilket bl.a. insatserär samverkan medavsett att gynna stu-
dieförbund, föreningsliv och amatörverksarnhet.

Staten och landstingen för delar finansieringen destorasvarar av av
regionalt verksamma Når det gäller arbete denpersonerna. typav som
försöksverksamheten "länskonstnârer"med inom olika kulturområden samt

dans- och filmkonsulenter föreslår lämnarLex. representerar att staten
bidrag till breddade insatser.

Vi utformningen verksamheten med "länskonstnärer" inomattanser av
olika kulturområden ska iske samverkan mellan kulturlivet på lokal och
regional nivå. Alla konstområden och många olika former för inriktning,
arbetsformer, huvudmannaskap, geografisk avgränsning och finansiering ska
kunna företrädda.vara

Vi vill några markeringargöra utgångspunkt för det statliga stödet.som
Att bredda intresset för och höja kvaliteten i skapande verksamhet samt att
vinna intresse för kultur huvud böröver tyngdpunk-nya gruppers taget vara

i arbetet. Barn och ungdom bör prioriterade och samverkan med för-ter vara
skolor, skolor, fritidsgårdar, studieförbund, bam- och ungdomsorganisa-
tioner och med barn- och ungdomsverksamhet inom kulturorganisationema är
därför viktig. Okonventionella arbetsformer och otraditionella miljöer bör

väljas. Konstnärersgärna skapande, inspirerande förmedlandeoch förmåga
bör tillvara. Att själv utövande konstnär viktig kvalitet iär dettatas vara en
slags arbete. Vi räknar med det i utsträckning blir aktiva konstnäreratt stor

får dessa uppgifter. Vi använder därför begreppet "länskonstnärer"som
fastän uppdraget inte deras produktion konstverk, musik, litte-avser egen av

alster e.dyl.rära

8.3.5 Massmediema publikenoch

Massmediema läsmedier, udmedier och bildmedier dominerar många- -
människors kontakter med kultur. Vissa föredrar dessa framför dengrupper
"levande" kulturen, andra hänvisade till den. Förär många fungerar mass-
medierna komplement till uppleva kultur.sätt Massmediemaettsom annat att
kan också information, stimulans och vägledning till dem harge ett utta-som
lat eller latent kulturintresse.

De ansvariga för massmediernaär kan bidra till öka delaktigheten isom att
kulturlivet bl.a. på:att satsagenom

mångfald i utbudet med särskild inriktning små grupper,-
konstnärlig kvalitet- utifrån skilda kvalitetskriterier,-

kulturformer konstnärligaoch uttryck,154 nya-
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information den "levande" kulturen intresseväckande sätt,ettom-
satsning beskriva och levandegöra kulturarven,att-
samverkan med kulturinstitutioner och andra.-
I kapitel Massmediemas17 möjligheter utvecklar vi resonemangen om

medierna och publiken och lägger fram förslag till förändringar. Här berörs
också de möjligheter erbjuds via nätverk och informationssystem.nya som

Sammanfattning

I kapitlet betonar vi att

delaktigheten i kulturlivet internationellt ligger på hög nivå isett
Sverige,
skillnaderna i kulturvanor mellan olika befolkningsgrupper är stora
och bör del sammanhang,störreettses som en av
den framtida kulturpolitiken bör frågoruppmärksamhetstörrege

människors drivkrafter möjligheter,ochom
viktiga led i strategi for förändring fungerandeväl samspelären
mellan kulturpolitiken och politiken andra samhällsomrâden

lyhördhet för människors behov och initiativ,samt
publikarbete utifrån olika målgruppen situation,
massmedierna har förbetydelse öka delaktigheten istor att
kulturlivet.

kapitletI föreslår vi att

lämnar bidrag till satsning "länskonsmärer" inomstaten en
olika kulturomrâden.
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9 Börja med barnen

Kultur estetiska uttryck inte någotär barn med möda måste lära in.som som
Förutsättningarna finns där redan från födseln och nyfiketett spontantsom
förhållningssätt och starkt behov kommunikation. Utgångspunktenett förav
våra uppfattningenär de estetiska verksamheterna grund-resonemang att är
läggande för barns förmåga tolka och förstå vadett händer i omgiv-att som
ningen och uttrycka upplevelser och känslor. Att spela, sjunga,att rita, be-

bidrar tillrätta barnets sinnen,träna dess iakttagelse-övaatt och inlevel-osv.
seförmåga och känsla för och variationer i tillvaron. Strävan be-nyanser att
hålla och utveckla barns alla "spr " måste central i kulturpolitikett vara en
för barn.

Upplevelser hur det förr stoff för bamsutgör lekar och fantasi. Enav var
levande förmedling traditioner bl.a. berättelser och besök i äldreav genom
miljöer förutsättningarnaär för barnen hitta förankring i tillvaron.en av att en

I detta kapitel lägger vi tyngdpunkten på förskolan, skolan musiksko-samt
lor och kulturskolor. Kulturlivets insatser för barn behandlas också i senare
kapitel.

9.1 Viktiga förutsättningar för barns kulturella utveckling

De viktigaste förutsättningarna för "odla" det lilla barnets estetiska uttryckatt
finns i hemmen. Föräldrar, syskon, och bekantavänner spelar helt avgö-en
rande roll. Deras erfarenheter, intressen och begåvningar deras socialasamt
och ekonomiska situation avgörande. Barnsär möjligheter utveckla sinaatt
skapande talanger och färdigheter och bli delaktiga i kulturlivet uppvisar där-
med skillnader.stora

Vid sidan hem och familj spelar massmedier, förskola och skola viktigaav
roller för barns skapande och kulturupplevelser.eget

Redan i tidiga år barnen tidägnar mycket åt massmedier. Tv och böcker
når flest bam i åldern till åtta år. 80Drygt % alla barn på dagli-tre av tvser

Den genomsnittliga tittartiden drygt timmeär vilket dubbeltgen. såären
böckenlmycket tid åtägnas En del tiden barnen påsom stor av ser tv utan

sällskap Barn till lågutbildade föräldrar tittar övrigaav änen vuxen. tvmer
barn. Självfallet det så barnär liksom väljer olika och inteatt vuxna program

1 Filipson L Nylöf G 1994: Småbarnens kultur- och mediebarometer
1992. Sveriges Radio/FUB Statensoch kulturråd. 157
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viktig möjlighet barnnås och utbud. Men ändåutgör attett tv geenav samma
Svenskproduceradeattraktiva bampro-kulturupplevelser genom program.

behov och förmågaambitiöst upplagda och utgår från barnsär sesgram som
börViandel barn i olika socialamycket att statenstor grupper. anserav en

påpå och tv-förezag sänder tidertydliga krav svenska radio-ställa att program
kultu-innehåll till vidga derasbidrarbarnen och med attett somsom passar

på efter-viktigt programutbudetoch upplevelser. Detrella erfarenheter är att
sällskaputsträckningtill i högmiddagstider hänsyn barn tv utantar att ser

i miljöerviktigt för bami särskilt deUtbudet växerärtv uppsomvuxna.av
möjligheterMassmediernasstimulans. I kapitel 17med begränsad kulturell

i sammanhang.vi in detta förslag bredaresätter ett

kulturlivet9.2 kulturpolitiken ochBamen,

kulturpolitikenBarnen och

för eftersattabetonades insatser1974 års kulturpolitiska beslutI att grupper
preciseringarprioriteras. Någrakulturfattiga miljöer skulleoch i närmare av

gjordes for barnskulle tillämpas inte. Insatseroch åtgärdervilka metoder som
prioriterat område för såväl1974 funnitssedan medhar statenett somsom

precisionen i de kulturpo-kraften ochför kommuner och landsting, även om
Regeringen har vid olika tid-åtgärderna varierat.litiska markeringama och

Statens kultur-kulturinstitutionemas för nå barnen.punkter påtalat attansvar
i för-inte integrerad delbarnkulturen, minstråd har uppmärksammat som en

och fritidsverksamhet.skola, skola
insatser försatsningar på kulturbetydande del kommunernasEn avserav

folk-verksamheter påmusikskolan ochungdom, kommunalabam och t.ex.
statliga statsunderstöddafjärdedel de ochbiblioteken. En teatrarnas upp-av

symfoni-målgrupp. Lika andelår 1993/94 dennasättningar avsåg stor av
länsmusikensskolkonserter. Avår utgjordesorkestramas utbud avsamma

friahälften för i förskola och skola. Debarnkonserter teatergruppemavar
andelhade mycket högrevissa fria dans- och musikgrupperoch ännuen

respektiveungdomsföreställningar konserter.barn- och
Sverige skrev underbamkonventionviktig utgångspunkt FNzsEn är som

följande:1990. artikel 31 stårI

fullofrämja tillrespektera och barnens"Konventionsstatema skall rätt att
tillhandahållan-konstnärliga livet ochi det kulturella ochdelta uppmuntra

konstnärligför kulturell och verksam-lämpliga lika möjligheterdet ochav
fritidsverksamhet."rekreations- ochförhet samt
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Barnen och kulturlivet

Barns möjligheter del kulturinstitutionersatt ta och fria kulturgruppersav
verksamhet starkt beroendeär intresse och hos de iav engagemang vuxna
barnens omgivning, främst föräldrar och personal i barnomsorgen och i sko-
lan. Det deär val barnensavgör möjligheter till kulturupplevel-vuxnas som

Det gäller också den bamkulturverksarnhetser. organisationslivetsom svarat
för.

Ungefär två tredjedelar barns besök på kulturinstitutioner skeri försko-av
lans eller skolans regi. Det skillnadernagör mellan barn medatt olika familje-
bakgrund väsentligtär mindre vadän gäller för Ungefär åttasom vuxna. av
tio barn i åldern 3-8 år någon form under år. Sedan börjanser teaterav ett av
1980-talet har andelen ökat något. Samma utveckling gäller för konsertbesök.
Besök på har omfattning teaterbesöken,museer samma medan nästansom
alla barn besöker bibliotek. Andelen barn besöker och biblioteksom museer

oförändradär sedan början 1980-talet. Museibesök har dock minskat deav
åren. Bokläsandet bland desenaste visar påtaglig nedgång, särskiltyngsta en

bland barn föräldrartill lågutbildade Barns kulturvanor redovisas i
utvärderingsrapporten.

I från Statens kulturråd diskuterasrapport bamkulturensen villkor under
åren.3de Här konstaterassenaste de statligt stödda kulturverksamhetema,att

kulturinstitutioner och fria inte påverkats på sätt dengrupper, samma som
kommunala kulturverksamheten års förändringar.av senare

Kulturinstitutioner och fria verksamhet for dennateatergruppers målgrupp
hari omfattningstort för femsett eller tio år sedan.samma Problemetsom nu

förskolor,är skolor och andraatt inte efterfrågararrangörer kultur i samma
tidigarefutsträckning Förklaringama dels minskadesom är anslag, dels

organisatoriska förändringar inneburit tidigare centraltsom att en sam-
manhållen ordning, för förse olika delar inom kommunatt med bamkultur,en
i många kommuner slagits sönder. En undersökning genomförtssom av
Svenska kommunförbundet i samarbete med Kulturutredningen våren 1994
visar emellertid viss återgång till central samordningatt bamkulturenen en av
i kommunerna på gång,är lokaltutan att ett ansvarstagande för dennyvunnet
skull försvinner. Undersökningen visar också 80 % kommunernaatt ca av
har särskilt anställd personal för arbeta med barn- och ungdomskultur.att I
regel det barnbibliotekarierär har denna uppgift.som

Vi vill understryka landstingen och kommunernaatt staten, har ett ansvar
för till helheten så tillgängligaatt utnyttjasse att effektivt sätt.resurser ett
Besparingar de ansvariga kan leda till obalansav en av och fåparterna effek-

Se not
3 Barns villkor förändringstideri kultur 1994: Statens kultunåd.

Barns villkor förändringstideri 1994: Socialstyrelsen följer och ut-upp
värderar 1994:4. 159
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kan bli överblickas utifrån perspektiv.långt vad kanänstörreter ettsom som
och nödvändigtEtt samarbete mellan landstingen kommunernanära ärstaten,

for insatta på bästa möjligaska utnyttjas sätt.att resurser
nödvändigt kulturskapare och kulturinstitutioner utformarDet ocksåär att

så fångar intresse ansträngningarverksamheten den barnens och görsatt att
för det ska praktiskt möjligt för barnen och upppleva detatt att somvara se
erbjuds. institutionerna kontakterna med barn ungdom finnsTappar och

värderingar idéer i fram-också risken de kontakten med och äratt tappar som
"isolerade" i På sikt kanväxande. De riskerar bli åldrande vuxenvärld.att en

for individ samhälle redu-det leda till kultur-institutionemas betydelse ochatt
ceras.

9.3 Förskolan och kulturen

försko-hälften alla barn i förskoleåldem har plats i olika formerDrygt avav
från betydligt, från 60 %lor. För barn år och uppåt ökar andelen drygttre av

i 6-åringar. och prövandealla 3-åringar till samtliga Den öppnastort sett
förskolan i Sverige, har kvaliteter förutsätt-verksamhet utmärker ochsom

i livet fostranningar erbjuda barnen god och komplettera denatt start atten
hemmet. utvärderingsrapporten redovisas samspelet mellan kul-sker i Isom

turpolitik och bamomsorgspolitik.
socialtjänstlagen övergri-Verksamheten i förskolan destyrs som angerav

principerna för förskolans struktur och uppgift. I lagen försko-pande sägs att
uppgift pedagogisk verksamhet erbjuda fostran ochlans barnär att genom

Vidare vissa kvalitetslcrav förskolan bl.a.omvårdnad. ställer lagen per-
på sammansättningsonalens utbildning eller erfarenhet och barngruppemas

verksamhetens utformning inga särskildaoch storlek. När det gäller anges
riktlinjer. betonas verksamheten ska utgå från varje behov.I stället barnsatt

innehållDet finns inget dokument tydligt och inriktning i frågaangersom
i förskolan. Några utvärderingsbara mål finns således inte.verksamhetenom

lokala förskolans ambitioner helt avgörande för verksamheten.Den äregna
samlat ornfatt-Mot den bakgrunden kan inte heller entydigt och bedömaman

iningen och kvaliteten estetiska och kulturella verksamheter.av
Verksamheten i den moderna svenska förskolan bygger på skapandeen

från tidigare positivtradition den lekskolan. Denna tradition har skapat en
för satsningar särskild kultur i förskolan,grund kultur. I studieen om som

Kulturutredningen,genomförts på uppdrag konstateras att statenav genom
kultur.5olika beslut verksamheten bejakat positiv hållning tillsom avser en

5 Gandini Göthson 1994: Rapport kultur förskolan 1974-K H iom
160 1994. Studie för Kulturutredningen.
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Samtidigt konstateras genomslaget för de centralt idéernautarbetadeatt
varierat betydligt.

De två decenniemas förändringar i förskolan har varitsenaste Upp-stora.
märksarnheten under 1970-talet innehållet i verksamheten ñck under 1980-
talet stå tillbaka frågorför struktur, organisation och kvantitativ utbygg-om
nad. Under 1990-talet har åter förutsättningarna för förskolan ändrats.
Behovet besparingar i den offentligt finansierade verksamheten har lett tillav

minskat5barngruppema ökat samtidigt personaltäthetenatt Det kan ledasom
till kontinuiteten i verksamheten försämras ochatt personalens tillgång tillatt
fortbildning, stöd och handledning minskar. Förändringarna kan innebära att
personalens tid alltmer får i anspråk för barnpassning. Det drabbartas ren
förskolans möjligheter kreativ kulturinstitution och minskar tillfal-att vara en
len till besök utanför förskolan, bl.a. på kulturinstitutioner.

Den höga graden decentralisering och tids övriga förändringar iav senare
förskolan har på många håll försvagat för kultur och visar bl.a.engagemanget
på vikten det finns stödjande strukturer kulturen synligatt görav som som en
dimension i förskolans verksamhet. Många kommuner har därför byggt upp

kontaktnät med särskilda kulturombud varjepå förskola.ett Uppgiften för
ombuden stimuleraär övrig personal bedriva estetiska verksamheter,att att ta
initiativ till fortbildning och till samordning kontakterna med kulturlivet.av
Kulturombud också viktiga för kulturlivetsär möjligheter nå med in-att ut
formation. I några kommuner har särskilda barnkulturcentra inrättats som
dels genomför verksamheter direkt i barngrupper, dels för fortbildningsvarar

personalen.av
Ett för utformningen verksamheten i förskolan liggerstort påansvar av

personalen. Genom ökad decentralisering verksamhetsansvaret haren av
detta ökat. Det deras kunskaper, färdigheter,är intressen och ambi-ansvar
tioner avgörande.är Det också viktigtär kunskaper barns utveck-som att om
ling kopplas till kunskaper den skapande verksamhetens möjligheter ochom
betydelse. Mot den bakgrunden finns det skäl utvärdera förskollärarut-att
bildningen särskilt med pdavseende estetiska och praktiska ställningämnens

pdoch samspelet mellan estetiska verksamheter och barns utveckling.
Kommunerna har avgörande möjligheter påverka kulturen i förskolanatt

beslut mål för kultur förskola,och insatser för fortbildninggenom om av per-
sonalen och tilldelning för kultur.av resurser

Den på estetiska verksamheters betydelse för barns utveckling visyn som
här betonar bör grunden förutgöra den verksamhet bedrivs i förskolan.som
Förskolan kan på så vis bli kulturell betydelse, för mångastoren resurs av
barn kanske avgörande betydelse. Att barnens lust förav ta vara spontana
kultur, på lekfullt bevara och förstärkasätt de olika "språken" böratt ett stå
i för innehållet i förskolan. Det viktigt förskolancentrum är är öppenatt mot

5 Se not 161
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lokalsamhället och utnyttjar det lokala kulturlivet.de finns i Attresurser som
till kulturarven viktig förskolan.också uppgift för Ju äldre bar-ärta vara en

blir, blir besöken kulturinstitutionerdesto meningsfullare på och mötennen
med konstnärer olika Sådana bidrar till berikaslag. det ska-möten attav egna
pandet och perspektiven sådant och spännande ochöppna äratt mot nyttsom

inte på åt. föreslårbarnen hand kan komma Mot denna bakgrund visom egen
uppgiften främja estetiska uttrycksförmága låtabarns och barnenatt att att

och del olika konstnärliga uttrycksformer förstärks förskolansmöta ita av ar-
bete.

9.4 för i skolåldemKultur bam

Attityder9.4.1 till kultur

I grundskoleåldrama utvecklar barnen successivt kulturrnönster. Påver-egna
föräldrar och får främstkan andra konkurrens kamrater ochav vuxna av

medier. varierar främstMen graden påverkan starkt mellan barnen, bero-av
ende på skillnader i hemmiljöema. Kulturella och estetiska aktiviteter och ut-

för många tillägna sigtryck blir barn vuxenvärldens ochsätt attett normer
för blir i stället sin självständighetandra barn det markerasättett attvanor,

och identitet, framför allt i förhållande till de värld.vuxnas
I mellanstadieåldem individen kulturellt aktiv. Det gäller bådeär mestsom

skapande och besök på kulturinstitutioner olika slag. Nyfikenheteneget av
och lusten på okänt stark liksom behovetdet uttryckaär ärpröva attatt som
sig på förklaringar också skolans insatser och förhål-olika Viktiga detsätt. är

siglande barnen under dessa år har tid konst och kultur.ägnaatt att
Många i olika kulturella världar, präglasbarn lever två en som av vanor

och värderingari vuxenvärlden och präglas kamrater och utbudet isomen av
massmedier. Många sig hantera dessa båda världar, andra barn väljerbarn lär

avstånd från den värld sanktioneras de Detta förhållandeatt ta som av vuxna.
kraftig utmaning skola. Goda avsikter barnenhem ochutgör attmoten ge

från sida.berikande upplevelser kan leda till kraftigt avståndstagande deras
Ofta kan det bero på bristande insikt i villkor deras förmågabams ochvuxnas

tillgodogöra sig kulturella upplevelser. I många fall barn lcrävan-äratt en mer
de publik upplevelser inteDerasän sättstyrsvuxna. samma som vuxnas

sociala hänsyn och Finns det slentrian bristandeochav vanor. engagemang
till blir awisande tillhos kulturskapama leder det lätt de detatt unga som

erbjuds dem.
särskilt viktigt kvaliteten iMot den bakgrunden det uppmärksammaär att

mellan kulturen barnen. öka kunskapenoch Det angelägetmötena är att om
hur barn kan tillgodogöra kulturella upplevelser utvecklasig och modelleratt
och för kulturenmetoder mellan och barnen meningsfulla.göra mötenatt162
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Goda erfarenheter hos såväl kulturskapare hos pedagoger bör tillsom tas vara
och spridas till främst kulturinstitutioner och skolor. Inom flera olika högsko-
lor och andra utbildningsinstitutioner bedrivs både undervisning och forsk-
ning i bamkultur. Någon dessa bör kunna i uppdrag samordnaav ges att
verksamheten och sprida kunskaper och erfarenheter hela landet.över

9.4.2 Kultur i skolan

För många barn innebär skolstarten upplevelse motsatsforhållandeen ettav
mellan lek och kunskapsinhämtande. Det arbetssätt tillämpas i förskolansom
och i hög grad bygger på lek och skapande aktiviteter har intesom ut-samma

i skolan. Det skapande arbetssättet får stå tillbaka för traditionelltrymme ett
kunskapsinhämtande. Det motverkar bred uppmärksamhet barnets olikaen
förmågor intellektuella, känslomässiga, motoriska, sociala, estetiska, kreati-

osv. och dessa brukas i skolans arbete.attva

K ulturpolitik och skolpolitik

En genomgång samspelet mellan kulturpolitik och skolpolitik Kultur-av som
utredningen låtit genomföra visar skolans kulturpolitiska roll betonats iatt

196O-talet.7läroplanema allt sedan Estetiskt-praktiska framhållsämnen som
väsentliga inslag i utbildningen. Närsamhällets kulturliv ises som en resurs
skolans arbete och skolan kulturellt betonas. Men kulturenettsom centrum
kan inte begränsas till enbart vissa eller inslagämnen under skoldagen.
Kulturen också dimension ska skolan i sin helhetses som en som genomsyra
och påverka arbetssätt och metoder för kunskapsinhämmin

I mitten 1980-talet anslog särskilda medel för förstärka kultu-av staten att
i skolan. En mängd olika projekt genomfördes och kulturen fickren däri-

tydligare framtoning i skolans värld. Den särskildagenom satsningenen på
kulturi skolan upphörde år 1992.

Medvetenhet det kulturarvet, kulturell mångfald ochom gemensamma att
skolan socialär och kulturell mötesplats betonas i den läroplanenen nya
Lpo 94, liksom alla ska få ochpröva utveckla olika uttrycksformeratt och
uppleva känslor och stämningar. I det sammanhanget ska estetiska verksam-
heter drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild,som ochtext
form inslag i skolans verksamhet. Läroplanen framhåller harmo-vara att en
nisk bildningsgång omfattar inslag såväl manuellt intellektuellt arbete.av som
Kulturinstitutioner bibliotek och nämnssom museer som resurser.

7 163Persson E 1994: Kulturen i skolan. Studie för Kulturutredningen.
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Den läroplanen tidigare läroplaner har grundläggandeliksomnya en- -
positiv på konsten En i timplaneroch kulturen. ökad flexibilitet ochsyn nya
möjligheter till lokal profilering bör kunna förutsättningar för skolaskapa en
där kultur kan integreras i övrig verksamhet. samlad förstärkningEn kul-av

i skolan motverkas den minskning lägstadock antalet obligato-turen av av
riska undervisningstimmar i estetiska och praktiska Minskningen går,ämnen.
enligt vår uppfattning, stick i läroplanens bejakandeochstäv öppnamot syn
på kulturen. Friheten lokala beslut så långt möjligt behålladet äratt genom
nuvarande undervisningstid för estetiska och praktiska bör tillämnen tas
vara.

ordningen inom såledesDen skolan lägger på den loka-ett stortnya ansvar
nivån, på kommunerna, på enskilda skolor och lärare skolan håller högatt

kvalitet för elever. nödvändigtalla Det alla de olika aktörerna i skolanär att
positivaarbetar enligt läroplanens grundsyn konst och kultur och inom

för sina olika ansvarsområden hittar metoder för konkret arbete.ettramen
kulturinstitu-Det angeläget med samarbete mellan skolan ochär näraett

tionema. institutioner-Det får inte begränsas till skolklasser besök pågöratt
inteSom påpekas i Museiutredningens betänkande museibyggnadenärna.

kunskapsinnehålLsGenomdet intressanta föredragutan museernas av perso-
utlåning föremål,nal, samarbete kring databaser, attgenom genom av genom

i inriktade forskningsprojekt nådelta populärt kan skolorna på ettmuseerna
intressantare och bättre vad i dag. Motsvarandesätt än görssom resonemang

kulturinstitutioner. förutsätter kulturinstitutionerna insergäller övriga Det att
inriktning på människor och aktivt söka be-betydelsen arbeta medattav unga

röringspunkter med skolan.
iFör få fram tydligare bild kulturens olika funktioner skolan,att aven

vilka och skolan kulturbärare, det angelä-metoder kan användas ärsom som
få fram heltäckande kunskapsunderlag. den bak-aktuellt och Motget att ett

nationell utvärderinggrunden det angeläget Skolverket genomförär att en
En sådan utvärdering bör hög prioritet ochbelyser dessa aspekter. gessom

berörda kultur-myndigheter.genomföras i samverkan mednära

påEn särskild skapandesatsning eget

in-Ett helt avgörande motiv för kraftfulla satsningar kultur i skolan är att
ojämlika gälleralla bam. tanke de kulturellt villkorMedsatserna avser som

for utsträckning följd föräldrarnas olikadagens och i ärstorunga, som en av
förutsättning låta komma i kontakt med skildastimulera sina barn och dematt
kulturella i skolan viktiga.uttryck, blir insatserna än mera

kultur skolan iErfarenheterna under 1980-talet i hu-satsningama ärav
stånd långsiktigpositiva. bör komma till ochvudsak En satsning ges enny

8 bildning. Museiutredningen.SOU 1994:51: Minne Betänkandeoch av
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inriktning. Den bör sikte på stärka deta att uttrycksmöjligheterungas egna
och omfatta olika konstnärliga uttrycksformer verksamheter knutna tillsamt
medier olika slag. Det tydligär markering viktenav kulturinsatser ien av av
skolan. Det bidrar till kulturengöra synligatt angelägen dimension isom en
skolans värld framhävaoch kultur skaffasätt sig kunskap. Viettsom att

också förtrogenhet med olika konstnärligamenar att uttryck ökarungas deras
självkänsla och förmåga till empati. I sammanhang där ungdomskulturen allt

präglas våld satsningarär på skapande särskiltmer viktigt. Initiativav tilleget
verksamheter, uppläggning och genomförande, måste utgå från lokala
förhållanden och omfatta olika och aktiviteter, samspelateman med olika

i skolanämnen och fungera länk mellan barns och ungdomars olikasom en
kulturella världar. Det kommer bidra till förbättra kvaliteten iatt skolan ochatt

tilläven utveckla skolans sätt arbeta.att Därmed det rimligtäratt att
satsningen till viss del finansieras inom skolans ram.

Regeringen har nyligen tagit initiativ till arbete med strategi förett en ny
kultur i skolan. Satsningen omfattar skolan kultunniljö, kul-tre teman: som
turarbetet i undervisningen och de roll utveckling barns ochsamtvuxnas av
ungdomars uttryckssätt och möjligheter till skapande. Arbetet ledseget av en
särskild med företrädare för Kultur- och Utbildningsdepanementengrupp

ska samarbeta med lärarhögskolor, konstnärligasom högskolor och med lä-
rarfortbildningen. En första redovisning arbetet beräknas bli klar införav

1996.sommaren

Lärarnas betydelse för kulturen skolani

Vi vill särskilt betona den betydelse och det enskilda lärare i sko-ansvar som
lan har. Utan deras personliga kommer den positiva kultursynengagemang

finns i läroplanen inte få något märkbartsom genomslag. Derasatt insatser
bygger på positiva upplevelser kultur. Lärare självaegna upptäckerav som
möjligheter integrera kultur i den schemalagdaatt undervisningen har stora
förutsättningar utforma arbetssätt kopplaratt känslan in-ett ochsom samman
tellektet i inlärningsprocessen och kan därmed bibringa eleverna upplevelser

helhet och sammanhang. Grunden för sådantav arbetssätt måste läggas iett
lärarutbildningen och systematiskt följas i den lokala fortbildningen. Iupp
den tidigare refererade undersökningen gjorts Svenska kommunför-som av
bundet framgår många lärare efterfrågar fortbildningatt på kulturområdet,
bl.a. litteratur, musik och lokalhistoria.om

Att inspirera och stödja lärama i kulturarbetet därförär betydelse.storav
De länskonstnärer vi talat i kapitel 8 kan spela roll här. Möjligheter tillom en
fortbildning inom kultur bör till särskilt inriktningmed på bildme-tas vara,
diema. Elevernas intresse siganvända dem böratt och tillav uppmuntras tas

i undervisningen. Skolans inre organisationvara också enskildanya ger
lärare ökade möjligheter arbeta på friare och integrerasätt konstatt ett och 165
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i undervisningen. föreslagna utvecklakultur Den satsningen modelleratt
för kvalitativa och meningsfulla mellanoch metoder kulturen ochmöten

kunna ökad kunskap och inspiration för kulturarbetetbarnen bör i skolan.ge

Musikskolor9.4.3 och kulturskolor

frivilliga estetiska för barn bedrivsDen verksamheten dels i kommunal regi,
dels olika organisationer. Den enskilda verksamheten i regel denstörsta ärav
kommunala musikskolan. I några kommuner drivs musikverksamheten av
studieförbund. dans, bildskapande och filmverksamhet förkommerTeater,

studieförbund, ungdomsorganisationer, fritidsgårdarinom bam- och och i
del kommuner i kommunala kulturskolor.en
Den kommunala musikskolan, kraftigt expanderat under de senastesom

i flera bidragit tilldecennierna, har spelat viktig roll avseenden. Den har atten
och sig hantera instrumentmånga fått möjlighet lärapröva att ettattunga
för musiklivet, bådeMusikskolan har också haft betydelse det lokala genom

eleverframträdanden elevensembler och skolornas lärare ochattgenomav
aktivt tagit del i eller bildat lokala Orkestrar och körer. Den omvittnat höga

kvaliteten hos dem söker till högre musikutbildning hängerimusikaliska som
med möjligheten i musikskolan. Ungdomars ökadehög grad attsamman

intresse för musik både och tillskrivs ofta musiksko-lyssna utövaattatt --
lan. Samtidigt kan konstatera mycket ungdomars musicerande,att avman

medfrämst rockmusik, vid sidan musikskolan, i många falloch skerpop av
från studieförbunden.stöd

Även musikskolan aktiviteten i relate-alla bam inbjuds till hög gradärom
ekonomiska bakgrund. framför allt barnrad till ungdomars sociala och Det är

där Som ungefärutbildning går deltartill föräldrar med lång mest ensom
inträffarfjärdedel eleverna i årskurs musikskolan. Det mellanstadie-av en

kulturaktiviteten års har aktivi-åldem den ålder då Vid 15 ålderär topp.-
aktivitet i musikskolan och musik-sjunkit påtagligt. Kopplingen mellanteten

utövning i sammanhang i många kommuner allt förandra är svag.
Även i musik-musikskolan har bred förankring och erkännandeettom en

På kommunal nivå finnskretsar finns inget entydigt för verksamheten.ansvar
organisa-ingen självklar och uppfattning musikskolans roll ochenhetlig om

toriska förhållanden ibland förklaringar tilltillhörighet. Dessa attsomanges
hårt.års kommunala besparingar har drabbat många musikskolor Detsenare

hari sin lett till avgifterna ökat kraftigt och elevantalet minskat.atttur att
Därmed risken för uppenbara sociala snedrelayteringenökar den redanatt nu

9 Ungdomsrådets1994: allvarsamma fritiden.Nilsson P Den utred-
166 ningar
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förstärks. På statlig nivå har ingen myndighet löpande följa musik-ansvar att
skolan och utvärdera effekterna den.av

Ett vidgar intresse för olika kulturella uttrycksformer har lagt grunden till
förändring vissa musikskolor till kulturskolor.en Sådanav verksamhet ge-

nomförs på elevernas fritid och ska inte förväxlas med grundskolor väl-som
jer kultur proñlomrâde och därför kallar sigett kulturskolor.som

En särskild studie Kulturutredningen låtit genomföra visarsom att ett
tjugotal kommuner hade våren 101994 någon form kulturskola. Ytterligareav
drygt 25 kommuner hade långt framskridna planer på införa kulturskola.att
Det kännetecknar dessa de erbjuderär frivilligsom och regelbundenatt un-
dervisning i åtminstone uttrycksformema musik, bildkonst,tre dansav teater,
och film/video efter skoldagens slut. En ambition vidareär integrationatt en
mellan olika konstnärliga uttrycksformer ska komma till stånd. Därmed blir
verksamheten i kulturskolor projektinriktad och sin utgångspunkt i detar

erfarenheter. Betoningen på samverkanungas egna och kreativitet blir mer
framträdande betoningän reproduktion fardigskriven musik, någotav som
i hög grad hittills präglat musikskolans arbetssätt.

Kulturpolitik för barn måste i första hand sikte på insatser for stärkata att
deras möjligheter till konstnärligt skapande. Utvecklingegna kultursko-mot
lor kan barnsmöta intresse för konstnärlig verksamhetsom och olika ut-
trycksformer vi angelägen. Det kan bidra till berikaser helasom skolansatt
arbete, både utveckla sättet undervisa iatt skolangenom ochatt attgenom
förstärka skolans roll kultur-institution. Möjligheten kombinera tjänst-som att
göring i kulturskola med lärartjänst bör kunnaen till bättreannan ochtas vara
bidra till öka förutsättningarna föratt kulturens integrering i skolan. Kultur-
skolor kan bedrivas kommuner eller studieförbund och kan bliav viktigen
tillgång i såväl skolan i det lokala kulturlivet. Den organisatoriska inpla-som
cerin kan därför skilja sig mellan kommunerna.gen

Sammanfattning

I kapitlet betonar vi

de estetiska verksamheternas betydelse för barns utveckling,-
hemmens betydelse för förutsättningarna "odla" det lilla barnetsatt-
estetiska uttryck,

10 Sandh H 1994: Kulturskolorna Sverigei lägesrapport våren 1994.en-
Studie för Kulturutredningen. 167
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landsting, kommuner institutioneroch arbetaratt stan som
med bam har för till helheten så tillgängligaett att attansvar se

utnyttjas på effektivt sätt,ettresurser
kvaliteten i mellan kulturen och barnen,mötena
lärarnas for ibetydelse kulturen skolan,
det angelägna utveckling musikskolori och kulturskolor.en av

föreslårI kapitlet

bör ställa tydliga krav på svenska radio- och tv-företagstatenatt att
tider barnen med innehållsänder och ettprogram som passar

till vidga erfarenheterbidrar deras kulturella ochattsom
upplevelser,

förskollärarutbildningen utvärderas särskilt med avseendeatt
estetiska och praktiska ställning och på samspelet mellanämnens

verksamheter utveckling,estetiska och barns
uppgiften främja bams estetiska uttrycksformåga och låtaattatt att

barnen och del olika konstnärliga uttrycksformermöta ta av
förstärks i förskolans arbete,

undervisningnågon de utbildningsinstitutioner bedriveratt av som
och forskning i bamkultur får i uppdrag olika insatseratt genom
öka kunskapen hur kan tillgodogöra sig kulturellabarnom

förupplevelser och utveckla modeller och metoder göra mötenatt
mellan kulturen barnen meningsfulla,och

Skolverket fåri genomföra nationell utvärderinguppdrag attatt en
kulturens olika funktioner skolan och vilka metoder kanav som

användas för stärka skolan kulturbärare,att som
långsiktig satsning på kulturi skolan sikte detar ungasen som

uttrycksmöjligheter och omfattar olika konstnärliga uttrycks-egna
former till medier olikaverksamheter knutna slag.samt av

168



10 Ungdomars vilja och val

Kulturpolitiska insatser för ungdomar måste med utgångspunkt igöras de
villkor gäller för dagens De skiljer sig från tidigare generationers isom unga.

rad olika avseenden. Inledningsvis lyfter vi fram antal förhållandenen ett som
vi särskilt viktiga, vad redovisats i kapitelutöverser som som

10.1 Ungdomstiden i förändring

Den förlängda ungdomsziden

Under decennier har tiden for ungdomars etablering i vuxenvärldensenare
förlängts till långt i 20-årsåldem. Det dröjer allt längre innan flyttarupp man
hemifrån och bildar familj. Krav högt utbildad i arbetslivetpersonal och en

hög och till långvarig arbetslöshet bland särskilt blandnumera synes unga,
dem saknar yrkesutbildning, allt fler tid utbildning.gör ägnarattsom mer
Över 90 % varje åldersgrupp går vidare till gymnasieskolan. Andelenav som
väljer högskoleförberedande utbildningsvägar högre någonsin.är ännu

Resande och utlandsvistelser blir självklartallt för de Att för-mera unga.
lägga delar sin utbildning till land blir vanligare. Av allt dömaannatav att
kommer denna utveckling förstärkas följd den ökade integratio-att som en av

i Europa.nen
Valet längre utbildning hänger också med önskemål fram-av samman om

tida yrke. Ungdomar vänder sig hierarkiskt uppbyggda arbetsrniljöer ochmot
söker sig i stället till yrken rörliga och självständiga. "Frihetär görasom att
vad vill" står högt listan vad viktigt. Arbete blir föröver ärman som
många inte enbart sysselsättning för den försörjningen del ien utanegna en

vidare livsmönster.ett

Förändrade värderingsnrömrer

Det går inte på enkelt och entydigt beskriva ungdomars värderingarsättatt ett
och hur dessa förändrats under de decennierna. Vissa iakttagelser kansenaste
ändå Bland ungdomsforskare kopplar allt oftare förändringargöras. iman
ungdomars beteenden till strukturella förändringar i samhället, där villkoren
för arbetets organisation och ungdomars uppväxtforhållanden väsentligtser
annorlunda tidigare. Ett påstående framfors inteän dagensärut attsom unga
tycks bekymra sig sin materiella trygghet tidigaresättom samma som ge- 169
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nerationer premierar andra behov och harvärden. De ochöppenutan en mer
varierad livshållning och betonar personlig utveckling och välbefinnande. Det
finns dock inga entydiga data hur starka beståendeoch dessa värderingarom

förhållningssättoch Därmed det svårt vilka konsekvenserär det kanatt se
Åtskilligaha för kulturpolitiken. undersökningar ligger till grund försom

dessa iakttagelser genomfördes under 1980-talets högkonjunktur, då ung-
domars villkor i samhället andra de i dag. I 1990-taletsän lågkon-ärvar
junktur det inte överraskande finnaär allt positivare inställning tillatt en

trygghetssystemlarbete, inkomst och till socialaegen

Skillnader kultur-vanori

När vi diskuterar ungdomar det viktigt betonaär olikheternaattsom grupp
inom gruppen.

Normer och värderingar de i hemmet har starktmötersom unga genom-
slag. Det gäller både kulturintnessets omfattning och inriktning. Ungdomar

föräldrar har lång utbildning oftare besökare på ochärvars teatrarmuseer,
Ävenbibliotek ungdomar föräldrar harän kortare utbildning. valetvars av

musik följer olika sociala Det finns tydliga skillnadermönster. mellant.ex.
ungdomar med olika sociala bakgrunder i intresset för västerländsk konst-
musik, också för vissa och stilar inom populärmusiken.men genrer

Ungdomars förhållningssätt olikatill kulturyttringar och beteenden hänger
också med inställning till de och värderingarsamman normer som anses
legitima i samhället. Att avstånd från vissa kulturyttringar och beteendenta
innebär också avståndstagande från del vuxenvärlden. Kulturlivetett en av
blir därmed för ungdomars markera sin självständighet isträvan atten arena
förhållande till de och till samhället i övrigt liksom finnavuxna att en egen
identitet och utvecklas till självständiga individer.att

Nya medievanor

Den kanske skillnaden mellan 1990-talets 1970-taletsstörsta och finnerunga
vi i användningen medier olika slag. Utbudet ungdomar-ochär enormtav av

också för sig vad erbjuds. Möjligheterna till olika inomval dentarna av som
massdistribuerade kulturen väsentligt i dag de på 1970-talet.är större än var
En del sin skolfria tid ungdomar aktivt eller lyssnaägnar passivtstor av att
på radio, fonogram och och video. Mediekulturen vävsatt tvse samman
med livsstilar i vidare mening. Sättet klä sig, val musik, ñlm och dans-att av .

1 SOU 1994:73: Ungdomars välfärd och värderingar undersökningen-
levnadsvanor, livsstilar och attityder. Rapport till Bam- och ungdoms-om
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stilar och andra uttryck växlar snabbt bildaroch sammanhängande mönsterett
urskiljbart för deär och fördolt för de flesta Sådanasom mön-unga vuxna.

känner inte mellangränser nationer blir förster ungdomarutan gemensamma
i olika länder i framför allt Västeuropa och USA.

I kapitel medierna diskuteras individens förändrade inomrollsenare om
medieområdet från enbart budskap till aktivt utnyttjaatt mottagarevara attav
möjligheterna till val och till kommunicera och skapa. Denna föränd-attegna
rade roll snabbt de finner möjligheter till skapan-anammas av unga som eget
de och till kopplingar mellan traditionella konstynringar och medieanvändning

lösningar. Det naturligt skapandetär hämtar inspiration frånsom ger nya att
det massmediala flödet ljud, bilder och I sådant arbete medtexter.av ett me-
dierna får många plats, både de intresseradeär tekniken och desom av som
vill gestalta och agera.

10.2 Att stärka ungdomars kulturintresse

Satsning på multimedieverkstäder

Ungdomars intresse för skapande inom medieområdet bör få reellaeget
möjligheter förverkligas. Vi föreslår kraffullt stöd till multimedieverkstâ-att
der för möjlighet till massmedieinriktat arbete ljud,med bildatt ochge ett

Lokala förutsättningar och önskemål vilkentext utsträckningavgör väl-man
jer.

len multimedieverkstad ska kunna:tex.man
Framkalla och kopiera foton, kanske komma överensgemensamt attom-
dokumentera visst område eller företeelse och/eller ordna fotoutställ-en
ning.
Framställa tidskrift, enkel tidning, bok eller flygblad. Verksamheten viden-
de tidskrifts- och bokverkstäder finnsredan kan här förebild.som vara en
Med enkel datautrustning kan med Desk Top-utrustning attrakti-göraman

produkter kan mångfaldigas kopiering ellerva som genom papper
skickas via datanätverk.
Arbeta med multimedietekniken -ljud, bild, -i datorer, fördelstext att-
skapa konstnärliga verk, dels för kunna skicka genomarbetadeatt mer
budskap i nätverken.ut
Skapa musik i datorer.egen-
Arbeta ñlrnmediet,med kanske kortfilm.göra en egen-
Sända närradioprogram och lokal ideell från studios. Ett alternativtv egna-
kan idet medieverkstaden finns den utrustning behövs förattvara attsom
producera sändningen sker från redan befintligaprogrammen, attmen
studios.
Teckna och arbeta med animationer, bildband visa på dagis el-t.ex. ett att-
ler serie för studens nöje.en
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Multimedieverkstädema ocksåbör för skolan och folkbild-öppnavara
Ävenningen. bör få tillgångkunna till verkstäderna.vuxna

Satsningen bör kunna väcka intresse hos elektronik- och teleföretag,t.ex.
liksom hos högskola eller universitet,även för följa utvecklingen.att

Vi föreslår särskilda anvisasmedel Statens kulturråd för stöd till multi-att
medieverkstäder. Stödet bör inriktas verkstäder bl.a. regionalttar ettsom

Vid fördelningen medlen bör Kulturrådet samråda med Filminsti-ansvar. av
sedan mitten 1980-talet fördelar statligt stöd till medieverkstädertutet som av

Ävenmed inriktning på rörliga bilder. Dramatiska Institutets kunskaper på
medieområdet bör till vid bidragsfördelningen. Det också möjligtärtas vara

söka stöd till multimedieverkstäder från Stiftelsenbl.a. Kunskap ochatt
Kompetensutveckling, Framtidens kultur och Nutek.

Huvudmän kan kommuner, landsting, folkbildningen, folkrörelservara
och ungdomsorganisationer. Länsstyrelser kan också ha intresseett attav
stödja verksamheten.

Föreningslivez

Ungdomars föreningsaktivitet föruttryck deras viljaär aktiva,ett att tavara
ställning och delaktiga i samhället. Anslutnin graden till föreningar ochvara gs
besök på föreningsmöten tämligen stabila tid. vissI utsträckningär kanöver

ökning för idrottsföreningar och minskning för idébärandedeman se en en
ungdomsorganisationema.

Det finns inget självklart samband mellan med i förening ochatt attvara en
intresserad konst och kultur. De flesta Föreningar har huvudinrikt-vara av en

ning på andra verksamheter kultur. En del föreningar de idébä-än t.ex.som
rande ungdomsorganisationema bedriver verksamhet där inslag kulturen av
ofta förekommer. För del ungdomar kan det leda till fortsatt intresse företten
kulturell verksamhet. Ytterligare andra föreningar helt inriktade på kulturär
och attraherar i första hand de redan intresserade.ärsom

Mot bakgrund föreningslivet når många ungdomar och bedriverattav en
verksamhet i miljöer där ungdomar naturligt vistas det angeläget kultur-är att
verksamheten inom föreningslivet får framträdande plats. Det bören mer
kunna ske inom för ordinarieden verksamheten. formerDe för statligtramen
stöd utgår till ungdomsorganisationer och studieförbund generelltärsom ut-
formade. Vi föreslår inga förändringar i dessa former. I stället bör Ungdoms-
styrelsen, Folkbildningsrådet och Kulturrådet få i uppdraggemensamt att
hitta metoder för stärka kulturen i föreningslivet.att
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Nya former för verksamhetegen

Kultur-intresset hos dagens sig också andra uttryck tidigare. Näraäntarunga
fem gånger så många ungdomar föredrar "temporär eller på infor-sättannat
mell kultur" musik- och filmfestivalen jazz- eller rockklubbar, konstutställ-
ningar, fria framföretc. permanent/formell museer, bibliotek,teatergrupper

etc..2symfoniorkestrar, regionteatrar och studieförbund I valet mellan olika
kulturfonner föredras de informella miljöerna bibliotekpermanenta mest -

och framför andra miljöer. Mer mindreeller informella nätverkmuseer -
spelar för bindaroll ungdomar med likartade intressen.stor att samman

Vikten skapandet påsker de villkor kan inte betonas.attav ungas nog
Vuxenstyming innehåll och form leder många gånger till ungdomarav att ger

och söker sig någon där den viljan plats ochannanstansupp utrym-egna ges
Därmed inte de kunskaper och erfarenheter inte kan spelasagt attme. vuxnas

någon roll i de skapande. Men det viktigt det skerär deattungas ungas
villkor.

Insatser för stärka ungdomars skapande vi centralt in-att eget ettser som
slag i samlad ungdomspolitik. Det handlar ungdomar ska erövraatten ut-om
trycksformer för de mångsidigt ska kunna föruttrycksättatt ett ge egna
tankar och idéer och därmed fullödigt delaktiga i kulturlivetsättett vara
och i samhället i Mot denna bakgrund finner vi det rimligt väsent-stort. att en
lig del de medel tillförs Allmänna arvsfonden används för stöd tillav som
ungdomars kulturella skapande. En sådan kraftfull satsning kan ställaeget
krav på Arvsfondenmedlen till detta ändamål hanteras i särskild ord-att ur
ning. Former för detta bör regeringen.övervägas av

10.3 Ett vidgat lokalt ansvar

Det på lokal nivå erbjudaär de möjligheter tillansvaret attsom eget ut-unga
övande måste I olika verksamheter kommunerna för, skola,tas. som svarar
fritidsverksamhet och stöd till studieförbund och föreningslivet, detär ange-
läget kulturdimensionen får tydligt genomslag. Det särskilt viktigt medäratt
insatser intresseungdomars för musik och bildmedier.tarsom vara

Mot den bakgrunden kan kommunal kulturpolitik platsman se en som ger
för med värderingarmötet och verksamhetsformer, slagsnya t.ex. genom en

kulturhus medöppna kärna bibliotek och och flexiblameden av museer
lokaler for verksamhet. Vi också behov lokaler Ungdomensannan ser av som
musik- och kulturhus, repetitionslokaler för musikgrupper och medie-
verkstäder tydligt bejakar ungdomars lust och intresse.som egetegen

2 ÅAndersson 1993:E, Fürth r Holmberg I 70-talister, värderingarom
förr, 173och framtiden.i Natur Kultur.nu
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föregåendeI kapitel barnen har vi positivaställt till utvecklingom oss av
musikskolor kulturskolor.och Det ligger i linje med den ungdomarssyn
kulturintresse vi här beskrivit och bygger på derassom som eget engagemang
och intresse för sig mellan olika kulturellaröra uttrycksformer ochatt genrer.

Satsningar for ungdomars kulturella uttryckatt ärutrymmege egna ett
bryta destruktivasätt tillfälleAttmönster. på mångsidigtatt sättatt ett ut-

trycka tankar och känslor viktigt inte minst för ungdomarär iväxersom upp
kulturellt fattiga miljöer. Det angeläget också kommerär deatt resurser ung-
domar till del inte väljer i fastdelta organiserad verksamhet.attsom

Gymnasieskolan

Iden gymnasieskolan har elevens valmöjligheter vidgats. Inom förnya ramen
de olika finns möjligheter till individuella val. För de ele-storaprogrammen

särskilt har intresse för det estetiska och för medier finns särskildaver som
program.

Man räknar med drygt 7 % alla elever i gymnasieskolan 8 000att av ca-
årskull valt dessa båda Förutom denettper attav program. programmen ger-

enskilde eleven kunskaper och färdigheter kan arbete inom dem tillföranya
hela skolan kvaliteter i huvudsak teoretiska eller praktiskt orienteradesom
gymnasieskolor saknar.

Samtidigt vill vi betona det angelägna i utformas på sättatt ettprogrammen
det bred orientering i estetiska och i mediekunskap och rikaämnenatt ger en

möjligheter själv sin förmåga. En bred ochpröva allmänorienterande hu-att
manistisk grundutbildning gymnsienivå väsentlig grund för fortsattaär en
studier och för framtida yrkesverksamhet på kultur- och medieområdet. En
allt för tidig specialisering visa sigkan återvändsgränd.vara en

Minst lika viktigt kulturen i form estetiska verksamheter,är att av mass-
medier och kunskaper historiska sammanhang och traditioner når alla ele-om

och ingår i alla inte minst de yrkes- och/eller tekniskt-ärver program, som
naturvetenskapligt inriktade. Den grundläggande tankegången kultu-att se-

stråk livet för alla bör få brett genomslag i gymnasie-ettren som ettgenom -
skolan.

En särskild satsning på kultur i skolan vi förordar i föregående kapitelsom
begränsas inte enbart till grundskolan hela skolsystemet, ävenutan avser
gymnasieskolan. Det bör kunna ha betydelse for lägga under-sättet att upp
visningen, liksom för insatser sikte på förbättra och utvecklatar attsom at-
mosfären i hela skolan.
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10.4 Kulturinstitutionema och ungdomarna

Det angeläget kulturinstitutionemaär utformar verksamhet medatt utgångs-
punkt i de värld. En del kulturinstitutionema har verksamhetstorungas av
med inriktning på bam och ungdom, framför allt i samarbete med skolan.
Satsningar på äldre ungdomar förekommer sällan. Många har svårtmera unga

känna sig hemma i de sociala imönster regelatt gäller kulturinstitu-som
tioner. Andra och friare verksamheter upplevs lockande. Vårsom mer upp-
fattning kulturinstitutionemaär under följd år inteatt i tillräckligen av ut-
sträckning medvetet ungdomarmöta deras villkor.satsat att

I skolan nås eleverna eller mindre regelbundet det institutionernamer av
har erbjuda, lämnarnär skolan och valen bliratt beroendemen man av egna
prioriteringar blir olikhetema i kulturvanoma tydliga. De väljer fort-attsom

studerasätta i utsträckningstörre övriga delän kulturlivetatt tar vad kanav
erbjuda. De studerar behålla de grundlagts isom uppmuntras att vanor som
grundskola och gymnasium, både studierna i sig och högsko-genom genom
lerniljön i sin helhet. Dessutom prioriterar kulturinstitutionema de studerande

rabattergenerösa inte kommer den arbetande och arbetslösagenom som ung-
domen till del. Det förstärker olika kultunnönster bland de studerande och
bland dem börjar förvärvsarbeta. Skillnader i kulturvanor etablerassom sorti
under dessa år tycks bestå livet igenom.

Det således iär övergången från gymnasieskolan till forsatt utbildning eller
förvärvsarbete det ojämna intresset för kulturlivet blir tydligt. Försom att
motverka de börjar forvärvsarbeta minskar sitt deltagandeatt i kulturlivetsom

det angelägetär den nuvarande studeranderabatten på kulturinstitutionemaatt
onçfonnas till generell ungdomsrabatt. Det inte rimligtär de har deen att som
bästa förutsättningarna för del den kultur uppbär offentligt stödatt ta av sorti
erbjuds de subventionema.största Riktade insatser för nå den arbetandeatt
ungdomen bör genomföras på initiativ kulturinstitutionema och iävenav
samarbete med fackliga organisationer intresseföreningar.och Det ocksåär
angeläget nå dem arbetslösa.äratt som

För ytterligare stimulera delaktigheten i kulturlivetatt kan införa ettman
kulturkort for ungdom berättigar innehavaren till visst antal besök påsom ett
kulturinstitutioner. Kortet kan i form card byggas till ävensmartav ut att om-
fatta andra förmåner för stimulera kulturintresset. Ett sådant kort kanatt om-
fatta alla ungdomar inom viss åldersintervall eller vissen en grupp av ung-
domar, avslutat sin utbildning och börjatt.ex. arbeta.unga som

I de kulturområdesvisa kapitlen lägger vi fram rad konkreta förslagen som
bl.a. syftar till ökad rörlighet och dynamik inom kulturlivet. Förslagen berör i
hög grad institutionemas verksamhet. I satsningen på länskonstnäref inom
olika kulturområden bör insatser for ungdom prioriteras. Inom teaterområdet
bör möjligheten nationella uppdrag vitaliseraatt sätt barn- ochge ett attvara

gdomsteatem. En förändrad roll för länsmusiken bör kunna innebäraun bättre
stöd till ungdomars musikutövande. bildkonstensInom område bör 175sats-en
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ning "länskonstnärer" arbetar i skolanbl.a. utvecklasätt attettsom vara
Ökadebildskapandet. insatser och medieområdet nivåpå ñlm- på regional bör

kunna medverka till öka antalet medieverkstäder höja kvalitetenoch till iatt att
ungdomars arbete med själva film. Biblioteken arbetabör med barngöraatt
och ungdom särskilt prioriterad målgrupp.som en

I de inledande kulturpolitiska mål vihar betonatresonemangen om nya
vikten insatser för och ungdom. kontinuerligbarn En uppföljning kul-av av
turinstitutionemas insatser i detta måsteavseende också ske. Vi föreslår där-
för kulturinstitutionerna i uppdrag bokslut där kanupprättaatt att statenges

ungdom,avläsa vilka för barninsatser institutionerna gjort och vilka effekter
uppnåtts och vilka slutsatser dras framtidaför den verksamheten.som som

De bör in i besluten fördelning statligt stöd.vägas om av
viktigt konstnärligtDet de verksamma aktivt ingår iär sättatt ett ettmer

samarbete med ungdomarna själva. För rad kulturinstitutioner detutmanaren
existerande hierarkiska strukturer och vedertagna arbetsformer. denMen
utmaningen måste våga anta.man

Sammanfattning

kapitletI betonar vi

kulturpolitiska insatser för ungdomar måste med utgångs-görasatt-
punkt i villkor förde gäller dagenssom unga,

kulturlivet förofta ungdomars markeraär strävanatt atten arena-
sin självständighet i förhållande till tillde och samhället ivuxna
övrigt,
det angelägna i kulturverksamheter inom föreningslivet fåratt en-

framträdande plats,mer
betydelsen når de ungdomar inte väljerävenatt attav resurser som-

del organiserad verksamhet,ta av en mer
vikten kulturi form estetiska verksamheter, massmedierattav av-
och kunskaper historiska sammanhang och traditioner når allaom
elever och ingår i alla gymnasieskolan.program

I kapitlet föreslår vi

kraftfulla satsningar på multimedieverkstäder,-
väsentlig del de medel tillförs Allmänna arvsfondenatt en av som-

föranvänds stöd till ungdomars kulturella skapande,eget
den nuvarande studerandetabatten kulturinstitutionemaatt om--

formas till ungdomsrabatt,generellen
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i satsning på "länskonsmäref olikainom kulturområdenatt en
prioritera insatser för ungdom,

kulturlnstitutionema i uppdrag bokslut därupprättaatt att statenges
kan avläsa vilka insatser institutionerna gjort för barn och ungdom,
vilka effekter uppnåtts och vilka slutsatser fördras densom som
framtida verksamheten.
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Etniska11 och minoriteterspråkliga

Begreppet mångkulturellt Sverige kan olika innebörd. I det här kapitletett ges
vi två sidor begreppet, dels invandringen, dels ursprungskulturer.tar upp av

Invandringen11.1 kulturenoch

Invandringen.: förändring

Invandring har starkt påverkat det svenska samhället under de decen-senaste
niema. inte fenomen.Men det Individer och har sig mel-rörtett nytt grupper
lan länder och riken i alla tider. Sedan medeltiden har människor olikamed
etnisk tillhörighet invandrat till Sverige och präglat livet och utvecklingen på
olika och inom olika samhällsområden.orter

Under de decennierna invandringenhar förändrats. Det inteärsenaste
längre behovet arbetskraft inom den svenska industrin förklarar in-av som
vandringen många lämnar sina forländer söka skydd och bättre fram-utan att
tidsutsikter i Sverige. Flyktingstatus och familjeåterforening dorni-är numera
nerande förgrunder invandrare få i Sverige.att stanna

Dagens invandrare kommeri från hela världen. Antalet nationali-stort sett
100. Ca 20 nationaliteter omfattarär än 10 000 individer ochteter änmer mer

ytterligare 10 omfattar 000 individer.l Av dem i Sve-än borca mer som nu
rige 10 % eller 800är omkring 000 födda i utlandet. Räknarca personer

in andraäven generationens invandrare blir andelen 17 % eller 1,5man ca
miljoner personer.

Invandringen leder till helt kunskaper och erfarenheter fors in i detatt nya
svenska samhället. En rad verksamheter etableras, inte minst inomnya ser-
vicenärin Nya kulturella religiösaoch yttringar och blir synliga.garna. vanor

Påverkan på kulturlivet

På kulturområdet har det alltid funnits utbyte nationsgränsema. In-överett
vandring konstnärer från länderandra naturligt inslag i kul-är öppetav ett ett
turliv. När de Tessinska målarskolorna etablerades 1700-talet inslagetpå var

konstnärer från kontinenten betydande. Inom musiklivet såväl musikerharav
musik från andra länder varit naturligt. Enskilda konstnärer har alltidsom

hämtat inspiration från kollegor och utveckling i delandra länder. En stor av
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dagens kulturyttringar blir spridning i medier egendom förgenom gemensam
människor i olika länder.

Konstnärligt skapande föruttryck grundläggandeär mänskliga behov. I
den meningen konsten internationell, den låterär sig inte inne inomstängas
avgränsade områden länder och nationer. Konstnärligt skapande kan isom
stället bygga broar mellan människor olika nationalitet och etnisk tillhörig-av
het och öka den ömsesidiga förståelsen. Denna insikt borde i väsentligt större
utsträckning vad sker till iän arbetet med slussa intassom nu attvara
invandrare i det svenska samhället.

Kulturpolitik och invandrarpolitik

En gnindtankarna 1974i års kulturpolitik insatserna ska utformasärav att
med hänsyn till människors olika behov och sociala förhållanden. Begreppet
eftersatta infördes och invandrarna kom betraktas dessagrupper att som en av

Avsikten stärka förutsättningar för på lik-attgrupper. var ettgruppernas att
värdigt med andra i samhälletsätt bli delaktiga i kulturlivet. På så visgrupper
skulle valfrihet i kulturellt kunnaavseende skapas.

Nära kopplat till valfriheten också avsikten olika erfaren-attvar gruppers
heter och synpunkter skulle till och påverka utformningen olikatas vara av
kulturinsatser. Därmed erkändes invandrarnas upprätthålla ochsträvan att ut-
veckla den kultur de fört med sig hit. Dessa for svenskarna kulturmönsternya
kom värdefulla inslag i det svenska samhället, inslag berikaratt ses som som

inspireraroch den kulturella utvecklingen i landet. För bryta isoleringen,att
for stärka kontakterna mellan människor olika etniska ochatt av ursprung
stimulera debatt betonades betydelsen verksamhet i kollektiva former. Deav
idébuma organisationerna ansågs kunna spela viktig roll i deten samman-
hanget.

I det statliga arbete följde efter kulturreformen 1974 har insatser försom
etniska minoriteter invandrareoch inte haft någon särskilt framträdande roll.
Fokus har legat andra grupper.

Grunderna för kulturpolitiska insatser för invandrare välstämmer överens
med de mål gällt för invandrarpolitiken syftar till underlätta in-som attsom
vandrarnas integration i det svenska samhället Målen sammanfattas i begrep-

jämlikhet- innebär invandrare ska ha möjligheter, rättig-pen attsom samma
heter och skyldigheter befolkningen i övrigt valfrihet markerarsom som- -
invandrarnas uttryck för språkligrätt och kulturell identitetatt ge en egen -
och samverkan markerar nödvändigheten ömsesidig tolerans ochsom av-
samverkan mellan majoritetsbefolkningen och invandrarna.
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11.2 Kulturpolitik i mångkulturellt samhälleett

Det kom tillsynsätt uttryck 1974i års kulturpolitik och sarnrnanfat-som som
i begreppet insatser för eftersattatas vi inte längre fnikt-grupper ser som en

bar utgångspunkt för kulturpolitik för invandrare. Med tanke på deen stora
skillnaderna mellan invandrare olika emiskt med avseende påav ursprung ur-
sprungsland, religion, utbildning, livsmönster och vill iäven dettavanor
sammanhang individen isätta centrum.

Stöd till professionellt konstnärligt skapande sin utgångspunkt i kravettar
på kvalitet. Denna princip generell och forär gäller fördelningen stöd inomav
olika konstområden. Stöd till invandrarorganisationer bör stödjasättet attvara
olika invandrargruppers kulturliv. Mot denna bakgrund vi detser natur-som
ligt stödja yrkesverksamma konstnärer med invandrarbakgrundatt samma
grunder gäller för konstnärer med svensk bakgrund.som

språkets betydelse

Att behärska svenska språket nödvändigär förutsättning för sig inen att ta
och verka i samhället och undvika den isolering hotar. Det iärsom annars
praktiken också förutsättning for bli delaktig i det svenska kulturlivet.atten
Undervisning i det svenska språket intar därför särställning det gällernären
insatser för invandrare.

Det också påär språkets och litteraturens område de tydligaste statligasom
kulturpolitiska insatserna för invandrare gjorts. Stöd till översättning och till
utgivning litteratur på invandrar- och minoritetsspråk tydligaär exempel. lav
den fortsatta hanteringen dessa stödfonner bör kravet kvalitet ytterligareav
betonas.

Insatser för vidmakthålla det språket sker främstatt under-egna genom
visningen i språket för invandrarnas barn, också bibliotekenmen attgenom
kan hålla böcker, tidningar och tidskrifter på invandrarnas språk. Samarbetet
mellan biblioteken nödvändigtär för det ska kunna ske effektivt sätt.att ett
Länsbibliotekens lånecentralemasoch uppgift hålla litteratur på invandrar-att
språk viktig. Omfattningenär bibliotekens verksamhet bör avvägasav mot
invandrarnas möjligheter via bokhandeln eller direkt från hemlandet självaatt
skaffa böcker. I det avseendet har väsentliga förbättringar skett under det se-

decenniet.naste
Vi har i tidigare kapitel betonat vi språk och kultur oupplösligtatt ser som

förenade med varandra. Språket avgörande förär sammanhållningen och är
den ojämförligt viktigaste identitets- och kulturbäraren. På så vis stöd tillär
undervisning i det språket i hög grad stöd till invandrarnas möjlighe-egna ett

bevara och uttrycka det kulturellater att Att behärska moders-arvet.egna ett
mål ocksåär betydelse för vidmakthålla sammanhållningen mellanstor attav
olika generationer och för möjliggöra återvandring.att en
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Möten och traditioner

Kunskapen och förståelsen formarför vad människors identitet och be-som
hovet fast förankring i den kulturen, historien och språket utgörav en egna
själva kärnan i positivt identitetsbegrepp. För synliggöra traditio-ett att egna

och de villkor gäller i de länder invandrare från kankommerner som som
kulturen spela viktig roll. fånga inAtt den verklighet gäller för in-en som
vandrarna bör naturlig uppgift för kulturinstitutioner ambitionmedvara en en

idéeruttrycka och gestalta och tankari tiden.att
Kulturinstitutioner och särskilt har viktig uppgift förmedlaattmuseerna en

kunskap och upplevelser historia och kulturliv i Sverige också till invand-om
Invandramas bild Sverige begränsas i inledande iskede allt förettrarna. av

hög grad till skyldigheter och gheter. Minst lika viktigt få insikt iär att en
vilka idéer format Sverige,och verksamheter livet i både i historisktettsom
och nutida perspektiv.ett

Ansvaret for bevara traditionen ligger iden första hand på invand-att egna
själva. Det naturligast inom för deras sammanslutning-görsrama ramen egna
organisationer.och Det angeläget stödet till dessa förstärksär ochattar ger

för kulturella aktiviteter. Vi ocksådet naturligt det statli-utrymme attser som
stödet till folkbildningen i ökad utsträckning kommer invandrarna till del.ga

För så ska ske kan det bli nödvändigt öka informationen till invandrareatt att
denna möjlighetom

Stöd till kulturella uttrycknya

Ökad förtrogenhet med andras konstnärliga och kulturella uttryck kan på ett
påtagligt minska rädsla och främlingsskap. I kampanjer satsningarochsätt

syftat till minska spänningar mellan svenskar invandrare harochattsom en
verksamhetenbetydande del förmedlen konstnärliga Därigenomanväntsav

har många gånger nått bakom de föreställningar skiljer frånman som grupper
varandra. Kulturpolitiska satsningar for förbättra förstå-viktär största attav

Ökadelsen mellan människor olika etniskt tolerans ochav ursprung. en mer
fördomsfri nyfikenhet olikhetervarandras kan därmed fram.växa

I verksamheter med olika etniskkonstnärer skapas mön-av ursprung nya
blandas, förändras föder motreaktioner. blir inteoch Det viktigastester som

längre bevara tradition låta den befruktas det möter.att utan atten manav nya
Inom populärmusiken har blivitdetta tydligt under de åren där musik-senaste
skapare och artister med olika kulturella bakgrunder samarbetar ett spon-

och gränsöverskridande Populärmusikens internationella karaktär.sätt.tant
och starkt ungdomligt viktigahär förutsättningar. Filmenärett engagemang

1 Se bl.a. Konsten motverka främlingsfientlighet och frånrasism. Rapportatt
182 Statens kulturråd 1994:3.
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är område där förhållanden följerett annat ökad invandring fåttsom av en
konstnärlig gestaltning. Riksteaterns mångkulturella ensemble Shikasta är ett
exempel hur etablerad kulturinstitution medvetet sökt fånga inen det nya

fram iväxer mellanmötet konstnärer olikasom traditioner. Därutöver harav
Riksteatern målsättningen utvidga nuvarande tillatt artangörsnät ävenatt om-
fatta invandrarföreningar och andra och publikgrupper.arrangörs- Pånya
detta villsätt nå publik både består svenskar och invandrare.man en som av

Det finns skäl stödja utveckling emisktatt gränsöverskridande ochen av
mångkulturell verksamhet bygger samverkan mellan konstskaparesom
med olika etnisk och kulturell bakgrund. Sådana uttryck kan på påtagligtett

förena människorsätt olika och öka förutsättningar för djupa-av ursprung en
gemenskap förståelse.och Kulturrådet bör beakta detre vid fördelning av

olika bidrag. Erfarenheter fråntyper etniskt gränsöverskridandeav och
mångkulturell verksamhet inom Riksteatern, Rikskonserter, Riksutställningar
och Filminstitutet bör tilltas vara.

11.3 Urbefolkningen och anknytande frågor

I FN:s konvention medborgerliga och politiska rättigheter finnsom särskilda
bestämmelser den tillhör etniska, religiösaattom eller språkligasom
minoriteter inte ska forvägtas irätten gemenskap med andra medlemmaratt av
sin ha sitt kulturliv, bekänna sig tillgrupp ocheget sinatt utöva religionegen
eller använda sitt språk. I denna konvention särskiljs inteeget ländernas urbe-
folkning från andra minoriteter. I 1989 års konvention barnens rättigheterom
finns emellertid bestämmelse också nämner tillhören som personer som en
urbefolkning minoriteter.utöver

Inom Europarådet finns rarnkonvention mänskliga rättigheteren om som
"konventionens fri- och rättigheteranger att skall tillkomma åt-utanenvar

skillnad tillhörighet till nationell minoritet Det finnsav dock ingen ar-
tikel uttalar något minoriteters tillsom rätt kulturliv, religion ochom ett eget
språk. Konventionen har undertecknats Sverige och propositionsslcxivningav
för ratiñcering riksdagen pågår.en av

Sedan 1989 finns också ILO-konvention berör urbefolkningaren som
egentligen ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. Med urbe-
folkning befolkning fanns i landet vid tiden föravses erövring eller ko-som
lonisation och till betydande del upprätthållit kulturella,som ekono-egna
miska, språkliga eller politiska institutioner i vår tid. Denna konvention har
inte ratificerats Sverige. Arbete pågår också inom FN med deklarationav en

urbefolkningar.om
1975I års invandrar-politiska proposition särskildes inte invandrarfrågor

från minoritetsfrågor. Internationellt dock beteckningen minoritetsett anses
endast kunna användas for sedan mycket länge eller all-grupper som 183rent av
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tid varit bosatta i land. För Sveriges del betyder det och ñnskta-ett att samer
lande tomedalin kan betraktas så kallade autoktona eller ursprungligagar som
minoriteter. Riksdagen har emellertid hittills markerat skillnad mellanen
dessa båda Man har inte varit beredd tillmötesgå önskemålt.ex. attgrupper.

syftar till de ñnsktalande tomedalingamas organisation STR-T skaattsom
erkännas organisation för inhemsk kulturminoritet i likhet medsom en en sa-
mema.

Också den zigenska kulturen måste beaktas den zigenskaäven om gruppen
varken förs till kategorin invandrare eller urbefolkning.

Samerna

Samerna tillerkänns i egenskap ursprunglig befolkning i sitt landegetav en
särställning språkligaandra och etniska minoriteter. Igentemot prop.
1976/77:80 insatser för uttalas denna särställning gäller såvälattom samerna

majoritetsbefolkningen minoritetsgrupper,andra varför detgentemot motsom
naturligt andra bedömningar tillämpas förär för andra minori-änatt samerna

Man betecknar detta positiv särbehandling. Detta också tolkningärteter. en
skulle kunna ligga i linje med definitionerna för urbefolkningar enligtsom

ILO-konventionen, då otvivelaktigt har behållit väsentlig delsamerna en av
sina urgamla kulturella, ekonomiska institutioneroch sociala in i tid.vår På

år har också tillerkänt till i viss utsträckningrättensenare man samerna en
självständig politisk institution Sametinget.-

Enligt beräkningar finns 000det mellan 15 och 20 000 i denpersoner
samiska befolkningen 2 500 upprätthåller den traditionella samiskavarav ca
rennäringen.

Sametinget, trädde i verksamhet den 1 januari 1994, fungerar ettsom som
självständigt folkvalt för ocksåhar myndighetsuppgifterorgan samerna, men

verka för levande samisk kultur. Sametinget anlägger brett kultur-att etten
perspektiv också innefattar samiska näringsverksamheter.som

särskiltEtt anslag för samisk kultur infördes 1977. Efter drygt tio år öka-
des stödet för samisk kultur och inflytandetdet samiska medlens för-över
delning stärktes. Anslaget har därefter successivt höjts särskilda forsk-och
ningsmedel har tillkommit. 1994/95Från ingår forskningsmedlen och kul-
turmedlen inkluderade i anslag uppgår till 10,5 miljoner kronor.samma som
Anslaget fördelades tidigare Samefondens kulturdelegation, uppgiftenav men

Överförd Sametingetär numera
I den samiska kulturen har samverkan mellanstatens resonemang om sa-

somi de fyra länderna i ofta betonats. Vi sådant samarbeteettmer norr ser
naturligt och avgörande för såväl kvalitet spridning kulturinsatser ochsom av
för utveckling och förnyelse inom den samiska kulturen. vidgatEtt nordiskt
samarbete kan insatserna kommergöra fler till insattadel och deatt att resur-

utnyttjas effektivt.kan184 serna
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Från de samiska organisationerna har framförts önskemål förstärkningom
nuvarande anslag för möjliggöra satsningar på flertal kulturområden.av att ett

Enligt vår bedömning det angeläget prioriteraär sådana åtgärder lcävsatt som
för säkra dokumentationen samiskt kulturarv riskeraratt ettav som annars
förlorat. Arbetet med underhålla och utveckla detta i framtiden böratt arv
kunna genomföras för de finska, norska och svenskagemensamt samerna,
eventuellt i samverkan också med de finns Kolahalvön. Formersamer som
för hur arbetet ska genomföras bör utarbetas inom förramen samemas egna
organisationer.

Det vidare vår bedömningär de svenska fördelade på fyradeatt samerna
norrlandslänen inte tillräckligtutgör andel befolkningen förstoren att sta-av

ska kunna ställa krav på särskilda regionala lokalaoch motprestationer forten
statliga bidrag. Den samiska befolkningen spridd de-att ta äremot över stora

lar landet insatseroch för stärka och utveckla deras kulturella börav att arv
därför nationell angelägenhet. Det betyder inte insatser för denses som en att
samiska befolkningen inom län och kommuner igörs Norrland skasom av-
vecklas eller krympa.

De samiska organisationerna visathar stark kulturell utvecklingskraft.en
För pågående arbete inte ska föreslår vi stödet till samisk kul-att avstanna att

och forskning förstärks. Finansieringen bör kunna ske med fråntur medel
EU. Vi har markerat iäven värdet vissa samnordiska lösningar. Frågan om
samisk behandlas i kapitel 21.teater

insktalandeF tornedalingar

Då Finland skildes från Sverige i samband med freden 1809 kom gränsen att
dras språkligt enhetligt område varsin sida Tome älv. Upp-ettgenom av
skattningar från 1970-talet vid handen det finns 30 000 iattger ca personer
Sverige kan betraktas tomedalingar. Då vidare språkligtsom som ettavses
kulturellt tomedalsbegrepp inkluderar i Haparanda,som personer uppvuxna
Övertorneå och Pajala kommuner Karesuando och Jukkasjärvi i Kirunasamt
kommun och finskspråkighar bakgrund.som

De svenska tomedalingama har sedan 1981 organisation, Svenskaen egen
Tomedalingars Riksförbund Tomionlaaksolaiset STR-T, förarbetarsom-

tillvarata tomedalingars språkliga och kulturellaatt intressen. Mål-gruppen
sättningen skapaär tvåspråkigt Tornedalen riktmed kulturliv.att ett

Riksdagen har förklarat den tomedalsfrnska befolkningen historisktatt sett
den ursprungliga inhemska befolkningen och detanses representera äratt

viktigt de ansträngningar för bevara språketgörs och kulturen iatt attsom
Tornedalen får aktivt stöd. Man har däremot, efter flera prövningar frå-ett av

i Kulturutskottet, inte velat erkänna STR-T organisation förgan som en en
ursprunglig inhemsk kulturminoritet.
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Riksdagen har således visat tomedalingama inte kan likställas medatt sa-
och de regler för särbehandling den har i sinmerna som senare gruppen

egenskap urbefolkning. Däremot har pekat på viktigtdet ärav man att att an-
strängningar för bevara kulturengörs och språket i Tornedalen. Tome-att
dalingama uppbär kulturstöd via reguljära bidrag från Statens kulturråd,
Presstödsnämnden och Länsstyrelsen. Det bör formen för stödvara statens

i framtiden.även
För tomedalsfinska elever, liksom för samiskaäven och zigenska elever,

gäller begränsningen till elevgrupper på minst fem borttagenatt är som en
förutsättning för hemspråksundervisning. Genom den särställning helasom
den finska språkgruppen fått inom skolan, begränsningen i hem-attgenom
språksundervisningen till maximalt sju års studier inte gäller, finns i dag
bättre möjligheter bevara och utveckla det tomedalsfinska språketatt

Övrigafinsktalande

Finska har varit kyrkospråk och predikospråk i Sverige sedan reformationen.
Finska bosättningar i Sverige har lång historia. Genom efterkrigstidensen

arbetskraftsinvandring från Finland kom finska invandrare spridasstora att
hela landet. Den finskaöver invandrargruppen också den i särklassär största

i landet. Närmare 250 000 personer vårt land har finskt medborgarskap el-
ler födda i Finland. Tillär detta kommer finsktalande lever igrupper som
finsktalande trakter eller inte förstautgör generationens invandraresom men

ändå behållit finskan modersmål. Den majoriteten finsktalandesom som stora
i Sverige talar också svenska.

Riksdagen har nyligen markerat det finska språket ska ha särställ-att en
ning. Därmed skapas bättre förutsättningar för de ñnsktalande i Sverige att
bevara sin språkliga och kulturella gemenskap. En kommitté har tillsatts som

Sverigeska fråganutreda bör ansluta sig till Europarådets konventionom om
minoritetsspråkregionala språk och I det sammanhanget finskakommer det

språkets Sverigei behandlas.status att
Inom kulturområdet vissa specialinsatser förgörs den finsktalande grup-

Riksteaterns satsning Finsk för barn och Vidarepen genom teater vuxna.
finns avtal med Sveriges Radio Sverigesoch Television produktionom av
finskspråkiga sändningar. På många platser i landet vidaresänds också fin-
ländsk television med såväl finlandssvenska finska.program som

2186 1995:84.Dir.
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Sammanfattning

kapitletI betonar vi

det kulturområdet alltid funnits utbyte nations-att överett
grän serna,

konstnärligt skapande kan bygga broar mellan människoratt av
olika nationalitet och etnisk tillhörighet,
språkets betydelse for delaktigheten i det svenska kulturlivet och
för bevara den kulturella identiteten,att
vikten insatser sikte på människor införtar mötenav att rustasom
med andra traditioner och yttringar,

stödet till folkbildningen i ökad utsträckning kommeratt
invandrarna till del,
det angelägna i prioritera dokumentationen samisktatt ettav
kulturarv,
värdet i söka samnordiska lösningar för underhålla ochatt att
utveckla det samiska kulturarvet.

I kapitlet föreslår vi att

stöd till yrkesverksamma konstnärer med invandrarbakgrund
ska grundas på bedörrmingar gäller konstnärer medsamma som
svensk bakgrund.
stödet till invandrarorganisationer förstärks och forutrymmeger
kulturella aktiviteter,
Kulturrådet beaktar behovet stöd till utveckling gränsöver-av av
skridande och mångkulturell verksamhet i sin bidragsgivnin
stödet till samisk kultur forskningoch förstärks med medel
från EU.
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12 Funktionshindrades kulturella
möjligheter

Kulturpolitiken syftar till erbjuda kultur alla. Emellertidatt männi-möter
skor med olika slags funktionsnedsättningar många hinder. Samtidigt kan
kulturen, för den begränsad iär sin rörelsefrihet eller kommunikationsorti
med andra, särskild källa till glädje. Kulturens många "språk" erbju-vara en
der möjligheter bryta isolering. Kulturensatt gränsöverskridande och över-
bryggande egenskaper särskiltär värde för den har svårt nå andra.av som att
Kulturen kan också förena människor i situation. Det talas exempelvissamma

särskild dövkultur.om en

12.1 En förändrad på funktionshindradesyn

Några år efter 1974 års kulturpolitiska beslut presenterades betänkandet
"Kultur åt alla" behandlar problemfunktionshindrades Frågorna harsom
därefter belysts flera gånger och i slutbetänkandet från 1989 års Han-senast

alla.2dikapputredning Ett samhälle for
I 1976/77:87 insatser för de handikappades kulturellaprop. verksam-om

het handikapp0litiken:3for första gången mål föranges

"Målet med handikappolitiken måste göra samhället tillgängligt förattvara
alla, människor med handikapp möjligheteratt delta i samhällsge-ge att
menskapen och leva så långtsätt möjligtatt likvärdigt medett ärsom
andras."

Målformuleringama har sedan ändrats flera gånger och senasti budgetpro-
attz4positionen 1993/94 sägs

"Målet för handikappolitiken uppnå fullär delaktighet och jämlikhet."att
Iden Handikapputredningens slutbetänkandesenaste uttolkas handikapp-

politikens konsekvenser kulturens område att:som

SOU 1976:20: åtKultur alla. Betänkande Handikapputredningen.av
2 SOU 1992:52: En samhälle för alla. slutbetänkande Handikapp-av

utredningen.
3 Prop. 1976/77187: Om insatser för de handikappades kulturella verksam-

het.
4 Prop. 1993/94100. bilaga 189
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tillfunktionshinder tillgång kultur"mmänniskor skall hamed somsamma
grund funk-Särskilda måste vidtas för demandra. åtgärder som av

verksamhet."fråntionshinder utestängda viss kulturellär

åren till-har begreppetflera de målforrnuleringarI använts genomsomav
anpassning lokalernå alla behövsgänglighet kulturen skaFöranvänts. att av

Under 1970-talet förekomlösningarutbud eller särskildaoch art.av annan
verksamhetsforrnerbudgetpropositionema allaockså i attomresonemang

ocksåbehövs. Dettaför de anpassningarborde äravsätta grun-somresurser
lanserades förstañnansieringsprincipenför s.k. ochden den somansvars-
miljöerHandikapputredning. Innebörden och verk-1965 årsgången är attav

för Tankenbedrivas så de blir tillgängliga alla.utformas ochsamheter ska att
förts fram i någon proposition.begreppet intehar således ävenanammats om

Även framhållit principen och föreslår åt-1989 Handikapputredning harårs
ochutredningen lagen stödresultatgärder i syfte stärka den. Ett äratt omav

för depersonlig assistanstolktjänst ochservice där bl.a. tillrätten annan mer
delaktig-försyftet överbrygga hindersvårast funktionshindrade tydliggör att

handikapp-människor med olika funktionshinder,mellanhet. En dialognära
viktig.kulturlivetorganisationerna och är

Många funktionshinderolika slags

funktions-handikapp ellerdefinition kännetecknarNågon exakt vad somav
från SCB-undersökningenuppskattningarhinder ñnns inte, enligt ommen

miljonerbedömer 1,5levnadsförhållanden ULFsvenska folkets närmare
rörelsefunk-hörsel eller16 de har nedsattmänniskor år och äldre att syn,

tion.5 allergier, afasi,funktionsnedsättninkommer andraTill detta somgar
hindras intelungsjukdomar eller psykiska besvär. Nudiabetes, hjärt- eller
kulturlivet.aktivt deltagande i samhälls- ellermänniskor frånalla dessa ett

personlig hjälp förde direkt beroendesjälva tyckerDen äratt avsomgrupp
enligt250 000-300 000mindre,fungera i vardagen avsevärtäratt personer

pensionsåldem.källa. De flesta dessa är överavsamma
Gruppen ökarfunktionshindrade.Hörselskadade denär största gruppen

betänkandeäldre i samhället. 1också följd bl.a. ökat antal ettettsom en av
000 har så48 000-65från 1989 års Handikapputredning att personeranges

alternativahörselhjälpmedel ellerbehöversvår hörselnedsättning de tolk,att
kommunikationssätt6 800 000finns dövaTotalt med deträknar att caman

de rörelsehindrade.hörselskadadeeller i landet. Därnäst ärstörsta grupp

5 SCB/ULFmaterial frånEnligt utredningens beställda analyseregna av
1990/91.

5 1991:97: till inflytande. BetänkandeSOU En delaktighet ochväg av
190 Handikapputredningen.
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Tredje största allergikema.är Inom varjegrupp finns människor medgrupp
lindrigare eller svårare funktionsnedsättningar.

De funktionshindrade organiseradeär i fyrtiotal riksförbund till-ett som
ansluter närmare halv miljonsammans medlemmar. Genom Handikapp-en

förbundens samarbetsorgan HSO röst människor funktions-medges en
nedsättningar.

Många olika behov

Funktionshindrade såledesär inte någon homogen Två individer kangrupp.
ha mycket olika behov hjälp och anpassning för kulturlivet ska bliav till-att
gängligt också för dem. Det dessutomär så åtgärd innebär for-att en som en
bättring för kan leda till försämring fören grupp Exempelvisen en annan.
kan ekodämpande textilier i möteslokal förbättra hörbarheten för hörsel-en en
skadad allergiker.utestänga Några dimensionermen dockär tydligareen än
andra.

Handikapporganisationema fysisk tillgänglighet till befintligt kul-anger
turutbud det absolut främsta hindret för deltagandesom i kulturlivet. Man
måste kunna sig till och in i biografta eller Tillgänglig-teater,en ett museum.
hetsproblemen kan gälla allt från hinder och trånga hissar ochtrapporsom
brist på handikappanpassade toaletter till bristande funktion hos inmonterade
teleslingor.

Det finns också brister i anpassningen kulturutbudet till funktionshind-av
rades behov och möjligheter exempelvis avsaknad textning svensksom av av
ñlm biograf eller bristande tillgång till tolk eller ledsagare vid ellerteater-
museibesök.

En särskild fråga svårigheterär för psykiskt utvecklingsstörda intellek-att
tuellt till sig utbudet.ta

Stärkta rättigheter och ntäjligheter för funktionshindrade

Genom bl.a. socialtjänstlagen, omsorgslagen och plan- och bygglagen regle-
det offentligas relation till funktionshindrade.ras De funktionshindrades rät-

tigheter har stärkts betydligt sedan 1974 förändringar i dessa lagar.genom
ÃDEL-reforrnenGenom har kommunernas för med funk-ansvar personer

tionshinder utökats. Senast har lagen stöd och service tillkommit 1994.om
Problemen för människor med funktionshinder har också uppmärksammats

FN, 1993 standardregler förav tillförsäkrasom antog människor medatt
funktionshinder delaktighet jämlikhet.och

De 20 åren har alltså åtskilliga förbättringarsenaste skett för funktions-
hindrade, långt ifrån alla ambitioner har kunnat förverkligas.men Plan- och
bygglagen for byggande syftar tillanger reducera funktions-normer som att
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hinder. På kulturområdet gjortshar insatser främst på biblioteks- och medie-
områdena produktion böcker,lättlästa talböcker, böcker i punkt-genom av
skrift och kassettidningar också lättläst nyhetsinformation tid-men genom
ningen "8 SIDOR". För döva produceras, statligtmed stöd, teckentolkade vi-
deogram och det finns såväl inläsningstjänst utskriftstjänst för tillgo-attsom
dose synskadades behov.

Radion och televisionen gjortshar också tillgängliga. Text-tv-stöd tillmer
svenska i dag självklarhet omfattningen inteär total.även ärprogram en om
Teckentolkade nyheter sänds i varje vardag. Man arbetar också med s.k.tv
direkttextning Rapportsändningar i TV2 direktkommenteringtextadsamtav

vissa I radion finns särskilt nyhetsprogram på lättsportprogram. ettav sven-
ska för framför allt förståndshandikappade. Utbildningsradion har iavsett tv

såväl kurser i teckenspråk särskilt programutbud för för-presenterat ettsom
ståndshandikappade. Man har också gjort särskilda insatser för människor
med läs- och skrivsvårigheter.

Inom Riksteatern finns 1980sedan specialensemble Tyst teater,en som
spelar för hörselskadade och döva. För utbudet tillgängligt förgöra ävenatt
hörande använder textrnaskin. Sedan år finns också försökett ut-man en
bildning för döva skådespelare på Teaterhögskolan i Stockholm, vilket
lång sikt kan leda till behoven för hörselhandikappade bättreatt teaterav
tillgodoses. Vissa har arbetat med taktila utställningar permanentmuseer -
eller tillfälligt för synskadade. Huvudsakligen arbetar medman annars spe--
cialvisningar befintliga utställningar.av

Inom det lokala kulturlivet omfattande arbete studieförbundengörs ett av
ordnar studiecirklar för olika med funktionsnedsättning.som grupper

12.2 Att stärka funktionshindrades kulturella möjligheter

Från handikapporganisationema har krav ytterligare insatser förrests att
kulturlivet tillgängligt. Inspiration till anpassningar från kulturlivetgöra

självt, kanske det viktigaste Konstnärer medvetetär arbetar tak-steget. som
författaretilt, skriver lättlästa böcker, utformar föreställ-teatrarsom som

ningar efter olika funktionshindrades förutsättningar eller inspirerassom av
handikapp motivkälla exempel angelägna insatser.ärsom

Många andra önskemål fysiskahandlar förändringar ioch attom man
utsträckning modern teknik i anspråk.större Vi vill betona viktentar av en

dialog mellan funktionshindradede och kultur-institutionernanära för åt-att
gärderna bästa ska behoven.sätt motsvara

I kapitlen barn haroch ungdom vi betonat lärarnas roll. Här vill vi lyftaom
fram vikten vårdpersonal, tolkar, assistenterledsagare och får infonna-attav
tion utbildningoch på kulturområdet i syfte betydelsenäven göra kulturatt av
för funktionshindrades vardagliga välfärd tydlig. Det viktigt192 är lagenatt om
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stöd och service blir verklig förservice de funktionshindrade. Vi föreslåren
därför dessa kontaktpersoner får sådan utbildning de, medatt respekten att
för uppdragsgivarens integritet, kan fungera funktionshindradessom
kulturombud.

När det gäller stöd till funktionshindradesde kulturella uttryckegna menar
vi, i linje med vad framförts i föregående kapitel, det konstnärligasom att
stödet ska fördelas efter konstnärlig kvalitet. Att utveckla de kulturellaegna
uttrycken på amatömivå bör fråga för handikapporganisationemavara en
själva föroch de studieförbund de samarbetar med och utvecklingen stöds

bidragen till dessa organisationer. Det viktigt de organi-ärgenom att egna
sationerna arbetar med detta slags frågor.

Vi stödjer vidare kravet byggnader ska fungera för den haratt nya som
funktionshinder och äldre byggnader, inom de kulturmiljövårdandeatt ramar
myndighet anvisar, ska efter förslag fram i samråd medanpassas tassom re-

för funktionshindrade. Kulturinstitutioner har statliga bidragpresentanter som
till sin verksamhet ska beakta kraven tillgänglighet på det fysiska planet.
Vi det också rimligt kreativaär lösningar utvecklas ökarattmenar att ut-som
budets begriplighet utbudet också tillgängligt försätt görssamt att annat

funktionshinder.med Exempelvis borde textmaskiner kunnapersoner en
vidare påanvändning och biografer.teatrar

Vidare vi utvecklingsarbete inom för de avde-attanser ramen resurser som
lats för IT-ändamål inom de forskningsstiftelsema utnyttjas förnya snarast att
söka de synskadade lösning på hur ska kunna användas förge text-tven att
producera syntetiskt tal.

Inom det statliga litteraturstödet bör metoder facklitte-pröva görman som
tillgänglig direkt på dator med möjlighet visa i storstil ellerratur att texten att

den tillöversätta punktslcrift eller till syntetiskt tal. Det kan sikt minska
kosmadema for talböcker.

Genom länsombud har försökt stimulera uppbyggnadenman av en om-
budskår för läsverksamhet tillsammans med med psykiska funk-personer
tionshinder. Verksamheten drivs ettåriga projekt i samarbete mellan LL-som
stiftelsen, FUB, biblioteket och studieförbunden i länet och haromsorgen,
bekostats främst med medel från Allmänna arvsfonden. Vi det ärattmenar en
angelägen uppgift fullfölja detta uppbyggnadsarbete i samtliga län.att

Vi välkomnar vidare initiativ tagits CERTEC vid Lunds uni-ett som av
versitet syftar till hjälpmed multimedieteknik, produceraatt,som av en
textlös encyklopedi för psykiskt funktionshindrade. Idén har beviljats plane-
iingsbidrag från Stiftelsen kunskaps- och kompetensutveckling. Vi attmenar
icke-verbalt material för denna funktionshindrade kan få betydelsegrupp
också internationellt.

Folkbildningen betyder mycket för med funktionshinder ochpersoner
mycket studiecirkelverksamheten bedrivs riktadi dag särskilt till dessaav

Det viktigt markera dettaär verksamhetslags har hög prioritetgrupper. attatt
193
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funktionshindradeoch vi därför förutsätter fortsattatt att stort utrymmeges
inom folkbildningens ram.

marksändandeI avtal mellan och de tv-foretagen det rimligtärstaten att
på slås fastkrav handikappanpassning för samtliga kanaler. Bl.a. bör om-

fattningen textning preciseras regleradesvenska och överens-av av program
kommelser följas Spridningen text-tv-utmstning överraskande lågärupp. av

Äveninom hörselskadade. fler har tillgång till i dennatext-tvomgruppen
i framförbefolkningen helhet det allt många äldre sak-än ärgrupp som som

sådan. Text-tv viktigt hjälpmedel för dövas och hörselskadades del-är ettnar
aktighet i samhälls- och kulturlivet. Förutom kostnaden föratt tv-appa-en ny

kan hinder tekniken sig fortfarande intei helt anpassad till äldreutgöra ärrat
funktionshindrade. tydligExempelvis skulle och lättmanövrerad fjärr-en

ocksåkontroll behöva utvecklas. Men det behövs ömsesidigt åtagande frånett
medieföretag och handikapporganisationer sprida kunskap tjänsterdeatt om

i erbjuds.redan dagsom
föreslåVi vill också arbetet med svenskproduceradetext-rv-sättningatt av

såfilmer tidigareläggs den föreligger samband med biografvis-redan iatt
då liggaDessa bearbetningar kan till grund for användning iningen. text-

maskiner möjliggöra biografföreställningaroch handikappanpassade in-av
ñlm.hemsk De tillkommande kostnaderna för detta blir i praktiken ringa och

bör delas solidariskt Filminstitutet sändande tv-kanal.ochav

Sammanfattning

För målen för handikappolitiken och kulturpolitiken ska kunna uppfyllasatt
behövs åtgärder i syfte uppnå full kulturell delaktighet jämlikhet.ochatt

I kapitlet betonar vi

vikten konstnärer samarbetar direkt med funktionshindrade,attav-
försök bör inom for det statliga litteraturstödet medgörsatt ramen-

facklitteratur tillgänglig direkt dator,göraatt
utbyggnaden länsombudsverksamheten för läsning medatt av-

psykiskt utvecklingsstörda fullföljts i hela landet,
folkbildningen i framtiden bör avdela väl tilltagnaävenatt resurser-

till verksamhet för människor funktionshinder,med
vikten folkbildningen och handikapporganisationema arbetarattav-

funktionshindradesmed utveckling amatörkulturella ut-av egna
tryck.
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I kapitlet Föreslår vi att

ledsagare och assistenter till funktionshindrade får utbildning
kulturområdet,
textmaskiner får ökad användning på och biografer,teatrar
insatserna för utveckla omvandling till syntetiskt talatt text-tvav
intensifieras,
krav handikappanpassning slås fast för samtliga marksändande
radio- och tv-kanaler,
text-tv-band tillgängliga tidigaregörs till tv-premiär förän svenska
filmer för möjliggöra visning textad svensk ñlm också påatt av
biograf.
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13 Kulturen i vardagsmiljöema

Kultur delär vardagen. Alla människor under loppeten av dagmottar av en
kulturella intryck. Många förmedlar också kulturella impulser inom förramen
sina dagliga och sina kontaktervärv med andra. Det sker ofta i de vardagliga
miljöerna -i hemmet och giannskapet, arbetsplatsen eller till ellerresan
ifrån arbetet. Detta självklartär tillämparnär vid kulturdeñnition därman en

och värderingar, och traditioner, levnadsmönsternormer och konsmär-vanor
liga uttryck ingår. Men det gäller också begreppetavgränsar såom man som
vi gjort i kapitel

Vardagsmiljöema möjligheter för öka delaktighetenstora i kulturli-ger att
Trygghet och gemenskap där kanvet. viktig grund för prövavara en att nya

verksamheter och möta uttryck.nya
I detta kapitel vi kulturen i det vardagliga livet. Vitar behandlar viktenupp

kulturen stråk i alla miljöer.att Vi har tidigareav se ett berört kulturenssom
roll i förskola och skola. I-lär behandlar vi kulturi arbetslivet, boendemiljön
och vården. Avslutningsvis vi exempel andra vardagligatar miljöerupp
där kulturen kan uppmärksammas.

13.1 Arbetslivet

Knappt fyra miljoner människor förvärvsarbetar på hel- eller deltid. Det bety-
der halvanästan befolkningen befinneratt sig arbetsplats åtminstoneen
någon del dagen eller veckan. Arbetsplatsen viktig iär radav avseendenen
förutom det självklara arbetet nödvändig inkomst. I arbetetatt kanger man
utveckla sin kompetens, dra sin utbildning och använda sitt yrkes-nytta av
kunnande. Men alla arbetsplatser inte det slaget,är många arbetsuppgifterav
är enahanda och insatseräven gjortsanonyma, under årmonotona om senare
för förändra dem. Då behövs, kanskeatt andra ställen,än inslagmer som
bidrar till främja gemenskap och sammanhållningatt mellan de anställda.

Arbetslivet kommer i framtiden ställa helt krav på medarbetarna.att nya
Kraven på utbildning ökar, kommer kräva inställning tillattman en annan
föränderlighet och rörlighet såväl arbetsmarknaden inom försom ramen
den enskilda arbetsuppgiften. I finnsdag forskaredet konstenssom attmenar
frigörande och inspirerande kraft kan till hjälp det gällernär utvecklavara att
företag och personal. Konsten har potential samla ledning och personalatt

upplevelser, stärka personalensrunt självkänslagemensamma ocksåatt men
fungera inslag i traditionellatt personalutveckling. Enett starkaresom mer 197
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samverkan anställda också förmellan de och arbetsgivarna, utrymmemen en-
skildas och idéer, kan utvecklas i syftebehöva hittaattengagemang nya sam-
verkansforrner.

historia del vårtArbetsplatsen har många gånger ären egen som en av ge-
kulturarv. Ibland denna historia tydliggjord i museisam-ärmensamma egna

lingar visar vid företaget. grunden förutvecklingen Det kan ettsom vara
bredare intresse för kultur. På arbetsplatsen knyts också vänskapsband som
har betydelse både på arbetstid och fritid. Det därför inte förvånandeär att
också intresse för ikultur utvecklas med utgångspunkt den gemenskap som

musik-finns på arbetsplatser. Körer, och och läsecirklar ärteatergrupper
kulturinsti-exempel på detta. Tillsammans med arbetskamrater besöker man

Organiseradetutioner eller del kulturevenemang slag.ta annat sats-av av
fotoateljér finns iningar arbetsplatsbibliotek, och liknande varierandesom

utsträckning. På många bildar anställda konstföreningar.arbetsplatser de
anställda inomEn del arbetsgivare stöd till kulturverksamhet bland sinager

fackförbund harför personalpoltiken. Många fackklubbar ochramen engage-
organisationemassig i kulturfrågorna. Motiven till de fackligarat engage-

flera. handlar dels bredda denför kultur arbetsplatserna Detär attmang om
fackliga till delaktigheten i kulturlivet.verksamheten, dels bidra ökaatt

Attityder och vanor

för såvälKulturutredningen har låtit genomföra intervjuer med representanter
arbetsgivarsidan Resultatet visar in-de fackliga kollektiven med atttre som

starkt inom LO- TCO-för arbeta kulturverksamhet ochmed ärtresset att
inte finns med på förorganisationerna medan kulturverksamhet programmet

sig SACO-förbunden eller SAF.vare
SCBIS ULF-undersökning LO låtitEn bearbetning data från göraav som

LO-gmppen andelenstatistiskt underlag. visar det inomDen äratt somger
fi-Nedanståendekulturellt aktiva lägst. Vi har bearbetat materialet vidare.är

8.2kapitelslag den presenterades iärgur av samma som som

1 1995: med företrädare för folk-Nowak L Kultur skymundan. Intervjueri
rörelser föreningsliv /tulturaktiviteteroch inom organisationerna;om ram.
Studie för Kulturutredningen.

2 specialbearbetning SCB/ULF 1990-91 18 befolk-Baserad dären av
ningsgrupper enligt ovanstående diagram studerats med avseende påhar

be-12 kulturaktiviteter. Aktiviteterna valda så dem ärär att avsex av
egenutövande Andelen besökaresökskaraktär och karaktär.ärsex av re-

befolkningsgruppspektive år. i vissa fall oftare. inom varje harutövare per
fårrangordnats så har högsta andelenden utövareatt grupp som rangpo-

e. 18 andel får 1 ioch den har minstäng utövare rangpoäng re-grupp som
198 inomspektive aktivitet. Observera således måttet mångsidighetenatt anger
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Figuren visar LO- TCO-medlemmarna,och framför alltatt männen, är
mindre kulturellt aktiva SACO-medlemmarnaän De äldre mindre aktivaär än
de Arbetsplatser där andel medlemmar i LO TCOär och där-yngre. stor ären
för lämpliga miljöer för kulturpolitiska insatser med syfte nåatt grupper som
har realtivt låg kulturell aktivitet.sett

Samtidigt det viktigt hållaär i minnet det finns inomatt att stora grupper
just dessa kollektiv fått lämna arbetsmarknaden till följd den rådandesom av
arbetslösheten. Flera fackligade organisationerna har ambitionerav att ta ett
ökande för sina medlemmar utanför arbetsplatserna.ansvar

Rangpoäng
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respektive gruppoch inte matt enskilda individersär mángsidighet.ett
Aktiviteter: bio. konsert. konstutställning. ellerteater, ut-museum annan
ställning. bibliotek spela instrument. sjunga i kör, delta i studiecirkel,-
slöjda textilt eller hån, måla eller teckna, skriva dagbok eller dikter, läsa
böcker. De i 199och äldsta ingår analysen.yngsta
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Statliga stöd

Även kulturverksarnhet och åtgärder för främja intresset för kultur fö-om att
rekommit inom arbetslivet långsedan tid tillbaka förstdet efter införandetvar

1974 års kulturpolitik aktivt stödjabörjade det. Redan 1975/76av statensom
infördes det särskilda bidrag for inrätta arbetsplatsbibliotek existeradeatt som
fram 1992/93 då de avskaffades förslag den bidragsfördelandet.o.m. av
myndigheten Kulturrådet. Arbetsplatsbibliotek fanns då i närmare varannan
kommun i landet, fördelade 900på drygt arbetsplatser. Vid den tidpunkten
hade svårigheter i den kommunala ekonomin lett till minskande antalett an-
sökningar. Huvuddelen anslaget har istället inlemmats i anslaget för lokalav
biblioteksutveckling. En mindre del bibehölls förstärkning det all-som en av

bidraget tillmänna Kultur i arbetslivet.
År 1976 startade internationellt arbetslivsprojekt i UNESCO:s regi,ett

Culture and Working Life, där Sverige utsågs till samordnare. I och med
detta öppnades möjlighet arbeta målmedvetet med kultur i arbetsli-atten mer

Två år sammanfattades erfarenheter och förslag ivet. senare rapporten som
förutom de erfarenheternasvenska också innehöll motsvarande från fem
andra länder i ochöst väst.

Under den tid det internationella projektet pågick arbetade Kultunådet, ef-
initiativ från fackliga organisationer och några studieförbund, fram förslagter

till regeringen särskilt utvecklingsprojekt, "Kultur i arbetslivet". Dettaettom
projekt erhöll statliga medel 4 miljoner kronor under perioden 19780 9om ca
till 1984/85 och drevs på arbetsplatsertotalt i samarbete mellan LO,sex
TCO, ABF, TBV och Kulturrådet. Syftet projektetmed attvar engagera nya

i kulturlivet och arbetet mynnade bl.a. uti handlingsprogram. Därgrupper ett
föreslogs bl.a. utvidgad for de fackliga organisationernarätt arbeta ocksåatt
med kulturfrågor arbetsplatsen.

År 1985/86 infördes bidrag totalt 2 miljoner kronorett nytt avsett att
stimulera kulturverksamhet på arbetsplatser. Under fyra år fördelades bidra-

till lokala projekt inom organisationerna Litteraturfrämjandet, Konstfrärn-get
jandet, Skådebanan och Sveriges konstföreningars riksförbund i samverkan
med de fackliga organisationerna. Inom för anslaget utbildades ocksåramen
kulturombud. Bidraget fördelades under de första åren regeringen ochtre av
under 1988/89 Kulturrådet.av

Sedan 1989/90 projektmedlen för "Kultur iär arbetslivet" perrnanentade i
särskild anslagspost. För budgetåret 1995/96 har anslaget förstärkts med 4en

miljoner kronor till 7,3 miljoner honor på årsbasis.
Med anledning riksdagen beslutat ökning medlen till kulturiattav om av

arbeslivet har Kulturrådet utarbetat forstrategi hur medlen ska fördelas.en
Man betonar kulturverksamheter bör tydligt förankrade i arbetslivetatt vara
och villkor.dess Detta ställer krav bl.a. på de konstnärer och andra kulturar-
betare deltar verksamheten sin verksamhet till formerattsom anpassa nya
med bibehållen kvalitet. innebärDet också starkt markerat200 att attman ar-
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betsmiljön i sig kan fungera utgångspunkt och brygga for projekten.som en
Arbetets kulturdimension bör lyftas fram, vilket kan görasegen t.ex. genom

belysa den arbetsplatsens eller yrkets historia,att ocksåegna attmen genom
påverka framtidens arbetsplats och konstnärlig dimension dengenom en ge

förbättrad arbetsmiljö. Kultur arbetsplatsen erbjuder också möjligheten en
upprätthålla kontakt med arbetskamrater arbete elleratt är utansom som

pensionerats hälso- eller åldersskäl.av

Allmänna erfarenheter förslagoch

Det finns många olika skäl för utveckla kulturverksamheten på arbetsplat-att
serna:

Gemenskapen på arbetsplatserna och påverkan från arbetskamrater betyder-
förmycket dem inte har delta kulturverksamheteniattsom vanan

Kultur-aktiviteter kan samla ledning och anställda upple-nmt gemensamma-
velser positivt inslag i traditionell personalutveckling.ett en-
Forskare den kraft kulturen bär med sig kan till hjälpattmenar som vara-

det gäller företagnär utveckla och anställda.att
Kontakten med arbetskamrater arbete eller pensioneratsär utansom som-

hälso- eller åldersskäl kan upprätthållas.av
Kulturen kan belysa och gestalta arbetslivets villkor.-
Verksamheten med bibliotek på arbetsplatser har visat sig be-storvara av

tydelse, bl.a. för skiftarbetare har svårt sig till folkbiblioteket ochatt tasom
för väcka intresse för boken bland dem inte läser böcker. Arbets-att som nu
platsbiblioteken har därför viktig funktion fylla. Bidrag från företagenatten
och samarbete mellan arbetsplatsbibliotek och folkbibliotek har bety-stor
delse. Många arbetsplatsbibliotek har kommit igång tack samarbete mel-vare
lan facklig organisation och "En bok för alla". Deras utgivning bör använ-en
das i utsträckning påstörre arbetsplatserna, särskilt där det inte finns arbets-
platsbibliotek.

Undersökningar pekar på Studieförbunden har allt svårare nå delta-att att
i yrkesverksam ålder. Ett effektivt nå mellan 20 ochsättgare att personer

64 år uppsökandeär verksamhet i arbetslivet. Studieförbunden bedriver re-
dan i dag fackliga, politiska och andra cirklar där deltagarna rekryteras inom
arbetslivet. Det kan viktigt för folkbildningens profil vidgavara attegen
rekryteringsbasen på arbetsplatserna erbjuda kulturella ochävenattgenom
estetiska cirklar i många fall kan genomföras i anslutning till arbetsdagensom
och/eller arbetslokalema.

Det arbete syftar till bevara äldre industrimiljöer, arbets-attsom att starta
livsmuseer eller på dokumentera arbetslivetsätt har mångaannat engagerat

inte tidigare varit intresserade kultur. Det finns också andra arbets-som av
platser, och från tid, inte dendel industriella epokenärsenare som en av som
också kan värdefulla bevara. Den kompetens finns på Arbetetsattvara som 201
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bör få möjlighet utvecklas för komma till användning i sådantatt attmuseum
arbete. Fler kulturinstitutioner och konstnärligt yrkesverksamma skulle kunna

betydande insats belysa arbetslivets villkor.och gestaltagöra atten genom
Stora förändringar skulle kunna genomföras bl.a. konstnärlig ut-genom
smyckning. Större, långsiktiga insatser projekt stödjasoch borde kunna av
Stiftelsen framtidens kultur.

Erfarenheter anslaget Kultur arbetslivetiav

gjortKulturrådet har utvärdering hur statsbidraget hittills har använts.aven
framgår i projekt kulturinsti-Av den vissa lyckats bygga broar mellanatt man

tutioner och och verksamhet de anställda själva be-teatrarsom museer som
driver. Man kan också projekten väckt intresse för kultur hosatt ettse perso-

tidigare varit ointresserade. Däremot har svårighetersett attner som man
finna former för hjälp bidraget. Projektkulturverksamheten mednya av som
beviljats utsträckningmedel har i följt de arbetsformer redan ärstor som

inom folkbildningen studiecirklar och kulturprograrn.gängse som
Det påfallande hur få utvärderingar och hur många förändringarär av an-

"Kulturüislagen till arbetslivet" genomförts den korta tidunder desom
funnits. Projektet har omstrukturerats många gånger under de knappt tio år
det existerat. Bidragsfördelningen har flyttats och ändamålen förskjutits. Det

uthållighet, systematiska spridningbehövs utvärderingar och en av
erfarenheter for "Kultur i arbetslivet" Visatsningar på ska lyckas.att attanser
reglerna för därför inte alltförbidragsfördelning bör genomgå stora
förändringar och bl.a. informationen projekten behöver förbättras. Iatt om

vilkenden fortsatta uppföljningen bidraget bör försöka tydligt iattav man se
utsträckning inte tidigare varit intresse-verksamheten engagerat personer som
rade kultur.av

Framtida arbetslivetinriktning anslaget Kultur iav

Det angeläget utvecklingen kulturlivet gåri riktning ökad delak-är att motav
tighet, jämlikhet jämställdhet. statliga till kulturi arbetslivetoch Det stödet är

viktigt imedel detta arbete. Det ska främja bred kulturverksamhet medett en
arbetsplatsen och arbetsgemenskapen utgångspunkt.som

Projektverksamheten inom för dessa särskilda medel kan bl.a.:ramen

kulturarrangemang och vidga erfarenhetsra-skapandeegetgenom genom-
och såväl känslomässiga intellektuella upplevelser,mama ge som

berika arbetet och arbetsgemenskapen,-
belysa arbetsmiljöfrågor arbetets villkor,och-
dokumentera arbetsplatsen ellerden yrkets historia,egna-

arbetslösa möjligheter deltaattge-
202
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En förskjutning inriktningen verksamheten tydligare fastaav av mot att ta
på arbetets kulturdimension bör ske. Projekten ska uppfylla krav på kvalitet
och mångfald.

Vi vill också understryka betydelsen utvecklingsarbete syftar tillettav som
finna metoder där erfarenheteratt och tankar arbetsliv, vardag ochegna om

framtid kan gestaltas inom för kulturverksamhet.ramen en egen
Vi viktig del kulturverksamhetenatt inom arbetslivetanser en av är att ut-

veckla kulturombudnät arbetsplatserna. Ombudenett kanav kontakt-vara
länkar till såväl kulturlivet till folkbildningen och folkrörelsema.som

Kulturinstitutioner och andra i kulturlivet bör aktivt söka samarbeteparter
med de fackliga organisationerna. Samtidigt behöver kulturens former och
innehåll förändras för bättre knyta till de behov människoratt har ochan som
den verklighet leverman

Samarbetet med yrkesmässigt arbetande konstnärer bör utvecklas. Dels ger
det konstnärerna vidgade erfarenheter sin konstutövning, dels har de storen
betydelse for verksamheten. De kan också många gångar minska främling-
skap inför kulturen. Men detta ställer krav på de ibland måste sinatt anpassa
verksamhet till former, bibehållenmed kvalitet.nya

Informationen "Kulturi arbetslivet" behöver förbättras bl.a. in-om genom
formationsmaterial och seminarier för sprida erfarenheter idéer tillatt samt

projekt. Fler utåtriktade aktiviteter ökar kännedomnya verksamhetensom om
behövs.

Ett viktigt led i arbetet för öka intresset projekt högatt konst-ettvore av
närlig kvalitet med deltagande fackliga organisationer i hela landet.av

13.2 Boendemiljön

l det hemmet uttrycker människor sin identitet och kulturellaegna tillhörighet.
I valet tavlor, textilier och vardagsredskap får den smakenav egna ett utrym-

Det också i hemmetär individen har sin första ochme. krets förnärmaste
kultur. Det därär kan tillåta sig släppa loss sin fantasi, sjunga ochman att
spela också stifta bekantskap med och berättelsermen för förstasagor
gången.

Området där vi bor också platsen forär social och kulturell gemenskap i en
lite vidare krets. Den byggda miljön kan lämna eller litet förstort utrymme

och gemenskapskänsla. Det kan handla tillgångsamvaro till biblio-torg,om
andrateksñlial eller biograf i föronscentmm eller bygdegård och före-ett

ningslokaler lokalt på mindre Boendemiljönsamt ett ärmuseum ort.en ett
viktigt uttryck inte bara for vår materiella standard också signalerutan ger om
vår kulturella välfärd. Ett bostadsområde eller bygd kan harmonisken vara en
enhet med byggnader och människor i samklang, det ocksåkan visamen
tydliga tecken på segregation, likriktning dishannoni.eller 203
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Bostäder "kommunicerar"och byggnader både med förbipasserande och
med dem bor Ofta förses eller of-där. entréer parkområden medtorg,som
fentligt finansierad Sedan 1960-taletkonst. början har det funnits förmån-av
liga lån för konstnärliga utsmyckningen bostadsområden.avsedda den Iav
takt byggandet minskat bostadsfinansieringsprincipema föränd-med ochatt

1992har behov principer för Lånen sedanstödet. ärrats settman av nya er-
1987/88stöd i form räntebidrag. Sedan finns,motsvarandesatta ettav av

1992/93,med undantag för år bidragsram avsedd för konstnärlig ut-en
i Budgetåret 1994/95smyckning bostadsområden. kunde bidrag sökas även

för utsmyckning tidigare färdigställda bostadsområden. Staten har bl.a.av
stimuleraarbetat med bred kampanj för till konst i boendemiljö. Inrikt-atten

ning organisation insatser för i offentlig miljöoch konst har nyli-statensav
statlig utredning. I kapitel 24 Bild och form och 25översettsgen av en

Arkitektur samhällsplanering behandlas frågor ytterligare.och dessa
I boenderniljön känner människor i bästa fall hemmahörighet.trygghet och

För många där förankring. i takt medhembygden trakt känner Menär en man
urbanisering, folkomflyttning bostadsområdenaoch ökad invandring har
också bli för känslor isolering.kommit symboler maktlöshet ochav av

förstörelse signaler från behö-Klotter och i stadsmiljöer tolkas densom som
bli uppmärksammad. Människor blir kvari avfolk-vill sedd ochver som en

ningsbygd människorsina tidigare sociala relationer. Ett red-sätttappar att ge
skap sin närmiljö varit arbeta med kul-påverka och förbättra haratt attegen
turprojekt i bostadsområdena såväl i staden på landsbygden.som

kulturaktiviteter Bibliote-I många bostadsområden pågår det olika slag.av
ket med något studieförbund, kyrkanorganiserar kulturprograrn tillsammans
ordnar musikafmar, ungdomsorganisationer filmvisning, hem-arrangerar

fö-bygdsföreningar visar på hantverk, pensionärsförenin gar arrangerarprov
redrag uppläsningar. handlar verksamheter lokalt initiativ, oftaoch Det om

hjälpmed ideella krafter.av

Statligt kultur boendemiljöstäd till i

1976 medelRedan ansökte Studieförbundet Vuxenskolan hos regeringen om
till kulturprojekt i boendemiljö. Regeringen år sammanlagtanslog under sex
2,6 miljoner projekt till medkronor och antal kom stånd i samarbeteett ston
Kulturrådet. Syftet med kulturprojekt i boendemiljön har både varit deatt ge
boende kunskap lokala miljön och aktivt sin meningden uttryckaatt omom
den. Syftet också varit vilket förstärkahar öka gemenskapen, sikt kanatt
beredskapen påverka. Tanken varitockså har de olikaattatt man genom pro-
jekten iskulle motverka negativa och destruktiva tendenser bostadsområdena.
Ytterligare syfte har varit undanröja det hinder avstånd till institu-ett att som
tioner Naturligtvis ambitionenoch innebär. har nåattarrangemang nya grup-

funnits i Utvärderingmed bilden. viktig del arbetet i syfte att204 per var en av
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kunna sprida erfarenheter från olika verksamheter till andra delar landet.av
Tanken med projekten har också varit inte skapaatt starta en process att-
isolerade spektakulära evenemang.

En slutsats från utvärderingen projektet åtgärderär det här slagetattav av
ofta "ökar pulsen" i bostadsområde och studieförbundenett mycket välatt
kan fungera huvudman för verksamheten. Utvärderingen visadesom detatt

förberedandeär skiljerett aktiviteter med kultur isteg boendemiljö frånsorti
andra studieförbundsanknutna verksamheter. I förberedande skede behö-ett

kämtrupp ornrådesanknutna stimuleras tillver en av uppsökandepersoner
verksamhet särskilt studieprogram. Likasåett behöver kulturarbetaregenom
kontaktas på förberedande stadium studieförbundensett försorg.genom

Övriga erfarenheter

De intervjuer med för boendeorganisationer virepresentanter låtit görasom
pekar på inom hyresgäströrelsenatt organisatoriska föränd-man attmenar
ringar inom den verksamehten har lett till för arbeteegna medatt utrymmet
kulturfrågor minskat i takt med för hyresgästföreningensatt lokalav-ansvaret
delningar utvidgats beslutsfattandemed budgetansvar och Benägenhe-eget

kulturaktiviteterten att har minskatdåsatsa kostna-pengar sett attman
derna och andra aspekter på boendet har prioriterats inom den avdelade
budgeten. Samtidigt har åtstrarnningama i den kommunala ekonomin drabbat
kulturen i bostadsområdena med nedläggning biblioteksñlialer och min-av
skade bidrag till ungdoms- och pensionärsorganisationemas lokala verk-
samhet.

Framtida inriktning

Kulturprojekten i boendemiljön iblandhar fått likheter med verksamhetstora
redan bedrivs inom studieförbunden. Kanske behövssom egentligen inte sär-

skilda projektmedel för driva kultur i boenderniljön Studieförbundenatt
borde använda hittills gjorda erfarenheter försnarare utvecklaatt nya ar-
betsmetoder bl.a. i syfte åstadkomma större samverkan mellanatt förenings-
liv, kulturinstitutioner och verksamhet.egen

Samtidigt bör beakta mellangränserna arbetsfri tid och arbetstidattman
troligen kommer förskjutas i framtiden. Det kan innebäraatt arbetsdagenatt
blir kortare, det finns också risk ställsmen heltatt storaen grupper permanent
utanför arbetsmarknaden. Framför allt kan det handla ungdomar inteom som
kan beredas plats i arbetslivet utbildningennär avslutats.

3 Se not 205
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Folkbildningen, hembygdsrörelsen och de fackliga organisationerna i
samverkan med boendeorganisationema har förutsättningar enskildamötaatt
människors och olika kulturella behov och intressen med förankringgruppers
ide vardagliga miljöerna. samarbetsformer och behöver utvecklasen samsyn
for satsningar kulturverksamhet i människors olika vardagsrniljöer.

13.3 Vården

finnsDet flera anledningar till under de decennierna fästatt senasteman upp-
märksamhet på behovet kulturverksamhet i vårdmiljön. Sedan 1974 årsav
kulturpolitik trädde i kraft har antalet 70 åröver ökat med änpersoner mer
300 000 och ökningen fortsätter. Det betyder vi i dag har många piggaatt

aktivaoch i åldrarna högt pensionsåldemöver också ökandepersoner ettmen
antal äldre i behov vård och Långvården utvecklades i skalaav omsorg. stor
under 1960- och l970-talen och såväl anhöriga personal kunde konstate-som

det fanns risk för de vårdades intedär ñck den stimulansatt attra som som
behövdes for slå vakt och utveckla det friskaännuatt om

Hela hälso- och sjukvården har genomgått förändringar under destora
gångna 20 åren. periodensI början genomfördes rationaliseringar leddesom
till arbetsuppgifter specialiserades till börja med uppmärk-att utan att attman
sammade patienten människa inte sällan korn i kläm. Rationalisering-att som

ledde till antalet vårdplatser minskade kraftigt inom sjukvård.all slagsattarna
Mellan 1980 och 1990 skedde minskningar med 20 % vårdplatsemarunt av
-inom psykiatrisk vård med så många 60 %.nästansom

Trots minskat antal vårdplatser har antalet intagna patienter, med undantag
for den psykiatriska vården, ökat. Inom somatisk långvård 1990-talettas
dubbelt så många patienter in för vård for 10-15 år sedan. Behandlings-som
tiderna inom sjukhusvården har således kunnat kortas. Många patienter be-
handlas också inom för primärvården. På tid har uppmärksam-ramen senare-
het riktats behovet omvårdnad, begrepp delvis inte heltemot ettav som men
sammanfaller med medicinsk vård eftersom i det in ocksåvägerman psy-
kiska, sociala och kulturella aspekter.

Även vårdtidema kortats för de flesta har många fortfarandeom grupper
behov kvalitet i omvårdnaden. Det kan gälla alla de äldre vistasextraav som
inom långtidsvård eller hemsjukvården. Nytillkomna AIDS-grupper som
sjuka kan ha långa vårdtider och lida isolering från normalt samhällsliv.av
Uppmärksamheten viktenpå barn särskild stimulans under sjuk-attav ge en .husvistelse har också ökat.

En faktor påverkat kulturverksamhet i vårdmiljön ärsom synen att man
i 1974 års kulturpolitik räknade in sjuka bland de med särskilda be-grupper
hov skulle uppmärksammas. Det ledde till landstingen fick särskildsom att en

206



Kulturen vardagsmiljöernai

roll kulturförmedlare tydliggjord, även exempelvis sjukhusbiblioteksom om
förekom sedan länge.

Utredningen Kultur värdeniom

En omfattande utredning, Kultur i vården, inleddes 1980 initiativ Kul-av
turrådet i syfte stärka kulturens ställning i vårdenatt analysera vilkensamt att
inriktning kulturverksamheten lämpligen bör ha och i vilka former den bör
bedrivas. Inom för utredningen och den verksamhet sedan följde iramen som
landstingens regi har många positiva erfarenheter gjorts. Man når i sjukhus-
eller vårdmiljö alla slags människor. För del blir det kanske förstaannan en

med kulturen, förmötet andra kompensation och igenkännande ien ett en an-
främmande miljö.nars

Utvärderingar har också givit vid handen kulturinslag i vårdmiljönatt ger
många positiva medicinska effekter. Kultur i vården ocksårent arbetstill-ger
fällen för många kulturarbetare i landet och minskar beroendetrunt om av
storstadsregionema arbetsmarknad.som

Kulturrådet skiljer i sin utvärdering på kultur i vården och kultur till vår-
den. Med kultur i vården Kulturrådet kan föra in kulturper-menar att ettman
spektiv i vårdmiljön med hjälp den personalen. Promenad, högläs-av egna
ning och samtal skilda slag exempel på detta.är Kulturverksamhet iav
vårdmiljöer består också biblioteksservice, utsmyckning, arbetsterapi ochav
tillgång till massmedier. Med kultur till vården rådet kulturarbetareattmenar
och studieförbund till hjälp för inom den dagliga rutinen i vårdentas att, men
utanför det nödvändiga omvårdnadsprogrammet, tillföra inslag av evene-
mangskaraktär. Dessutom finns kultur inslag i terapin i formsom t.ex. av
musikterapi och bildterapi.

Framtida inriktning

Båda aspekterna kulturen vi beskrivit behövs för kvalitet isom attovan ge
vården. Under delen 1980-talet emellertid insiktenväxte framsenare av att

på kultur i vården behövde Slutsatsen mångasynen programin-nyanseras. att
slag störde underlättadeän vardagen ledde till drog nyttigasnarare att man er-
farenheter för framtiden. Under år har tyngdpunkten förskjutits frånsenare att
erbjuda kultur-inslag till lägga kulturperspektiv på vardagsmiljön inomatt ett
vården. Där spelar vårdpersonalen, folkbildningen och ideella organisationer
huvudrollen tillsammans med patientens anhöriga. Patienten isätts centrum,
totalmiljön omkring ska stimulerande. Det kan interunt i första handvara
åstadkommas besök musikgrupper eller andra sporadiska aktivite-genom av

Man har i många fall avlägsnat sig ifrånter. på vårdmiljönsynen som en
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för arbetstillfällen för kulturarbetare och lträver dearena att program som er-
bjuds ska anpassade till patienternas särskilda behov.vara

Som led i FN kulturårtionde 1988-1997 har projektetett "Arts in:s
Hospital" Landstingsförbundet har uppdraget svenska UNESCO-startat. av
rådet Sverige. Sedan 1992 har också Svenska kommun-att representera

ÄDEL-reformenförbundet kommit med i projektet efter genomfördes.att
Man bl.a. nyhetsbrev för informera olika kulturprojektut ett attger om som
pågår inom vården eller från konferenser på Flera olikarapporterar temat.
studier kraftfullt stöd för omvårdnadsperspektivet patienterna.ger gentemot
Att hela individen -inte bara kropp också själ verkar befrärnjandetse utan -
på välbeñnnandet och kan aktivera slumrande hos individen.resurser

ÄDEL-reformenGenom har huvudmannaskapet för äldrevården, med un-
dantag för den medicinska delen, överförts till kommunerna. Kommu-rent

har tagit för de lokalaöver sjukhemmen och hemvården. Manansvaretnerna
har således utökat sitt till alla omvårdnadsformer för iäldre behovansvar av
service, medicinsk vård, med skalan från hemtjänst för relativtutom rent
friska äldre via dagcenter, servicehus, ålderdomshem och sjukhem till
hemvård i livets slutskede.

Eftersom äldrevården utgjorde del landstingens tidigare insatserstoren av
har överförts från landsting till kommuner och således splittratsstora resurser
på fler huvudmän. Det finns risk till kulturverksamhet i vårdenatten pengar
dras in till förmån för grundläggande kostnader kräver täckning i ettsom
skede då kommunernas krympande, antalet äldreär ökar och heltresurser ett

ska finna sin form. Samtidigt överför-ingengörnytt omsorgsansvar storaav
delar de tidigare från landstinget till kommunerna kompetensav resurserna att

byggts inom landstingen 1980-taletunder förlorad.går I inven-som upp en
tering Malmöhus läns landsting gjorde i slutet 1992 rapporteradessom attav
flera landsting inte hade klarat sina relationer till de huvudmännen förut nya
äldrevården. Där också exempel landsting där överlämnandet fungeratges
bra och kontakten fortsätter i form samarbete.ettav

Kulturen har given plats i alla vårdmiljöer främst led ien ett attsom ge
varje individ situation så långt möjligt liknar den i friskadet livet.en som
Några grundläggande frågor intresse för musik, bildkonst ocht.ex.om
litteratur, också kulturverksamhet, borde därför ingå i rutinen förmen annan
intagning patienter i vårdforrner med långa behandlingstider. Viav menar
också det angeläget slå vaktär de landstingen avdelatatt att om resurser som
för kulturverksamhet åtminstoneoch de kan bibehållas oförändrad nivå.att

ÄDEL-refor-De överförts till kommunerna i samband medresurser som
bör fortsättningsvis kommaäven de vårdtagandes kulturella välfärd tillmen

del, formerna kan förändrasäven och förnyas.om
Det finns starka skäl kulturi vården fortsatt uppmärksamhet ochatt ge

tyngd. Verksamheten sjukhus och vårdinstitutioner har utvecklats positivt.
Kulturverksamheten inom vården befinner sig allt fortfarande i slagstrots en208
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etableringsfas. Därför det angelägetär Kulturrådet, i samarbete med berör-att
da inom landsting och kommuner, fårparter uppdraget utvärderasnarast att

ÄDEL-refomzeneffekterna kulturell synpunkt.av ur

13.4 Andra miljöer

Under de decennierna försökhar gjorts kombinera kulturellsenaste verk-att
samhet med människor naturligt befinner sig också på andraatt platser eller i
andra situationer. Landstinget i Stockholms län har tagit initiativ till försök
med kultur i resandemiljön. Lokaltrafiken utnyttjar annonsplatser för att
sprida smakprov lyriken. Intresset från de resande tycks ha varit Påur stort.
vissa järnvägslinjer har försök gjorts med boksnurror där erbjudsresenärerna
möjlighet till läsning under och för sedan kunna lämna bokenresan att
avstigningsstationen. I exempelvis Göteborg sedan några årprövas dans- och
mimverksamhet och erbjuda kulturupplevelsersätt mitt igator torg ett att-
vimlet. Det finns också gatukultur med allt från fakirer till marionett-en
spelare. Så når kulturen i det offentliga begränsningaross mest rummet utan
och på förhand uppbyggda förväntningar färdigaeller sociala Manmönster.
kan också bjuda kultur där människor lediga ochär avspända, på semestern

vardagens kravnär släppt Att kombinera semestervistelser medgreppet.
kultur- och utbildningsverksamhet blir allt vanligare.

Att på fantasifullt försöka sigsätt människor inärma miljöerett där de
ändå vistas och kanske tillbringar tid i innehållslös kan braväntanen ettvara

väcka intressesätt och bryta mark. Men erfarenhetenatt pekar också detatt
viktigtär med den personliga bearbetningen. Samtidigt det påfallande vil-är

ken påhittighet kommer till uttryck då kommersiella budskap sprids.som
Många människor tillbringar mycket tid i köer och olika slagtransporter av -
såväl i storstäderna i glesbygd. iAtt dessa situationer erbjuda bilder ellersom
korta hög kvalitet kantexter värt pröva.av attvara

Sammanfattning

I kapitlet betonar

betydelsen fortsatta insatser kulturområdet inom arbetslivetsav-
ram,
vikten boenderniljön till utgångspunkt för arbetet medattav tas att-
vidga människans delaktighet kulturlivet,i
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betydelsen kulturverksamhet kulturaktiviteteroch inslag iav som-
vårdsektornsolika delar för såväl de vårdade för personalen.som

I kapitlet föreslår vi

utvecklas för satsningar på kulturverksamhet iatt en samsyn-
människors olika vardagsmiljöer,

Kulturrådet, i samarbete med berörda fåratt parter, snarast-
ÄDEL-reformenuppdraget effekternautvärdera kul-att av ur

turell synpunkt
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Engagerade människor och brett förankrat, vitalt föreningsliv nödvändi-ett är
förutsättningar för levande kulturliv.ettga
Många föreningar bedriver verksamhet på något berör kultur-sätten som

området och har betydelse för medlemmarnas kulturella identitet ochsom en-
För många föreningar kulturen självaär kärnan i verksamheten,gagemang.

för andra instrument för uppnå något Tyngdpunkten väljer viett att annat. att
lägga föreningar och organisationer inom kulturområdet och de många
eldsjälar finns där.som

14.1 Deltagande i föreningslivet

Motiven med i föreningar skiftar i hög grad. Det kan handlaatt vara t.ex. om
tillsammans med andra hävda sina intressen, finna åsiktsgemen-att attegna

skap och social gemenskap eller hitta sammanhang för aktiviteteratt ett man
själv vill delta i eller Oavsett motiv innebärutöva. själva föreningsforrnen ett
individuellt ansvarstagande på demokratiska grunder samtidigt aktivite-som

erbjuder tillfällen till gemenskap med andra.terna Därmed föreningarnautgör
viktig grundsten i samhällslivet och förutsättning för människors möj-en en

ligheter påverka och bli delaktiga i kulturlivet, bådeatt aktivitetergenom egna
och tillfällen del vad andra skapar.att tagenom av

Anslutningsgrad

Föreningslivet i vid mening berör de flesta svenskar. Man räknar med att ca
90 % befolkningen förening15 år medlem i åtminstoneöver är Detav ären
vanligare med i flera föreningarär bara i För denän delenatt man en. yngre

befolkningen medlemsanslumingenär något lägre för de äldre ochav än upp-
går till 75 %. I kapitel 10 Ungdomars vilja och val har vi diskuterat före-ca
ningarnas betydelse för ungdomars kulturaktiviteter.

1 Häll L/SCB 1994: Föreningslivet Sverige.i Rapport 86 i serien Lev-nr
nadsförhållanden. Statistiska Centralbyrån. 211
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Andelen befolkningen anslutna till olika föreningarär varierarav som stort
mellan olika föreningar.typer av

73 % intresseföreningar fackföreningar, konsumentkooperativsom
och boendeförenin gar,

46 % fritids- och rekreationsföreningar idrotts- och hobbyföre--
ningar,

25 % föreningar med ideologisk inriktning, politiskt somt.ex. part
omfattar 13 % befolkningen,av

9 % humanitära organisationer,
8 % miljöorganisationer,
5 % kyrkor och samfund exkl. Svenska Kyrkan,

19 % föreningar för vissa gruppintressen, föräldraföreningart.ex.
och pensionärsföreningar liksom handikapp- och invandrar-
föreningar.

Kultwföreningar ansluter 20 % befolkningen och de flesta medlem-ärav
mari endast kulturell förening. Det vanligaste medlemärtyp ären av att man
i konstföreningen 8 %, eller hembygdsförening 7 %. Föreningaren
inom områdena dans, musik och litteratur lockar vardera 2-4 % be-teater, av
folkningen. Andra kulturella föreningar filmklubbar, vänföre-ärtyper av
ningar till kulturinstitutioner, litterära sällskap m.m.

Medlemsskap i ideologiska föreningar i föreningaroch för gruppintressen
hänger i viss utsträckning med medlemskap i kulturell förening.samman en
Av medlemmar i de först föreningarnanämnda drygt ocksåär med-treen av
lem i någon kulturell förening.

Anslutningsgraden inom föreningslivet tämligen stabil. Man kanär dock
konstatera ökat intresse för fritids- och rekreationsföreningar, främstett
idrottsföreningar, minskatoch intresse för idéorganisationer.ett

Aktivt tetsgrad

Aktivitetsgraden i föreningarna varierar mycket mellan olika individer.
Somliga nöjer sig med uttrycka sympati för föreningen betalaatt attgenom en
årsavgift. Men för de flesta inte det tillräckligt. 67 % befolkningenär av

de varit minst något föreningsmöte under året. Här ingårattuppger senaste
såväl fackföreningsmöten på arbetstid opinionsmöten, informationsmö-som

och debatter föreningen jämförNär aktivitetsgradenten som arrangerar. man
stabilmellan åren 1982 1991och finner Möjligtvisden varit mycketattman

kan viss ökning föreningsaktiviteten bland äldre 45-74 årman se en av
medan de i åldern 25-44 år minskatär sitt något. Man kansom engagemang

2 SCB 1993: Fritid 1976-1991. Rapport 85 i serien Levnadsför-nr
212 Statistiskahållanden. Centralbyrån.
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vidare de aktivaär baraän på ökatnotera att frånmöten 41 %som attmer
till 44 %. Denna förändring tillskrivs kvinnors ökade aktivitet.

Inom kulturföreningarna aktivitetsgradenär hög och änmer varannan
medlem har under det året varit på något Nästanmöte. femtesenaste var
ansluten medlem någonhar form förtroendeuppdrag. En typisk imedlemav

kulturförening välutbildadär och mellan 45 och 65 år, period i livet dåen en
barnen flyttat hemifrån och då friaden tiden och den privata ekonomin ger
möjligheter sig kulturellaägna intressen.att egna

Samtidigt vi kulturaktiviteter i föreningslivet minskat i omfattning.vet att
De spelar instrument, tecknar och målar eller skriver det oftare isom gör

formerandra i föreningensän eller studiecirkelns form. Att föreningslivet i
kulturpolitiskt avseende mark illustreras också idébumade före-tappat attav
ningarna minskat i medlemstal.

Även det totala antalet medlemmar i del föreningar sjunker behöverom en
det inte tyda på färre antal människor medlemmarär i föreningar.att ett
Snarare kan det förhålla sig så det blir mindre vanligt ansluta sig tillatt att
flera olika föreningar. Ett motiv kan få tid för omfattande ochatt ettvara mer
tidskrävande i förening. Men det inte lätt få framär någraengagemang en att
säkra uppgifter på denna punkt.

14.2 Aktörer i det lokala kulturlivet

Studieförbund

Studieförbunden spelar viktig roll studiecirklar och arrangören genom som
öppenhetenkulturprogram. allmänheten tydligt kännetecken förärav mot ett

studieförbundens arbetssätt Studiecirkeln har visat sig ändamålsenligvara en
form för skapande och för skaffa sig kunskaper. I internationell jäm-eget att
förelse studiecirkelforrnenär förunik Norden. l åtskilliga kommuner ge-
nomförs del kulturprogrammen något studieförbund, i regelstoren av av
med ekonomiskt frånstöd kommunen. På det förankras kulturverksam-sättet
heten på naturligt bland människornasätt påett orten.

Under perioden 197304 till 1993/94 har det totala antalet studiecirklar ökat
med drygt 40 %. När det gäller antalet cirklar i estetiska ökningenämnen är

ochstörre uppgår till 60 %. Andelen estetiska cirklar samtliga cirklar harav
därigenom ökat från 35 % till 40 % cirkelutbudet.av

Deltagandet i studiecirklar, vilket inte detsamma antaletär deltagandesom
individer, har inte ökat i takt här ökningen vid 20 %.utan stannarsamma ca
Det har därmed blivit vanligare de redan aktiva går i flera cirklar.att
Deltagande i estetiska cirklar i oförändrat 20-årsperioden.är understort sett
En närmare granskning förändringar perioden visar ökningen,helaöverav att
både vad antalet cirklar och deltagandet, ägde 1970-taletsunderavser rum
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andra hälft. Den högsta aktivitetsgmden hittills inföll omkring 1980. Därefter
har verksamheten minskat något.

Även antalet kulturprogram inom studieförbunden visar likartaden ut-
veckling. Under slutet 1970-talet fram till omkring år 1980 ökade kultur-av

mycket starkt. Därefter har antalet redovisade iprogrammen stortprogram
varit oförändrat.sett

Kulturföreningar

Kulturföreningamas roll i det lokala kulturlivet liknar studieförbundens. Man
för och organiserar kurser och andra studier, i regel isvarar arrangemang

samverkan med något studieförbund. Verksamheten i inriktadregel påär ett
visst kulturornråde, mötesplats för intresseradeutgör inom området ochen en
länk mellan yrkesutövare och intresserad allmänhet.

Tyngdpunkten i verksamheten för teaterföreningar, konstföreningar, jazz-
föreningar och frlmklubbar ligger på för Andra före-att svara arrangemang.
ningar orkesterföreningar, folkdans- och folkmusikföreningar har fram-som
för allt till syfte organisera och stimulera utövande. Det gälleratt äveneget
arnatörteaterföreningar. Konserter, uppvisningar och föreställningar är natur-
liga idelar föreningarnas verksamhet. Hembygds- och fomminnesföreningar
har sin grund i intresset för lokalhistorien vissaoch bedriver verksamheten

i många avseenden kan liknas vidsom museernas.

Andra aktörer i det lokala kulturlivet

Det lokala kulturlivet inrymmer lång rad aktörer fören som svarar arrange-
olika slag. Skolor och andra offentliga bibliotek, kultur-mang av organ som

hus och fritidsgårdar självfalletspelar viktig roll. l regel de fören svarar
verksamheter ingen för, delvis i samarbete med studie-tarsom annan ansvar
förbund och kulturföreningar. Ibland kan offentliga utgöraarrangemang en
konkurrent till dem föreningslivet för.som svarar

För genomföra vissa avgränsade tillfälligabildas iblandatt arrangemang
organisationer eller läsa sammanslutningar. Verksamheter knyter tillsom an
den bygden eller bostadsområdet genomförs ofta i sådana konstellatio-egna

Festivaler inom olika konstområden Oftaexempel.är byggerner. ett annat
sådana konstellationer på redan existerande lokala nätverk intresserade påav

eller inom region. Att arbeta på sådant tilltalar mångaort sätten etten unga
människor.

Aktiva i lokalt kulturliv kan också företag inom kulturområdetett vara som
drivs med starkt inom konstområde ochettav personer ettengagemang som
hittar form kombinerar det intresset för konst och kultur meden som egna att
driva företag på marknadsmässi villkor. Det exempelviskan gällaett galle-ga
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rier, produktionsbolag inom film- eller fonogramområdet företageller som
genomför utställningar, konserter filmvisning påeller biograf.

Kyrkor och samfund spelar viktig roll inom det kulturlivet.lokala Deen
för olikarad verksamheter kulturelladär de inslagen påtagligaärsvarar en

och medverkar sina anställda och frivilliga krafter lokala festervid ochgenom
högtider. En roll den offentliga kulturprogram,är arrangörannan som av
främst konserter och föredrag.

Lokalhållande föreningar erbjuder lokaler för utställningar, konserter, tea-
biografvisning,och studiecirklar och andra kulturgrupper förter samt svarar

kulturverksarnhet. Framför mindreallt och på landsbygden ärorteregen
lokaler mångaderas gånger själva i det lokala kulturlivet. Det därärnavet

människor kan varandra och det där konsten kan sinmöta är mötasom pu-
blik.

Eldsjälars betydelse och föreningslivets styrka

Verksamheter i det lokala kulturlivet vi försökt in,här fånga står ochsom
faller med enskilda människor på hand eller tillsammans med andraatt egen

sig för insatserkulturen. Det deras olika förutsättningenär ärengagerar som
för mångfalden inom kulturlivet för offentligaoch de detatt resurser som av-

ska på Utformningenanvändas det tänkt. regler för stödsätter sätt ärsom av
till föreningslivet måste på det stimulerar enskilda pâgöras sättett att att egen
hand eller tillsammans med andra för ladturlivet.ta ansvar

En avgörande i föreningslivets verksamhetstyrka öppenheten. Tillär
skillnad från olikasällskap slag, vänkretsar och grupperingar baraav som

sigvänder till vissa människor, riktar sig föreningarna till alla vill delasom
den idémässiga grundsynen eller intresset for verksamheten.

föreningslivetsVärdet verksamheter inom kulturomrâdet vi ärav menar

bredden iden skapande verksamheten,-
mångfalden i kulturprogram och kulturverksamhet,annan-
öppenheten för människor och tankar,-
rollen kraft i samhällets demokratiska, sociala och kulturella ut-som en-
veckling.

14.3 fyraFöreningslivets roller

14.3.1 förAtt verksamhetge rum egen

betydandeEn del konstnärlig och kulturell verksamhet sikte dentarav som
enskildes aktivitet förutsätter verksamhet i kollektiva former. Att spelaegen

sjunga film jobb"i kör, dansa folkdans och inte "engöra ärteater, utanmans

215



1995:SOU 84

Ävenfrukten kollektiva arbetsprocesser. sådan verksamhet utförsav som av
och för sig skriva, måla eller skapa i olika slags material kanvar en att att- -

stimuleras arbetsformer där naturligt utbyte idéer kan ske. Motettgenom av
den bakgrunden levande kulturliv den kollektivaär dimensionenett utan en
omöjlighet.

I kaptiel 8 Kulturvanor och förändringsstrategier har vi i korthet redogjort
for kulturvanor och ideltagande kulturlivet. Sammantaget kan konstateraman

egenaktiviteten på kulturområdet hög kulturi eller formäratt en annan en--
i hela befolkningen. Det enbart 10 % befolkningenärstort settgagerar ca av

de inte sig någon kulturell egenaktivitet.ägnarattsom uppger
Mot bakgrund vår värdering konstens kulturensoch betydelse förav av

den enskilde och vikten det finns strukturer underlättar för denattav som en-
skilde sig konstnärlig och kulturell verksamhet,ägna det naturligtäratt att
framhäva betydelsen offentligt stöd till folkbildningen föreningslivetochav

Det angeläget offentligt kulturstâdär kan gå till andra aktöreräven änatt
etablerade föreningar, löst sammanknutna tillfälliganätverk,t.ex.som grupp-
bildningar eller samarbete mellan sådana och enskilda eldsjälar. Mot bak-
grund utövande kultur allt oftare sker i andra former före-att änegetav av
ningslivets det viktigt det finnsär öppenhet i bidragsregler föratt en nya
aktörer och verksamhetsforrner.nya

Samspel mellan och professionellaamatörer

En de centrala frågorna det gäller utvecklanär arnatörverksamhet ärav att
samspelet med professionella kulturutövare. Det gäller konstnärert.ex. som
ledare for studiecirklar, kulturgrupper och projekt. Det gäller också samver-
kan mellan proffs och i och musikprojektamatörer Det ärteater- m.m. ange-
läget hittar utveckla samspel mellan dessa former.sätt två Föratt attman att
så ska ske krävs

de organiserar amatörverksamhet värdet medverkan frånatt som ser av yr--
kesutövande konstnärer inom skilda konstområden,

de organiserar amatörverksarnheten har råd arvodera yrkesut-att som att-
övama,

yrkesutövarna vill arbeta ledare eller i arnatörverk-att som resursperson-
samhet och uppgiften sitt helhjärtadeger engagemang,

kulturinstitutionema vill rimlig del sina föravsättaatt annaten av resurser-
produktion föreställningar/konserter/utställningarän övrigtoch arbeteav

inom den institutionen.egna
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14.3.2 Den arrangerande rollen

Ett viktigt motiv för folkbildningens och föreningslivets roll arrangör ärsom
förankringen i den lokala befolkningen. På det får den enskildesättet möjlig-
het påverka inriktningen Medlemmarna ochatt andra akti-av arrangemangen.

sprider kännedom och förtid verksamhetenavsätterva om arrangemangen att
ska kunna genomföras.

Förutom studieförbunden finns flera andra föreningar där den arrangeran-
de rollen framträdandeär bl.a. teaterforeningar, konstföreningar, ñlmklubbar
och olika genrespeciñka föreningar inom musikområdet jazzklubbar ochsom
kammarmusikföreningar. Inom dansornrådet saknas helt lokalanästan ar-
rangörsföreningar vilket hämmar strävandena dansföreställningar överatt ge
hela landet.

Allmänt vill vi betona betydelsen rimlig balans mellan stöd tillav en pro-
duktion och stöd till Teaterutredningen konstaterar mångaarrangemang. att

har fått kärvareteaterarrangörer ekonomi under de åren. Samma slagssenaste
iakttagelse Kulturrådet i sin utvärderinggör länsmusiken och i särskildav en
studie arrangerande musikföreningar. Dessutom har liknande uppfatt-om
ningar framförts rad olika musikorganisationer samfällt pekar påav en som

de ekonomiska villkoren för försämrats.arrangörerna Från folkbildningenatt
har viss minskning kulturarrangemangen under år,rapporterats av senare
både och med andra, det finns skillnaderäven bådeegna sarnarrangemang om
mellan och inom studieförbunden. Dessa bilder försämrade villkor förav ar-

framförs ocksårangörer andra konstellationer de traditionellaän arrangö-av
bl.a. tillfälliga lösare nätverk och enskilda entusiasterrerna grupper, som- -

för del verksamheter bl.a. del initiativ, och i viss utsträck-svarar en en nya
ning förefaller ha tagit vid där de traditionella sviktar.arrangörema

En avgörande fråga vikande lokaltär tillstöd arrangörsledet börettom
leda till omfördelar sina från stöd till produktion till förmånatt staten resurser
för stöd till På det skulle efterfrågan på kulturinstitu-sättetarrangemang.
tionemas och fria utbud kunna hållas Ett ekonomiskt förstärktgruppers uppe.
arrangörsled skulle också bidra till publikens inflytande institutioner-överatt

verksamhet stärks. Samtidigt skulle sådan förändring strida in-nas moten en
arbetad arbetsfördelning innebär lokala kulturarrangemang lokalaärattsom
angelägenheter initiativ,där finansiering och genomförande bör lokaltettvara
ansvar.

Statens stöd till arrangörsledet inte utformat på något enhetligtär sätt.
Stödet till kulturprogram inom studieförbunden ingår i det generella stödet till
folkbildningen. Under år har studieförbunden fått allt frihetstörresenare att
använda statsbidraget tvingande regler och bestämmelser. Attutan styra mer

till kulturprogram skulle principerde för bidragsfördelninpengar emot g
fastställts under år.som senare

Statsbidraget till Riksteatem innebär indirekt stöd till teaterföreningamaett
dels de insatser Riksteatern centralt för, subventioneradedelsgenom svarar 217
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teaterföreställningar. möjligtDet fullt för delär störrestaten att styra en av
Riksteaterns anslag till arrangörsuppgiften.

De arrangerande musikföreningama får direkt frånstöd Kulturrådet och
kulturprogramarrangörer utanför folkbildningen får stöd via länsbildnings-
förbunden. Här möjligt fördet stärkaär höjaarrangörerstaten att attgenom
dessa anslag. sådan förändringEn enkel genomföra och behöver inteär att
påverka de principernagrundläggande för statsbidragsgivningen.

Det dilemma vi här beskrivit, sviktande arrangörsled leder tillettsom som
minskad efterfrågan på det kulturinstitutioner friaoch harsom attgrupper er-
bjuda, bör enligt vår mening ändå inte leda till statliga medel till produktionatt

omfördelasgenerellt stöd till Det inte rimligt utformaarrangörer. ärsom att
det statliga stödet så blir mindre beroende lokala intressenarrangöreratt av
och lokal vilja medel. Vi det fortsättningsvis framföravsätta ävenatt attmenar
allt kommunerna ska stödja det lokalaär arrangörsskapet.som

Däremot finner vi det institutionerangeläget och bereddaäratt attgrupper
såväl arbetsformer innehåll det visar sig publikenompröva att ute-som om

blir. Det vi naturligt inslag i det konstnärliga arbetet och i strävanettser som
utforma verksamhet tilltalar den enskilde och väckeratt en som engagemang

intresse.och
Inom för samarbete mellan lokal och regional nivå börnärmareettramen

det regionala stödet till kultur till diskussion. Den förnyelsetas upp som nu
sker bidragsgivningen inom landstinget i Norrbotten och innebär attav som
landstinget förutom regionalastöd till kultur-institutioner inrättar stöd tillett
lokala finner vi intressant.arrangemang

l4.3.3 Den publikrekryterande rollen

Det naturligt såväl skapandet ansträngningen nå fram tillär att attse som en
eller publik integrerad Kulturinstitutioner och friamottagare som en process.

har också för publikarbetet Det givet de vill komma iärett attgrupper ansvar
direkt kontakt påverkamed och utformningen publikarbetet.mottagarna av

Att samarbeta med andra god strategi för nå publik.bredareär atten en
Kontakter mellan kulturinstitutionema ytterli-och och föreningar börgrupper

utvecklas. Vi i 8 Kulturvanorhar kapitel och förändringsstrategier starktgare
markerat betydelsen personliga kontakter i arbetet motiveramed attav perso-

bli aktiva i kulturlivet. Vi har folkbildningen och andranämntattner mer or-
ganisationer ombud på arbetsplatser, i bostadsområden och i andra mil-ésamt
jöer bra institutionkontaktvägar. Att sådana intresseradeknytersom en or-
ganisationer till sig vi naturligt. På kan vänföreningarsättser som samma
spela viktig i rekryteraroll publik. Vi också framhållitharsträvan atten att ar-

förankrasgenomförs föreningar naturligt isättettrangemang som av en
forpublikgrupp. Det motiven det offentliga till kulturprogramstödetär ett218 av
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inom föreningslivet. Nära kulturinstitutionersamarbete mellan och förenings-
livet därför nåär och skapa dialogsätt direkt mellanett att attnya grupper en
institutionerna och besökarna

l4.3.4 fördjupa påverkaAtt kunskaper och beslut

Eldsjälar, föreningar och sig ofta i frågorlokala kny-grupper engagerar som
till historia tilloch den fysiska miljön. Engagemanget ofta sikte påter an tar

lyfta fram värden del kulturarven och också harär betydel-att som en av som
för nutiden. Samhällsplanering, ekologi och alternativa tekniker kommerse

gångermånga in i bilden. Möjligheten påverka ligger dels i kunskapatt om
själva den beslutsprocess vill påverka, dels i styrkan och kvaliteten hosman
de för fram. Ett brett samförstånd de slåvärden villargument man om man
vakt förenar de engagerade, såväl enskilda föreningar. Sättetom attsom en-

sig varierar från enskilda protestaktioner till systematiskt kun-gagera ett mer
skapsinsamlande och långsiktig opinionsbildning.en

Stadsdelsgrupper, hembygds- och boendeföreningar har liksom ad hoc-
skilda slag viktiga roller fångai och kanalisera männi-attgrupper av upp

skors och intresse. Arbetet i dessa bygger på eldsjälarengagemang grupper
orkar hålla frågor levande och för kontinuitet.som svarar

I plan- och bygglagen finns för aktiv medborgarmedverkanutrymme
det lokala planet stadfast i planeringsprocessen. Ofta krävs både medvetenhet
och kunskap för påverka.kunna I pilotprojekt har Riksantikvarie-att ett
ämbetet och hembygdsrörelsen arbetat med förbereda och grundläggaatt
kunskapen såväl kunskapsinnehåll i område riks-om process ettsom av
intresse fram utbildningsmaterial inriktat på deltagande i denatt ta ettgenom
fysiska planeringen i den kommunen. En samhällsroll detta slag föregna av
föreningslivet innebär kreativt och aktivt arbete mitt i pågåendeen sam-
hällsomvandling.

Medvetenheten värdena ligger i tiden dock liten och krävernära ärom som
stöd fackmän för slå och bli allmän. Länsmuseernas de kom-ochattav rot
munala uppgift här väsentlig och deras stödja lokalaärmuseernas attansvar
föreningar behöver understrykas. Inte minst länsmuseets stöd till hembygds-

uppmärksammas;rörelse och aktivitetsgrupper via konsulenter behöver
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14.4 Folkbildningen och kulturföreningar i kulturpolitiken

14.4. 1 Folkbildningen

Organisationslivet hömpelamautgör i kulturlivet. Ett tydligt föruttrycken av
det det statligaär stödet till folkbildningen, dvs. till studieförbunden och folk-
högskoloma. Budgetåret 1995/96 uppgår det Ordinarie statsbidraget på 12-
månadersbasis till 2 miljarder kronor och de särskilda arbetsmarknadsin-ca

till drygt 0,5 miljarder kronor. Det ordinarie statsbidraget harsatsema därmed
höjts något inte så det kompenserar föregående årsnärmast urholk-attmen
ningar.

Motiven för stödja folkbildningen lades fast 1991 denstaten att genom se-
folkbildningsreforrnen. I l990/9lz82 uttrycktes det på följandenaste prop.

sättz3

"De grundläggande skälen till stödja folkbildningen den bidrar tilläratt att
demokratisk grundsyn och utveckling i samhället.en

Den fria frivilligaoch folkbildningen:

främjar demokrati, jämlikhet, jämställdhet internationell och kulturellsamt-
förståelse och utveckling,illiga kunskapssökande,
präglas demokratiska värderav-
bygger människors fria och frivingar och samarbete,-
syftar till stärka människans möjligheter påverka sina livsvillkor ochatt att-
tillsammans med andra förändra förhållandena enligt värderingar ochegna
idéer,
medverkar till utveckla folklig kultur,att en-

stöd och stimulans till idéburet studiearbete i folkrörelser och före-ger ett-
ningar,
medverkar till alla, i synnerhet dem med kortare utbildnings-att ge men-
erfarenheter, goda grundkunskaper och stimulerar intresset för kun-nya
skapsområden."

Motivet för och för landstingensäven och kommunernas stöd tillstatens
studieförbund och folkhögskolor dubbelt. Dels tillmätsär de egenvärde,ett
dels dem förinstrument urbildnings- och kulrurpolitiken. Stat,ser man som
landsting och kommuner har alltså varit beredda påstöd grundatt ge av
värdet i existerarde och spelar de roller de själva väljer. det offentligaMenatt
har också varit intresserad stödja dem därför de kan vissauträttaatt attav
saker i kulturarbete och vuxenutbildning bättre och/eller billigare än t.ex.
statliga och kommunala instanser. I olika tider ioch olika beslutssituationer
har tyngdpunktema legat lite olika. Ibland har betonat egenvärde ochman
frihet, ibland har den instrumentella varit markerad och stödet harsynen mer
delvis kommit framstå ersättning för uppdrag. Ibland har kanskeatt som man

den instrumentella effekten uppnåsbästt.o.m. tillerkännermenat att om man
dem egenvärde och fulldem frihet regel har bådaI motiven varitett ger

3220 199001152;Prop. Om folkbildning.
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sammanvävda och deras inbördes förhållande inte särskilt tydligt analyserat.
Det instrumentella synsättet sig starkare efterväxte världskriget.andra På

tid finns tendenser bort från den Visenare de dubblasynen. attmenar
motiven naturliga. Samtidigtär det angelägetär det finns tydlig ochatt en
medveten hos offentligasträvan uppnå balans i påattorgan synen
folkbildningen mellan egenvärde och instrumentell roll.

Riksdagens beslut 1991 innebar detaljregleringen folkbildningsarbe-att av
upphörde och mål för statsbidraget.tet Fördelningenersattes det statligaav av

bidraget till de enskilda studieförbunden och folkhögskoloma överfördes till
folkbildningens Folkbildningsrådet. Skillnadernaeget mellan mål förorgan,
statsbidraget till folkbildningen och folkbildningens mål markerades.egna
Förändringen innebär för del övergång från regelstymingstatens tillen
målstyming. För folkbildningens del innebär den väsentligt ökad friheten att
utforma verksamheten efter idéer och värderingar och ökategna ett ansvar.

Staten har alltid bejakatfolkbildningens förankring och bådeuppgifter i
kultur- eller utbildningssektorn. De viktigaste motiven for detta synsätt är

kultur och utbildning inrymmer och verksamheter i högprocesser- som
grad integrerade,är
kultur kunskapskälla,som-
studier kreativ verksamhet har likheter med konstnärligsom verksamhet,-
utbildningens betydelse for deltagandet i kulturlivet.-
Detta talar för anslaget till folkbildningenresonemang fortsätt-att även

ningsvis Ävenbör hållas enda anslag. frågan klyvasamman ettsom attom
det statliga anslaget i kulturdel och utbildningsdel aktualiserats viden en
skilda tillfällen, för det möjligtgöra föratt till denstaten att styra resurserna

eller andra delen, finner vi inte det skulle ändamålsenligt.ena att vara
F olkbildningens verksamhet mycket omfattande.är Läsåret 1994/95 fanns

136 folkhögskolor med statsbidrag. De elva studieförbunden samlade
1993/94 miljonernärmare deltagare i studiecirkelverksamhet,tre vilket inne-
bär 1,9 miljoner människor deltog.att Det 26ca % befolkningenär ica av
åldern 9-79 år. Sett hela ZO-årsperiodenöver registrerade folkbildningen en
kraftig ökning under 1970-talet för sedan i huvudsak ligga kvar denatt
nivån. Nuvarande verksamhet ligger på ungefär nivå vid skiftetsamma som
mellan 1970- och 1980-talen. Andelen cirklar i estetiska har underämnen
perioden frånökat 35 % till 40 %. Exaktare jämförelser svåraca ärca att

eftersomgöra reglerna för cirkelverksamheten ändrats gång decen-en per
nium. Till detta kommer det antalet kulturprogram olika slag,stora av en
verksamhet kraftigtväxt under ZO-årsperioden. Desom åren harsenaste
folkbildningen också gjort betydande insatser riktade till arbetslösa.

Anslaget till folkbildningen det endaär statliga bidrag med kulturpolitisk
betydelse når till alla kommuner i landet. I mindreutsom och medelstora
kommuner bär studieförbunden mycket kulturlivet. I 250de kom-upp av ca

saknar statsstödda kulturinstitutioner studieförbundenmuner som är tillsam-
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folkbiblioteken viktigastede arrangörernamed föreningslivet och avmans
Även cirkelverksamhet harstudieförbundens estetiskakulturprogram. stor

Musikmånga kvinnor.och särskiltmångsidigbetydelse. Den är engagerar
de Många folk-verksamhet attraktiv förmedieanknutenoch är unga.annan

lokalsamhället.kulturcentrum ibetydelsehögskolor har stor som
verksamhetsin bredastudieförbunden medoch särskiltFolkbildningen
kulturpoliti-framtidenfömyande roll iaktiv ochbehöver spela stor, omen

kulturellyttrandemöjligheter,delaktigthet, reellaökadinriktningkens mot
obunden,och kulturenkulturarvenförnyelse, positivt bruk som enav

kritiskkraft samhället ska bli verklighet. Endynamisk iutmanande och
i formautgångspunkt för aktiv del ochviktigsjälvprövning är att tasom

strukturförändringar sker i detmångaenlighet med deverksamheten i som
folk-möjligheter till utvecklingomgivande samhället. Vi storat.ex. avser

organisationer, kultur-samspel med föreningar,i ökatbildningsarbetet ett
från allaInitiativ kan kommaeldsjälar.och andrainstitutioner, konstnärer

folkbildningeninitiativkraften inomochidérikedomendessa parter, men
gå iutvecklingen kommer denförmycket betydelsekommer ha attatt stor om

riktningen.
kapitel måstetagit i föregåendeviPå flera de områden närmastuppsomav

mycket aktiv rollstudieförbunden, spelasärskiltfolkbildningen, och omen
angelägetkulturlivet ska bli verklighet. Detdelaktigheten i ärden ökade att

viljan arbeta medintresset ochför förnyelse stärks liksomderas insatser att
okonventionella metoder.

många möjligheterdet finnsarbetsplatser därDet gäller kultur ut-att
organisationer,fackligastudieförbund,existerande samverkan mellanveckla

arbetsgivarna. grunderna finnsoch Enkulturföreningar arbetsplatserna av
studieförbunden. Enmedlemsskap i någraorganisationemaside fackliga av

ef-övriga verksamhetviktig för studieförbundenssådan utveckling ocksåär
studier ochmöjlighet väcka intresse förharvia arbetsplatserna atttersom man

ikulturverksamhet övrigt.
boendemiljöer.för kultur iMotsvarande gäller

invandrarorganisationermångahandikapporganisationer och ärflestaDe
stimulansroll stöd ochstudieförbundensmedlemmar i studieförbund. I att ge
prioriteraföreningar liggeridéburet i folkrörelser ochtill studiearbete attett

"Människor medockså:1990/91:82 s. 13dessa I angesgrupper. prop.
bör naturligenskall prioriteras." Insatsemafunktionshinder och invandrare

omgivandeoch detsyfta till bredda kontakterna mellan dessaatt grupper
olika kulturellamånga invandrargruppernassamhället och bl.a. till deta vara

uttryck och erfarenheter.
och gäller ungdoms-kultur för och med barn detOckså det gäller närnär

studieförbunden. Samverkan och stöduppgifter för medkulturen finns stora
ungdomsorganisationer sådan, driva musikskola ellertill ochbam- är atten

uppgiften folkbildningenväljer lägga påkulturskola i kommuner där attman
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Ungdomarsär intresse för musik och bildmedieren annan. stora får redan
utlopp bl.a. verksamhet i studieforbundsregi. Folkbildningengenom storen
har alla möjligheter initiativ och aktiv iatt utvecklingenta olikavara en part av
former medieverkstäder vi i kapitlen 10 Ungomarsav viljatar ochsom upp
val och 26 Film och föreslår utvidgat statligt stöd till. Det gäller också möj-
lighetema intensifiera ungdomars kulturverksamhetatt medel frånattgenom
Allmänna arvsfonden riktas till kulturområdet

På har folkbildningensätt alla möjlighetersamma spela mycket aktivatt en
roll det gällernär stärka skapande verksamhetatt med hjälp insatser frånav
"länskonstnärer" inom olika kulturområden vi tagit i kapitel 8 Eld-som upp
själarna och organisationerna.

I kapitel 8 och i kapitel riktar vi förväntningar på kultur-institutio-senare
bredda sitt samarbete med bl.a. folkbildningatt föreningarnerna och och ger

också konkreta exempel samarbetsmöjligheter.
Attfälja utvecklingen på folkbildningsomrâdet och studera effekternaatt
de statliga bidragen kommer i framtiden skeav systematiskt tidiga-att änmer
Riksdagens beslut folkbildningen 1991 innebarre. dels Folkbild-om att

ningsrådet årligen ska redovisa verksamheten under det gånga året, dels att
rådet tredje år ska samladgöravart utvärdering och slutligenen att en
fristående utvärdering tredje år.görs En sådan pågår förvart närvarande och
resultatet kommer redovisas 1996.4den l septemberatt Den skasenast
främst syfta till utifrån deltagarperspektiv belysaatt kvalitativaett aspekter i
verksamheter bedrivs folkbildningen med stöd statsbidragen.som av av

I utvärderingsarbetet bör de kulturpolitiska aspekterna på folkbildnings-
stödet berörs i detta betänkande belysas omsorgsfullt. Visom det ocksåser

angeläget folkbildningens fördelningatt medelsom mellan de båda verk-av
samhetsdelama utbildning och kultur löpande följs och dialognäraattupp en
upprätthålls mellan Statens kulturråd och folkbildningens organisationer.

14.4.2 Kulturföreningar

Staten, landstingen och kommunerna stöd till föreningar och organisa-ger
tioner verksammaär inom olika konst- eller kulturområden.som Det handlar
dels föreningar huvudinriktning förom är olikavars att svara arrangemang av
slag konstföreningar, teaterforeningar, arrangerande musikforeningar inom-
skilda ñlmklubbar dels föreningar inriktadegenrer, ärosv., om som att
stödja och organisera utövande eller kulturhistoriskt inriktadeeget verksam-
heter amatörteaterföreningar, musik- och orkesterföreningar, körer, amatör--
filmare, hembygsföreningar osv.

4 Dir. 1994:12. 223
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möjligheterStöden kulturföreningar roll för den enskildestill spelar attstor
intresset.likasinnade, själv verksamhet och odla detmöta utöva attatt egnaen

mellan och enskildaockså mötesplats intresseradeFöreningarna utgör en
kul-vi rimligt stöd tillkonstnärer. bakgrunden finner detMot den statensatt

specifika intresset för konstförstärks. På kommer detnuföreningar det sättet
syftar tillstödjas i utsträckning. Det statliga stödetoch kultur större attatt ge

utveckla kvaliteten i verksamheterna.organisationerna ökade möjligheter att
behandlar vi de statliga stöden tillI de kulturområdesvisa kapitlen amatör-

förslagpå flera punkter lägger vi fram ytterligareorganisationerna och om
förstärkningar.

Sammanfattning

I kapitlet betonar vi

folkbildningens föreningslivets betydelse för ska-och stora egen
publikreloyterare och förpande verksamhet, ocharrangörsom

påverka beslut,fördjupa kunskaper ochatt
till andra aktörer etableradeoffentligt kulturstöd kanäven änatt

föreningar,
framför kommunerna skadet fortsättnings vis allt ärävenatt som

stödja lokala arrangörsskapet,det
Statens kulturråd och folk-dialog upprätthålls mellannäraatt en

bildningens organisationer,
utbild-i folkbildningens fördelning medel tilldet angelägna att av

ning respektive kultur löpande följs upp,
till folkbildningen be-den pågående utvärderingen stödetatt av

betänkande.aspekter framförs i dettaaktar de kulturpolitiska som

kapitlet föreslår viI att

till föreningslivet måsteutformningen regler för stöd görasav
tillsammansstimulerar enskilda hand ellerdetsätt attett att egen

kulturlivet,med andra förta ansvar
till folkbildningen hålls enda anslag,stödet ettsamman som

kulturföreningar förstärks.stödet till
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15 Det konstnärliga arbetets former och
villkor

Konsten kvalificeratär uttryck för människansett fantasi och kreativa förmå-
Konst också någotär gjort medärga. skicklighet, medsom stor ett stort

kunnande bygger förmågan kombinera abstraktsom kunskapatt med för-
trogenhetskunskap, känsla och estetiska värden. De konstnärliga processerna
och uttrycken centrala förär rikedomen i kulturlivet.

Vi inleder kapitlet med vissa konstens och detatt konstnärligaange av ar-
betets särdrag, behandlar olika sätt använda begreppet kvalitetatt och förut-
sättningarna för mötet mellan konst och publik. Vi beskriver därefter de eko-
nomiska villkoren för konstnärlig yrkesverksarrrhet i hög grad präglassom av
arbetsmarknadens obalans mellan utbud och efterfrågan. Avslutningsvis be-
handlar vi tillströmningen till konstnärliga yrken och de olika utbildningsmöj-
lighetema.

15.1 Det konstnärliga arbetets karaktär

All konstnärlig gestaltning går tillbaka på uttrycksbehov olikasom motsvarar
sinnesupplevelser. De olika uttrycksmedlen tjänar lika mycket individens

medvetenhet hennes förmåga meddelaegen sig med andra.som Detatt
mänskliga behovet skapande och konstupplevelserav grunden förutgör den
yrkesmässiga konstnärliga verksamheten.

Det konstnärliga arbetet fångar och speglar det påverkar våra liv;upp som
det pekar och synliggör, det väckerut till eftertanke och uttrycker dröm-oro,

och förhoppningar. Konsten formuleras imar spänningen mellan individuella
och kollektiva erfarenheter. Konsten erbjuder mängd tolkningar och bear-en
betningar dessa erfarenheter.av

Arbetet ofta ifrågasättandeär och resultaten många gånger utmanande. Just
däri ligger dess värden. Det konstnärligaett arbetet måste haav vill-generösa
kor -inte det "stör" dentrots ordningenatt just grundtrygga detta.utan av

Det viktigtär till den konstnärliga uppfattningenatt ta verkligheten,vara av
den konstnärliga kunskapen. Konstnäremas till insiktvägar andraär än t.ex.
forskarnas. Konsten in den känslomässiga innebörden.tar Bokläsarens be-
hållning skönlitterär bok upplevelserär tanke och känslaav en i förening.av
Konsten gestaltar, åtminstone delvis, erfarenheter inte går formuleraattsom
på sätt detän valda konstnärligaannat mediet självt. Den innebärgenom ett
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eftersensibiliteten. Formen strävarden mänskligautforskande att ut-geav
sinnliga erfarenheter.tryck

identifierandefunktionerviktigastekonstnärliga arbetets ärEn det avav
framståverklighet kanfångaförerbjuder redskapkaraktär. Det att somen

funktion,fylla denna krävskunnamångfald. Föröverväldigande i sin attsom
fömyande inomhållning. Genomexperimentellochutforskande att varaen

vitaliserande effektfömyande ochocksåkonsten haområde kansitt eget en
fåmåste bedrivasUtvecklingsarbetedelsamhällsliv denpå det är av.ensom

for kunnaofta särskilt stöddärförsäkrad och kräverefterfrågan är attutan att
genomföras.

samspelfruktbart mellantill direkt ochmöjligheterfinns mångaDet
utbildning, forskningverksamhetsområdenoch rad andrakonsten somen
forskning kräver långkonstnärligt arbeteSåvälsamhällsplanering.och som
idéer fårtalang ochmänniskor medutbildning och bygger utrym-stortatt

får sin bety-många gångerverksamhetermeddelvisBåda sysslar somme.
tillämpningefterefter lång tid ochförstbreda allmänhetendelse för den av

ocksåproblemlösningar. Det gällermening, medi vidandra. Båda sysslar,
stimulera varandra; lcrea-i gradkan högteknikems arbete. Deinnovativeden

innehåller forska-mellanslumpmässigatillrikliga tillfällen mötenmiljöertiva
ochkonstnärliga arbetet desspå detkonstnärer. Dennatekniker och synre,

sammanhang. Iforskningspolitiskaiuppmärksammatsårvärde har senare
utomordentligtbetonades detpropositionforskningspolitiska är1987 års att
"det slagtillägnakunskapssamhälle också kaniviangeläget av ve-ossatt ett

konstnärliga verksamhe-och denkulturvetenskapemainsiktertande och som
ger".1ten

kultu-nycklar till denviktigaoch vetenskapenUtvecklingen konsten ärav
både for kul-frågasamhället. Detfömyelsenekonomiska ärrella och enav

samhällssektorer.flertal andrainomför politikenturpolitiken och ett
Den förstaförutsättningar.kräver vissa ärkonstnärliga skapandetDet ytt-

sinamåste få utvecklasfrihet. Konstenkonstnärligrandefrihet och egna
skapandegenuintinte någotoch gestalta kanfrihet uttryckavillkor. Utan att

förutsättningenandra ärtill stånd. Dennyskapande kommaoch mindreän
Detoch ärkonstnärliga upphovsmän utövare.arbetsmöjligheter förrimliga

blir reell.yttrandefrihetenförst då som
i sig.konstnärligatill denknutnaVissa förutsättningar är processen

praktiska rnöj-uthållighet ochtid ochexperimenterande kräverSökande och
konstnärligt arbeteproduktivtintensivt ochlångsiktigt arbete. Ettligheter till

Även behöverkrisertålamod.skaparkriser, kräverkan brytas utan enav som
kreativut"konstnär ibland "vänta process.en

ñnnsskapandet detkonstnärligaförutsättning för det ärYtterligare atten
gällauttrycksformer. Det kani och sättetmöjlighet till mångfald arbetssätt att

1230 1986/87:80: Om forskning, 7Prop. s.
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bedriva arbetet, enskilt eller både i institutionella former utanförochgrupp,
institutionerna. Det handlar också vidmakthålla eller utveckla smalaattom

eller arbeta med uttrycksformer materialkrävandegenrer är eller beroendesom
särskild utrustning eller speciella arbetslokaler.av

15.2 Olika kvalitetsdimensioner

För konsten och den konstnärligaatt ska kunna tillskrivas de vär-processen
den vi framhållit blir kvaliteten nyckelfråga. Den vid kärnanrör i begreppen
konst och konstnärligt arbete. Samtidigt frågan komplicerad.är För fångaatt
in både det konstnärliga skapandet och med publikenmötet och kulturverk-
samhet inte renodlat konstnärligär har vi i tidigare kapitelsom närmat oss
kvalitetsfrågan använda begreppen professionell kvalitetatt ochgenom upp-
levd kvalitet.

Den professionella kvaliteten och i detta sammanhang särskilt den konst--
närliga delen kan i viss utsträckning fastställas relativt objektiva grunder.-
I andra delar blir bedömningama subjektiva Den professionella kvaliteten har
många dimensioner. Ett viktiga sådana fömyelse/utvecklingär och tradi-par
tionsbevarande.

En huvudingrediens i den konstnärliga kvaliteten -liksom i alla kvalitets-
sammanhang kunnande.är Konst kunskapär i flera bemärkelser, den krä--

kunnande för skapas och den kunskap. I vissaver att sammanhangger an-
vänds begreppen konst och kunskap i den meningensom synonymer, att en
hög grad kunskap och skicklighet- vilket områdeav det gäller be-oavsett -
tecknas konst.som

Konst mäts konst. l givet skedemot verk, hurär svårt detannan ett änett
må bedömningen,göra framståendeatt och "äkta"vara änmer ettmer annat.
Svåra gränsdragningar uppstår det gällernär gåravgöra mel-gränsenatt var
lan konstnärliga alster å sidan och bilder, musik saknar konst-ena m.m. som
närliga kvaliteter å andra sidan. Just för svårigheterna så påtagligaär måsteatt
kvalitetsdebatten fortgå. En kritisk och mångsidig diskussion nödvändigär
för både konstnärer, publik och deatt inte ingår i publiken ska få stimu-som
lans och perspektiv det skapande arbetet och kunna kulturyttringarna ise

vidare sammanhang. Den diskussionenett bör föras många.av
I mellanmötet konstverkets uttryck och fullbordas verkets in-mottagaren

nehåll. Det utmärkande för bra konst den förmårär väcka tankar ochatt
känslor till liv och därigenom igångsätta mental hosen process mottagaren.
Det frågaär upplevelser berör och tillför igenkännandetsom som mottagaren
glädje eller det okändas utmaning. För detta använder vi upplevdtermen
kvalitet. Saknas den når inte konsten sitt syfte.

Den konst bekräftar våra invanda föreställningar befriar för stunden,som
verkligheten tillbakaär i oförändrat skick. Menmen strax denna konstens be- 231
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värderingar förtydligas ochockså innebäraroll kankräftande att mottagarens
emellertid främmande,kan ocksåFömyelsens uttryckpåtolkas sätt. varanya

ifrågasätta. Paradoxaltifrågasättande ochutmanande,därigenomochovana
uttryckas såsammanhang i viss månkvalitet i dettafrågandärförkan omnog
förstås ochden till början baraoftaverklig förnyelsemåttet är attatt en

konstnärlig kvali-Kvalitet, särskiltliten kretsuppskattas mottagare.avav en
många gånger på deKonstnärlig förnyelse byggeringet statiskt.är atttet,

kvalitetsuppfattningar.gamlabryternyskapande konstnärerna mot
framföra olika åsik-uttrycksformer, möjligheterfrågaVariationer i attom
grundlägganderikt varierat innehållerbjudamöjligheter är vär-och ettattter

garantin för förnyelsemångsidighetenMångfalden ochkulturlivet. ärden i
främja de konstnärliga uttryck-måste därförKulturpolitikenutveckling.och
och publik.mellan konstmångamångfald och mötenens

in-intresserade desskulturverksarnheterolikafinansierar ärDe avsom
verk-stimulansvill ha glädje, ochkvalitet. Manform ochriktning, nytta av

dockgestaltning måsteutformning ochför innehåll,samheten. Ansvaret en-
Attdet konstnärligaden harellertydigt ligga hos konstnären ansvaret.som

någon begräns-inte betraktasemellertidpå kvalitet kanställa kravhöga som
friheten.konstnärliganing denav

publik. Detomedelbartkonstnärligt arbeteLångtifrån allt av enanammas
begränsadiden baraverksamhetensi konstnärligaligger den ut-natur att

konstnärliga land-Mångakända behov.utgå från på förhandsträckning kan
allmänhet.uppskattadekända ochlångsamt störrevinningar blir bara av en

utvecklingenden konstnärligaavgörande inflytande påSamtidigt kan de ha ett
via dem påoch indirektkonstnärerpå andrapåverkan deden utövargenom

ocksåkonstnärliga arbetet hörför detTill förutsättningarnavidare publik.en
sitt skapande.kunna fortsättaändåmisslyckas,rätten attatt men

15.3 publiknåAtt en

konstnäreni mellani gradhögutvecklingen mötetDen konstnärliga äger rum
kulturlivet. Det"levande"direkt, i det ärskerMångaoch publiken. mötenaav

goda.möjligheterskapandet dessa ärkonstnärligaför detförutsättning atten
distributionförfungerande nätverkochförmedlare,Det häver arrangörer ett

och åter-i kapitel 8 och 14berört detVi harkonstnärliga uttrycken.deav
olika kulturom-behandlar dedelbetänkandetstill det i närkommer senare

rådena.
i dag inomkonst skerförmedlingen och bruketdelenDen största avav

lönsam-konstinte alla ärdockprivatekonomiska Det är typer somavramar.
erkändaochundantagandes deproducera. Konstnärema stora nam-attma -

marlmaden.ställninghar också en svagnen -
232
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Även från den mottagande individens utgångspunkter har marknaden sina
begränsningar. Valen får ske inom de gränser producenter och distribu-som

hartörer och den enskildes möjlighetersatt påverka utbudet små.att är
Den privata marknaden kan inte upprätthålla fullvärdigt konstliv.ensam ett

Det välkända och etablerade kommer regel ha möjligheterstörre blisom att att
och därigenom ocksåaccepterat lönsamt på. Det tid föratt satsa tar nya

konstnärliga uttryck få fotfäste de inte haratt särskilt trendvärde.om ett
Ekonomiska överväganden kan leda till marknaden inte befattar sigatt med
sådant efterfrågas sällan eller alltför litensom Sådantav en ärgrupp. som
okänt för bredare publik, har uttrycksformen ochär annorlundaen som ny
eller ställer krav riskerarsom stora därigenommottagaren aldrig bli till-att
gängligt.

Det offentliga måste stödja viktig konstnärlig verksamhet inte funge-som
på marknadens villkor. Sådana bristerrar kan motiverasom att staten agerar

bl.a.är utbudet smalt,är mångfaldenatt saknas, konstnärernaatt inte haratt
rimliga villkor för sin insats eller det erbjuds undennåligt.att är Ensom ut-
gångspunkt för och kommunernasstatens agerande på kulturens område är
samtidigt inte detgöra andra kanatt lika bragöra eller bättre. Insatser bör så
långt möjligt inriktas på stimulera andra bedrivaatt verksamhet.att

En uppgift för den nationella kulturpolitiken främjaär efterfrågan påatt
konstnärligt arbete och utveckla kulturmötena. Folkbildningen, lokala före-
ningar och andra organisationer har betydelse konstfrämjare,stor konst-som
bildare och arrangörer och utställningar. Men den ideellaav program ochom
kommersiella verksamheten inte mångsidighet i utbudetgaranterar elleren
rimlig fördelning landet,över kan den offentliga sektorn behöva gå in med
aktiva åtgärder.

15.4 Konstnäremas ekonomiska villkor

Vi ska i detta avsnitt belysa de konstnärliga yrkesutövamas ekonomiska för-
hållanden. Några de väsentliga ekonomiska förutsättningarnaav mest för det
fria konstskapandet och utövandet konstnärliga yrken skapas inomav upp-
hovsrätts-, skatte-, och arbetsmarknadsområdena. Vi därför förhål-tar upp
landen inomäven dessa områden i detta och kapitel.nästa

Ordet konst använder vi för alla konstarter, ordet konstnär för alla yrkes-
verksamma inom dessa konstarter. Vi delar på sedvanligt konstnärskå-sätt

i skapande konstnärer och utövande konstnärer.ren
Med skapande konstnärer konstnärer sin verksamhetutövaravses som

något omedelbart underlagutan i form konstnärs arbete. Tydligaav en annan
exempel författare,är bild- och fomxkonstnärer, tonsättare och dramatiker. De
bedriver vanligtvis sitt arbete fria yrkesutövare garanti för dettasom utan att
ska någon inkomst. Sina inkomster får de från försäljningge sina alster, 233av
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ersättningar eller för utnyttjandefrån för offentligtupphovsrätt samt genom
Då anställning kanuppdrag, stipendier och liknande. de saknar de defini-

följaktligen intetionsmässigt inte arbetslösa kan få arbetslös-räknas ochsom
hetsersättning.

utövande konstnärer konstnärer gestaltar eller tolkarMed ettavses som av
skapande konstnär koncipierat Tydliga exempel dirigenter, musi-verk. ären

regissörer skådespelare. givetvisker och sångare, och Deras gestaltning kan
ha hög grad självständighet, "nyskapande" i sin tolkning. Den ut-varaav
övande konstnären ofta anställd någon han eller hon utför sitt arbete.är närav

tillsvidareanställning till framföran-Det kan allt från kontrakt enstakavara om
de. arbete finns inkomsten garanterad, det inte finns arbeteNär är när är

berättigad till arbetslöshetsersättning.konstnären
naturligtvis renodling två konstnärligtResonemanget är typeren av av ar-

bete. hel fall konstnärema mellan de båda I andra fallI del växlar typerna.en
renodlade typbeskrlvningen, för friainte denstämmer t.ex. teatergrupper,

ledet iofta för både det skapande och det uttolkande arbetet ochsvararsom
arbetsgivare.samtidigt sinaär egnasom

medieområdet innebär också upplösningUtvecklingen kultur- och en av
vissa traditionella tillkomsten yrkesgrupper för vilkayrkesroller och av nya

utövande ingår i varierande grad. Slutligen detkonstnärligt skapande eller är
spännvidd gäller arbetsinne-så vissa traditionella yrken har detnäratt storen

hållet.
antaletdefiniera konstnär och därmed också kunnaAtt är att angevem som

vissa svårigheter. Vårt intresse koncentreras på deminnebär följaktligen som
kultur- ochsådant arbetetkonstnärligt verksamma på ärär sätt attett av

konstnärspolitiskt intresse.
frågan med hjälp material dels frånI utvärderingsrapporten belyses av

SCBSCB, från KLYS. jämförelse mellan uppgifterna från ochdels En
nämligen, antaletKLYS uppvisar tydligt drag, konstnärer,ett gemensamt att

mellan 1975 och 1990 ökat meddessa själva definierar sig, närmaresom
städerna40 bor i någon de%. Drygt hälften konstnärerna störstatreav av

procentuella ökningen antaletmed klar övervikt för Stockholm. Den av
1974 varit utanförkonstnärer sedan har dock högre storstäderna.

konstnärskollektivet helhetOm vi könsfördelningen kan vi förtill somser
1975markant, med 87 % mellan ochkonstatera antalet kvinnor ökatatt

1990 samtliga Samma1990, så dessa utgjorde 45 % konstnärer.att av pro-
kvinnor efter detportioner gällde för bildkonstnärer 45 % och 55 % män- -

150 1975.antalet kvinnliga bildkonstnärer ökat med % sedan Avnästanatt
formgivarna 61 %. Blandscenkonsmärema 1990 58 % kvinnor ochvar av

författare dominerar med 68 respektive 73 %. Detoch musiker ärmännen
100kvinnliga musiker ökat med % mellandock antaletvärt att notera att

1975 och 1990.
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I nkomsgförhállanden

tidigareAv redogörelser och undersökningar bl.a. "Konstnärens villkor"
har framgått antal konstnärer lever underatt bekymmersammaett stort eko-

villkornomiska Det gäller alla kategorier. Medianinkornsten för vissa stora
yrkesgrupper upphovsman och varierade 1989utövare mellan 67 000av
kronor KRO:s medlemmar och 154 000 kronor medlemmarna i Sveriges
yrkesmusikers förbund. Enligt Sveriges Författarförbund uppgick de skön-
litterära författarnas medianinkomster år 1993 till O0115 kronor.

Statistiken emellertidär bristfällig och hämtad från olika undersökningar
inte helt jämförbara.är Det skillnaderär i inkomster bådesom mellanstora

olika konstnärskategorier och inom de olika kategorierna. Tillsvidareanställda
har naturliga skäl ekonomiskt säkrare tillvaro även lönerna inomav en om
konstnärsyrkena i allmänhet inte särskilt höga. Skillnadenär mellan olika
konstnärskategorier återspeglar vissa konstarter mindreär efterfrågadeatt än
andra. Skillnaden inom respektive kategori sammanhänger med det självklara
förhållandet vissa arbetsformer bättre inkomsteratt andra och vissaänger att
konstnärer framgångsrikaär andra.änmer

15.5 Den konstnärliga arbetsmarknaden

l5.5.l Obalans mellan efterfråganutbud och

Ett de karaktäristiska dragen på kulturarbetsmarknadenav mest denär per-
obalansen mellan utbud och efterfrågan.manenta Utbudet är efter-större än

frågan.
Ökningen antalet kulturskapare har de decennierna också varitav senaste

betydligt Överetableringenökningenstörre än antalet arbetstillfällen. ochav
den strukturella arbetslösheten förefaller Den regionala obalansenpermanent.

betydandeär med fortsatt koncentration till storstadsområdena.
Många konstnärer har alltså svårt sin försörjning arbeteatt trygga genom

inom det konstnärliga området. Inkomsttillskott arbete därförärannatgenom
vanligt. Tangerande verksamhet, dvs. arbete har beröringnära medsom
konstnärsskapet, kan arbete konstnärlig lärare, konstlcritiker ochvara som

Ävenstudiecirkelledare. sidoarbete oftast föranlettär försörjningsskäl,om av
kan det finnas andra motiv för kombinera konstnärsskap med arbete.att annat
Många konstnärer kan kulturfönnedlande arbetet.ex. naturlig ochse som en
nödvändig del sin konstnärliga gärning. Arbete vid sidan det konstnär-av av
liga kan även material och impulser till den konstnärliga verksamheten.ge

2 SOU 1990:39: Konstnärens villkor. Betänkande Konsmärsutredningen. 235av
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kvantitativa sysselsättningsgrad och arbets-svårt iDet är termeratt ange
delvis detlöshet bland konstnärerna. Det hänger med gängseattsamman ar-

inte på denna Det gäller i Första hand debetslöshetsbegreppet passar grupp.
förinte anställning. Arbetslöshetskassor finnskonstnärsgmpper harsom

journalister. också mångamusiker, scenkonstnärer och Det konstnärerär som
arbetsmarknadsstöd.får ersättning kontantgenom

från budgetåret 1992/93:kan belysas med siffrorArbetsmarknadsläget

konstnärliga och litterära yrken53 000 verksamma i
genomsnitt månad700 arbetssökande i13 per

6 sökande i genomsnitt400 arbetslösa
arbetsmarknadspolitisk åtgärd i genomsnitt2 300 ideltagare

700 fördelade sig med % på bild- och forrnom-13 arbetssökande 55De
16 på tonområdet och 13 % pårådet, 16 % på scenområdet, %

ord/medieområdet.
1980-arbetstillfällen har tredubblats underObalansen mellan sökande och

arbetssökande månadhögkonjunktur. Antalet kvarståendetalet med dess per
1993/94från 13 700 1992/93 till 19 500 ochAMS statistik ökathar enligt

1994 600. 1993/94 deltog i genomsnitti september till 21 Underuppgick
900 i arbetsmarknadsutbildningi arbetslivsutveckling,1 300 arbetssökande

500-600 ioch beredskapsarbete.

icke-konstnärliga yrkenävenArbetslösa kassamedlentmar i procent

1985 1991 19941974
9,5 12,6 17,42,9Musiker

20,69,1 12,4Teateranställda 4
2,1 3,7 5,30,8Journalister

ökade utbetalningarna arbets-under 1980-talets högkonjunkturRedan ur
strukturella obalansenkraftigt. belyser den växandelöshetskassoma Det

vane-Konjunkturberoendet inte särskiltkulturarbetsmarknaden. är stort, men
mellan yrkesgruppema.rar

påStrukturförändringar15.5.2 kulturarbetsmarknaden

förändras..Yrkesområden förs och mellan yrkengränsersamman
"konstnärligt-tekniska" kompetenserTeknikutvecklingen for med sig att nya

till förskjuts mellan yrkesgrupperefterfrågas. Datortekniken leder gränseratt
inom områdena bildinom medier och marknadsföring,verksamma ävenmen

företag fram, sigform. inomoch Inom medierna växer typer somnya av
handlar television, radio, reklam,samlar olika verksamheter236 som press,om
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informationslagring, infomiationsfömiedling Ytterligare gränsförskjut-etc.
ningar och gränsöverskridanden blir synliga i utvecklingen växandeav en
"upplevelsesektor".

ulturarbetsmarknadenK blir alltmer uppdragsmarknaden

Andelen fasta anställningar minskar. Kulturinstitutioner, särskilt ochteatrar
orkesterinstitutioner, minskar antalet fasta tjänster till förmån för frilans-nu

förändringenäven inte dramatisk.är För musiker ochengagemang om scen-
konstnärer innebär det tillfälliga anställningar för pjäs, spelning elleren en en
turné. Anställningsperiodema tenderar också förkortas. Samtidigt ställsatt
krav på frilansare ska utbildade i den teknikenatt och tränade såvara senaste

de kan gå direkt in i produktion. Konstnären måsteatt allt sig åtägnaen mer
sig synlig,göra marknadsföra sig och söka uppdrag.att att

Behovet aktiva marknadsföringsåtgärder har också ökat med föränd-av
ringarna inom den offentliga sektorn: den fortgående decentraliseringen, bil-
dandet resultatenheter och införande beställar-utforarmodeller. Det harav av
uppstått "säljkanalef och därmed behövs högre aktivitet för fånya att upp-
drag. Den ökade rörligheten arbetsmarknaden ställer särskilda krav på
förmedlingen uppdrag. Inom kulturområdet finns sedan länge vid sidanav -

Arbetsmarknadsverket flertal organisationsfönnedlingar,av ett centrum--
bildnin och andra privata förmedlingsalternativ for olika delområden. Eftergar
avmonopoliseringen år 1994 bedrivarätten arbetsförmedling har flerattav
aktörer etablerat sig och antalet marknadsför mindre,agenturer, som en av-
gränsad konstnärer, öka ytterligare.väntas Detta bidrar till svårigheter-grupp

få samlad överblick den totala arbetsmarknadenatt över for konstnärer.na en
Korttidsanställningar ofta med arbetslöshetsperioder. Arbetslös-varvas

hetsersättning blir del den inkomst den konstnärligt verksamme tvingasen av
kalkylera med. vissI mån ingår det också i institutioners och fria teater-

kalkyl för såväl löner/arvoden personalens fortbildning. Enligtgruppers som
AMS bygger såväl offentliga kultur-institutioner fria kulturföretagsom upp
planer och för expansion och förändring där intäkter och ordinarieprogram
anslag inte räcker till. "AMS-bidrag" blir del den reguljära finan-en av
sieringen. Det leder till systemkonflikt då de arbetsmarknadspolitiska medlen
efterfrågas produktionsbidrag.som

Egeryöretagande och frilansver/csamhet ökar generellt

Många yrkesverksamma inom kultur- och medieområdet bedriver sin konst-
närliga verksamhet i firma Detta gäller i särskilt förhög grad bildkonst-egen

Ävenformgivare, filmarenärer, och journalister. skådespelare, musiker och
andra kulturarbetare hari större utsträckning börjat registrera firma föregen
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medierna också förskjutningpågårarbeta uppdragsbasis. Inomatt moten
joumalistutbildade konkurrens frånökad frilansverksarnhet, där de möternu

kulturskapare omväxlande går in ochFöljden mångaandra blir att urgrupper.
respektive företagare, vilket ställer kravrollen anställd större egetsom

in iökade svårigheter vid arbetsbristadministrativt arbete och att passager
företagande stårstödsystem. En speciell formarbetsmarknadspolitikens av

bl.a. påkonsthantverksornrådet för. De bygger med-bl.a. kooperativen på
perioder.arbetsinsats under återkommandelemmarnas oavlönadeegen

Några franrtidrperspektiv

försörja sig konstnärligtantalet villVi har konstaterat att personer som ar-
efterfrågan tjänster. Videcennierna ökat snabbare derasbete de änsenaste

för gymnasieskolans estetiskaintresseockså ungdomensnoterar stora pro-
mellan utbudfinns klar risk för obalansenoch medieprogram. Det attengram

ytterligare.efterfrågan på konstnärligt arbete kommer ökaoch att
kulturar-1994 utvecklingen påAMS höstenSamtidigt konstaterade att

för kulturuppåt. Nu finns ökande intressebetsmarknaden har vänt ett som
former för samverkantill kreativitet. Nyautvecklingsfaktor och källasom

bl.a. Arbetsmarknads-och näringsliv undermellan kulturskapare prövas nu
verkets medverkan.

kultur iupplevelser ochtidigare de områden handlarRedan har som om
bemärkelse teknikutvecklingenfortsatta medie- ochvid expanderat. Den

dockarbetstillfällen, osäkert hurockså få betydelse för antaletkommer att
ökning ske.kan kommabetydelse och i vilken takt attstor en

efterfrågan prissättningl5.S.3 Utbud, och

verksamhetkonstnärligsöker sig till ärEn avgörande drivkraft för dem som
starktmusik, författarskap Detsig bild,lusten uttrycka äratt enosv.genom

mottagliga förmindreinnebär också konstnärerpositiv lcraft. Men den äratt
ofta be-andra yrkesutövare. Konstnärermarknadens signaler de flesta ärän

och låg levnads-dåliga arbetsförhållandenredda mycket långtatt acceptera
konstnärliga verksamheten. Detinnan lämna denstandard de överväger att

efterfrågan,utbud ochtill obalansen mellanmedverkar att permanenta en
inte för någon,-i det långa loppet braobalans den ärär stor var-som om-
i också tilleller för konstlivet Det lederken för den enskilde konstnären stort. t

landsting ochoffentliga vadförväntningar på stöd från det änstörre stat,
kan stå för.kommuner

"törstagångsförsäljning" pris påvidi dagFå fria konstnärer kan sätta ett
arbetsinsats de Markna-tjänster den lagtsina elleralster motsvarar ner.som
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den tål i allmänhet inte den prisnivån. Det innebär även den säljeratt som
hyggligt eller har hyggligt med jobb inte når någon särskilt tillfredsställande
inkomst. Undantag finns och del upphovsmän och utövare fåren översett en
längre tid rimlig ersättningen royaltyn, biblioteksersättningt.ex.genom eller
STIM-pengar.

Konsmäremas arbetsfält kan beståsägas privatmarknad och insti-av en en
tutionell marknad. Den innefattar köpare och uppdragsgivaresenare inom den
offentliga sektorn och företag.större En del konstnärer heltär eller heltnästan
hänvisade till den delmarknaden. För dem kanena arbeta båda del-som mot
marknaderna gäller det i vissa fall råderatt olika prisnivåer dessa. Det ger
svårigheter "rätt"sätta pris.att

En del fria konstnärer, framför allt musiker och skådespelare, konkurrerar
också med subventionerade utbud från kulturinstitutionema, vilket antingen
tvingar frilansartister och fria till underprissättning ellergrupper leder till att
de går miste uppdrag.om

När det gäller avtalsfrågor eller frågor prissättning fri marknad,om en
de kulturpolitiskaär möjligheterna begränsade. Den institutionellaatt agera

marknaden har de åren visat tecken på tillbakagång.senaste Mindre statligt
och kommunalt byggande har färre utsmyckningsuppdrag;gett i de kommu-
nala besparingamas och decentraliseringamas spår har följt mindre efterfrå-

skolteater och skolkonserter igan många kommuner; företagens benägen-
het i kulturprojekt förefalleratt satsa ha minskat; del kulturinstitutioner haren
dragit på staben fast anställd konstnärligner personal.av Ett och teckenannat

slag har intemotsatt tendensenav uppvägt till tillbakagång. Det dock inteär
fråga några radikala förändringar.om

Möjligheter till ökad efterfrågan på den institutionella marknaden finns på
plan.tre
Den första möjligheten ligger i och kommunatt stat andragör priorite-

ringar. En period med mindre kultur tidigareän i skolor och förskolor har
många håll ökat medvetenheten konstens och kulturens betydelse iom bar-

liv och i skolans och förskolansnens arbete. I många kommuner och lands-
ting håller också uppvärdera kulturenman att faktor skaparsom en som en
attraktiv och livskraftig eller region. Statenort för stimulerasatsar nytt att
konst i bostadsområden.

Den andra möjligheten ligger i konstnärerna efterfrågasatt på bredareett
yrkesområde. Den konstnärliga kreativiteten, det konstnärliga kunskapssö-
kandet, konstnärens kritiska skärpa kan i högre grad i dagän användas också
utanför det konstnärliga arbetet,rent i samspel med forskare,t.ex. infonna-

ochtörer samhällsplanerare. Ett exempel är samarbetet mellan skulptörer,
landskapsarkitekter och Vägverket kring frågor broar och trafikplatser.om
Utbyggnaden de elektroniska mediernaav ocksåöppnar möjligheter bådenya
till arbete och för spridning de konstnärliga resultaten och därigenomav i
bästa fall också intresset för konstav
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tredje möjligheten företagen påDen ligger i börjar kultur med andraatt se
de traditionella, och kultur möjlighetkonst skapaögon än att ettatt se som en

rikare företags- och forma positiv bildoch arbetsklimat sättett attsom en av
företaget.

Långsiktigt det den privata marknaden nyckeln till ökade arbets-är som
Även individernasoch inkomstmöjligheter ligger. begränsad ökningen av

intresse för Om varjekan betydande förbättringar konstnärerna. hushållge
under tio år köpte konstverk brukar underän görat.ex. ett mer man en

fortsättningentioårsperiod skulle den svenska bildkonstrnarknaden i årligen
ligga på nivå med några hundra miljoner kronor överstiger dagens.en som

Det arbetsmarknadspolitiska intresset vidga privata marknadendenattav
sammanfaller, övergripande plan, med kulturpolitikens strävandenett att
öka delaktigheten och deltagandet i kulturlivet. Men sig frågannärmarman
från två skilda utgångspunkter, den arbetslöses respektive den latent kulturin-

individens. kulturpolitiken vinna för delta-tresserade När vill nya grupper
fall färre arbetstillfällengande och delaktighet kan det i del omedelbarageen

ting till intresserad publik.erbjuder välkända redan Detän om av enman mer
arbetstillfällen. Prioriteringama blir inte nödvän-kan också andra typerge av

digtvis från arbetsmarknadspolitisk från kulturpolitiskdesamma ut-som
gångspunkt.

vidga delaktigheten i kulturlivetKulturvanor ändras långsamt. Att ger
sikt möjlighet ökning arbetstillfällen. Men förtill påtaglig antalet detatten av

intresseska inträffa behövs målmedvetet arbete med det lig-mötaett att som
latent. Uppsökande arbete, publikarbete, kulturpedagogiska insatserger av

behövs. prioriteringolika slag, PR-verksamhet åtgärder Högreär somm.m.
detta inom kultursektom och ökade möjligheter för arbetsmarknadspoliti-av

förutsättning.ken stödja långsiktiga insatser denna Samtidigtäratt typav en
det omedelbart antal arbetstillfällen i det uppsökande arbetetettger

sysselsättningseffektema för medieutveck-När det gäller konstnärer av
lingen finns skilda bedömningar. Delvis kommer det bero på i vilkenatt ut-

tekniksträckning vill i delvis yrkesroller, arbeta medkonstnärer nya ny
och i medierna produktionsformer.arbets- ochnya

15.6 Tillströmningen till konstnärligade yrkena

Två viktiga orsaker till många försöker försörja sig konstnärligtpå arbeteatt
stark motivation möjligheterna till förberedande konst-och de relativt godaär

närlig utbildning.
finnsDet många börja för väljer konstnärligaden den ba-vägar att som

Gymnasieskolan, kommunala musikskolan, folkhögskolan, särskildanan.
förberedande konstnärliga skolor studieförbundens cirkelverksarnhetsamt ger
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möjlighet de första antingen utbildningarna avseddaäratt ta stegen, som yr-
kesförberedande utbildningar eller inte.

Den gymnasieskolan erbjuder Detestetiskt allmännya ett program. ger en
gymnasieutbildning med profilering olika konstornråden. Den kanmot ge
grunderna, inte yrkesutbildning för musik, eller andra konst-är teatermen en
närliga arbeten. Skolverket bedömer några år kommer kanske 00010att om

år väljaelever det estetiska jämförasDet ska medatt programmet. attper ca
000 elever året i den gamla gymnasieskolanl valde estetiskt inriktadom en

utbildning. Till detta kommer medieprogrammet vissaför kan bli förstasom
i bli konstnärligt yrkesverksamma.strävansteget atten

musikskolansDen kommunala betydelse för den vill blistartsom som
musiker inom rad musikaliska allmänt omvittnad. Inte hellerären genrer
kommunala musikskolan för gården där maximalt antal år,är, ens som en
förberedande yrkesutbildning. I mindre grad gäller fördetta de kultur-ännu
skolor, i dag 20-tal, imusik varierande grad inkluderar dans,utöverett som
bildkonst, ñlm/video i sin verksamhetteater samt

Landets folkhögskolor erbjuder kurserantal inom det estetiskaett stort
området. Konstnärsutredningen det läsåret 1989/90 fanns 155attangav ca

folkhögskolorlinjer praktisk-estetiskmed inriktning vid 88 1994/95Läsåret
43fanns musiklinje vid folkhögskolor, teaterlinje vid 20, bild/bildkonstlinje

vid 37, konsthantverk, slöjd, textil vid 33 och allmän estetisk linje vid 39
folkhögskolor. Dessa linjer till treåriga. linjerFolkhögskolans syftar iär ett-
regel inte heller till yrkesutbildning. En del har karaktär förberedandeen av
yrkesutbildning, andra har inriktning verksamhet inom förenings-mot t.ex.

Alivet.
Det finns också särskilda erbjuderantal skolor konstnärlig utbild-ett som

ning. Avsikten framför allt förbereda eleverna för tillträde till den högreär att
konstnärliga utbildningen.

Slutligen finns det utifrån studieförbundens studiecirkel-personer som
verksamhet går överi yrkesverksamhet. Studieförbundens cirkelverk-egen
samhet har ingalunda ambitionen yrkesförberedande, vissaävenatt vara om
studieförbund också driver förberedande konstskolor med undervisning
halvtid.

Elevplatsema inom den högre konstnärliga utbildningen betydligt färreär
inom de uppräknade formerna för uttalatän eller outtalat yrkesförbere-ovan

dande utbildning. De allra flesta söker till den kommer inte in. Flask-som
halsen mycket smal. Många övergår därför tillär yrkesverksamhet hautan att

igenomgått någon högre konstnärlig utbildning.
Slutligen det allmän uppfattning den högre konstnärliga utbild-är atten

ningen inte särskilt mycket insikter i konstnärsskapets världsliga problem:ger
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arbetsmarknad, marknadsföring, skatter avgifteroch Det itorde ännuosv.
högre grad fallet med de förberedande utbildningarnavara

Det alltsåär bara liten del dem arbetar konstnärligten fåttav som som
möjlighet få grundlig utbildningatt på sitt område, vilket problem.är ett
Särskilt folkhögskolomas kurser tillräckligt mycket för eleverna skager att
känna de kommit bit påatt och villväg vidare, för de flestaen inte såmen
mycket de fått tillräckligt yrkeskunnande.att ett Detta i medvetandesagt om

högre konstnärlig utbildningatt inte någonär fullständig garanti för yrkes-
mässig framgång eller kort utbildning inte någotatt är absolut hinder för
framgång.

Med den obalans råder på kulturarbetsmarknadenpermanenta liggersom
det tillnära hands överväga försöka begränsaatt tillströmningenatt till de
konstnärliga yrkena. Men det strider samtidigt vissa grundtankar både imot
kulturpolitiken och utbildningspolitiken.

En bärande idé i dagens utbildningspolitik elevensär fria val. Den är ge-
nomförd både i gymnasieskolan och inom högskoleväsendet. Folkbildning-

studieförbund och folkhögskolor, har fåtten, allt frihetstörre göraatt egna
prioriteringar.

Konstens betydelse för rikt och mångsidigt kulturlivett och för den en-
skildes och samhällets välfärd inslcränkningargör i utbildningsmöjlighetema
kulturpolitiskt motsägelsefulla. De skulle motverka mångfalden. De minskar
den bas vilken de unika och banbrytande konstnärligaur resultaten Attväxer.
många börjar vandra den konstnärliga banan viktigt därförär det såäratt
svårt vilka till slut bliratt betydandeveta konsmärer. Detsom också efter-är
strävansvärt många, verksamma inom mångaatt områden och i många olika
funktioner, har insikter i konstnärligt arbete. Folkhögskolomasegna kurser
fyller för många sådan funktion. Det estetiskaen och mediepro-programmet

i gymnasieskolan kan kommagrammet det förgöra fler.ännuatt
Vi förordar därför inga inskränkningar i utbildningen däremot effekti-men

information arbets- och försörjningsmöjlighetemavare påom konstens om-
råde, bättre utbildning i konstnärsskapets "världsliga" sidor, bättre sam-
ordnade signaler från instanser kultur- och arbetsmarknadsområdet till per-

har försörjningssvårighetersoner som perrnantenta konstutövaresom samt,
inte minst, satsning på öka efterfrågan på konst iatt alla dess former.

Alla söker gymnasieskolans estetiskasom och medieprogram,program
folkhögskolomas estetiska linjer och förberedande konstskolor bör i fortsätt-
ningen få hårdhänt realistisk information utsikterna, dels komma in påom att
högre konstnärlig utbildning, dels kunna försörja sig iatt yrket. Den infor-
mationen bör sedan återkomma under hela den förberedande yrkesutbild-
ningen. skolledare och lärare bör känna för avrådaett eleverstort ansvar att

inte har unika förutsättningar frånsom på konstnärsskap.att satsa
Alla genomgår konstnärlig utbildningsom måste få ordentlig kunskap ien

frågor marknadsföring, försäljning, kontraktsskrivning,om skatter och so-242
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avgifter mycketciala 0.dyl. Det finns i det fåbrister avseendet i dag. Attstora
intressera sig förelever dessa frågor det angelägnaregör ännuatt spontant att

skolorna sitttar ansvar.
Vi intedet någon lösning utökning platserantaletattser som genom en av

inom den högre konstnärliga utbildningen skapa bättre balans utbudetmellan
förberedande utbildning högre utbildning.och Däremot det angelägetär attav

yrkesverksamma fårkonstskapare och bättre chans lyckasutövare atten
konstnärligt och klara sin försörjning i konstnärsyrket möjlighetatt genom en

genomgå fort- och vidareutbildning vid de konstnärliga högskolorna. Ettatt
skulle innebära fördelar.sådant ytterligare De utbildningsansvarigasystem

skulle få återkoppling från yrkeslivet perspektiv påoch eventuella brister ien
innehållet i grundutbildningen på högskolan. mellan tvåMötet elevkategorier
med olika grader erfarenhet skulle också kunna förberikande bäggeav vara
parter.

En del konstnärer har så och svårigheter försörja sigstora permanenta att
på sitt konstnärsskap ekonomiskt rimliga sigden enda sökautvägen äratt att
till yrke, antinget s.k. tangerande yrke eller till något heltett annat ett annat.

måste signalernaHär från kulturområdet och från arbetsförmedlingen såvara
Omsamstämda möjligt. med regelbundet återkommande arbets-som man

marknadsinsatser, vilket har förekommit, hjälper konstnärer inte mötersom
någon naturlig efterfrågan sig kvar i i flesta fallhålla yrket, degöratt man

16.både och konsten otjänst. Vi återkommer till detta i kapitelpersonerna en
Eftersom de flesta undersysselsatta konstnärer skulle berika kulturlivet om

åtgär-de ñck möjlighet sitt fullt viktigastekonstnärsskap denutöva äratt ut,
naturligtvisden stimulera intresset för och efterfrågan på deras insatser.att

Sammanfattning

I kapitlet vibetonar

det konstnärliga skapandet har utforskande och experimentellatt en-
karaktär och därigenom fömyande vitaliserande effektochen
samhället,

det konstnärliga måste villkor intearbetet ha generösaatt trots att-
det "stör" den ordningen just grund detta,trygga utan av

samhälleligt till konstnärlig verksamhetstöd böratt ett somses-
investering i idéer och produkter sätten nya samma som

samhälleliga stöd till vetenskap, forskning och utveckling,
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det måste ställas krav på kvalitetatt det konstnärliga arbetet.
Vad kvalitetär bestäms i växelspel mellan konstnärsom ett
och publik,

antalet konstnärer har ökatatt med 40närmare % de senas-
20 åren och denna ökning harte vant betydligtatt större än

ökningen arbetstillfallena, vilket lett till markant obalansav en
mellan utbud och efterfrågan,

den konstnärliga arbetsmarknadenatt genomgått antal struk-ett
tuzforändringar bl.a. inneburit andelen fasta anställningarsom att
minskar och verksamheten i högre grad bedrivs i regi och iegen
frilansfonn,

de grundläggande mekanismerna foratt utbud, efterfrågan och
prissättning arbetsmarknaden för konstnärliga yrkesutövare har
vissa särdrag, skiljer den från andra delar arbetsmark-som av
naden,
betydelsen effektivare information i utbildningssammanhangav om
arbets- forsörjningsmöjlighetemaoch konstens område och
bättre utbildning i konstnärsskapets "världsliga" sidor mark-som
nadsföring, bokförings- och Skatteregler m.m.

I kapitlet föreslår vi

fortbildning och vidareutbildningatt for konstnärligt yrkesverk-
byggs vid de konstnärliga högskolorna.samma ut
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förförutsättningarmöjligaskapa bästasyfta tillKulturpolitiken bör bl.a. att
riktningi denutvecklaskankonstnärliga arbetetyrkesmässigadet somatt

inommellan åtgärdersamspelförutsätterDetkulturpolitikenformålen anger.
social-,skatte-,upphovsrätts-,kultur-,första handsamhällsomrâden; iolika
behövskulturpolitikensarbetsmarknadsområdena. Inomutbildnings- och ram

konstnärspolitik.samladen
konstnärspoli-utgångspunktema for1991Regeringen har angett attsenast

tiken

foravsättningenocharbetstillfällenaökamedverka till attatt
kompensera konstnäremaformeri olikaoch därutöverkonstnärliga verk,

verk ochkonstnärligatillgång tillfall hari vissaför allmänhetenatt
sigfårtidviskonstnärerangeläget ägnaVidare detprestationer. är att

förtjänst.omedelbardet skalltanke påutvecklingsarbete attutan ge
med konstnärernassamrådske iskallmellan skilda insatserAvvägningen

1organisationer.

gällerdetdominerandemarknaden närden privata ärVi har konstaterat att
samlad konstnärs-led iförstaprestationer. Ettkonstnärligaefterfrågan på en

skakulturmarknadenförförutsättningarskapadärförpolitik bör attattvara
behövaspelreglerfall kan övernröjligt. I vissasd välfungerakunna sessom

mång-föroch stödengäller upphovsrättenDeteller kompletteras. att trygga
eller folk-befolkningscentrautanförspridningen dei utbudet,falden stora

konstnärer.anlita yrkesverksammamöjligheterbildningens att
betydelsefulla konsumenteroch kommunerlandsting ärStat, t.ex. genom

konsthantverk,ochbildkonstinköpbeställningar ochbibliotek,inköp till av
journalister. Attfotografer ochmusikgrupper,dans- ochanlitande teater-,av

till-viktigtnågotkan hadär denanvänder konstenoffentligade attorganen
vill-arbetetskonstnärligaför detsjälvfallet betydelseharföra medborgarna

kor.
finansieraskunnaaldrigkulturverksamheten kommerDelar att en-avav

konst-inskränkningar upphovsrätten,ersättning förskilda. gällerDet t.ex.
verksamhet, mycketkulturinstitutionemasiutbildning, detnärlig ut-avmesta

verksamhetoch delutvecklingsarbeteexperiment ochför annanenrymmet
verksarnhetsforrner medellervissa konstarter,institutionerna,utanför genrer

Här har detkulturutbytet.internationelladetpublikunderlag delarlitet samt av
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offentliga också ska i ljuset samladett konstnärs-ansvar som ses av en-
politik.

Skattesystemet, socialfärsâkringssystemet och arbetsmarknadspolitiken
omfattar konstnärerna lika väl övriga medborgare. Många harsom grupper
förhållanden inte helt passari dessa Det gälleri ganska högsom stora system.
grad för konstnärerna och det konstnärliga arbetet. Awägningen mellan att

undantaggenerella inte kompliceras mängder och rimlig hän-system av attav
till skilda förutsättningar för olika medborgargruppertas och verksam-syn

hetsområden svår. Konstnäremaär har alltid haft svårt få gehör för ön-att
skemål anpassning till deras särskilda förhållanden.om systemenav
Problemet lcräver fortsatt uppmärksamhet och vi några sådana frågor itar upp
följande avsnitt.

Konstnärspolitiken förmedel förverkligaär de kulturpolitiska målen.ett att
En konstnärspolitik enbart bedriven inom för kulturområdet har be-ramen
gränsad räckvidd vissa effekter omöjliga uppnå inomär det områ-att egna-
det. Den statliga kulturpolitiken måste så den koordinerar ochattagera

resultatenväger utveckling och åtgärder inom flera samhällsom-samman av
råden, där det omedelbara fördelat mellan olikaäransvaret parter.

Vi samlad statlig konstnärspolitik bör verkaattanser en attgenom
stödja och stimulera kulturproduktion har svårt hävda sig,som attannars-
främja efterfrågan och vidga arbetsmarknaden,-
inköpa konstnärliga verk,-

ersättning för offentligt utnyttjande konstnärliga verk,garantera av-
för högre konstnärlig utbildning stöd till forskning ochansvara samt-

konstnärligt utvecklingsarbete,
tillstöd konstnärliga experiment och tillfälle till arbetsro under längrege-

eller kortare perioder,
verka för skattelagstiftningen rimlig hänsyn till konstnäremasatt tar spe--
ciella arbetsförhållanden,
verka för arbetsmarknadspolitiken också till den konstnärligaatt anpassas-
arbetsmarknaden.

Kapitlet disponerar så viär först behandlar upphovsrättsfrdgorna,att som
vi ha grundläggande betydelse för det konstnärliga Därefterarbetet.anser tar

vi de statliga ersättningama, i utsträckning motiveras deupp storsom attav
kompensation förutgör inskränkningar i upphovsrätten. Vi går sedan vidare

till de olika formerna bidrag där vi först diskuterar frågan det möjligtärav om
finna form för generellt konstnârsstödatt och sedan behandlar vi olikaetten

selektiva stådfomter. Därefter markerar vi kort vissa skattefrågor och avslutar
kapitlet med genomgång samspelet mellan arbetsmarknadspolitik ochen av
kulturpolitik på det konstnärliga området.
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16.1 Upphovsrättsfrågor

Upphovsrätten syftar till stimulera konstnärligt och litterärt skapande. Denatt
upphovsmän och andra rättighetshavare möjligheter få ekonomisktger att ut-

byte deras prestationer utnyttjas andra. Upphovsrättssystemetatt skyd-av av
dar också de investeringar behövs för produktionen material inomsom av
kultur-, medie- informationssektorema.och

Upphovsrätten stärker upphovsmannens ekonomiska ställning och ut-ger
byte i proportion till hur framgångsrik han eller hon på marknaden.är De upp-
hovsrättsliga ersättningarna belastar inte statsbudgeten betalas direktutan av
nyttjama enligt överenskommelse med rättighetshavarna, vilka olikagenom
organisationer själva beslutar hur medlen ska disponeras. Upphovsrätten gäl-
ler för både bra och dålig konst, vilket innebär inte med upphovsrättenatt man

instrument kan målinriktad kulturpolitiskgöra insats.som en
Lagstiftningen tillämpas på svenska verk och prestationer. Upphovsrätten

har dock stark internationell prägel. Till följd Sveriges anslutning tillen av
olika internationella konventioner tillämpas lagstiftningen i betydande ut-
sträckning också verk och prestationer med utländskt ursprung.

På grund den tekniska utvecklingen befinner sig upphovsrätten i dy-av en
namisk utvecklingsfas. Tjänster inom kulturområdet sprids allt effektivare
och mellan får alltgränser mindre betydelse. Det medförstater utma-nya
ningar för lagstiftningen.

Upphovsrättsfrågoma har fått allt ekonomisk och politiskstörre betydel-en
i Sverige och andra länder. De har därför behandlats intensivt inom EU ochse

i GATT-sammanhang.

Upphovsrätten.: huvudprinciper

Kärnan i det upphovsrättsliga upphovsmän iär lag tillerkännssystemet att en
tidsbegränsad bestämmaensamrätt vissaöver användning de-att typer av av

verk och prestationer. Rättigheterna normalt i 50 år efter upphovs-ras varar
död. I upphovsrättslagen URL finns också bestämmelsermannens rät-om

rättighetertigheter stå upphovsrätten s.k. närståendenära, Desom anses
utövande konstnärer, producenter fonogram och ñlmverk radio-ger av samt
tv-företagoch vissa rättigheter bestämma hur derasöver verk utnyttjas.att

Upphovsrättslagen dels den s.k. ekonomiska eller förfogan-rättentar upp
derätten, dels skydd for ideella eller personliga intressen, den s.k. ideellaett

Den ekonomiskarätten. innebär dels framställarätten exemplarrätt atten av
verket, dels verket tillgängligträtten göra för allmänheten. Den ideellaatt

innebär principrätten upphovsmannen ska exemplarnär verketatt anges av
framställs eller tillgängligt. Upphovsmannengörs har också rätt motsättaatt

2 Lagen 1960:729 upphovsrätt till litterära 247och konstnärliga verk.om
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sig verket ändras eller detatt tillgängligt pågörs sådantatt upphovs-sätt att
anseende eller lcranks.mannens egenart

Upphovsmannen kan överlåta eller upplåta sin ekonomiska Denensamrätt.
ideella kan inteensamrätten överlåtas.

inskränkningar i upphovsrätten

Utgångspunkten för upphovsrätten upphovsmannenär ska förbehållasatt rätt
tillgodogöra sig allt utnyttjandeatt verket har ekonomisk betydelse.av som

Den ekonomiska ensamrätten gäller dock inte undantagslöst. Av hänsyn till
olika allmänna intressen har rad inskränkningar gjorts. Dessa inslcränk-en
ningar har huvudsakligen orsakentre

det praktiskt omöjligtär kontrollera utnyttjandet,att-
allmänhetens tillgång till de konstnärliga verken behöva- anses garanteras,
kostnadsskäl.-

Inskränkningama innebär bl.a. att
kopior får framställas för enskilt bruk,-
exemplar får framställas i blindskrift eller talböcker for synskadadesom-
mfl.,

viss fritt spridarätt och visa exemplaratt verk.en- av
Bestämmelser fritt utnyttjande skyddade verk innebär deom av mest

långtgående inskränkningama i Detensamrätten. finns flertal bestämmelserett
fritt utnyttjande i 2 kap. URL.om

En form inskränkningar tvângslicensbestâmmelserutgörsannan av av
innebär rättighetshavaren inte kansom att sigmotsätta utnyttjandet, harmen

tillrätt ersättning for detta.
Lagen har också bestämmelser avtalslicens, vilket innebär rättenom att att

ingå avtal tillerkänns den organisation företräder flertalet upphovsmansom
inom aktuellt område. I licensbestämmelsen föreskrivs regelmässigt avtaletatt
ska tillämpas också för upphovsman inte företräds organisationen isom av
fråga.

Typiska upphovsrättsli ersättningar royalties,är framförandeersättninga gar
via föreningar STIM och SAMI,tassom fotokopieringsersättning viasom

BONUS, radio- och tv-ersättning via.avtalslicenser gottgörelse församt ut-
nyttjande via tvångslicenser. Bildkonst Upphovsrätt i Sverige BUS är den
organisation bevakar bildkonstnäremas upphovsrätt.som Författarna och
journalistema har nyligen bildat upphovsrättsorganisation.en egen

Biblioteksersättning, talboksersättning och särskilda ersättningsinsatser för-
utlåning musikaliska verk från bibliotek har principiellav anknytning till upp-
hovsrättsorrtrådet de kompensationutgör för inskränkningarattgenom i upp-
hovsrätten. Formellt de dock offentligrättsligaär ersättningar.
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När upphovsman träffar utnyttjandeavtal hanverk eller honen om somav
fortfarande det gäller ställa bildkonst och upphovsman-äger när att utsom-

får utställningsersättning för utställaren under begränsad tid får använ-attnen
da konstverken det inte fråga upphovsrättslig ersättning. Här detär ärom-
fråga den tillkommer upphovsmannen tillhandahållerdennerätt närom som en
"vara" eller tjänst kontant betalning. Upphovsmannen har full förfo-moten
ganderätt sitt verk kan väljaoch på vilka villkor det ska få användas.över

Upphovsrätten.: ökande betydelse dagens samhällei

Det svårt exakt förädlingsvärdet upphovsrättsligt skyddade als-är mätaatt av
Upphovsrättsutredningen publicerade 1983 studie 1978avseende årter. en

där inkomsten "upphovsrätts-aktivitet" i Sverige totalt inkl. industriellav
forskning och utveckling, tillverkningsindustri m.m. beräknades till
9 miljarder kronor eller 2,6 % inkomsterBNP. Hur del dessastorav av som
tillfaller upphovsmän det konstnärliga området svårt klargöra. Vadär att

med konstaterassäkerhet kan upphovsrättigheter inom kulturområ-är attsom
det i de industrialiserade länderna har avsevärd ekonomisk betydelse. Ien
vissa fall, såsom det gäller Staterna, kulturindustrinFörenta harnär ett ex-
portvärde överstiger de flesta andra branschers.som

Den klassiska upphovsrättens kärna låg i användningen verk, framförav
allt böcker, konst, musik filmer, i traditionellaoch former. Den tekniska ut-
vecklingen under de 20-30 åren har lett till intensivt och omfattan-senaste ett
de utnyttjande skyddade verk. Nutida teknik har dels möjliggjort kate-av nya
gorier verk, datorprogram och databaser, dels skapat sättt.ex. attav nya
sprida skyddade massutnyttjandenverk. Exempel de sker ka-är som genom
bel-tv, satellitöverföring, den utbredda hemkopieringen ljud- bildbandochav

fotokopieringoch böcker, tidningar och tidskrifter i undervis-skerav som
ning och arbetsliv.

Till detta kommer så den digitala utvecklingen med de interaktiva mul-nya
timediema tillsammans med ägarkoncentrationökad inom medie- ochsom
musikbranschema kommer innebära ökning upphovsrättens kultur-att en av
politiska handelspolitiskaoch betydelse.

Förändringarna kräver den upphovsrättsliga regleringen.översynen av
JustitiedepartementetInom kartläggs för närvarande digitalteknologins inver-

kan på det upphovsrättsliga För IT-området helhet gällersystemet. attsom
många juridiska begrepp och regelsammanhang måste sätt.ett nyttses
Frågor elektroniska dokument skär traditionellatvärs rättsre-t.ex.om genom
gelområden, frågor informationtill aktualiserar också informations-rättenom
frihet, konkurnensfrågor, integritetsskydd osv.

Förutom den tekniska utvecklingen förändringar internationellakan i den
lagstiftningen komma påverka de upphovsrättsliga villkoren. EU har starktatt
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sig i de upphovsrättsliga frågornaengagerat och arbetat för uppnå störreatt en
europeisk harmonisering.

Det föreligger emellertid risk för det internationella upphovsrättsligaatten
harmoniseringsarbetet grund intressekonflikter försenas eller inte lederav
till resultat och angelägna reformer inom Sverige skjutsatt på framtiden om
strategin är avvakta europeiskaatt ställningstaganden. Vi före-gemensamma
språkar istället synsättet svenska lagstiftningsåtgärder och aktiva insatseratt av
nordiska myndigheter i samverkan kulturlivetsmed organisationer är sättett

påverka den internationella utvecklingen.att

Aktuella upphovsräztsfrâgor

Regeringen har under våren 1995 lämnat två olika förslag syftar tillsom att
skyddet.3stärka det upphovsrättsliga

För det första föreslår regeringen det införs bestämmelser s.k. droizatt om
de suite för bildkonst. Upphovsmannen ska ha tillrätt särskild ersättningen
på %5 försäljningsptiset exemplar hansnär konstverk säljs vidare.av av
Rätten till ersättning ska bara gälla vid yrkesmässig försäljning. Försäljningar

understiger visst minsta pris ska inte hellerett tillsom rätt ersättning.ge
Liknande regler finns redan i flera europeiska länder, också i Norden.

För det andra föreslår regeringen skyddstiderna, i enlighet med be-att ett
slutat EU-direktiv, ska förlängas från dagens 50 år till 70 år efter upphovs-

död. Den skyddstiden ska också gälla i fallde där skyddstidenmannens nya
redan har gått enligt de gamla bestämmelserna. Särskilda reglerut ska skydda
dem börjat förfoga verket underöver den fria tiden.som

Riksdagen kommer under hösten 1995 ställning till förslagen.att ta
Frågan den upphovsrättsliga ersättningen ska kombineras med of-om en

fentligrättsli avgift vidareförsäljning bildkonst, inte omfattasg av som av
något upphovsrättsligt skydd, kommer enligt propositionen vidare.utredasatt

Bedömningar och förslag

Ett förstärkt upphovsrättsskydd, grund för bättre upphovsrättsligasom er-
sättningar, skulle stimulera den skapande verksamheten. Det skulle också öka
konstnäremas möjligheter leva intäkterna från sina alster.att

Enligt vår uppfattning bör inför varje fråga kulturpolitiskt stödman om
fråga sig det har gjorts tillräckligt på upphovsrättsområdet förom göraatt
konstnäremas utgångsposition så bra möjligt. Det förstär ersättningarnärsom
på marknaden eller gottgörelser för inskränkningar i upphovsrätten inte räcker
till bidragssystem blir aktuella. Det upphovsrättsliga perspektivetsom bör

3250 Prop. l994/95:l51: Drott de suite och längre upphovsrättsligt skydd.
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ständigt hållas levande och helt behandlastidigaresätt änett annat ettsom
kulturpolitiskt instrument.

Utgångspunkten varje yrkesmässigt utnyttjandeeller systematisktär att av
upphovsmännens prestationer medföra ersättningbör till upphovsmännen.

Vår principiella uppfattning inskränkningar i upphovsmannensär att en-
bör ske så lite möjligt. De bör aldrig för tillgodosesamrätt göras attsom

intressen,enbart ekonomiska dessa allmänna eller enskilda. Omäroavsett om
inskränkningar i upphovsrätten nödvändiga väljabör de föranses man upp-

minst ingripande åtgärderna. Omhovsmännen beslutar inslcränk-staten om
i upphovsrätten for tillgodose allmänhetens intressen börningar att staten

upphovsmännen. det möjligt bör omfattningenkompensera När kom-är av
fastställas efter förhandlingar.pensationen

1993.4inskränkningar fick sin utformningReglerna nuvarande årom
Enligt det tillåtet framställa exemplar för enskilt bruk. möj-dessa Dennaär att

utnyttjades tidigare främst för kopiering tidskrifter.lighet böcker ochav
Numera används kopieringsmöjligheten i betydande omfattning för spelaatt
in musik och på kassetter. påverkar givetvis försäljningenDettatv-program

fonogram och inspelat material minskar därigenomoch upphovs-annatav
och andra rättighetshavares inkomster.männens

Sverige frågan hemkopiering tidigtI har uppmärksammats. Under årenom
1982-1992 ljud-fanns skatt på och vidcokassetter. En mindre delen av

tillföll upphovsmännen. Alltsedan avskaffades diskute-skatten skatten har det
upphovsrättslig bandavgift ska införas. Frågan aktuellär ävenrats om en

inom EU. För utgår kulturpolitiskt kompensationsbi-närvarande grundatett
tilldrag de berörda upphovsmännen.

till medEtt komma detta problem införa avgift på oin-sätt rätta äratt att en
spelade band på inspelningsutmstning och låta visseventuellt deläven av- -
avgiften tillfalla rättighetshavarna kompensation för hemkopieringen. Ensom
sådan avgift finns i bl.a. Island, ochDanmark, Finland, Tyskland Frankrike.

SI vill vi aktualisera två frågor. gällerBeträffande IM Den statensena en-
i STIM, den andra formerna för lösa konflikter mellan STIMattgagemang

de organisationeroch använder musik i sin verksamhet och har attsom som
betala upphovsrättsligt grundade avgifter.

Staten i dag ordförande och två ledamöter i STIM:s styrelse. Detutser
förlänar organisationen drag statlig instans inte med dessstämmerett somav
roll partsföretradare för upphovsmännen. Vi föreslår framti-iatt statensom
den ordförande eller ledamöter STIMinte i styrelse.utser :s

Om konflikt inträffar mellan STIM och någon dess ochmotparterav par-
inte själva löser den finns ingen form för konfliktlösning tillänterna attannan

föra frågan pdslut till domstol. Den nredling förekommer arbets-typ av som

4 2511992/932214. l992/93:LU44. rskr. l992/93:4l3.Prop. bet.
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marknaden förefaller ligga till handsnärmare form för konfliktlös-oss som
ning. Vi föreslår frågan över.att ses

Sammanfattningsvis vianser att
upphovsrättslagen bör och användas kulturområdetsses som en- av
grundläggande lagar och upphovsrättsfrågoma bör aktiva instru-att vara

i kulturpolitiken,ment
upphovsmännen i princip bör få ersättning i proportion till de intäkter- som
varje nyttjande deras verkav genererar,
den tekniska utvecklingen bör följas så den lagstadgade upphovs-attnoga-

inte urholkas.rätten Vidare vi pågående arbete i olika intematio-attanser
nella bör följas, så den svenska lagstiftningen kanorgan noga att utvecklas
i takt övriga länders. Ansvaret för dessa uppgiftersamma vilar i förstasom
hand regeringen, fortlöpande bör samråda med berörda myndighe-som

och organisationer pågående arbete.ter om

16.2 Statliga ersättningar och bidrag

I detta avsnitt vi de statliga ersättningar och bidragtar går direkt tillupp som
upphovsmän och Vi inteutövare. då statligt stöd till institutioner,tar fö-upp

eller organisationer, ävenretag foranvänds ochom pengarna att engagera er-
konstnärer.sätta Vi inte heller bidragen till friatar för de skaupp attgrupper

och dansföreställningar respektiveteater- konserter.ge Beställningar och in-
köp konstverk utställningsersättning inte hellerav samt Alla dessatas upp.
frågor berörs i kapitel.senare

Med ersättningar vi de medel tillför upphovsmän ellermenar staten utövare
på grund inskränkningar i upphovsrätten eller därför upphovsrättsligav att
reglering saknas, det offentliga utnyttjandet sådanär omfattningmen av att
det måste kulturpolitiskt rimligt ersättning utgår. Dessaanses ersättningaratt
är ojfentligrättsliga. Ersättningar kan utgå isägas eller mindre tydligmer pro-
portion till utförda prestationer.

Med bidrag vi medel syftar till prestationer ska kunnaavser attsom ut-
föras. En huvudfråga bidrag iär första hand bör generella ellerom vara se-
lektiva.

16.2 l Ersättningar.
Först allt vill vi peka på viktig principiell skiljelinje inomav ersättnings-en

Ersättningarna kan antingensystemen. individuellt eller kollektivt beräk-vara
nade. Individuellt beräknad ersättning kan fördelas på respektive upphovs-

med hänsyn till hur mycket hans verk har utnyttjats.man Fördelningen regle-
då i statlig förordning. Kollektivt beräknadras ersättningen är samladen er-252
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sättning för utnyttjande där beloppet bestäms enbart kulturpoli-ett genom en
tisk prövning och sedan fördelas efter principer bestäms respektivesom av
fördelningsorgan.

offentligráttsligaDe ersättningarna karaktäriseras bl. atta. av

nyttjama inte betalar sittersättning för utnyttjande. Avgifter har sam-som-
band med ersättningen kan dock förekomma,
ersättningens totala storlek varierandei utsträckning har samband med ut--
nyttjandet. Biblioteksersättningen helt relaterad till det totala biblioteks-är
utnyttjandet. När det gäller visningsersättningen för offentlig konst eller
ersättning for utlåning musik bibliotek finns inga sådana samband,av
ersättningama offentligt finansierade och den totala storleken bestämsär av-
riksdagen. När det gäller biblioteksersättningen sker detta grundval av

förhandlingsöverenskommelse mellan och upphovsmännen,statenen
fördelningen sker huvudsakligen de statliga Konstnärs-genom organen-

Författarfonden,nämnden och
fördelningsorganen själva kriterier för fördelningen beträffan-utomanger-

biblioteksersättningensde författar- och översättarpenning.

Statliga ersättningar till konstnärliga upphovsmän formoch utgår iutövare
av

biblioteksersättning till författare mil. upphovsmän för litterära verkatt-
lånas bibliotek,ut
talboksersättnin till författare och för utnyttjande deras verköversättareg av-
i form talböcker och taltidningar,av
särskilda insatser för upphovsmän inom musikområdet musiker ochsamt-
sångare för biblioteksutlåning musikaliska verk,av
ersättning till rättighetshavama musikområdet för verkningarna pri-av-
vatkopiering fonograrn,av
visningsersättning till bildkonstnärer för ideras verk offentlig vi-ägoatt-
sas.

Enligt våra tilläggsdirektiv ska gällandeutvärdera form för bibliotekser-
sättning med avseende förhandlingsordning, anslagskonstruktion för-och
delningsorganisation. Vi samtidigtska bedöma nuvarande ordning förom er-

utlåning påför biblioteksättning ljudupptagningar litterära och musika-av av
liska tillgodoser EGzs 92/1 OO/EEG.verk direktiv

Frågorna kräver arbete vad utredningen haft möjlighet läggaän attmer ner
i slutskedet sitt utredningsuppdrag. Vi föreslår därför fortsatt förarbeteettav

belysa dessa frågor. I detta bör ingå generellt analysera för-ävenatt att mer
hållandet mellan upphovsrättsliga och offentligráttsliga ersättningar till konst-

förslagutarbeta riktlinjer för och utformning de of-närer närmaresamt om av
fentligrättsliga ersättningama. I sammanhanget bör också Svenskbeaktas att
folkmusikfond, bildades 1978 krav på upphovsrättsmedelsom som svar
till traditionell folkmusik, upphört fungera.harutövarna attav

Även vi inte biblioteksersättningssystemet i de delarprövar rörom som
förhandlingsordning, anslagskonstruktion fördelningsorganisationoch finns
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det ändå anledning några karaktäristiska grunddrag i sättetatt notera att umytt-
de medel Författarfonden.tillförs tredjedel fördelasEn drygsom sta-som

tistiskt beräknade författar- och översättarpenningar till upphovsmännen i viss
relation till hur deras verk har biblioteken. Två tredjedelaranvänts av
medlen används för selektiva stödinsatser, vilket vi anledninghargör att att
återkomma till dessa i avsnittett senare

Visningsersättning kompensera kollektivtupphovsmännen förär sättett att
visa den bild- och formkonsträtten förvärvats offentliga institutio-att som av

mindreEn del det samlade ersättningsbeloppet har tidigare fördelatsner. av
individuell ersättning. Sedan 1993/94budgetåret fördelas hela beloppetsom
selektiva bidrag något inslag koppling till individuella rättigheter.utansom av

Denna förändring kritiseratshar från konstnärshåll. Kritiken har visstett
för Omfog sig. ersättningsbegreppet och principen ska ha någon reell mening

bör det inte helt frikopplas från enskildeden konstnärens till ersättningrätt
denne uppfyller vissa objektivt angivna krav,när ha bestämtt.ex. att ettsom

antal konstverk i offentlig Det tydlig kvantitativ regel inteägo. är krä-en som
någon subjektiv selektivoch kvalitetsprövning.ver

Frågan har behandlats riksdagen under våren 1995. Enligt Kulturut-av
skottets mening kan det finnas skäl frågornärmare överväga röratt som
bidrag vissha anknytning till upphovsrätt, exempelvis s.k.som anses
individuell visningsersättning. Utskottet därför regeringen börattanser se

de regler ersättningar till bildkonstnäreröver kan ha denna anknyt-om som
ning och därefter återkomma till riksdagen med de förslag kanöversynensom
föranleda.

Vi föreslår anslagsbelopp motsvarande vad genomsnittligtatt ett som ge-
åren utgått individuell visnlngsersättning bryts Sveriges bild-nom som ut ur

konstnârsfond. Därigenom renodlas visningsersättningen och skiljs från de
övriga stöden till bild- formkonstnärer.och personliga visningsersätt-Den
ningen bör fördelas den ideella föreningen Bildkonst Upphovsrätt iav
Sverige BUS.

En upphovsrättslig grundad för vidareförsäljningersättning konstav -
suitedroit de behandlas för närvarande riksdagen. Frågan ojfent-av om en-

ligrättslig pdavgift vidardörsäljning bildkonst någotomfattasinteav som av
upphovsrättsligt skydd bereds regeringen.av

Fråganl6.2.2 generellt konstnårsstödettom

Statligt stöd till konstnärer kan i generella och/eller i selektiva fonner.ges
Frågan återkommer jämnamed mellanrum i den kultur- och konstnärspoli-
tiska debatten. Vi har därför frågan generellt konstnärsstödägnat sär-ettom
skild uppmärksamhet. Inledningsvis analyserar förslagetvi om en egenav-
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giftsfond för konstnärer och därefter vi alternativt tillförslag s.k.prövar ett
konstnärstillägg.

För på meningsfullt kunna diskutera för medoch nackdelar olikasättatt ett
generella stödforrner till konstnärlig verksamhet måste de bakomliggande
motiven for stödet bestämmas. Det förutsättning för lösa de särskildaär atten
svårigheter ligger i den formen.generellasom

Generella stöd kan till skillnad från selektiva stöd karaktäriseras så att- -
de innehålla vissabör absoluta och objektiva krav måste uppfyllassom av

vill i åtnjutandeden komma Uppfyllsstödet. dessa krav utgår stödetsom av
någon ytterligare subjektiv prövning, kvalitet. Svårigheten iutan t.ex. ettav

alltsågenerellt stödsystem bestämma de objektiva lcriteriema ochär att att
därmed den krets bör uppbära stödet. Grunden för utformaavgränsa attsom
kriteriema vilkabestämma motiv stödet har eller, annorlundaär att ut-som
tryckt, vilka problem det lösa.attavser

Egenavgifisfond för konstnärer

"Konstnär-ensI betänkandet villkof lade utredaren fram förslag inrät-ett om
tande s.k. egenavgiftsfond utanför skattesystemet och därmedav en som
istället inom det kulturpolitiska området- skulle återbetalning tillge upp en
viss nivå socialaerlagda avgifter egenavgifter för rörelseidkande konst-av
närer.5 fickFörslaget alltså form generellt konstnärsstöd även ut-av om
gångspunkten för analysen konstnäremas uppfattning orättvisor ivar om
skatte- och avgiftssystemet.

Förslaget motiverades med de problemen for rörelseidkandeatt ett storaav
konstnärer deras marginalskatt vid låga inkomster hög beroendeär även äratt

sociala avgifteri form rörelseidkandeegenavgifter. En konst-uttaget av av
borde, det uttrycks i förslaget "för viss inkomst erlägga högstnär som en

5skatt motsvarande anställd löntagare".samma som en
Vid remissbehandlingen förslaget anslöt sig konstnärsorganisationema,av

Konstnärsnämnden m.fl. till förslaget egenavgiftsfond. KLYS menadeom
dock det skulle principskiss utformningenoch ansågatt attses som en av
stödet borde bearbetas ytterligare. Riksskatteverket sig direktmotsatte en
koppling stödet till egenavgifterna och de årliga inkomstdeklarationema,av
medan Riksförsäkringsverket inte hade någon principiell invändning mot
förslaget eftersom det inte påverkade Socialförsäkringens finansiering eller
gällande avgifts- och förmånsregler.

Frågan behandlades i budgetpropositionen 1991 där föredragande statsråd
avvisade förslaget bl.a. med hänsyn till sociala avgifter betalasävenatt m.m.

5 SOU 1990:39: Konxmärens villkor. Betänkande Konstnärsutredningen.av
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1ön.7anställda konstnärers komplicerandeYtterligare faktor docken som-
inte i propositionen svårigheten-torde ha varit föreslagnadetgöraattangavs
stödet skattefritt

Egenavgiftsfrågan har därefter varit föremål för antal motioner i riksda-ett
och konstnärsorganisationema har återkommit med förslaget. Någotgen nytt

ställningstagande i frågan har inte skett.
Enligt tilläggsdirektiven till Kulturutredningen ska utredningen analysera

stödordning för finansiering konstnärers egenavgifter egenav-om en av
införasgiftsfonden ska De ekonomiska effekterna, bl.a. med avseende

vilka incitament sådan stödordning kan både inom denen ge grupp som
omfattas den och inom andra ska belysas. Om utredningenav grupper,

tillkommer fram sådan stödordning bör införas ska den lägga framatt en
förslag till utformning den.av

Vi har i särskild studie, vilken redovisas i bilaga låtit analysera för-en
slaget egenavgiftsfond. Vi funnit följandehar bl.a. nackdelar.om

förslaget med egenavgiftsfonden integäller anställda enbart enskildautan-
näringsidkare. Vad då inte beaktas socialavgifter betalas påär ävenattsom
anställdas löner och därmed minskar de anställdas löneutrymme.
Skillnaden det arbetsgivaren betalar den anställdes socialaär äratt som av-
gifter, medan näringsidkaren själv betalar dessa,
förslaget beaktar inte den förändring egenavgiftsprincipen innebärav som-

anställda betalar vissa egenavgifter,ävenatt nu
eftersom egenavgiftsfonden utgår från upphovrättsliga inkomster kommer-
stödformen till sådana inte konstnärligt verksamma,även äratt som
förslaget egenavgiftsfond innefattar inte de konstnärema.utövande Detom-
kan det i denna finns kulturpolitiska skälutövare ärantas att grupp som av
i minst lika behov stöd upphovsmän,stort ett somav

stödet från egenavgiftsfonden ska uppgå till 70 % debiteradeattgenom av-
egenavgifter, dock 000högst 15 kronor, kommer utgåstödet medatt

belopp till måttligakonstnärer med inkomster till konstnärersamma som
med mycket höga inkomster,
de preliminära beräkningar vi gjort visar kostnaden för förslagetatt avse--

överstiger tidigare uppskattningar.värt

Mot bakgrund dessa nackdelar har vi kommit till förslagetslutsatsen attav
egenavgiftsfond inte bör genomföras.om

Konstnärstillâgg

Med hänsyn till nackdelarna med förslaget till egenavgiftsfond har vi låtit ut-
arbeta och alternativ till generellt stöd i form inkomstförstärlcningpröva ett av .

vi kallat konstnärstillägg. Vi redogör här kort för detta alternativ.som

7 1990/91300,Prop. 30-31.10,bil. s.
8256 Dir. 1994:146.
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Ett konstnärstillägg bör enligt altemativförslaget kunna utgå till den som
yrkesmässigt ägnar sig konstnärlig, litterär eller därmed jämförlig verk-
samhet.

Konsmärstillägget bör utgå till både näringsidkare och arbetstagare, i syfte
höja deras inkomstnivå.att Stödet bör utformas så det ökar i takt med in-att

komsterna till viss nivå. Stödeten därför till ökauppmuntrar inkomstemaatt
konstnärligt arbete. Det inteav någotär hindrar den stödberättigadesom att

inkomsten härrör både från inkomst näringsidkare och anställd.som
Med hänsyn till begränsadeäratt måsteresurserna konstnärstillägget

prioritera konstnärer och författare med låga inkomster. Stödet bör därför
inriktat på denvara har inkomsterstora från dengrupp konstnärligasom

verksamheten till 50 000 kronor. Stödet riktarupp sig därför i praktiken
främst till enskilda näringsidkare eftersom det dessaär har de lägsta in-som
komsterna bland de konstnärligt yrkesverksamma.

Det önskvärt kriteriema förvore stödet kunde formulerasom på sådantett
sätt beslut stöd kundeatt ett ske utifrån objektivaom utgångspunkter.rent En
sådan lösning är emellertid inte möjlig. Många dem kanav som anses vara
verksamma inom de konstnärliga och litterära yrkesgruppema bedriver inte
sådan konstnärlig eller litterär verksamhet det finns anledning stödjasom att
med kulturpolitiska medel. Det räcker därför inte enbart vilka yrkes-att ange

bör berättigadegrupper till konstnärstillägg.som vara En ytterligare be-
gränsning måste Stödetgöras. bör utgå endast till sådana kategorier konst-av

ellernärer författare verksamhet bedöms intressevars för kulturlivet.vara av
Stöd bör kunna utgå med belopp motsvarande 50ett % på inkomsterna

från den konstnärliga eller litterära verksamheten till 50 000 kronor.upp
Många konstnärer enskildaär näringsidkaresom har inkomster från den
konstnärliga eller litterära verksamheten ligger omkring denna nivå.som
Maximalt stöd alltsåär 25 000 kronor 50 % 50 000 kronor.av

Inkomster över viss nivå bör minska konsmärstillägget.en Det bör gälla
inkomster från såväl den konstnärliga verksamheten andra inkomster.som
Förslagsvis bör inkomster överstiger 70 000 kronorsom minska konstnärs-
tillägget. Minskningen konstnärstillägget bör ske i vissav proportion till den
överskjutande inkomsten för minska tröskeleffekten.att Minskningen av
konsmärstillägget bör bestämmas så det lönar sig bättreatt höja inkomster-att

än ligga kvar i inkomstnivåattna för få maximalt konstnärstillägg.att
En uppskattning budgeteffektema konstnärstilläggav ett brutto-av ger en

utgift i storleksordningen 100 miljoner lcronor år exkl. skatteinkomsterper
utifrån redovisade belopps- ochovan Nettoutgiftemaprocentsatser. kan upp-
skattas till 60 miljoner kronor. Det börca observeras detta är mycketatt en

uppskattning utifrån tillgängliggrov statistik konstnärersöver inkomstförhål-
landen SCB 1989.
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följande nackdelar.harFörslaget

yrkesmässigtutgångspunkter avgränsaobjektivainte frångårdet att rent-
stödet,bör uppbäraden krets som

måste det skeinte skakvalitetsprövning görasindividuellnågonäven om- yrkeska-olikaVerksamhetsinriktning inombedömning vilka typer avaven
hur gränsdrag-ochför kulturlivetvärdeskategorier vara avansessom

yrkeskategorierför dessa görs,ningen
hantering,administrativomfattanderelativtinnebärförslaget en- möjlighetinteinkomstförstärkningformstöd i attgenerellt gerav enett-

och förnyelse.kvalitetprioritera t.ex.
inte hellervi till slutsatsenkommernackdelardessabakgrund attMot av

ytterligare belyserDå förslagetgenomföras.börkonstnärstilläggförslaget om
vi detkonstnärsstöd hargenerelltmed konstruera ansettproblemet ettatt

inklusive författ-redovisningutförligdet. Enändåangeläget presenteraatt
bilagainingsförslag ges

selektiva konstnärsstödnuvarandeUtveckling16.2.3 av

generellt konstnärs-tillförslagalternativatvåavvisatochVi diskuterathar
villkorenförbättrabidraggällerdetslutsatsallmännastöd. Vår när att genom

stödfomterna.de selektivaligger imöjligheternaarbetekonstnärligtför är att
tillriktadedirektbidragstöd i form ärvi debehandlarHär upp-somavnu

fördelas in-demeningeni denselektivaallaDeoch är atthovsmän utövare.
aktiva konstnärersyftetallmännakriterier. Det ärolikadividuellt efter att ge

sigkanhan eller hontid ägnaunder visstrygghetekonomisksådan atten
nydanandeochexperimentavbrott elleryrkesutövningkonstnärlig utan

detfinnsDärutöver äventidsbegränsade.Bidragen ettkonstnärligt arbete. är
konstnärlig verk-står förtill konstnärerutgåkanstöd ensompermanentsom

inteanledningarolikabetydelsekvalitet ochhögsamhet avstor men somav
sitt arbete.inkomstfå rimligkan aven

bibliotekser-medeltredjedelar detvåkonstaterattidigareVi har somatt av
När detstödåtgärder.selektivafördelasFörfattarfondentillförsättningen som
selekti-övrigafrånintesig alltså dessaskiljermedlenanvändningengäller av

konstnärsstöd.va .
inriktadeKonstnärsbidragen är att:

sinigång medkommaetablerade konstnärerunderlätta för ännu attunga-
till marknaderna,tillträdevinnaverksamhet ochkonstnärliga

verksamheter,konstnärligapåmöjlighet för konstnärer att satsa nyage- internationellt kul-tillbidrakunskapererfarenheter ochskaffa sig ettsamt
turutbyte,
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konstnärer möjlighet helt koncentrerage sigatt sitt konstnärliga arbete.-
Det kan också i bästa fall det möjligtgöra för konstnären få till-att senare
räckliga upphovsrättsliga och andra inkomster för sin försörjning,
skapa förutsättningar för erkända och kvalificerade konstnärer sigägna- att
åt sin konstnärliga verksamhet och klara försörjningen också dåatt arbets-
inkomsterna lågaär eller då det andra skäl svårt livnäraär sig påav att
verksamheten,
kunna fylla vissa sociala syften bl.a. komplettera otillräckliga pensio-att-
ner.

Stöd utgår till alla kategorier konstnärer i formav av
inkomstgarantier,-
långtidsstipendier,-
konstnärsbidrag olika typer.av-
För författare och översättare finns ytterligare stödform, nämligen deen

s.k. garanterade författarpenningama.
Inkomstgarantier för konstnärer tillkom 1964 då under beteckningen stat-

liga konstnärsbelöningar och utgår till den konstnärlig verksam-som genom
het gjort mycket betydande insatser inom svenskt kulturliv. Inkomst-
garantiema förstärker och kompletterar med konstnärsstipendier. Desystemet
utgår maximalt med fem basbelopp reduceras i förhållande till konst-som

övriga inkomsternärens och på livstid. De fungerar både bidragvarar ettsom
till lösningen konstnäremas försörjningsproblem ochav utmärkelse fören
bestående insatser inom svenskt kulturliv. Antalet garantirum uppgår för
närvarande till 157.

Långtidsstipendierna tillkom 1991 alternativ till inkomstgarantiemaettsom
och utgår med fast basbelopp för perioden tre tiosumma år. Antaletom en av
långtidsstipendier uppgår för närvarande till 45.

Konstnärsbidrag samlingsbeteckningär för olika stipendieren och bidrag.
De kan utgå arbetsstipendier olika längd ochsom storlek två- ellerav ett-,-
femåriga. Projektbidrag målinriktat konstnärligt utvecklingsarbeteavser av

kostnadslcrävande Bidrag kan förmer natur. avgränsade projektges som an-
betydelse för utvecklingentas inom det aktuella konstornrådet eller ut-som

försökgör vidga användningen konstnärligatt verksamhet till ornrå-av nya
den i samhället. Vidare utgår bidrag för internationellt kulturutbyte och rese-
stipendier, pensioner och pensionsbidrag bidrag till särskilda ändamål.samt

Garanterad författarpenning innebär fast och högre beloppatt ett än- -
den statistiskt beräknade biblioteksersättningen kan utgå till författare och
översättare. Beloppet är basbelopp och utgår fram tilltre det innehava-ca att

uppnår 70 års ålder eller halvren än pension. Drygt 230tar ut mer garantera-
de författarpennin utgår för närvarande.gar
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K onstnärsbidragens karaktär

mellan konst ochpå likheternaVi i föregående kapitel pekat i karaktärhar ve-
Utredningen Konstnärensarbete och forskning.tenskap, mellan konstnärligt

bör järn-till konstnärligt arbetestatliga stödetvillkor menade det närmastatt
friaicke-ändamålsbestämdastatliga stödet till forskning. Denföras med det

inte går fastställa,verksamhet avkastningforskningen är att men somvarsen
till konstnärligomistlig. Om det allmänna stödetflestade allra varaanser

lilcnas vidOrkestrar kaninstitutionerverksamhet och dess teatrar, etc. --
universitet ochbasorganisation vid hög-finansiering forskningensstatens av

Konstnärsnärrmdens bidrag till konstnärerFörfattarfondens ochskolor kan
deras till forskare i formjämföras med forskningsråden och stödnärmast av

forskar-tjänster och projektpen gar.
för samhället ochverksamheten värdefullskapande konstnärligaDen är

institu-inte starkt utbyggtinom konstområden harbör bedrivas även ettsom
former deuppnås med finansiering i andramåste resultatet äntionsnät. Där

anslagKonstnärsbidragen bör därföroch kollektiva.institutionella ses som
konstnärlig verksamhet.till individuellt bedriven

selektiva konstnärsstödenfortsatt utbyggnad deEn av

verkningsfulla insatsernavår uppfattning deSom vi redan angivit är att mest
förinom deför konstnärligt arbete kanför förbättra villkoren görasatt ramen

kraftig ekonomiskdärförVi föreslår dessaselektiva stödsystemen. att ges en
förstärkning.

viss diskussion.varit föremål förhar under årInkontstgarantierna senare
och före-form stödvillkor prioriterade dennaUtredningen Konstnärens av
KLYSgarantirum. sitt remissvar avstyrktefördubbling antalet Islog enaven

bud-Regeringen har i åretsandra insatser.förordade iställetutbyggnad och
istipendiesystemettill ambitionengetproposition angivit med hänsyn attatt

anledningfinnslcreativitet så detförsta inriktas på konstnärlighand bör att
långtidsstipendier el-från inkomstgarantier tillsuccessivt utbyteöverväga ett

bidrag.ler andra tidsbegränsade
konstnärsstödformkreativitet visssambandet mellan ochFrågan avenom

kunnadet i utvärderingsrapportenkomplicerad. Vi har diskuteratär attutan
stimuleramindre ägnadinkomstgarantiforrnen skullejustpåvisa attatt vara

föreslår därför ochstödforrner. Vikonstnärligt andraarbete än att systemet
ytterligarebehålls inta/ct, dess effektertillsvidaredess omfattning attmen

analyseras.
inkomstgarantiema med fasttill skillnad frånlángtidsstipendierna utgår ett

1991stipendiema inrättadestio år. När de förstaunder periodbelopp aven
tioår under år såskulle byggas 15 dettanken med attatt systemet ut pervar

sedan150 stipendier. skulle successivt fåomfatta Dessafullt skulleutbyggt
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innehavare. Dennya ursprungliga tanken tillämpades i år, sedantre men av-
bröts utbyggnaden Förav systemet. närvarande finns alltså 45 långtidssti-
pendier. Vi föreslår byggsatt tillsystemet omfatta 150ut stipendier.att

Steget från utbildning till etablering yrkesverksam konstnär innebärsom
rad svårigheter praktisken och ekonomiskav Vinatur. det ärattanser ange-

läget de mellan konstartemaatt något varierande behoven startbidrag sär-av
skilt beakttas i det fortsatta konstnärsstådet.

En brist i nuvarande bidragssystem är det inte stimuleraratt till dialogen
mellan stipendiatema och ñnansiären. Många konstnärer behöver stöd för iatt
avgränsade projekt fördjupa sitt konstnärliga uttryck. Projektbidragen har

fördelar, bl.a.stora sin karaktär beställning.genom Resultatetav möjligtär
utvärdera denatt konkreta målbeskrivninggenom ska i ansökan.som anges

Allmänt kan sägas projektbidragen fylleratt sitt syfte möjlighet tillatt ge ex-
peximent och dessutom i vissa fall skapar tillfällen for konstnärer inom olika
konstomiåden arbeta tillsammans.att

En allmän strävan efter förnya sinaatt uttrycksformer ingår som natur-en
lig och nödvändig del konstnärlig verksamhetav överhuvudtaget och är
därmed också något andra arbetssripendiersom typer möjligheterav till.ger
Projektbidrag bör konkreta i tid, omfångavse och arbetsmässigt avgränsade
verksamheter med klart formulerade mål. Dessa mål behöver inte alltid varainomkonstnärliga kan tillämpningarutan avse i samhället.nya Deute kan
också tvärkonsmärli Vivara förga. projektbidraganser att resurserna och ar-betsstipendier bör öka väsentligt.

Vi betonar genomgående i betänkandet vikten internationellt utbyte. Inteav
minst gäller detta de kontakter kan skapas individuellasom insatsergenom av
olika konstnärer. För detta behövs ökade resurser.

Men det finns också anledning framhäva betydelsenatt samlade åtgär-av
der inom det konstnärspolitiska området varken åvilar existerandesom
institutioner eller kan åstadkommas individinriktadegenom stöd. Det handlar
då både strategiska insatser förom främja det konstnärligaatt arbetets förut-
sättningar inom skilda konstarter och aktivt stimulera konstartemasatt fömy-
else i arbetssätt och uttrycksmedel. Som exempel på det förstnämnda kan
nämnas stöd till konstnärsorganisationer och investeringar i ateljéer och
verkstäder olika slag kollektivtav stärker produktionsmöjlighetemasom inom
skilda konstarter. När det gäller förnyelse i arbetssätt och uttrycksmedel har
vi anledning betona de möjligheteratt multimedieutvecklingensom erbjuder. I
följande kapitel föreslår vi Konstnärsnämndenatt får i uppdrag stöd tillatt ge
konstnärer även for utvecklingen de konstnärliga uttrycken iav massmedierna
och datatekniken.genom
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Ansvarjördelning

avvägningenochstödindividuellaväsentligt de olikaDet är att typerna av
direktaDetändamålsenligtflexibelt och sättutformas påmellan dessa an-ett
till de ak-beloppochanslagsfomieranpassningfortlöpandeför avsvaret en

myndighetsnivå. Enpåliggabörolika konstarterinom ut-behoventuella
nämndens1976Konstnärsnärnndeninrättavid beslutetgångspunkt attvaratt

de olikainombehovenöverblicktill bättre överskulle ledatillkomst en
insatsernasamordningtillmöjligheternasamtidigtkonstområdena avsom

sig underrättadhållatill uppgiftvidarefickNämndenskulle öka. att om
förhållanden.socialaochekonomiskakonstnäremas

uppdragit1995/96 regeringenharbudgetåretförregleringsbrevetI
utvärde-uppföljning ochårligrutiner förbyggaKonstnärsnämnden att upp

metoder för utvärde-utvecklaska nämndenVidarebidragsgivningen.ring av
fråninsatserolikavillkorkonstnäremaseffekterna sta-ring typer avavav

sida.tens
samspeleti syftebedrivs övervägaarbetefortsattföreslagitVi har attettatt

verksamhet.konstnärligförstödfonnerdirektaandraersättningar ochmellan
angelä-funktion. Vi detcentralKonstnärsnämndenhararbeteI detta anseren

hittills hapå aktivt änsättutvecklas tillKonstnârsnâmnden att en merget att
bådeområdet. lcräverDetta nämn-konstnärspolitiskadetöverblick attöver

för ändamålet.lämpliga avsättsuppgifter vidgas ochdens att resurser

avgiftersocialaoch16.3 Skatter

nationelladenbetydelse förväsentligdetslagit fasttidigare ärVi har att av
arbetetskonstnärligatill dethänsynstagandefinnsdetkulturpolitiken ettatt

kulturom-samhällsområdeninom andra änvillkorochkaraktär ävenspeciella
skatteområdet.sådantrådet. Ett är

Denomgångari överskattevillkor har separat.Konstnärernas settsett par
uppñnna-och"KulturarbetarebetänkandetKulturskattekommitténs.k. avgav

avgifter kulturarbetar-1984/8593tillleddeDenSkatter och omprop.re.
m.m.° för svenskaskattefrågorvissaSenare har ävenskatteförhållandennas

särskild ordning.igåtts igenomartisterutländskaoch
ochskatte-hävdadock fortsattKonstnärsorganisationema har attatt av-

konstnärligt arbe-verksamhetsvillkoren fortillanpassadeillagiftsreglema är
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forrnemas kostnadssida allmänna fördyringar levnadskostnader, höjdaav-
hyror för arbetslokal, samtidigt på intäktssidanetc.resor grundsom man-

sina låga inkomstlägen inte kunnat tillgodogöraav sig effekterna sänktaav
marginalskatter. KLYS hävdar därför fortfarande det finns behovatt av en
specialutredning uttrycklig hänsyn till kulturarbetamastarsom skattemässiga
och ekonomiska situation. Man det föreligger behovattanser ett stort av re-
former inom detta område.

Två frågekomplex har särskilt framhållits och då speciellt från konstnärs-
håll. Det gäller egenavgifter och det andra utformningenena montssyste-av
men.

Från författarhåll hävdas motiven för lösaatt egenavgiftsfråganatt ytterli-
har stärkts det förhållandet konstnärer fr.o.m.gare av april 1993att på grund

ändringar i uppbördslagstiftningen inte längreav kan träffa s.k. likställighets-
avtal sina arvoden, dvs. avtal innebärom förlag, radioföretag, tid-som att
ningar för de sociala avgifternaetc. på överenskomnasvarar ersättningar. Vi
har i avsnitt 162.2 behandlat frågan egenavgiftema och kommit till slut-om

någon egenavgiftsfond intesatsen bör inrättas.att
Då mervärdesskattefrågoma inte enbart de konstnärligarör yrkesutövarna

kulturområdet helhet behandlarutan vi frågan i kapitel 33.som

16.4 Arbetsmarknadspolitiska insatser

Åtgärder och insatser inom för arbetsmarknadspolitiken har betydelseramen
för de fria konstnärerna också för organisationer och institutionermen och för
kulturområdet helhet. I detta avsnitt behandlar visom den arbetsmarknads-
politik enskildarör upphovsman ochsom Viutövare. alltså intetar upp ar-
betsmarknaden för kulturförrnedlare bibliotekarier, museimän m.fl. eller
tekniska och administrativa arbeten inom kultursektom. Vi berör inte heller
frågor lönebidragsanställningar inom kultur-institutionerom och organisatio-

o.dyl. eller "sysselsättningspaket", dvs. investeringsmedel.ner
Den konstnärliga arbetsmarknadens grundproblem viär angivit i fö-som-

regående kapitel fler människor vill försörja sigatt på konstnärligt arbete än-
vad arbetsmarknaden efterfrågar. Obalansen mellan sökande och arbetstillfäl-
len har tredubblats under 1980-talet dess högkonjunktur.trots

Problemet har fyra sidor:

utbudet arbetskraft och bristen på mottaglighet förav arbetsmarknadens-
signaler,
prissättningen kulturens och tjänster,av varor-
efterfrågan på arbetskraft,-
samspelet mellan kultur- och arbetsmarknadspolitiken.-
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också lagtviföregående kapitel, därihar vi belystfrågornaförstaDe tre
del förslag.fram en

kultur-bristande balansensig i denflera skälharStaten att engagera
utdelning påkulturpolitiskamöjligainte bästaarbetsmarknaden. Den stat-ger

Dåliga in-många plan.frustration påonödigmedverkar tillDenliga pengar.
och kom-landstingfrånpå bidragförväntningartillleder störrekomster stat,

arbets-ochtill. Enmöjligt levavad permanentärän storatt uppsommuner
konstnärskårenförsörjning inomotillräckligundersysselsättning ochlöshet,
situation.svårbemäsuadiarbetsmarknadspolitikenslutligenförsätter en

arbetsmarknadspolitikensKulturområdets ochl6.4.l
signalsystemmekanismer och

sälja ieller kaneller uppdraganställningtid inte fårlängreunderdenFör som
kulturarbetsmarknaden. Manfrån ärutslagningomfattning hotartillräcklig

från tvåkommerförsörja sig. Signalemaför kunnaefterfrågadinte attnog
två område-På dearbetsmarknadspolitiken.frånkulturområdet ochfrånhåll,

principer.olikautifrånarbetar manna
kvalitetbrist påtvå:äri huvudsakutslagningsmekanismerKulturlivets re-

får deduktigasteprincip det depopularitet. Ibrist på bred ärspektive som
flestauppdragen, deoffentligainstitutionerna, deinomanställningamafasta

deleninstitutionellasig på denhävdarDestipendietypbidragen avosv.av
kvalitetsvärderingar.gällermarknadenprivataPå denmarknaden. samma

kan ha andrapublikvinnapopularitet,också bredgällerhärMen att somen
och kom-statligakultursidoma, hospådominerardemvärderingar än som

detrimligtsynvinkel detkulturpolitisk ärärUrbeslutsfattare attmunala osv.
kvalitetskm-publik ellerbredlyckats intresseravarkende svarat motensom

kvali-stipendieorganenselleroffentligt stöddasmalare,inom motgenrerven
yrket.får lämnatetslcriterier som

gällerarbetsförmedlingentillkommerkonstnärenarbetslöseNär den ar-
till hjälplikaallasbygger rättprinciperbetsmarknadspolitikens attsom

till hurhänsynoch bl.a.utifrån dettaPrioriteringararbete.hitta görs tar
arbetsmarknads-innebärakanvarit arbetslös. Dettaoch längemycket attman

framförkonstnärsynvinkelkulturens sämreprioriterarinstansema enen ur
skildaprojektochberedskapsarbetenmedarbetarSärskilt debättre. när av

konstnärligtintestödjer projekteller ärinitierarinträffar detslag somatt man
kulturområ-fråninnebära konstnärerocksåtillfredsställande. Det kan att som

efterfrågad får hjälpinteeller honsignaler han ärfått tydligadet av ar-attom
uteblivnaperioderi tillsig kvar yrket,betsmarknadspolitiken hålla nya avatt

kulturarbetsfönncd-särskilt inomochArbetsmarknadsverket,jobb. Inom
svårigheter.undvika dessaförsökerochmedveten dettalingen, är omman

förinriktning dockoch harArbetsmarknadspolitikens mål gränsersatt an-264
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passningen till kulturlivets förhållanden. Man har inte begränsakunnatt.ex.
kulturarbetsförmedlingen till dem viss utbildninghar och/eller tidigaresom
yrkeserfarenhet från konstnärligt arbete. I AMS arbetsmarknadspolitiska
handlingsprogram för området kultur och medie dock "de arbets-sägs att
marknadspolitiska insatserna ska samverka med kulturpolitiken."

Det arbetsformedlande arbetet och andra arbetsmarknadspolitiska insatser
kompliceras arbetssökande konstnärer i mindre grad arbetssökandeatt änav
på de flesta andra områden inbördes utbytbara. Sökerär bildkonstnärman en
för gestalta offentlig miljö åstadkommer inte den konstnären iatt en stortena

resultat den andre. Det det karaktäriserarär konstnärligsett samma som som
verksamhet. I fallet konstnären det därför den konstnärligaär visionen änmer
hantverkskunnandet arbetsförmedlaren förmedla.ska Arbetsförmedlingsom

initiativoch till beredskapsprojekt på kulturområdet handlar förmedlaattom
konstnärlig gestaltningsförmåga. Detta avviker ganska mycket från Arbets-
marknadsverkets övriga verksamhet.

Arbetsmarknadsverket olika insatser för vidgagör efterfrågan. Man sö-att
ker påverka statliga myndigheter, kommuner och landsting, också priva-men

arbetsgivare, i utsträckning anlitastörre konstnärer. Detta bedrivna sam-
arbetet med Vägverket kring utformningen bravägar är exempel påettav
konstnärlig medverkan i samband med infrastrukturinvesteringar. Arbets-
marknadsverket har också varit bakom projektet "Konst där viparternaen av
bor", exempel framgångsriktär arbete med stimulera bygg-ettsom att
herrar och andra konst i bostadsområden. Konstnärsmedverkan iatt satsa
utvecklingsarbete inom privata företag finns det också exempel på.

Utbildning och beredskapsarbeten de huvudsakligaär arbetsmarknadspo-
litiska instrumenten. De kompletteras rekryteringsstöd, flyttningsbidragav

s.k.och otraditionella insatser innebär stöd till projekt motiveradeärsom som
arbetsmarknadsskäl inte inom ordinarie regelverk. ALUav men som ryms

arbetslivsutveckling sedan 1993 formär arbetsmarknadspolitisken ny av
åtgärd.

AMS styrelse fattade i oktober 1994, efter förslag från AMS kulturarbets-
delegation, beslut arbetsmarknadspolitiskt för kultur- ochett nyttom program
medieområdet.

handlingsprogrammetl beskrivs grundläggande problem den oba-ettsom
lans råder mellan antalet arbetssökande och de arbetsmöjlighetersom som
finns på kulturarbetsmarknaden. Obalansen riskerar förvärras denatt genom
utbildningsexplosion inom kultur och media förväntas. Detta kommersom att
ställa krav på Arbetsförmedlingen det gäller informationnär till arbetssö-nya
kande, kunna skilja mellan fritidsintresse och yrkesverksamhet.t.ex. att Ett

behov lyfts fram i vägledningsinsatserannat är försom programmet att
bredda den arbetssökandes möjlighet hitta försörjningsområden, såvälatt nya
inom kultur-arbetsmarknaden inom andra yrkesområden.som
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Strategin i följandesammanfattas huvudpunkter:

förebygga arbetslöshet information krav och villkor på kultur-genom om-
arbetsmarknaden,
bearbeta marknaden för öka antalet anmälda och tillsatta platser ochatt-
uppdrag,

former för kulturskapare,utveckla att presentera-
stimulera geografisk rörlighet,-

utlandskontakter kulturarbetsformedlingarupparbeta med i andra länder,-
samverka intressenter på kulturarbetsmarknaden,med andra-
utveckla vägledning for alternativa yrkeskarriärer.-

tanke utvecklingen inom medieområdet föreslåsMed specialförrned-att
inriktning media bör kunnalingar medäven mot startas.

Samspelet arbetsmarknadspolitiken16.4.2 kultur- ochmellan

Arbetsmarknadspolitiken sysslar i grunden med saker: matchning mellantre
på arbetskraft,utbud och efterfrågan påverkan utbudet påverkansamtav av

samtidigtefterfrågan, allt i syfte nå så god balans möjligt detatt som somen
råda viss rörlighet arbetsmarknaden.bör en

Matchningen, platsförmedlingen, blir dels viktigare markna-dvs. allt när
karaktär, dels relativt verkningslös i ochden ändrar läge med permanentett

efterfråganobalans mellan utbud och på arbetskraft. svårigheterna ökarstor
låg många delområden relcryte-med rörlighet kulturens och attav genom

ring inom många delar kulturarbetsmarknaden sker på andra vägar än ge-av
arbetsförmedlingen.nom

vi diskuterat i föregående kapitel.Möjligheterna påverka utbudet haratt
har vi också tagit det önskvärt med tydligare signaler från kul-Där ärattupp
och arbetsmarknadsinstansema till inte klarar försörjatur- attpersoner som

sig konstnärligt de bör försöka byta yrke. Det kräver samordning mellanatt
signalsystemen på två områden och ökade insatser för underlättadessa att
byte yrke.av

efterfrågan också föregående kapi-Möjligheterna öka har vi diskuterat iatt
efterfrågan privatatel. Nyckeln till långsiktigt ökad vi framför allt denser

tålmodigt få resultat. Skamarknaden. Det kräver arbete snabbaett som ger
konstnärernas försörjningsmöjligheter bli bättre någorlunda måste detsnart

insatserlångsiktiga arbetet kombineras med del kort sikt.en
När det gäller samspelet mellan kultur- och arbetsmarknadspolitiken kan vi

frågorföljande till utgångspunkt.ta
Statens förhållande fria yrkesutövama på konstens områdetill de skiljer

sig från förhållande till fria på andra områden. Omyrkesutövare kva-statens
och dansare möjlighet fortsättaliñcerade skulptörer inte har sinatonsättare, att

problem. De kulturpolitiskkonstnärsskap detta viktiga synvin-utgör ärett ur266
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kel. Staten dock inte bereddär så dem.anställeratt ta ett stort attansvar man
Däremot bereddär vissa insatser,göra olikastaten att t.ex. typergenom av
bidrag. Alla sådana, de sysselsättningsskapande,även bör då rimligen verka i
kulturpolitikens riktning. Prioriteringarna bör kulturpolitiska värde-styras av
ringar. Dessa innefattar bl.a. konstnärliga kvalitetsbedömningar.

Att förmedla konstnärer förmedla konstnärligär gestaltningsförmåga.att
Det skiljer sig betydligt från arbetsfönnedling. Kultur forskningochannan
har många likheter. Utveckling forskningsidéer, forskningsuppdrag ochav

för forskarearbete hanteras inom forskarsamhället och i direkt samspel mel-
lan detta och berörda delar offentlig förvaltning respektive näringsliv. Påav

skulle förmedling konstnärligtsätt arbete kunna uppgift församma av vara en
kulturområdet, vilket det i många fall också

Konsmäremas inkomstlöshet inte i närrmvärd konjunkturbetingad.är grad
Det innebär behovet beredskapsarbete ganska konstant ochärt.ex. att av
delvis "missbrukas" så tillvida institutioner och fria många gångeratt grupper

med det i verksamhetsplanering och intäktskalkyler. Liknande problemtar
existerar samband med utnyttjande arbetslöshetsersättningen.av

Ambitioner inom arbetsmarknadspolitiken öka efterfrågan på kulturar-att
bete sammanfalleri princip med kulturpolitikens ambition öka delaktighe-att

och vidga deltagandet i kulturlivet. Men kort sikt kan olika vägvalten var
olika fönnånliga. Det rimligt söker utfommingenär deatt man anpassa av ar-
betsmarknadspolitiska insatserna till vad långsiktigt kulturpolitisktärsom
önskvärt.

Sammanfattningsvis kan konstatera sysselsättningen för de friaattman
konstnärerna har särskild kulturpolitisk betydelse, undersysselsätt-en att
ningen och föga konjunkturpåverkad,är den långsiktigapermanent att strate-
gin handlar öka kultur-intresset och därmed den privata efterfrågan ochattom

förmedling konstnärligt arbete skiljer sig betydligt från arbets-att av annan
förmedling.

denI allmänna debatten har förslag olika förändringar i rollfördel-om
ningen mellan kulturpolitiken och arbetsmarknadspolitiken förts fram, bl.a.

alla eller delen de arbetsmarknadspolitiskastörre medel in-att av som avser
på kulturområdet skulle föras till kultursektom fördelasöver ochsatser av

olika inom den. Budgetåret 1992/93 gick drygt 170 miljoner kronororgan av
arbetsmarknadsmedel till insatser För konstnärliga yrkesutövare. De största
delpostema 86 miljoner kronor för utbildning och 68 miljoner kronor förvar
beredskapsarbeten.

Vi har för inte förorda så radikal förändring. finnsDetstannat att en en
styrka och konsekvens i arbetsmarknadspolitiken omfattar alla, ävenatten
dem konstnärligt verksamma.ärsom

hindrarDetta inte vissa arbetsmarknadspolitiska medelatt motsvararsom
och strukturellt avgränsbara insatser bör föras till utbild-överpermanenta

nings- och kulturområdena.
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Vi har konstaterat arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga instru-att ett av
utbildning. Vi det finnshar också konstateratär behovment att ett stort av

fortbildning och vidareutbildning konstnärligapå det området. finnerVi det
rimligt de konstnärliga högskolorna överföring arbetsmark-att genom av
nadsmedel ekonomiskade möjligheterna huvudansvar också förtaatt ettges
denna utbildning. Då läggs Vi medvetnarätt ärtyp ansvaret pan. attav om

sådan förändring inte oproblematisk, bl.a. med hänsyn till denären
ersättning för i utbildningdeltagande utgår arbetsmarknadsmedelsom nu av

hänsyn tillmed hur urvalet studerande ska Det finns dockgöras.samt av
från andra områden tjänaexempel kan förebild det gällernärsom som att

förena och kombinera arbetsmarknadspolitiskt motiverade insatser medrent
bedrivs utifrånverksamhet andra utgångspunkter.somen

arbetsmarknadspolitiskaDe medlen används bl.a. för friastöd till grupper
pd kulturomrádet.och institutioner Medlen avsevärd sysselsättninutgör en gs-

den kulturella arbetsmarknaden del denmot storresurs som svarar en av
föreslår sådanastrukturella arbetslösheten. Vi överföring medel till kul-en av

turomrddet detmed uttryckliga kravet dessa där föranvänds skapaatt att nya
arbetstillfällen utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

tioDe centrumbildningarna inom kulturområdet något olika det gäl-är när
ler organisation i ingår arbetsskapande och arbetsformedlandestort settmen
uppgifter, information och opinionsbildning för samtliga De har sär-centra.
skilda förutsättningar för arbetsskapandedet arbetet på sina respektive konst-
områden därför få föroch bör spela aktiv sådan roll.attresurser en

De arbetsmarknadspolitiska bör samtidigt ökad utsträckning,insatserna i
exempelvis det gäller förhållandenregelsystemet, till de speciellanär anpassas

råder pd området.det konstnärliga Utrymmet for s.k. otraditionella in-som
bör öka och bl.a. det möjligt arbeta både med omedelbara ochgörasatser att

långsiktiga efterfrågestimulerande insatser. i detDet sammanhangetär ange-
läget med fortlöpande samarbete mellan AMS, Kulturrådet ochnäraett
Konstnärsnärnnden.

För vissa beslut bör formaliserat samråd ske med kulturområdet. Man kan
sig vissatänka beslut fattas i nämnder knutna till länsarbetsnämnder-Lex. att

med majoritet ledamöter från kulturområdet. I dag ñnns referensgrup-na av
knutna till kulturarbetsförmedlingama. delegationPå central nivå kanper av

beslutanderätt till AMS kulturarbetsdelegation tänkbar åtgärd.vara en
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Sammanfattning

kapitletI betonar vi att

det inom kulturpolitikens behövs samlad konsmärs-ram en
politik innefattar samspel mellan åtgärder inom olika samhälls-som
ornråden,
den långsiktiga strategin för förbättra konstnäremas villkoratt
handlar öka kulturintresset och därmed den privataatt efter-om
frågan,
upphovsrättslagen bör och användas kulturom-ses som en av
rådets grundläggande lagar och upphovsrättsfiågoma böratt vara
aktiva instrument i kulturpolitiken,

bör utveckla de selektiva bidragsformema,staten
de arbetsmarknadspolitiska insatserna för de fria konstnärema
har särskild kulturpolitisk betydelse och måste inriktas ochen
utformas utifrån det.

kapitletI föreslår vi att

anslagsbelopp motsvarande vadett genomsnittligtsom genom
åren utgått individuell visningsersättning bryts Sverigessom ur
bildkonstnärsfond fördelasoch den ideella föreningen Bildkonstav
Upphovsrätt i Sverige BUS,
de selektiva konstnärsstöden kraftig ekonomisk förstärk-ges en
ning bl.a. inkomstgamntiema behålls i nuvarandeattgenom om-
fattning, långtidsstipendiema byggs till 150att stycken, med-ut att
len för startbidrag, projektbidrag och arbetsstipendier, interna-
tionellt utbyte och allmänna konstnärspolitiska insatser ökas,

del de arbetsmarknadspolitiska medlen för utbildning försen av
till deöver konstnärliga högskolorna för där finansiera utbyggdatt

fortbildning och vidareutbildning,
del de arbetsmarknadspolitiska medel denen av motsom svarar

stmkturella arbetslösheten, törs till kulturområdetöver för att
skapa arbetstillfällen utifrån kulturpolitiska prioriteringar,
arbetsmarknadspolitiska insatser ökad utsträckning, exempelvis

det gällernär regelsystemet, till de speciella förhållandenanpassas
råder på det konstnärliga området,som

centrumbildnin får ökade för det arbetsskapandegarna resurser
arbetet på sina respektive konstområden,

inte ska ordförande eller ledamöteristaten STlM:sutse sty-
relse,
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lösa upphovsrättsli avtalskonñiktcrsättet över,att ga ses-
Konstnärsnämndens på detuppgifter konstnämpolitiska omrâ--
det vidgas.

föreslårI andra kapitel vi

"länskonsmäref inom olika kulturområdcn-
ökat stöd till fria dans- och musikgrupper,teater-,-

genreprofilcring musikområdct,stöd till på-
ökat stöd till arrangerande musikföreningar,-
ökat stöd till utställningsersättning Folkrörelsemas Konst-genom-
främjande Sveriges Konstföreningars riksförbundoch SKR.

filmproduktion.ökat stöd till regional-
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Att tillta vara

möjlighetermediernas





Massmediemas17 möjligheter

Vi massmedierna i kulturpolitiken intedel underordnade ellerser som en -
avskilda del i kulturellt Massmediema viktiga förärutan ett system.som en

fri opinionsbildning och nyhetsförmedling. De speglar konst och kultur ien
dess bredd i sighela och själva viktiga kulturyttringar.är

Yttrandefriheten och den konstnärliga friheten i massmedierna utgör grun-
den for mediernas roll i kulturlivet och i samhällsdebatten. Det gäller inte bara
redan etablerade former i hög grad dem under utveckling.ärutan som

Fonogram, böcker, tidskrifter och ñlm det möjligt sprida kultur tillgör att
Via radio televisionmånga. och får musik, dans och också sådanäven teater,

framförs för publik från spridning. På det till-ökarsättetstorsom en scen,
gängligheten till kulturen.

Inom massmedierna utvecklas uttrycksformer dokumentära ochnya som
halvdokumentära skildringar, animationer, televisionensradiodrama, drama-
former och multimedietekniker. Genom förenklad produktionsteknik ökar
också den enskildes uttnvckrmöjligheter. intresseUngdomars för massme-
dier, särskilt ljud- och bildmedier, är stort

Genom massmedieutbudet omfattandeså och tillgängligt under allaäratt
dygnets timmar valmöjlighetenoch årets dagar för den enskildeär stor.

Databaser och nätverk ökar tillgängligheten till information och kunskap
och skapar helt möjligheter till kommunikation.nya

17.1 Massmedielandskapet

Förhållandena 1974

1974När års kulturpolitiska beslut fattades medielandskapet heltett annatvar
i dag. Dagspressen befannän sig i nedåtgående utveckling. Sverigesen

Radio hade monopol radio- Film sågoch tv-sändningar. enbartnästanman
på bio. Video hade introducerats inte nått någon mätbar spridning.ännumen

Radio och television hade den klassiska rollen sprida identiskt bud-att en
tillskap mängder människor. vidgat utbud möjligheternaEtt ökadestora av

tillgodose mindre intressen.att gruppers
I mitten 1970-talet massmedierna nationellautpräglat ellerännuav var re-

gionala I televisionen nåddes vi visserligen utländska produktio-system. av
och i dagspressen de internationella nyhetsbyråemas material. Menner av ur-
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valet svenskt. Ett undantag människor i gränstraktema kundevar var tasom
del grannländernas television.av

Massmediema sågs också konkurrenter människors tid för detsom om
levande" kulturlivet. Många befarade besök konserter ochatt teatrar, ut-
ställningar skulle minska liksom deltagandet i föreningslivet.

Tungt vägande faktorer i på eterrnediema 1974 dels detsynen var ansvar
följde med monopolsituationen, dels uppfattningensom om programmens

starka genomslagskraft.

Massmedier i förändring

De 20 åren bjudithar på snabb teknisk utveckling medieområdet.senaste
Produktionsprocessen för dagspressen rationaliseras med teknik.ny

Förstatidningarnas ekonomi har successivt förstärkts och presstödet har bi-
Årdragit till andratidningarna kunnat överleva. 1973 fanns 20 orter lan-att

det, i folkrikaste,regel de med dubbel utgivning dagspress. 20 årav senare
situationen densamma för 17 dessavar orter.av

Morgontidningama landsorten har breddat innehållet och forutrymmet
riksspridd har därmed minskat. Det bara kvällstidningarnaären morgonpress

fortfarande har tydlig karaktär rikstidningar.som av
På radio- och tv-området har satellit- och kabeltekniken slagit igenom.

Regionala radiosändningar och närradio har blivit möjliga. Dessutom finns
reklamñnansierad radio i 35 sändningsornråden i landet med sändning i 81
geografiskt avgränsade kanaler. I radio har stereosändningar blivit standard
med resultat musiköverföringar håller hög kvalitet. Musikutbudet haratt
dessutom kraftigt.ökat Nyhetssändningar har blivit återkommandetätten
service till lyssnarna bl.a. tack datoriserade nyhetsredaktioner och möj-vare
ligheter länka intervjueroch hjälpmed teknik. Möjlighetenatt reportage av ny

lyssna satellitsändningar i radio hari praktiken inte utnyttjats.ännuatt
På tv-området har utbudet ökat dramatiskt. l hälften hemmenänmer av

kan i dag välja på till 20-tal tv-kanaler många sänder dygnetettman upp varav
Men ökat antal kanaler ingen garanti för breddat utbudärrunt. ett ett av pro-

har det ökade utbudet lett till fler slag medgram snarare program av samma-
inriktning Satellitöverföringarmasspublik. helt möjligheteren attger nya
direkt skildra skeenden i världen. Lätt videoteknik det möjligt forgörrunt om
tittarna del frånallt osminkade vardagsmiljöer till festligaatt ta av sporteve-

Upplevelsen "närvarande det händernär och det hän-änattnemang. vara var
der" blir möjlig televisionen.genom

1980-taletUnder fick videon snabb spridning. iDet ökade möjligheterna att
välja och tid for titta och banade for snabbt växande mark-vägattprogram en
nad för uthyrning försäljning främstoch långfilm på video.av
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Den digitaliserade tekniken kommer det möjligtgöra dramatisktatt ökaatt
antalet kanaler i radio och Grupper spriddatv. över områden kommerstora att
kunna nås med för dem utbud.ett anpassat

Samverkan mellan data och telefoni har lagt grunden till helt kommu-nya
nikationssystem. Hittills har hemdatorer främst tillanvänts spel, men
användningsområdet vidgas snabbt till studier och till utföra visst arbete iatt
hemmet. Genom utnyttja den digitala teknikenatt ökar utbudet fakta-av
baserade CD-ROM. Genom ansluta hemdatorer till telenätetatt möj-öppnas
ligheter till världsvid kommunikation och till hämtaen informationatt ur
databaser. Redan i dag finns mycket omfattande materialett kan nås viasom
telefonnätet med hjälp tämligen ordinärt utrustad persondator.av Påen försök
erbjuds ñlm direkt hem till tv-skärmennu viaomvägen tv-stationutan elleren
videobutik. Det går redan i dag få dagstidningatt personligt redigeraden
utifrån information från handfull databaser, uppdaterad med denen senaste
informationen minuterna innan den trycks eller visas på dataskärmen.ut

Teknikurveckling, makzkoncenzration och möjligheter till delaktighet

Tekniken bakom massmedierna blir och likartad. Lagring ochmer mer
distribution kan ske på likartat formernasätt även för presentation i hu-om
vudsak förblir vid det Men det är endast teknisksom synpunktnu ur

gränserna mellan olika massmedia luckrassom Redan i dag förekommerupp.
tillägare olika medier. Att motverkasamma nraktkoncentration inom medie-

världen viktigär uppgift kräver insatser inte baraen inom kulturpoliti-som
kens område.

I framtiden kommer maktfrågoma troligen förskjutas från ägandetatt av
medier ägandet distributionssystemen.mot Kontroll över satelliterav och nät
för telefon- och datakommunikation nycklar till maktpositioner. Enger nya
viktig uppgift för kulturpolitiken hållaär de olika distributionskanalemaatt så
öppna möjligt. Den teknologin måste isom anspråk för frittnya tas ett me-
ningsutbyte.

Utvecklingen massmedierna innebär risk För kulturellav segregering.en
Det kraftigt ökade radio- och tv-utbudet har ökat valmöjlighetema medmen
konsekvens olika befolkningsgrupper väljeratt olika En del odlarprogram.
Specialintressen, andra utnyttjar bredden i utbudet, medan ytterligare andra
använder medieutbudet avkoppling och förströelse. Möjlighetensom medatt
hjälp nätansluten hemdator få fram aktuell informationav olika databaserur

föröppnas dem har råd skaffa sig utrustning ochatt lär sig bemästrasom
tekniken. På sikt kan de växande skillnaderna leda till viktiga delar detatt av
offentliga samtalet allt färre och demokratiska värdenengagerar att som
förståelse och respekt för andras värderingar går Förlorade.
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17.2 Massmedievanor

Även med tid till sitt friamänniskanmassmedieutbudet ökar har begränsatom
timmar1970-talet svensken 5,5i slutet ägnadeförfogande. Redan ca omav

itid dagutbudet ökat kraftigt har denmassmedierna. Trotsdagen att som
förskjutningama mellanhalvtimme ochmedierna ökat medbaraupptas enav

befolkningenmassmedier obetydlig. Föranvändningolika slags är somav
förändring.stabilitet påvisar utvecklingen änhelhet mönsterett avsnarare

odelad uppmärksamhet.massmedierna tämligenintroduktionsfas fårI en
dem iinrymmeruppmärksamheten ochetablerats reducerasNär de väl man

Viverksamhet. läserbredvidsysselsättning tillvardagssysslorsina annansom
frånvi eller till ochradion samtidigttidningen eller lyssnar ätersom reser

familjen, på musik och handmed lyssnarVi tittar och umgåsarbetet. tartv
förklaringarna till tidningslä-eller läxor. Dettahemarbetet ärgör attavenom

introducerats. Det kon-massmedierrelativt konstantsandet varit atttrots nya
bredvidlyssnande. Påfrån förr sedan längelyssnandetcentrerade är ersatt av

i daginternationelltkaraktär ochtv-tittandet ändrat ärår har även tvsenare
tycksmassmedieformemabredvidsysselsättning. De olikaofta oavsett ut-en

oförändrade tidsramar.inomomfattning kunnabudets rymmas
vi i genomsnittförkortningMassmedievanorna innebär i stark ägnar.att

lyssna,timme dagendrygt två och halv attomen-
titta,två timmar dagendrygt attom-

dagen läsa.timmedrygt attomen-
i detalj i utvärderingsrapporten.Massmedievanorna presenteras mer

tidsperspektivTendenser längrei ett

ganska små.medieaktiviteterenskildalångsiktiga förändringarna mellan ärDe
kvällstidningar. Andelenläsningenskilda förändringenDen rörstörsta avav

kvällstidning 15 år minskathar påbläddrat iläst ellerbefolkningen ensom
kvälls-30 Lästiden blandtill %.procentenheter undertiomed änmer

Morgontidningsläsandet ioförändrad.emellertid tämligen ärtidningsläsare är
Andelen vecko-morgontidningen.viliksom den tidstabilt ägnarstort sett

tidskriftsläsareminskat något medan andelenbefolkningen harpressläsare i
förLästidema dettatecken på åter vika.dock visartendensökat attsomen-

för böcker.lästidenbland läsarna liksomhar minskat något ävenslags press
videoAnvändningentittartiden.aning liksomTv-tittandet har ökat aven

minskat. Lyss-1980-talet har därefterunder de första årenökade men
4musikmedier,tiden för övrigamedanför radio tenderar ökanartiden att

och skiva, har minskat.kassett
till mediernaannorlunda förhållningssättutvecklar helt änDagens ettunga

teknik ochbarnfamiljerna förstDetäldre har.det är anammar nysomsom
för möjligheter, nyfiken-teknikensDe intresseskaffar sig utrustning. ungas278
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heten teknikpröva och den förmåganatt ökar skillnadernany mellanegna ge-
nerationema. Många användningsområden och kommunikationsfonnernya är
starkt generationsbundna och upplevs intill heltnäst otillgängliga försom
många äldre. Kommunikation via globala datanät, musik- och bildskapande
via datorer och elektronisk utrustning påverkar deannan livsstilar, ak-ungas
tiviteter och kulruryttringar.

17.3 Det tryckta ordet

Utbudet tidskrifter och tidningar ärav eterrnediemasstort kraftigatrots
expansion under decennierna. Tidskrifter skildasenaste slag riktar sig alltav
tydligare till särskilda målgrupper med för innehåll.ett Detgruppen anpassat
statliga stödet till kulturtidskrifter bidrar till mångfald och kvalitet inom
området. Dagspressen förser medborgarna informationmed så de ska kunna

ställning i viktiga samhälleligata angelägenheter och så de kan delatt ta av
och orientera sig kulturlivet. Den erbjuder möjligheter till offentligom debatt

tilloch sig i viktiga frågor. Dettaatt yttra kräver med fri ochen press en
oberoende ställning. Men dagspressen har också den omvända rollen att-
fungera språkrör för olika och kommenterasom skeendenattgrupper ur
dessa perspektiv. Dagspressen ska slutligengruppers också kritiskt granska
den politiska och ekonomiska makten och dess beslut och åtgärder. Att förena
dessa mycket olika roller naturligtvismöter svårigheter. Tendensen att
tidningarna i allt större utsträckning förlorar sin partifärg teckenär på nya
avvägningar mellan de olika rollerna. Mer 10 % dagstidningamaän harav
lämnat sin partibeteckning sedan 1973.

De statliga insatserna på litteraturområdet syftar till ökad mångfald och
kvalitet i bokutgivningen och till främja spridningen helaatt över landet. I
kapitel 27 behandlas litteratur- och biblioteksområdena utförligt.mer

17.4 Radio och television

Tillgången distributionskanaler fortfarandeär begränsad vad gäller mark-
sänd radio och Fri etablering därförär intetv. ännu möjlig. Public service-fo-

har omfattande skyldigheterretagen reglerade i avtal med Avtalenstaten.
specificerar villkoren för sändningsrätten och innehåller bl.a. regler om pro-
grampolitiken. Möjligheter koppla programpolitiska regleratt villkor forsom
sändningsrätten har på år utnyttjats TV 4 däremotsenare integentemot men
för de 80 reklamñnansierade radiostationernaca har koncession.som

Nuvarande lagstiftning på radioområdet medger inte sätteratt staten upp
programpolitiska krav.
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samhâllsintressestark public service-verksamhetEn âr ett

brukar med i allmänhetens AttBegreppet public service tjänst.översättas er-
bjuda radio- och beroende eller ständigtannonsörertv-program utan av

garantimaximerad publik har för mångsidigt utbud högsetts ett avsom en
service-företagenkvalitet, något också kulturlivet. Public nårsom gynnar

60 70 alla varje Som följdvardera mellan och % svenskar dag. attavav en
kan dock public service-verksamheten iantalet kanaler och ökarprogram

tittare.få mindre uppmärksamhet och färre lyssnare ochframtiden komma att
behövs kraftigt offentligt ansvarstagande för bevara och utvecklaDet att
service-verksamheten förmedlare utbud högpublic varieratettsom av av
med för inhemska uttryck och Det där denkvalitet ärstort utrymme program.

allmängiltiga föras och det bör tilloch debatten kan därbreda är utrymme ges
också del rikt utbud kul-offentliga samtalet. Man ska kunnadet ta ett avav

sikte möjliga publik.inte i första hand behöver störstataturprogram som
mindre intressenpublic service-verksarnhetDet ävenär som gruppersgenom

tillgodoses. service-företagenbredd och mångfald kan Publicoch behov av
offentligstödda kulturinstitutio-roll på många dehar sätt motsvararen som

verksamhet,uppdrag utformar själv sinMan har offentligtett enmennernas.
uppfyllandet kulturpolitiska målen.verksamhet bl.a. bör bidra till deavsom

service-företagUtbildningsradion skiljer sig från övriga public attgenom
kulturpolitiska uppdrag inskrivna i avtalet, medan däre-inte ha specificerade

tjänst. Utbildnings-i sin innebär stå i bildningensuppdraget helhet attmot
bakgrundenligger kulturpolitiskt uppdrag. Mot denuppdraget ärnära ett

uppgift betydelse.Utbildningsradions framtida roll och storav

Även reklamfinansierade etermedier har ett ansvar

radioföretagensställning grunden för ochEn fri och oberoende är tv- ageran-
inhemska kanaler begränsat ochTill bilden hör antaletde. är att eterrne-att

kulturpolitik. Därför bör villko-spelar viktig roll i nationelldiema ävenen en
kulturpolitisk karaktärtv-kanaler innefatta kravför reklandinansierade avren

Nuvarande avtal med TV 4 in-uppfyllelse bör kunna utvärderas.krav vars-
behöver preciseras ochnehåller vissa kulturpolitiska åtaganden. Dessa even-

granskningeninom för den löpandetuellt utvecklas. Det bör ske avramen
TV 4 statsmakterna.görssom av

uppbyggnadsskede. Sänd-reklarrrfinansierade beñnner sig iDen radion ett
nutida populär-musik.har få likartat innehåll Detningarna med undantag

framställda särslciltpå viss del ska för.finns krav att programmen varaen av
ingen precisering vad detta ska innebära. Viden verksamhetenegna men av

programpolitiskhänsyn till behovetdet rimligtär taratt att staten avmenar
Där de reklamfinansie-mångfald fördelningen framtida koncessioner.vid av

mångfalden dessa får specia-kanalerna många olikarade kanär attgynnas av
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liserade uppdrag. Där koncessionema få kan motsvarandeär effekt uppnås
uppdragen tydliga i kravetär brett programutbud.attgenom ett

Utvärdering avtal och verksamhet nödvändigtärav

inte tillräckligtDet är fastställer krav eller mål. En systematisk ochatt staten
kontinuerlig uppföljning dem måste också ske. Vi föreslår därför deav att
mottagaravgiftsstödda företagen i uppdrag publicupprätta service-attges
bokslut där avtalspart kan avläsa hur ställda mål i bredd,staten som termer av
mångfald eller andra särskilda satsningar har uppfyllts under året. Det skulle

komplement till traditionella ekonomiska bokslut och årsredovis-ettvara
ningar. En sådan modell har redan diskuterats inom public service-företagen i
Norden och i Danmark.övervägs

Även den verksamhet bedrivs reklamñnansierade radio- och tv-fo-som av
bör utvärderas motsvarande sättretag ett

Att kulturlivetgöra känt

Det "levande" kulturlivet väsentligt för konstnäremaär och de människor som
del det. Praktiska, geografiska och ekonomiska hinder konstnä-tar görav att
och kulturinstitutioner har svårt sprida kännedom sin verksamhet.attrer om

Det den bakgrunden viktigtär medierna information den " le-mot att ser om
vande" kulturen viktig uppgift. Därutöver finns den alldeles självklarasom en

viktigaoch rollen kritiskt granska kulturlivet.att

Samverkan mellan radio- och tvfäretag och Iallturinstitutioner

Varje produktion vid central eller regional eller musikinstitution nårteater-en
mycket begränsad publik. Det gäller produktioner friaävenen som grupper

för. Genom bearbeta uppsättning för distribution i radio eller iattsvarar en tv
kan betydligt fler den. Upplevelser i och radio vad institutionernase tv av er-
bjuder bidrar till bredda intressetatt

Krav medieforetagen samverka med och musikinstitutioneratt teater-
bör tydligt framgå avtalen med sändningsrätt. I avtalet mellanstatenav om

och Sveriges Television respektive Sverige Radio finns redanstaten skriv-
ningar företagens i detta Sådanaavseende. skrivningar saknas iom ansvar
avtalet med TV I uppdragen till Dramaten och Operan i Stockholm ingår

samarbeta med radio och Det framhålls särskilt skaatt utnyttjatv. att man
bl.a. radio och i så utsträckning möjligt för produktionertv görastor attsom
tillgängliga för hela landets befolkning. Vi vill starkt dettabetona uppdragatt

högre prioritet i institutionernas arbete. Antalet för bearbetadeges tv
överföringar musik- och teater-föreställningar bör öka.av 281
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Det viktigt kraven iär avtalen och kraven kulturinstitutioner-naatt gentemot
utformas på inte inskränker företagenssätt institutionernasoch själv-ett som
ständighet. Man kan kvantiñeringar,överväga antingen i visstermer attav en
del medieföretagens ellermedel viss del sändningstiden skaav att en av avse
samverkan med och musikinstitutioner.teater-

Också mellan och konsthallar och radio- och tv-företagen börmuseer sam-
arbetet utvecklas.

Det bör överlåtas institutionerna och medieföretagen i samverkan att ut-
veckla de formerna för ökatnärmare samarbete. En möjlighet underlättaett att

sådant samarbete under begränsad tid inomär nuvarandeett att avsättaramar
särskilda medel kan föranvändas sådan samverkan. Medlen bör dåsom en
fördelas till samarbetsprojekt mellan medieföretag och kulturinstitutioner och

och ha syfte stimulera till omarbetningar scenföreställ-grupper attsom av
ningar eller möjliggöra direktsändningar. Medlen bör hanteras frånettav
kulturinstitutionema och tv-företagen oberoende fördelasoch kon-organ av
sulenter förordnas för viss tid. Den ordning gäller för fördelningsom som av
produktionsstödet för film bör kunna gälla i dettaäven sammanhang. En
möjlighet hanteringenär medlen knyts till Filminstitutet.att av

Upphovsrättsfrågoma ofta hinder för samarbe-närmareettuppges sorti ett
mellan kulturlivet och medieföretagen. Det angelägetär denna frågate be-att

aktas så tidigt möjligt i produktionsledet för underlätta samarbetet ochsom att
för inte onödiga kostnader ska uppstå. Kulturinstitutioner, friaatt grupper

radio- och tv-företag bör tänka på framtida mediefönnedling ellersamt
scenuppsätming i samband med inköp rättigheter.av

Att öka förmedlingen det "levande" kulturutbudet kräver i regelav an-
passning till mediets särskilda förutsättningar. Men det kan också vara en

ibland bevara karaktärenpoäng Så med deatt görav scenevenemang. man
traditionella vidareutsändningarna föreställningar från Drottningholmsav
Slottsteater. Liksom vi under årens lopp fått bekanta med svenska kul-oss
turhistoriska miljöer via tv-sända helgmålsböner skulle landets kulturinstitu-
tioner och dess lcringmiljöer kunna ansikte kulturevenemangen.ettges genom
Publiken bekantar sig med olika platser i landet och erbjuds "vara med"att
där det händer. På det kan bredden i det svenskasättet kulturlivet bli synligt
för hela befolkningen.

Regional spegling

Inom något år kommer det bli aktuellt ställning till ytterligare tvåatt att ta om
rikstäckande sändamät för ska i burk. Det beräknas kunna nå inätettasrv ena
98 % befolkningen och får därmed lika täckning sändamätetav storen som
för TV En avgörande fråga ska förär nätet användas ytterligare riks-om
täckande kanal eller tillmöjligheten regionalt sändande kanaler ska öpp-om

Det alternativet förkan bana alternativväg reellt till flerännu282 nas. senare ett
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rikstäckande tv-kanaler. De inneboende möjligheterna till närmare samver-en
kan mellan regionalt kulturliv och regionala tv-företag kunnaskulle skapas.
De satsningar kommuner, landsting och kulturområdetpå igörsom stat re-
gionerna skulle kunna bli kända för befolkningen i hemmiljö.deras Genom

samsända del programutbudet skulle också kunna visa likhe-att en av man
och skillnader mellan regionerna både vad gäller traditioner och nyskapan-ter

de kultur. Regionemas olika kulturarv skulle kunna bli tillgången gemensam
för hela befolkningen. kombinationEn lokala utsändningar och rikssänd-av
ning lokalt producerade skulle kunna innebära kompletteringav program en

nuvarande och strukturen med regionala kulturinstitutioner.tv-systemav av
Frågan finansiering måste övervägas.om noga

Ny avtalsperiod för radio- och tv-företagen

Regeringen har i juli 1995 tillsatt beredningsgrupp med parlamentarisken
förankring. Beredningen ska medverka i arbetet med proposition denen om
avgiftsfinansierade radio- och tv-verksamheten under den avtalsperiod som
inleds den januari1 1997. Beredningen kommer bl.a. ha i uppgift över-att

frågan vilka kravväga ska ställas fortsattaden public service-om som
verksamheten ställning till vilka ekonomiska och organisatoriska för-tasamt
utsättningar bör forgälla Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveri-som

Utbildningsradio.ges

17.5 Lokala och regionala insatser

Massmediefrågorna har i kommunernas kulturpolitik mycket undanskymden
plats. Det finns säkert flera förklaringar. Det ansvarsområde stakades utisom
1974 års kulturpolitik kom omfatta "medier för kommunikation radioatt som
och television", det knappast formulering naturligt pekademen var uten som

verksamhetsområde för kommunala kultumämnder. Detett var snarare en
formulering kunde tillämpas på nationell nivå Man ocksåkansom staten.av

många lokalt och regionalt verksamma kulturpolitiker och tjänstemänattse
betraktat elektroniska medier vissmed skepsis och betonat deras förmo-mer
dade risker faktiska möjligheter.än

Även utvecklingen varit har ändå del kommuner tagit olika ini-trögom en
tiativ stödja massmedieverksamhetb1.a. AV-centraler tilloch stödatt genom
närradioverksamhet. Ett exempel etablerandet medieverkstäderärannat av
med inriktning på film och video. Utformningen inriktningenoch skiljer sig
åt, i regel har verksamheten inriktats på ungdomar föreningslivet.ochmen
Syftet har varit tillhandahålla erbjudateknik och viss Oftautbildning. haratt
verkstäderna kommit till initiativ kultumämndema också fritids-av avmen 283
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nämnder eller skolstyrelser. exempelvisI Botkyrka kommun bredgörs en
satsning på medier bl.a. innebär samverkan mellan grundskola, medie-som

på gymnasieskolan föreningslivetoch i lokal medieverkstadprogrammet en
och med lokal tv-kanal.en

Även på regional nivd har massmediefrågoma stått på undantag. Det är
först under de allra åren initiativ har tagits. Liksom inom kommuner-senaste

har verksamhet inriktats på medieverkstäder.na
Vi det också ñnns anledning särskilt betona skolans föratt attanser ansvar
lära hur medierna kan användas för skaffa sig kunskap inom olikaatt ut att

också förämnen utbyta tankar och idéer. Skolans betoning läraattmen attav
eleverna hantera språket i skrift och tal ska kompletteras med undervisningatt

mediernas möjligheter. Det angelägetär väcka lust, färdighetertränaom att
och de sinnenöppna för bl.a. bilden och bildtolkning ljudme-och förungas
diernas möjligheter.

Intresset för använda medier olika slag tydligt efter skolål-är ävenatt av
dem. Att skapa möjligheter vidareutveckla det självklar uppgiftär föratt en
folkbildningen. På många folkhögskolor finns medielinjer. En del studieför-
bundsavdelningar har ljud- och bildstudior. Grupperna arbetar medsom me-
dieproduktion kan bli fler och verksamheten knytas till skrivcirklar, teater-,
dans- och musikverksamhet. Aktiviteterna kan också vända sig till barn och
ungdom, i samarbete med derasgärna organisationer.

Vi har i kapitel 10 Ungdomars vilja och val föreslagit kraftfull satsningen
multimedieverkstädcr. I kapitel 26 Film föreslår vi möjligheternaatt att ut-

veckla regional ñlmverksamhet måste förbättras.

Lokala kanaler för och radiotv

Genom allt fler kan sig åtägna uttrycka sig med rörliga bilder har in-att att
kommunicera med publik ökat. Man kan sambandtresset mellanatt etten se

skapande, medieverkstäder och distribution via kabelnät och sikteget även
i etern.

Möjligheterna till distribution för andra tv-företag sändningsrättän ärvars
beviljad särskild koncession har hittills varit begränsad tillstatenav genom
kabelnät inom viss kommun. Staten kan inom för nuvarande kabel-en ramen
lagstiftning förordna organisation med ideellt syfte lokalt kabelsändar-en som
företag bedriva lokal-tv-verksamhet Sådan verksamhet förekommer påatt ett
trettiotal orter landet, framför iallt de städerna. Denstörre omfattandemest
verksamheten bedrivs i Stockholm stad där det lokala kabelsändarföretaget
Öppna Kanalen har möjlighet nå drygt halv miljon tittare. faktiskaDetatt en
tittandet dockär mycket blygsamt. Förebilder för verksamheten hämtas bl.a.
från USA public access-kanaler från Tysklandoch Offener Kanal.
Verksamheten i dessa båda länder sker på ideell grund och finansieringen
sker via koncessionsavgifter respektive mottagaravgifter.284
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Närradion erbjuder möjligheter för föreningar nå med information iatt ut
närområdet och för föreningens medlemmar och andra intresserade ägnaatt
sig programproduktion. Närradio äri flera avseenden billig och effektiven
kommunikationsfonn i högre grad borde kunna användas föreningarsom av
för informera och spegla detatt lokala kulturlivet.om

Det rimligt ideelltär verkande föreningar haratt möjlighet distribueraatt
sina direkt till hushållen via kabel eller viaprogram etersändningar. Det är ett
led i vidga yttrandemöjlighetema ochatt direkt det intressesvarar mot som
finns hos alla dem är engagerade i uttrycka sig i rörliga bilder.som nu att

17.6 Nätverk och informationssystem
Öppenhetoch tillgänglighet

Den snabba utvecklingen inom datatekniken för kommunikationöppnar i nya
nätverk och infonnationssystem. I framtiden kommer all information i text,
ljud och bild kunna bli tillgänglig idigital form.att

Några de globala datomätverken redan istora är dag kollektivaav resurser
med många delar det finansiella I principsom är ohierar-ansvaret. systemen
kiska och produktiviteten direkt koppladär till många enskilda kommuni-att

över De frigörnäten. kreativitet hos användarna justcerar sin öppen-genom
het. Tidningar och tidskrifter erbjuder sitt material via alternativnät tillsom
pappersversionen.

Den centrala ställning den enskilde individen har i de datomäts-som nya
Ävenstrukturema inbjuder till dialog och medverkan. de elektroniskanya

brevfunktionema, E-mail, intressantaär kan kommuniceraattgenom man
med bl.a. myndigheter och politikerspontant och debiteringen inteattgenom

sker användning användare.per utan per
Näten forutgör fri och världsvid kommunikationen resurs istatensom

internationell samverkan bör medverka till Det viktigtvärna. är dessaatt att
säkras för fritt tankeutbyte.system Detnya är angelägetett frånatt man

svensk sida i olika internationella bl.a. inom EU, verkar för dennaorgan, att
möjlighet bevaras. Det inte självklartär alla länder har dettaatt synsätt

Det blir allt vanligare offentliga institutioner använderatt förnäten att
sprida kännedom sin verksamhet och fattade beslut.om om

Utvecklingen nätverken sker snabbt. Särskilda kultumät kommerav att
kunna skapas antingen intresserade människor eller påspontant kommer-av
siella grunder foretag, där recensioner böckerav t.ex. och ñlmteater, ärav
tillgängliga. Sådana kannät också föröppna brett och ständigtvara ett
pågående samtal kultur involverar alla kan komma in påom som näten.som

Mycket kulturinstituzionernas kunskap och informationav bör digitaliseras
och samordnas i Kulturnät Sverige. Därmed kan kulturinstitutioners sam-
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lättinformation och kunskap åtkomlig för allmänheten vialingar, göras ter-
kulturinstitutionerminaler eller i hemmen.

musei- och kulturmiljöområdet finns databaser omfattar föremålInom som
pågår,samlingar och omfattande utvecklingsarbete bl.a. kopplat tilloch ett

samlingar SESAM, 28räddningsaktionen för kapitel Museer,museernas se
utställningar.

folkrninnesinstitutets arkiv kommer digitaliseras.Språk- och att
finns uppgifter fonogramutgivningen samlade imusikområdetInom om

ljud bild för. Det börnationaldiskograñn Arkivet för ochsom ansvarar vara
för användning och tillföra andra uppgif-möjligt bearbeta den vidgad ävenatt

musik, bl.a. noter.ter om
kommit långt nationalbibliograñnlitteraturområdet harInom man genom

nationellauppgifter litteratur-utgivningen i Sverige. Detinnehåller omsom
uppgifter nationalbibliograñn.LIBRIS bygger i En allornfat-datasystemet

bibliografi bearbetad för användningpå uppgifter dennatande bokkatalog ur
snabbt få överblickskulle det möjligt för allmänhetenallmänheten göra attav

litteraturutgivningen avsnitt 27.2.6.seöver
innehålladatabaser på kulturområdet också ska kunnaVi föreställer attoss

lån. I dag distributionen det ledetuppgifter förenklar köp och är svagaresom
utbud fonogram,kulturen, vilket bretti den offentligstödda gör att ett av

svån nå till medborgarna.videogram och böcker har att ut
tillgänglighet starktkulturornråden finns databaserPå vissa andra ärvars

Filminstitutet byggtexempel den ñlmdatabasbegränsad. Ett är upp somsom
faktauppgifter filmer bevarade i institutets arkiv,innehåller mängd omen

avsiktoffentligt visade. Filminstitutetsproducerade i Sverige är göraattsamt
tillgänglig for användare betalning.faktadelen motexterna

omfattande utvecklings- och"Kulturnät Sverige" krävsFör skapaatt sam-
övergri-teknik Statens kulturråd bör haordningsarbete strategi och där ettav

offentliga kulturinstitutioner olikaSamarbete bör ske medpande avansvar.
kommersiella intressen.Nätet bör stå frittslag. gentemot

Multimedia

och kultur.konstMultimedietekniken heltöppnar vägar att presenteranya
bilder,kombinera ljud och bild, rörligaTekniken det möjligt ävengör att text,

intressant forpresentationen och levandeoch på det störresättet göra en pu-
via eller via CD-Multimedieprodukter i dag distribueras nätverkenblik. kan

ROM.
litterärt i form;användas för verkMultimedia kan ettt.ex. att presentera ny

utställning på ellerfler möjligheter "besöka" intressant ettatt en museumge
konstutställningensalternativ till katalog.ettvara

förlagkulturinstitutioner och multime-finns intresse från användaDet att
finns från och kreatörer olikadietekniken. Det också intresse konstnärer med286
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bakgrund använda multimedieteknikenatt sin huvudsakliga kommunika-som
tionsform.

Hittills har svensk multimedieproduktion skett i mycket begränsad ut-
sträckning. Brist på erfarenhet uttrycka sig i det mediet, höga initial-att nya
kostnader, osäkra bedömningar intresset från marknaden har motverkatav en
utveckling på området.

tidigtAtt kunna använda multimedietekniken kulturområdet angelägetär
för sprida kultur både inom landet ochatt Särskilt viktigt ärexport. att nya
svenska produkter håller hög kvalitet för dels kunna konkurrera medatt ut-
ländska produktioner på hemmarnarknaden, dels kunna sig gällandegöra på
den internationella marknaden. Svensk barn- och ungdomskultur har rönt

internationella framgångar ochstora exportsatsning med högkvalitativaen
multimedieprodukter skulle möjlig och önskvärd.vara

För utveckla multimedieprodukter hög kvalitetatt inom kulturområdetav
det nödvändigtär med samarbete förnära kompetensutvecklingett och erfa-

renhetsutbyte mellan konstnärer olika slag, bl.a. författare, tecknare, illust-av
bildkonstnärerratörer, och filmare, producenter och med data-samt personer

teknisk kompetens. För främja sådant samarbete kan kreativtatt ett ett cen-
är med nödvändig tekniktrum betydelseutrustatsom och börstorvara av

därför inrättas. Det särskilt viktigtär i inledande skede då få harett personer
erfarenhet arbeta med tekniken. I skulleatt bl.a. kunna arbetaav centret man
med olika pilotprojekt med kulturinstitutioner och på barnkulturenst.ex.
område.

Försök med infomtationsstationer pâ bibliotek

Biblioteken har viktig framtidsroll det gällernär medborgarna möj-en att ge
ligheter använda sig de nätverken och hämtaatt information da-av nya att ur
tabaser. Biblioteken kommer också bli viktiga för informationatt att ge om
nätverk och databaser innehåller uppgifter kultur, videokonst, vilkasom om
tidningar och tidskrifter kan nås via och utgivningnäten kultur därsom av
multirnedietekniken används.

Genom funktionen informationsfönnedlare och verksamhet isom genom
samtliga kommuner bibliotekenär lämpliga värd för informationsstatio-som

med terminaler kopplade till olika databaser ochner nätverk och med de in-
forrnationsuppgifter vi Försök med sådana informationsstationeranser ovan.
pd bibliotek bör göras.

Medel för utveckling inom -omrâdetIT

Offentliga medel bör möjliga utnyttja för IT-satsningar inom kultur-vara att
ornrådet. De Stiftelsen framtidens Stiftelsenkultur, kunskap ochresurser som
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kompetensutveckling och NUTEK förfogar bör intresse i dettaöver vara av
sammahang.

kulturrådStatens bör samlat för IT -satsningarna kul-inomettges ansvar
turomrddet bör stöd till utveckling och samordning databaser i ettsom avse av

nätverk,särskilt stöd till multimedieproduktioner och till kreativt centrum
försöksverksamhet med infomtationsstationer pd bibliotek. Kulturrådetsamt

bör fortlöpande informera IT-utvecklingen berör kulturområdet.även om sorti
Särskilda medel bör tillföras rådet för insatser lT-området.

hemmen ökar möjligheternaDatorer i

finnsMan räknar med det datorer i ungefär fjärdedel hushållen.att en av
Ökningstakten snabb särskilt i hem godmed ekonomi och därär det finns-

framförbarn. Det allt de använder datorerna.är Den tidenmestaunga som
åt dataspel underhållningskaraktär. Antalet spelägnas heltett annatav som
tidigare bygger individens aktivitet intresse skaffaän och sigsätt attegen

kunskaper ökar snabbt.nya
Inom musikområdet har hemdatorer kommit till användning. I arbete med
komponera och musik kan mycket tid vinnas utnyttjaatt attarrangera genom

färdiga dataprogram. Det inte längre nödvändigt behärska konstenär att att
skriva det kan räcka med kunna hantera försynthesizer över-noter att atten-
föra tilltoner noter.

Ett användningsområde for hemdatorer bearbetning Attärannat text.av
producera och grafisktdem tilltalande utformning blir där-texteregna ge en

möjligtmed för betydligt fler. Lusten skriva och sprida till andraatt texter un-
derlättas. Att föreningsblad eller idéutbytetöka inom intres-göra attegna en

tidning kan lättare förverkligas. Den grafiska skillna-segnrpp genom en egen
den mellan föreningsbladproducerade och professionellt framtagna tid-egna
skrifter blir allt mindre märkbar.

Utbyggnaden nätverk kommer ytterligare öka användningen ochattav
hemdatorer. Det blir möjligt finnskomma material lagratnyttan attav som

och tillgängligt olikai databaser. Det kan gälla aktuell information olikaav
slag, inspeladockså musik, filmer bilder och kan över-men samt texter som
föras till hemdatom i stället för distribueras via skivor, videobandatt som nu
och böcker eller tidslcrifter. De utbyggda också möjligtnätverken detgör att

den informationen omedelbart tillgänglig forgöra andra.egna
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17.7 Medierna och konsten

Vi har tidigare betonat betydelsen kulturliv kännetecknasettav som storav
öppenhet och förnyelse. Mediernas roll förtjänar särskiltatt uppmärksammas
i detta sammanhang. Videokonst visas i radiodramatik,som ljudátergiv-tv,
ning med hög närvarokänsla inom musiken, verkstäder för elektronmusik
med syntetisk tonbildning någraär exempel. Inom modern grafisk industri
och i animationsarbete sker tillämpning konstnärligten skapandeettav med
elektroniska medier. Musikmagasinen skickar med på den musikprov man
kommenterar på speciella CD. Holografiska bilder har fått spridning genom
massmedierna. Mycket arbete har lagts på det grafiskaner uttrycket irent

med typsnittmorgonpressen och utvecklingnya utformningenav av
Grafiskatextmassoma. verk återges hyggligt i Specialtidningar och erbjuds

läsarna/betraktamaäven till försäljning. Multimedietekniken gör sitt intågnu
inte bara på området spel också för allautan utbildnings-typer och infor-av
mationsändamäl.

Medierna och inte minst den datatekniken erbjuder vittnya och fortfa-ett
rande oexploaterat experimentfält för former och uttryck inomnya kulturen.
Även inom de tryckta medierna finns for experimentutrymme och utveckling.
Det är angeläget de möjligheternaatt tillnya Vi föreslårtas vara. att
Konstnärsnämnden får i uppdrag stöd till utvecklingatt och förnyelsege av
de konstnärliga uttrycken i massmedierna och datatekniken.genom

I dag det fortfarandeär dåligt med i de högre konstnärligautrymme ur-
bildningarna för de uttrycksmöjligheternya medier och framtida tekniksom
erbjuder. Med generationer konstnärernya kommerav andraunga krav att
ställas på utbildningsinstitutionema. Eleverna från dagens nyinrättade este-
tiska och medieprogram vidprogram gymnasieskolan kommer efterfrågaatt
högre utbildning. Det är angeläget sådana möjligheteratt snabbt kommer till
stand inom för högskolan i syfteramen stärka utvecklingenatt det konst-av
närliga uttrycket med hjälp medier och data.av

Medierna har roll uppdragsgivare till konsmärema.en som De flesta upp-
drag kommer från public service-företagen och knutnaär främst till rena mu-
sik- och dramaproduktioner och café- och underhållningsprogram. Man be-
ställer musik- eller teaterverk för uruppföranden och knyter konstnärer som
medarbetare till den fasta staben eller tillfälligt anställdsom personal. Tidigare
tveksamhet och osäkerhet bland konstnärer är borta. De flesta konst-numera
närliga utövare seri dag medierna flera tillvägar publiken.som en av

När det gäller filmen konstnärlig uttrycksforrnsom behandlar vi den i
kapitel 26.

I kaptitel 16 En samlad konstnärspolitik behandlar vi upphovsrättsproble-
matiken. De principer vi förordar syftar till säkerställa konstnäremasatt rätt
till sina verk iäven de elektroniska strukturernya i framtiden.öppnassom
Respekten för upphovsrätten måste vidmakthållas.
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funktionstödjandeochutvecklande17.8 Behov enav

ochmassmediernatraditionellabåde deuppmärksammabörKulturpolitiken
måstemediermångfald iochYttrandefrihetmedierna. ga-elektroniska nyade

utvecklingslägeteknologiskasnabbai detviktigtDet är attstaten.ranteras av
allmänhetensiservice-företagpublicstärkaochvidmakthållaibefinnervi oss

förkanreklamintäkter ettberoende svaramedieföretagtjänst, avutansom
offentliga samtalet.detupprätthållaochkvalitetsutbudbrett

påsamlatmedmediemyndighetersärskildafinns ett ansvarländerI flera
löpandemassmedieområdet,påreglertillämpauppgiftmedområdet och att

riks-beslutförunderlagoch utarbetapå områdetsker avvadutvärdera som
hanterarTV-verketRadio- ochvi i dagharSverigeregering. I somochdag

formerför olikareglernaformelladetillsändningstillstånd och avattser
till-och TV utövarradioGranskningsnämnden förochföljs somsändningar

saknasDet ärsändningarna.innehållet iförfinns somreglerdeöver somsyn
massmedieområdet.påutvärderingochuppföljninginriktadkulturpolitiskten

föreslagnatidigaredeutvärderingengenomförasärskilt förbehövs avDet att
försatsningar görssådanaföljaoch förservice-boksluten sompublic att upp

på lo-medieföretagochkulturlivet"levande"detmellansamspeletstärkaatt
informa-spridaförocksåbehövsInsatsernationell nivå. attochregionalkal,

Viteknik.hjälpmedspridsdär kulturen menarverksamhetertion av nyom
till någonkopplaskanSverige. Denibör inrättas ävenfunktionsådanatt en

kompe-med högmedieområdet,ochpå kultur-myndighetexisterande som
massmedieområdetpåhänderfölja vadkunnaska somtens

Sammanfattning

vikapitlet betonarI

medievärlden,inommaktkoncentrationmotverkavikten attav-
bevaraföransvarstagandeoffentligtkraftigt attbetydelsen ettav-

förmedlareservice-verksamheten ettpublicutveckla avoch som
inhemskaformedkvalitethögutbudvarierat stort utrymmeav

uttryck och program,
kravinnefattatv-kanaler börreklamfinansieradeförvillkorenatt-

kunnauppfyllelse börkravkaraktär ut-kulturpolitisk varsav -
värderas,

mångfaldprogrampolitisktill behovethänsynbör avtaatt staten-
radiosändningar,förkoncessionerframtidafördelningvid av
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medierna bör information den "levande"att kulturense om som
viktig uppgift,en
de nätverken och informationssystemenatt säkras förnya ett

fritt tankeutbyte,
skolans för lära hur de medierna kan användasattansvar ut nya
för skaffa sig kunskap och för utbyta tankaratt och idéer,att
behovet kulturpolitisk uppföljning och utvärdering påav mass-
medieområdet.

I kapitlet föreslår vi att

de mottagaravgiftsstödda företagen i uppdrag upprättages att
public service-bokslut,
antalet för bearbetade överföringar musik- och teaterföre-tv av
ställningar ökar,
kulturinstitutionemas kunskap och information digitaliseras och
samordnas i "Kulturnät Sverige",

kreativt för arbete med multimedieproduktionerett in-centrum
rättas,
försök med informationsstationer på bibliotek bör göras.
Statens kulturråd samlat för IT-satsnin påettges ansvar gar
kulturområdet,
Konstnäxsnämnden får i uppdrag stöd till konstnärer ävenatt ge
för utveckling och förnyelse de konstnärliga uttrycken iav mass-
medierna och datatekniken,genom
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Att tillta vara

och bruka kultu rarven





18 Kulturarv grunden vi står på-

Vi lever i mångkulturellt samhälleett i tid många och snabba föränd-en av
ringar. Svenskar har under detta århundrade flyttat inom landet i aldrig tidiga-

upplevd omfattning. Invandrare bär med sigre skilda mö-ursprungsarv som
dels varandra, dels deter svenska kulturarven. Intemationaliseringen på alla

områden impulser.ström l rädslan framståger oss en av avståndsta-att som
gande till det främmande kan riskera fotfästet i detman att tappa Mångaegna
känner både skygghet och stolthet inför det svenska. Oavsett deärursprung
kulturarv format omvärld baskunskapsom berörens alla. Kunskapen som

och förståelse för det samhälle leverom i och de historiska skeendenman
format det förutsättningarär försom kunna delta aktivt i denatt demokratiska

processen.

E mångfaserterat begrepp

I ordet kulturarv ligger immateriella begrepp historia,religion, språk,som
traditioner, livsformer, idéer och samhällsstrukturer de fysiska uttrycksamt
människans verksamhet givit upphov till i form konstverk, litteratur, film,av
foto, föremål, byggnader, fornlämningar, anläggningar och kulturlandskap.

De konstnärliga kulturarven i dans musik, litteratur,teater, konst och
konsthantverk, lever vidare och utvecklas im.m. tolkningar. De folkliganya
kulturarven i slöjd, berättande, dans, musik, folktro traderas ochm.m.
förnyas från generation till generation. Särskilt för barnen läggs här grunden
till den kulturella identiteten och skaparfönnågan. Man kan tala enskildom en
människas personliga kulturarv likaväl eller bygds.som om en grupps en

En viktig minnesbank och kunskapsresurs kulturmiljönär vi lever och
verkar Byggnader, landskap, stigar,vägar, spår tidigare generationersav
verksamhet allt samverkar till komplex bild hur vårt samhälleen vuxitav-
fram; del med starka symbolvärden, bevaradeen och förvaltade sedan gene-
rationer, alldagliga spår inteannat väcker intressemer förrän desom är

utplånas.väg Som komplementatt har vi i allt högre grad etablerat institutio-
nella minnesbanker arkiv ochsom museer.

Ett viktigt kultur-politiskt perspektiv just dettarör fält vårt kollektiva-
minne i traditioner, dokument, byggnader, händelser och lämningar från

epoker vår kulturmiljö,svunna materielltgemensamma och immateriellt.-
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på kulturarven18.1 En vidgad syn

till kul-knötskulturarvsansvaretförkulturpolitikårs1974 somen ramgav
ansvarsområden,skildasågsarkiv. Dessaochturminnesvård, sommuseer

del kulturarvet.specifikochvart ett aven
Kulturmiljö inteangelägetintegrationsamband ochIdag sessommanser
miljönmiljön. Den ärodladebyggda ochden yttre samman-avgränsat som

produktionspro-föremål ochlevnadsskick, medochmed traditionerlänkad
och arbetegrund förtillperspektivet läggskulturhistoriskaDet ansvarcesser.

med kulturarven.
politiskt intressantadetvuxit framkulturarvsbeSverige harI greppet som

tydligt samlatdetinnebärpraktisktRenttillämpbara.praktisktoch ett ansvars-
arkiv, kul-mellansamspelvärdena ikulturhistoriskaför detagande museer,

organisationer.ochenskildaturrniljövårdsmyndigheter,
europeiskadenskettvadi ljusetutveckling kanDenna are-somavses

europeiskasamtidigt detlades framkulturproposition1974 års somnan.
samtligai Europa-förberedelsefasaktivai sinbyggnadsvårdsåret mestvar

byggnadsvård detsamtaletinternationellaI detmedlemsstater.rådets var
kopp-behandlades ochkulturarvsornrådeenda"hetaste" och i somstort sett

bevarande-i fokus. Denstodsamhällsplaneringenframför allttilllingen
conservation"."integratedsarnlingsbegreppetutveckladesfilosofi gavssom

frånbortkonkretbetyddegenomslagskraft ochKampanjen hade stegettstor
Undermiljön.totalomvandlingkoncentration påhänsynslösa1960-talets av

politiska intressetvidgades det1990-taletdet tidiga mot1980-talet och en
uttryckochformeri alla desskulturarven utrym-helhetssyn där gavsstörre

"Culturalbegreppetvidareinternationellt detdiskussionernadagI rörme.
Heritage".

människormellanbryggaEn

utvecklingtillstyrkaochförankring,ochidentitetförenarKulturarven ger
iIdentiteti sinockså vändasdetta kanförändring. Menoch motsats. en grupp

mellanpolariseringtillellerutomståendetill utfrysningleda grupperkan av
tillledakanvälbekantai detTrygghetenvarandra.konfronterar av-som

förändring.förrädslaomvärld ochskärmning mot
flyktingar sökerÖver Storainvandrare.svenskarmiljon är engrupperen

våld-sigungdomar,främstmellanMotsättningarfristad här. targrupper,
uttryck.samma

vid gemenskap.integration iförbaskulturarvenutnyttjatRätt enenger
syftetmedsymboler överallmänna attutnyttjat riskerarFel att tas grupperav

förståelse ochIntegration byggerutanförstående.defrontforma re-mot
främmande kulturarvrespekterasig ochtillägnaolikheter. Attspekt för ett
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kräver insikt i det Ett aktivt arbete med kulturarvsfrågomaegna. därförär en
nödvändighet i dagens mångkulturella samhälle.

Bas för demokratin

Ett demokratiskt pluralistiskt samhälle ställer krav på medborgarnas delaktig-
het och ansvarstagande. Utan kunskap och insikt i samhällets framväxt och
styrmekanismer riskerar ställas utanför den demokratiskaattman processen

lagfäst möjlighet för den enskilde deltasom ger och påverka.en Dettaatt
förutsätter dock kunskap bedöma förslagen och insikt iatt hur synpunkter ska
föras fram. Det och den möjlighet här lagts på medborgarenansvar som
ställer krav på kunskapsunderlaget påatt insiktsfullt ochpresenteras ett
lättillgängligt Erfarenheternasätt. hittills tyder på den enskildes känsla föratt
sin miljö sällan kommer till politiskt uttryck förrän alla beslut fattadeär och
enbart står till buds. Bevarandefrågorprotester blir därigenom ofta kon-Lex.
ñiktfrågor.

Bevarandet befintliga värden i miljön de frågorärav visat sigen av som
väcka och därigenomstort också får symbolverkanengagemang isom män-
niskors attityder till demokratins tillämpning.

Utvecklingspotential fasta påatt ta

Viktiga utgångspunkter för behovet uttrycka på kulturan/enatt en synny
finns i utredningsdirektiven. Det handlar inte bara bevara också iattom utan
hög grad främja positivt bruk kulturarven.att Detom ett gäller inte enbartav

säkerställa i juridisk och fysiskatt mening i hög grad ocksåutan göraatt
värdena kända, tillgängliga och levande utnyttja dem och användasamt att
dem aktivt. Det Förstär när medvetenär värde ka-man ärettom som man
pabel ställning till hur ska handskasatt ta med det. Insikten våraman att re-surserär ändliga leder till varsamhet och intresse bevara och föra vidareatt
positiva kvaliteter. Museer, folkbildning och skolor har här avgörande rollen

vi vill förstärka.som

18.2 Kulturmiljön som resurs

Man ofta kulturmiljönsäger förär alla tillgängligatt historiebok öppenen att
läsas och medvetet söker kunskapav också förmedlarevar en som men av
intryck på omedveten nivå.en

Redan i 1974 års proposition lyfts behovet förankring och kontinuitetav
fram väsentliga politiska mål. Samhällets förändringstaktsom intematio-och
nalisering dennagör målsättning aktuellare i dag.än Protestaktioner riv-mot 297
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ningar och hårdhänta ingrepp i miljön många.den befintliga I gles-engagerar
bygd de traditionema lokala identiteten ioch den uttryckt hemslöjd,är egna
hantverk och hembygdsvård något kan livet sådan kvalitet utflytt-attsom ge

bromsas och möjlig inflyttningning och näringslivsutveckling främ-upp en
jas.

närmiljön finnsl kopplingen långt bakåt i tiden fornlämningar ochgenom
odlingspår, i sockenkyrkan, med påtagliga vittnesbörd historiens för-hurom

i inventa-lopp seklet avspeglat sig den bygden, i byggnadsskick,över egna
industribyggnader. kajanläggningar,rier och I handelshus, likavälgravar.

i magasin, ladugårdar och lador kan avläsa den i tiden när-som man mer
liggande traditionen.

Kulturens och kulturarvens betydelse för attraktivitetbygds har förtsen
i Satsningarfram regionalpolitiska bedömningar. har skett påargumentsom

utbildning, kulturell infrastruktur Den livskvalitet miljön hari kultur- ochetc.
naturvärden tillmäts allt betydelse.större

Kulturmiljövård i utvecklingdel regional fält utvecklatsär ettsom som
tydligt påunder år och ställer krav medvetenhet och resursutnytt-senare som

kulturhistoriskjande. Behovet kompetens och på regional och lo-av resurser
kal nivå redan idag och kommer utvecklingsperspektiv alltär stort ett att vara
större.

Politiska åtgärder kulturmiljövården kräver uppsättninginom in-en annan
den övriga kulturpolitiken, dessutomoch ofta hanteras inomänstrument som

ansvarsområden jordbruk, naturvård, samhällsplanering, byggan-andra som
Kulturarvspolicik handlar beredskap samspel,de och boende. och attom om

förmedla miljön förval-bygga och kunskap vad berättar, aktivtattupp om om
och bygga vidare på tidigare generationers erfarenheter respektmed för deta

spår de lämnat verksamhet och liv.av

18.3 Konstnärliga kulturarv

konstartema pågår det ständig dialog med tidigare generationersInom en
konstnärliga uttryck. Den spelade musiken, det helt dominerandemest opera-

balettutbudet de teaterpjäser oftast "klassiker"och sätts ärsamt som upp som
gång återerövras generationer.gång Beroende tidsanda ochnya avav

smak får det enskilda verket framträdande eller undanskymd roll. Påen mer
bör äldre litteratur liksom måleri, grafik, skulptur, foto och filmsättsamma

finnas tillgängliga for dagens läsare och åskådare parallellt med det som pro-
duceras i dag.

Teatrar, orkestrar, operaensembler, gallerier bibliotekoch bör imuseer,
sitt hålla både det och det aktuellt för framtidengamla doku-samtnya

och bevara det Det kraft och kvalitethar leva vida-görs.mentera attsomsom
"levande" kulturlivet.:raderas del det skapande sinDet i298 som enre av som
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samtid hade ringa framgång kan i tid återupptäckas och aktualiseras.en annan
Tidigare generationers verk fungerar inspirationskälla och referensramsom
till dagens utövande konstnärer.

Ansvaret för dessa hålls levande och tillgängliga iatt dagens kulturlivarv
frågaär medvetenhet och tradition hos konstutövama själva. Vikten om läggs

därför de i sin utbildning och i sitt arbete rikaatt möjligheter tillges att ta
sig både de idéer, tankar och tekniker aktuella för dagenär och den beva-som
rade och traderade kunskap och erfarenhet finns i våra samlade kultur-som
arv.

Det Förär skolan liksom för medier folkbildningett och aktivtansvar att
använda kunskapen konstartemas utveckling, liksom enskilda konst-om om

verk och liv, ochnärers detta sågöra brett och levande människorsatt in-att
sikt och medvetenhet utvecklas och fördjupas.

18.4 Institutioner med särskilt kulturarvsansvar

Målet "att för kulturarven och främja positivtta bmk dem"ansvar ställerett av
krav. Vi ska dokumentera, värdera ochtre bevara det utgjort försom ramen

människors liv och verksamhet från forntid fram till i går. Vi ska också bygga
vidare de värden dettaatt att garanteragenom att le-görsrepresenterararv
vande och aktuella inspirerar till förnyelse. Vi ska slutligensamt också do-
kumentera, värdera och bevara det skapas i dag och isom morgon.
Kulturarven ska åtkomliga för alla. De ska visas, förklaras och in ivara sättas
sitt historiska, samhälleliga och konstnärliga sammanhang. Deras möjlighet

upplevelse skönhet, insikt, tillhörighetatt ska tillge ochav etc. tas ut-vara
vecklas. Funktionen referensram och bas stå på, hämta kunskapsom att att
och kraft ska tydlig. Förgöras den enskilde, liksom för den fattaur, skasom
beslut i sin verksamhet eller politisk nivå, ska de offentliga insatserna
främja tillgången till rik kunskapsbank och inspirationskälla for formandeten

dagens och morgondagens samhälle.av
Kulturmiljövårdsmyndighetema Riksantikvarieämbetet och länsstyrelser--

har tillsammans med arkiv och bibliotek uppdragetna förmuseer, att- svara
denna samhällsuppgift också aktivt samspela med ochsamt att fri-engagera
villigorganisationema i arbetet.

Inom kulturmiljöområdet innebär detta förutom ocksåett egenansvar ett
för kunskapen kulturvärdena tillgängligattansvar görs och får genomslagom

i tillämpningen regel-och bidragssystem hanteras inom andraav som sam-
hällssektorer.
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Arkivarzsvarer

kunskapsförsörjande förmedlande väsentlig delArkivens och roll är en av
möjlighet och påverkan ikulturarvsansvaret. Medborgarnas till insyn den

demokratiska måste Samhällets snabba förändringgaranteras.processen reser
tillgängliga förpå handlingar och dokument både bevaras och hållskrav att

och hem-i omfattning. Sökande efter i släkt-forskningen bred rötteregna
för i tidens händel-bygdsforskning, nyfikenhet motor egetsom engagemang

många för enskilde sig till arkiven.motiven den sökaär attser -
data referensram till dagens si-Forskarsamhällets krav på relevanta som

referenspunkter i jämförelse med detuation, möjligheten söka svenska in-att
1900-talets industrisamhälleternationella blir allt viktigare. expansiva äretc.

återfinnaförändring och historiska förloppet måste och analy-i det attstatt
sera.

arkiven "musealt" för sina "före-detta harFörutom ett rentansvar ansvar
sina och samlingar så demål". ska förvalta och vårda urkunderDe att
framtiden. ska också kunna visa ochbibehålles så intakta möjligt för Desom

inte kunskapskällor ocksådem för allmänheten enbartlevandegöra utansom
tidstypisk vittnesbörd i sig.som

lagstiftning med Riksarkivetfungerande myndighetsstruktur ochEn som
landsarkiven vissa stadsarkiv regionaltcentralmyndighet och samt som an-
Vidare ñnns Arkivet för ljud och bild ALB. Arkiv-svariga ñnns etablerad.

utredning och politiska ställningstagandenhar varit föremål förfrågorna
1980-talet. därför inte frågor ytterligare.det Vi behandlar dessaunder sena

tillämpning infonna-material i enskilda arkiv,Konkreta frågor t.ex. avom
imöjligheter olösta lokalbehov bör lösas det löpandetionsteknologins eller

centralmyndighet. vår bedömningmed Riksarkivet ansvarig Iarbetet som av
förutsättningar och behovframtida ansvarstagandet för kulturarvet videt ser

arkiven och övriga kulturinstitutionema, intekopplingar mellan denäraav
minst i alltmer utbyggd IT-verksamhet.en

IculturhistoriskaDet arvet

städer, byar,och präglade miljön med sinamänniskan skapade vägar,Den av
ochockså på platseroch anläggningar skilda slag,fabriker men namnav

bildartraditioner och livsmönster, denföremål, klädedräkter,företeelser samt
klimatför livet. Naturförutsättningar och denkulturhistoriska utgörramen

innovativa förmåga och idoghet utnyttjat ochmänniskansgivna bas som
vildmark i mycket begränsadopåverkad finns kvaromformat. Ren, helt om-

fattning.
vård och levandegörande brett fältKravet på bevarande, överspänner ett

till samhällets för hålla "historie-ansvarstagandetfrån det privata attansvar
och i framtiden. Samhällets återfinnsoch läsbar påboken" levande ansvarnu
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kommunal, regional och nationell nivå med de kulturhistoriska museerna
kultunniljövårdsmyndighetema specialist- och tillsynsorgan.samt som

statligaDet inom det breda kulturmiljöfáltet täcks på regional nivåansvaret
länsstyrelsemas kulturrniljöenheter. Länsmuseema ska enligt förordningav

statsbidrag till regionala "biträda Riksantikvarieämbetet ochom museer
Statens historiska länsstyrelsen kommunerna inom sitt verk-museer, samt
samhetsområde med kulturminnesvårdande uppgifter". De ska också ettvara
stöd och for kommunala byggnads- och kultumämnder, ochen resurs museer
kommunantikvarier kommunerna expenstöd i kulturmiljövårdsärendenatt ge

stöd och for hembygdsforeningar, arbetslivsmuseerattsamt ettvara en resurs
andra ideellaoch organisationer med inriktning kulturmiljöfrågor.mot

På riksnivån finns de centrala och för det natio-vart ettmuseer som svarar
nella ansvarstagandet inom sitt kompetensområde. De har såväl föransvar
sina samlingar för nationellt helhetsperspektiv och stöd tillettsom museerna

i landet.ute
Som centralmyndighet för kulturmiljövården Riksantikvarieämbetetsvarar

for samordning och samverkan inom kulturrniljöområdet fattar de beslutsamt
och den tillsynutövar och uppföljning lagar och förordningar lcráver.som

kapitlen 19I och 28 där vi behandlar kulturmiljö och vi vårmuseer ger syn
på samspel och ansvarsfördelning.

De konstnärliga arven

Statens konstrnuseer är den nationellt institutionensom ansvarsmuseum tunga
inom bild- och formområdet med inom bildkonst, foto, skulptur, textilansvar

konsthantverk.och Mycket mindre i omfattning med centralmusei-annat men
inom sitt område Statens musiksamlingar medanär Dansmuseet ochansvar

Drottningholms stiftelser med statligt huvudmannaskapteatermuseum - -
etablerats specialmuseer inom sina respektive områden. Inom ochsom teater
operaomxådet också Operan i Stockholmgör och Dramaten viktiga insatser.

För dans- och musikhistoria finns inga regionala eller lokalateater-, mu-
seisatsningar någon omfattning, de konstnärliga äri hög gradav men arven
företrädda i den och musikinstitutionema för.repertoar teater-som svarar

Inom bild- och formområdet har del länsmuseer antal kommu-en samt ett
ambitiösa åtaganden. Tillgängligheten och möjligheterna del äldrener att ta av

bildkonst varierar dock mellan länen och beror skillnader i tradition och
vilja.

Vår på samspelet emellan vi i kapitel 28 Museer,syn tarmuseerna upp
utställningar.
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litteräraDet arvet

kapitelI 27 behandlar vi utförligt litteraturen folk- och skolbibliotekenssamt
uppgifterroll och förmedlare litteratur.som av

Den statliga uppgiften heltäckande bevara och hålla utgiven litteraturatt
tillgänglig tiden 1600-taletfullgörs sedan enligt lag Kungliga bibliote-över av

Även universitetsbibliotekenket. hari dag visst härvidlag.ett ansvar
Generella principer för folkbiblioteken det gäller hålla äldre litteraturnär att

tillgänglig finns inte. varjeAnsvaret ligger på enskilt bibliotek. Möjligheten
ñnns dock tillgodose efterfrågan på äldre littertur, inklusive klassiker, viaatt
den etablerade samverkan biblioteken emellan iden lånekedjan.s.k.

I sarrilat kulturarvsperspektiv vi samspelet på lokal och regional nivåett ser
mellan bibliotek, och utvecklingsområdearkiv kopplatnäraettmuseer som
till skolans verksamhet till folkbildningen.och

Språk folkminnenoch

Centrala institutioner svenska språket följeroch dess utvecklingvärnarsom
Svenska Akademien och Svenska språknämnden. inomVi arbetetär attanser

fält vitalt vill viktendetta och betona det arbete pågår med aktivtär attav som
människors språkförståelseoch stärka och tillgång till rikt ochvärna ett

varierat språk
År 1993 institutioner Språk-sammanfördes några till myndighet,en ny

och folkrninnesinstitutet. I ansvarsområdet ingår in,samla bevara,att veten-
skapligt bearbeta material dialekter,och ut ortnamn,ge om personnamn,
folkminnen, visor, folkmusik och den jazzenssvenska historia. Institutet har
också uppgiften sig fastställandei ärenden ochatt yttra ortnamnom av gran-
ska förslag till kartor. Institutetspå allmänna verksamhet fördelad påärnanm
ansvarsmässigt och geografiskt skilda enheter i GöteborgUppsala, Lund,
och Umeå.

Vi konstaterar de insatser vikt. bakgrundMot degörs äratt storsom av av
nyligen genomförda förändringarna vi inte något behov att taser av upp om-
rådet till ytterligare behandling.

Film och medier

Det ankommer på Svenska Filminstitutet bevara filmer och materialatt annat
kulturhistoriskt intresse, affischer, fotografier skriftligtoch annatav manus,

material med anknytning till film
Filminstitutets filmarldv främstbevarar svenskproduceiad film, arki-men
försöker också i så utsträckning möjligt i samverkan medochvet att stor som

filmbranschen hand utländsk film distribueras visasoch iäven ta om som
Sverige. skillnad förTill Arkivet ljud bild bevaras institu-och film inommot302
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arkiv på frlmbas förtets möjligastörsta kvalitetsbeständighetatt ska uppnås.
Omkopiering brandfarlig nitratñlm, producerad före år 1953,av görs suc-
cessivt. En väsentlig uppgift följa ochär utvärdera tekniska metoderatt för
bevarande film. I filmarkivet förvaras 15 000 filmernästan och därmedav är

de i världen.största De metoder för bevarandeett filmav utvecklatsav som
institutet tillämpas flera håll i världen.av numera
Inom för riksdagens beslut medel för räddningsaktionramen om en som

föremålssamlingar vid och andra kulturinstitutioneravser har fråganmuseer
behovet medel för restaurering ñlm behandlats.om Det gäller särskiltav av

svenskptoducerad färgfrlm från perioden 1953-1979. Riksdagen har uttalat
1sig för medel för dettaavsätts ändamål.att

I anslutning till firandet filmens 100-årsjubileum har Filminstitutet fö-av
reslagit nationellt ñlmmuseum byggs Enatt ett mängd föremål finnsupp. som
bevarade Filminstitutet, andra kulturinstitutioner och privata samlareav skulle
därmed tillgängligtgöras för bredare publik. En nationalkommitté fören ett
framtida ñlmmuseum har bildats.

Arkivet för ljud och bild tillkom 1979 med uppgift plikt-att ta emot
exemplar radio- och filmer, fonogram och videogram förav tv-program, den
framtida forskningens behov. Beständighetsfrågorna hos dessa moderna pro-
dukter med i okänt åldrande problemär i långsiktigtstort sett perspek-ett ett
trv.

Sammanfattning

I kapitlet betonar vi

levande aktivt förhållningssätt till kulturarvenatt ett måste prägla ett-
humanistiskt samhälle,
kulturarvens roll i dagens och morgondagens samhälle,som resurs-
det svenska språkets centrala roll,-
vikten kunskap samhällets framväxt och de faktorerattav om- som
påverkat utvecklingen tillgänglig ochgörs användbar för med-
borgare och beslutsfattare,
vikten kulturarvsdimensionenatt arbetet inomav allagenomsyrar-
samhällssektorer,
behovet samarbete lokal och regional nivå mellan skola ochav-
kulturarvsinstitutioner och ideella organisationer.

1 Bet. 1994/95 KrU:18. 303





19 Kulturmiljövård i brett perspektivett

Industrisamhällets avveckling och landsbygdens snabba förändring har givit
perspektiv på vårt århundrande. Deoss nya befolkningsomflytt-eget stora

ningarna liksom ökande invandring ställer krav på kunnaen orientera sigatt
också i det förflutnanära och utnyttja dessa kunskaper i utformningenatt av
liv och verksamhet.

I det perspektivet får kulturrniljövården alltmer strategisk roll. Medbor-en
likaväl beslutande och planerande behöverigare som ökande grad rela-organ
sig till den historiska utvecklingentera och i de värden finnsta avstamp som

materiellt och immateriellt.
I detta kapitel vi vad kännetecknar kulturmiljövårdentar i dag ochupp som

beskriver den komplexa bild statliga åtaganden inom skilda samhällssekto-av
kännetecknandeär pekar viktiga insatsområdenrer som samt för klaraut att

långsiktigt hållbar förvaltning kulturmiljön.en av
Vi också i enlighet med våra direktivtar behovet tydlig roll- ochupp av en

ansvarsfördelning mellan länsstyrelser och länsmuseet.

19.1 Utgångspunkter för modern kulturmiljövârden

En aktiv kulturarvspolitik sin utgångspunkt i både känslomässigatar och ut-
vecklingsstrategiska behov. Den den enskilde kunskap för handlingsfiihetger
och ansvarstagande. Den skapar de förutsättningar och tillhandahåller de in-

behövs för visionerstrument omsätta i praktiskt handlande.som att

Identitet och förankring

Identitet förankringoch redan 1974 fördes fram väsentliga mål försom som
kulturminnesvården självklaraär mål i dag.även Inträdet i EU lyfter med

tydlighetstörre fram kulturarvens betydelse för individ och samhälle. Den
nationella identiteten och i högreän grad den regionala och den lokala bliri ett
europeiskt perspektiv allt viktigare.

Näringsfång, traditioner, fornlämningar, byggnadsskick och levnadsvanor
karaktär och kännetecken den bygden.ger Det dessa dragär sär-egna som

skiljer eller förenar bygder. Bergsbonden i Jämtland kan vissa aspekter haur
förutsättningargoda identifiera sig med sin motsvarighetatt i Tyrolen. Utifrån

andra lcriterier det hans identitetär svensk bonde referensramen.som som ger
305



SOU 1995: 84

Ytterligare reell samhörighet den inom den norsk-svenska tjällregionen.ären
Timmerbyggnadstekniken och ladlandskapet förenar de nord- och mel-
lansvenska bygdema, medan korsvirkesgårdar spridda bördig jordtätt över
kännetecknar Skåne. Det småbrutna beteslandskapet karaktäriserar mellan-
bygdema och i Hälsingland dominerar välbyggda storgårdar. Bergslagens
gruvbygder, Norrlands sågverkssamhällen, äldre trästäder, jämvägsknutar
och industrisamhällen alla har de lokal också mycket "svensk" prä-en men-
gel.

öppenhet och förändring

Medvetet och omedvetet från omvärlden impulser påverkartar emotman som
viljan och förmågan Ett samhälle till de behov igen-att taragera. som vara av
kännande och successiv acklimatisering kännetecknar de flesta ärsom av oss
också berett förnya sig på konstruktivt sätt.att ett

Kulturmiljöns roll för liv och verksamhet och plats för mötensom arena
lägger särskilt på samhället och utveckla kvalitetvärna och ka-ett attansvar
raktär i det offentliga rummet.

Medvetenhet och kunskap de och de omständigheterrötternaom egna 50m
lett fram till dagens samhälle samspelar med vilja till utveckling och nyska-
pande. Beredskap för öppenhet och förändring hos den harväxer kun-som
skap bas för värdera, kritisera och välja. En förankring iattsom trygg ur-

och vardagsrniljö medvetet och aktivt förhållningssätt till desssprung samt ett
utveckling och förnyelse viktiga utgångspunkerär fasta på i den natio-att ta
nella kulturpolitiken.

Lokal arbetsmarknad och ansikte omvärldenmot

Ett levande intresse finns i dag för alternativa livsformer utanför storstadsli-
komplexa och stressiga verklighet. I spåren kampanjen "Hela Sverigevets av

ska leva" viljan hos glesbygdsbefolkningenväxer bo kvar finnaochatt nya
försörjningsaltemativ. Men också hos de "storstadsuötta" märks tilltro tillen
förutsättningarna ñnna utkomstrnöjligheter mindre och i gles-att orter ren
bygd. Reaktioner industrinedläggelser hotoch avfolknin mötsmot om g

undantagslöstnästan med satsningar på det kulturarvet, i teaterform, iegna
turismsatsningar ioch aktivt bevarande byggnader och anläggningar förav
återbruk skilda slag.av

För "sälja" sig etableringsort i konkurrens med andra kulaatt vägersom
turmiljön och dess innehåll allt Lokala traditioner och kunskaper blirtyngre.
värdemått bygden ansikte, förutsatt identifierar dem,ettsom ger att man tar

på dem och utvecklar dem på positivt Sökandet efter "detsätt. äkta"vara ett
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i tillställs det ytliga, kräver förståelsekunskap, och medvetenhetmotsats men
befolkninghos och styrande.

I tyska byar ansiktet utåt något invånare iallaärt.ex. engagerarsom en
landsomfattande kampanj "Unser Dorf soll schöner werden" I nedläggnings-

industriområdendrabbade i HollandEngland och satsningar påär ortens
kärna och dess karaktäristiska drag något invånarna styrka och viljasom ger

själva bidra till positiv utveckling.att en
Vårt land, långsträckt från till söder, med kust- och ijällregioner, mednorr

slättbygder. älvdalar, vidsträckta skogar, storstäder och småsamhällen har
många "ansikten", och för dessa inte raderas i storsarnhälletsansvaret att ut

liggerspår hos också kravet på samhället i norrnbild-är stort attenvar, men
ning och lagtillämpning främjaoch den mångfald vi har.värna

19.2 Kulturmiljövård ansvarsområdebegrepp ochsom

Målsättningen for kulturmiljövårdsarbetet koncentrerades 1974 framför allt
integration i samhällsplanering. den fysiska riksplaneringen förut-Med gavs
sättningar for aktivt deltagande från kulturminnesvårdens Sedansida. dessett
har också behovet bredare kulturhistoriskt inom kul-ansvarstagandeettav
turmiljövården fram allt angeläget. Politiska direktiv sig-tonat som mer som
nalerar detta i 1987/882104 "Om kulturmiljövård".gavs prop.

Sektorsmdlen för kulturmiljövården

Målen för kulturmiljövården, de uttrycks i propositionen, följande:ärsom
Kulturmiljövården ska

bevara och levandegöra kulturarvet,-
syfta till kontinuitet i utvecklingen den miljön,yttreav-
främja den lokala identiteten,-

hoten kulturmiljön,möta mot-
bidra till öka medvetenheten estetiska och historiskavärdenatt om sam--
manhang.

Det härvidlag åvilar det centrala verket, Riksantikvarieämbetetansvar som
RAÄ, inskärptes i 1992,ytterligare budgetpropositionen där regeringen pe-

RAÄkade prioriterade arbetsområden. ska bl.a. insatser bidrargöraut som
till medvetenhet i samhället kulturarvets betydelse och vikten kultu-om om av
rell identitet utveckla former för detta arbete tydligare effekt änsamt som ger
hittillsvarande insatser.

fått innebördDessa mål innebär kulturmiljövård och vidgad ochatt nyen
tidigare.därmed också givits mycket arbetsfält Kulturarvenstörre änett ses

bety-tillgång i samhällsbyggandet. kulturella identiteten tillmätsDensom en 307
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delse för bygden och samhället. Man blir alltmer medveten viktenom attav
stärka och respektera kulturarven förgrund den kulturella identiteten.som

Tidsandan och samhällets strömningar betonar kulturarv, kulturell identitet
och god kulturmiljö. Det också mandat och möjligheter kunna bedrivager att

bra kulturrniljövård. Det de många sakområden där kulturmiljöfrå-en syns
och kanär viktiga regionalpolitiken,göras miljöfrågoma, jord-gorna t.ex.

bruksområdet, museiområdet och det internationella samarbetet. Uppgifterna
inom dessa områden kan hasägas i begreppet identi-nämnareen gemensam
tetsskapande. De dock olika till sin karaktärär och kräver insatser och kun-
skap vitt skilda slag, från folkbildning och dokumentation till integrationav

kulturarvsdimensionen i övriga samhällssektorers verksamhet.av
Ett brett istöd den allmänna opinionen förutsättning förär aktivt be-en ett

varandearbete med sikte på framtiden. Att utveckla den kulturella identiteten
till brygga mellan människor i stället för hot arbeteär ställeren ett ett som

krav på fördjupning förståelse och historisk insikt.stora Den förklarande,av
beskrivande, entusiasmerande delen därigenom alltmer tyngd.ansvaretav ges
Samarbete med skolan och förskolan aktivt samspel med de ideellasamt or-
ganisationerna och media grundläggande i detär arbetet.

Detta breda perspektiv på kulturmiljövård god livsmiljöattanger en upp-
nås våra kulturarvvärnar och stärker det skapande identitetattgenom man av

förankrat i detta.är Denna helhetssyn kulturmiljövården har intesom
tidigare.poängterats De regeringen formulerade målen riktas sålunda inav

verksamhetsfalt mycket vidareär vadmot ett än fallet undersom som var
1980-talet. Den fokusering då fanns på den fysiska miljön behöversom yttre,
breddas och omfatta den immateriella kulturmiljönäven och föremålen, dvs.
inte bara "husen" också "människan mellan husen". Det handlarutan om en
vidare på kulturrniljövården det handlar kulturarvsbegrepp.syn ettom-

Exemplet industrirrzinnesvdrd

Ett exempel behovet helhetssyn och samlat agerande vån industriellaärav
Riksantikvarieämbetet har regeringsuppdrag hand-arv. ett att presentera ett

lingsprogram för industriminnesvården. Ett traditionellt hanterande dennaav
uppgift hade inneburit kartläggning industribyggnadsbeståndeten av samt
förslag till prioritering för säkerställa och vårda representativt urval in-att ett
dustribyggnader eller industrikomplex. Dagens samhällsklimat ställer dock
helt andra krav. Nu handlar det säkerställa byggnader med maskiner,attom
föremål och arkivalier, dokumentera och levandegöra arbetsprocesser ochatt
transportförutsättningar, också idokumentera levnadsbetingelser ochattmen
de människoöden och har varit förbundnaär med verksamheten. Det rörsom
sig också analys och beskrivning företagsstrategier ochom av
företagskulturer utställningari och museiaktiviteter återkallasamt ochattom
levande åskådliggöra iverksamheten sig. Kort handlar det308 försagt attom
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kommande generationer säkerställa, dokumentera och förklara det moderna
RAÄsamhällets framväxt. Följdriktigt har för kunna få fram det bredaatt

underlag krävs Nordiska Tekniska Arbetetssom engagerat museet, museet,
Riksarkivet, länsmuseema, den nyinrättade institutionen förmuseum, in-

dustriminnesforskning vid KTH företrädare för hembygdsrörelsen,samt
fackföreningsrörelsen industrinoch i detta programarbete.

ånsmuseirollen

Länsmuseets nyckelroll inom den regionala kultunniljövården blir det vid-
gade kulturmiljöperspektivet uppenbar och självklar. Ansvaret för kunskaps-
uppbyggnad, dokumentation och levandegörande den kulturmiljön äryttreav
oupplösligt förbundet med för motsvarande doku-museets sättattansvar

levandegöra och fördjupa sin kunskapmentera, arbetsliv, föremål och fö-om
reställningsvärldar människors levnadsvillkor.samt

Med samlat kulturhistoriskt där uppgiftensynsätt,ett förär ochatt ansvara
främja positivt bruk kulturarven, kan inte särskiljaett mellan ochav man yttre
inre kulturrniljövård. Kulturan/en omfattar i integrerat samspel detett av
människan skapade, brukade och påverkade landskapet med dess fomläm-
ningar, odlingsspår, byggnader och anläggningar, dess föremål och traditio-

de sammanhang i vilka dessa vuxit fram.samtner

Ökande19. l2. medvetenhet kulturvårdena i befintligadenom
miljön

Kulturrniljön har fått genomslag i allt omfattningstörre alltefter-som resurs
förvandlingsmekanismema i vår omgivning blir allt påtagligare.som inteEn

oviktig del insiktenär hur vi i alla tider påverkats utländska idéer ochom av
införlivat dem med det svenska i successiv från ståndspersoneren process
med kontaktnära med det rörde sig i Europas tongivande kretsar tillsom
folklig tolkning i bondesamhället. I tid då främlingsfientlighetenute ären ett
hot samtidigt de kommersiella impulsema utifrån omfattande,är dettasom är
perspektiv viktigt och förmedla brett.att ta vara

Suget efter kunskap Dokumentärfilmerär det svenska kultur-stort. om
landskapet och vår byggnadstradition har nått publik via Läns-storen tv.

liksom länsstyrelsen, regionalpolitisktmuseet ansvarig myndighet, harsom
inom dessa fält stark expansion arbetsormådet.sett en av
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Hög förândringstakt

1990 års jordbruksbeslut stödfonneroch de då utvecklades for värnasom att
kulturlandskapet har inneburit 20 000 böndernärmare har kul-att numera
turmiljövårdsinsatser uppdrag och kompletterande inkomstkälla. Nyasom
samarbetsnätverk har utvecklats regionalt och mellan olika samhällssektorer. I

EU-perspektiv dessa frågor högaktuella.är Arealbidrag ersättning forett som
insatser upprätthålla kulturlandskapets traditionsvärden kommeratt att vara
tillgängliga för jordbrukare. Det kommer fortlöpandestora grupper av att
ställas krav på aktivt samspel mellan kulturpolitik jordbmks-ochett samt na-
turvårdspolitik centralt, regionalt och lokalt. Kravet på rådgivning, tillsyn och
uppföljning bidragstilldelningen kommer innebära ökande behovav att av
kompetens inom både länsstyrelser och länsmuseet. På de berörda centrala
verken ställs krav på samverkan i uppläggning, genomförande och utvärde-
ring. Regeringen har därför givit Riksantikvarieämbetet i uppdrag utformaatt

handlingsprogram för kulturmiljövården i jordbruketett
Arbetet med miljö- och sarnhällsplaneringsfrågoma sinhar tyngdpunkt på

kommunal nivå. flestaDe kommunerna saknar fortfarandedock kompe-egen
inom kulturmiljövården. Behovet expertstöd och kunskapsunderlagtens ärav
och länsmuseets roll regional vital, samhällets inten-ärstort som resurs om

tioner hanterande kvaliteterna i den byggda och odladeett varsamtom av
miljön ska kunna få genomslag. I den pågående plan- ochöversynen av
bygglagen PBL-utredningen har förslag väckts utökade krav på under-om
lag preciserar bevarandevärdena och inom Riksantikvarieämbetet pågårsom

omfattande projektarbete i syfte i samverkan med län och kommunerett att
bygga bred kunskapsbas.enupp

Medborgarinflytande och delaktighet gmndstenar i demokratiskär pla-en
neringsprocess. Inflytande bygger dock på möjlighet för den enskilde till in-
sikt och kunskap i såväl sakfrågor själva Precisering ochsom processen.
analys kvaliteter och historiska samband i den befintliga miljön nöd-ärav
vändigt planeringsunderlag för ansvariga kommunala nämnder ocksåmen
avgörande verktyg för ökat medborgarinflytande.

Behov långsiktigt hållbar förvaltningav

Sysselsättningssituationen har 1970-taletsedan varierat högst betydligt. Så
länge marknaden mättad med nybyggnad intresset från förvaltare ochvar var
byggare ganska ringa för kunskap äldre teknik och metoder, liksom förom

långsiktigt forvaltningsperspektiv överhuvudtaget. I den byggrnarknad viett
.just 60med % projekten inom ROT-sektom Renovering, Om-nu ser, av

byggnad, Tillbyggnad, 15 % inom och anläggning 25 %väg- inomsamt
nybyggnad, situationenär en annan.
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Kulturmiljövårdens förvaltningsperspektiv ligger samtidigt nära annanen
samhällelig "motreaktion", "sundanämligen kraven på hus" och ett resurs-
snålt ekologiskt byggande med återvinningsaspekter. Traditionella, bepröva-

material ochde metoder börjar diskuteras i modernt byggande.även
Erfarenheterna från vården kulturhistoriskt värdefulla byggnader får däri-av

ökande relevans. Möjligen såkommer här småningom den gängsegenom
marknaden förändras i riktning.dennaatt

Det gamla hantverkskunnandet, förutsättning för handär att tasom en om
bebyggelsen, traditionelladen befintliga och de brukningsmetodema som

givit karaktären i våra landskap, kunskap håller påöppna är attoss som nu
inte otroligt invandrare frånåtererövras. Det trakter där traditionen fort-är att

levande ha börjar fråga efterfarande kan mycket deras kun-är att ge om man
skap. Unga arbetslösa byggnadsarbetare via sysselsättningsmedel givitshar

fördjupatillfälle sina kunskaper. De kommer på helt sättatt att ett annat vara
"lcritiska konsumenter" kunna erbjudaoch dessutom alternativa lösningar.

Medvetenheten också kulturvärden bör prioritexingsgxund vidattom vara
bildandet har nyligen aktualiserats. Ett ansvarstagande här-naturreservatav

inklusivevidlag utarbetande skötselplaner och rådgivning angelägna be-ärav
hov, förvaltningenden breddade på kulturarvenmotsom svarar syn av som
vuxit fram. Riksantikvarieämbetet och Statens naturvårdsverk har regeringens
uppdrag hur kulturvärdena för närvarande beaktas i befintligaöveratt se re-
servaL

Kulturrniljövårdens signalerlyhördhet för dessa beredskap etable-samt att
samarbetsformer fungerar spridslokalt och brett avgörande bådeärsomra

för vården den alldagliga närmiljön och för Museemasmonumenten.av mer
inte självklarhetoch minst länsmuseets roll och medansvar och förut-är en en

sättning kulturmiljövården i dessa perspektiv ska kunna de för-motsvaraom
väntningar från samhällets sida. kulturpolitiska målen med in-ställs Desom
riktning identitet fårmångfald, kontinuitet och förnyelse kulturellmot samt
härmycket konkret form. kunskapskärnor för närvarandeExempel som
utvecklas utifrån skilda perspektiv dels Hallandsmodellen", delsdessa är
"Bygghyttan Mälsåker.

Hallandsmodellem etablerat syftet så aktivtregionalt nätverk medär ett att
möjligt nyttiggöra försysselsättningsskapande medel byggnadsvård. Detsom

har mellan länsmuseum, länsstyrelse, arbetsmark-samarbetenäraettgenom
inneburitnadsmyndigheter, kommuner och byggbransch arbetstillfällen och

brett bevarande värdefulla miljöer.lokala Länsmuseet har nyckelroll iav en
föredömlig utåtrik-detta nätverk. Via starkt gehör hos kommunerna ochett en

tad informationssatsning bli någothar projektet kommit symbolpro-att ettav
jekt för länet. kontinuerligt följts lokaltidningama ochArbetena har också av
följaktligen medvetandet.fått genomslag i det allmännastort

"monumentnivån" bygghyttan vid Måls-Ett exempel påmotsvarande är
Konsthögskolans arkitekturskola,åkers slott där Riksantikvarieämbetet,
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arbetsmarknadsmyndighetema och byggföretag tillsammans etableratett en
vidareutbildning inom mycket kvalificerat byggande, där eleverna ek-görnu
fönster lika de ursprungliga löOO-talssnickeriema för hand lika snabbt som

de skulle tillverkas maskinellt. De kan i dag tillverkaom sina verktygegna
och med nyfikenhet kastar de sig in i utforskandetstor kunskapen hos ti-av
digare generationers hantverkare. Tradition och förankring i den yrkes-egna
rollen från dåtid till nutid etableras och hotat kulturarv återerövras och försett
vidare. En stärkt yrkesidentitet, värde i sigär i det föränderligaettsom sam-
hället, samtidigt möjlighet bevara rikare miljöger med spåratt frånen en
skilda tider.

Satsningar på produktion traditionella byggnadsmaterial och lokal hant-av
verkskunskap, så de också redovisats i den nationella planen försom bygg-
nadsvård, blir i detta perspektiv också intressanta, liksom återupptagande av
traditionella regionala specialhantverk linberedning, linoljetillverkningsom
halmslöjd etc.

De omfattande insatser under år gjorts med arbetsmarknads-som senare
medel har tydliggjort behovet långsiktig planering och framförhållning så-av
väl det gällernär kulturhistorisk grunddokumentation åtgärdsprogramsom
för enskilda objekt. Situationen har samtidigt visat den obalans finnsatt som
mellan vårdbehovet inom kulturmiljövården och tillgängliga ordinarie statliga
bidrag leder till ryckighet i vårdinsatsema inte önskvärden är och börsom
leda till överväganden förändringar syftar till långsiktigtom som en mer upp-
byggd strategi för de statliga insatsemas storlek, periodicitet och utformning.

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag utarbetat "Nationellen
plan för upprustning och vård byggnaderstörre och anläggningarav ärsom
kulturhistoriskt värdefulla". Planen syftar till successiv uppbyggnaden av
länsvis vårdplanering riktade insatser för tillgångsamt på tradi-att garantera
tionella material och kunskap i äldre metoder och teknik. Vi denser ettsom
viktigt instrument för prioritering statliga insatser bedömningav samt av
stödbehov inom området såväl kort sikt långsiktigt.som

Även inom jordbruket frågan långsiktigtär hållbar förvaltning ochom vär-
nandet kultur- och naturvärden vital. Det stöd till jordbrukareav i detta syfte

byggts under de åren kommer isom ut och med det stödet inomsenaste nya
jordbrukspolitikEU:s möjligheter till omfattandegemensamma insatser.att ge

I det svenska för 1995är 800 miljoner kronor.programmet avsatt

Arbetstillfällen glesbygdi

I avfolkningsbygder med nedläggningshoten dominerande bekymmersom
för invånarna sökandet eftertar utgångspunkter ofta formengemensamma av
manifestationer i kulturmiljöprojekt ekomuseer, utställningar och/ellersom
teateruppsättningar baserade på den historiennära En alltmer tyd-egna m.m.
lig inriktning kulturturism understöder312 också behovetmot satsningar inomav
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inriktatsockså i ökande gradEkonomiska stödinsatser harfält.detta mot
strukturfonderanvändning EU:sSverigesslag.kulturprojekt detta avav

aspekt.utgå från dennaocksåkommer att a.
arbetsmarknadspolitiken tidigare-inomsatsningarKulturpolitiska som

utsträckning1990-talet ibyggnadsvårdsmedel har underläggning storav
lokalsikt byggaregionalpolitiska strävandenkopplats tillockså att upp en

exempelsådantDalslands kanalkulturturism.baserad ärarbetsmarknad ett
i kanal-människor medenskildasamhällen och röttersmåmångaberörsom

iomsättning turismendenför 30 %idagKanalbolagetfarten. somavsvarar
Dalsland genererar.

intresseområde.samlatturism29 kultur ochkapitelVi i ettsomtar upp

kulturpolitikenKulturmiljövård dell9.2.2 avsom

ingårkulturarvenvärmandeskapande ochkontinuitet,Förnyelse och somav
de olikaolika tyngd fördockkulturpolitik. De hari aktivsjälvklara delar en

finns kulturarvs-och dansñlm,konst, musik,verksamhetsfalten. För teater
flesta fallligger i detyngdpunktendel helheten,medaspekten mensom en av

iförankringenockså den bredasjälvfalletkommernyskapande. Till dettapå
stråkgrundläggandeliggeramatörverksarnhetskapande och ettsomsomeget

kulturyttringar.i alla
arkiv detochgäller tvär-och det ärkultunniljöområdet närInom museer

framlyftasskadominanta, detdetjust kulturarvetHär är ensomsomtom.
innehåll.miljön och dessiTyngdpunkten liggerkulturpolitiken.delaktiv av

historisk medve-förståelse ochkunskap,det byggahandlarHär att uppom
sarnhällssektorer,övrigainommedborgarnatenhet såväl hos samt att gesom

aktivt för-myndigheter verktygorganisationer ochmänniskor,enskilda att
verklighetinsikt i dagensdennavalta och omsätta

kulturpolitiken.tyngd ikulturan/sfrågornaviktiVi det är att gesattanser
människornaknytning tillsinbarakaraktäriseras inte näraarbetsfältDetta av

miljöpolitikenintegration istarkockså behovetoch deras vardag utan avav
planering och inomfysiskinomkommunala planet,både på dethelhetsom

sysselsättningspolitiken vitalaregional- ochjordbrukspolitiken. Likaså utgör
betydelse.tillmätskulturmiljöfxågomainsatsområden där stor

aktivtofta tillbygden lederför denintresseenskilda människansDen egna
ocharbetslivsmuseerhembygdsföreningar,ioch ansvarstagandeengagemang

mellantillMöjlighetenskilda slag. möteståf-verksamhetgräv där du av
i lokalagrupptillhörigheter mångaåldrar och ärmänniskor i skilda upprust-

arbetslivs-runstensfadderverksamhet,byggnadsvårdsläger,ningsprojekt,
traditioner Detta ärarbetsliv, språk,dokumentation etc.vanor,avmuseer,

imöjligheterkreativaocksåglesbygdskulturen och kanbasen iofta ses som
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arbetet i storstädemas problemområden i de bygder drabbassamt som av
strukturomvandlingar skilda slag.av

Övergången från industrisamhälle till informationssamhälle förändrar
livsmiljön för många människor psykiskt också mycket fysiskt påtagligtmen
i nämiiljön. När våra traditionella små industriorter och brukssamhällen för-
ändras radikalt och det traditionella jordbruket blir alltmer storskaligt och
specialiserat handlar kulturmiljöfrågoma för allt fler inte pliktskyldiettom gt
dokumenterande övergår till frågor existensiellutan och vid djuparörav natur
förankrin i vår kulturella hemhörighet.

l9.2.3 Kulturmiljövård inom arbetsmarknadspolitiken

De årens djupa svacka inom byggandetsenaste lett till massiva arbets-som
marknadsinsatser har inneburit avsevärda förstärkningar med engångsbelopp
till byggnadsvård. Viktiga insatser har därvid kunnat brettgöras landet.över
Insatsema har dels kunnat riktas enskilda vårdobjekt sådanmot stor-av en
leksordning de dittills inte kunnat prioriteras, dels kunnatatt bas förutgöra
vidareutbildning hantverkare i traditionella yrkeskunskaper.av

De vårdbehov finns framför allt inomstora byggnadsvårdsfaltet harsom
tidigare på intet kunnatsätt med de begränsademötas bidrag till vård och un-
derhåll inom kulturbudgeten. Medelsnivån haravsatts visserligensom stegvis
höjts sedan tilläggslånen till ombyggnad kulturhistoriskt värdefull bo-av
stadsbebyggelse inrättades 1976 ombildat till bidrag 1993 bostadslåne-när
institutet upphörde och bidraget till vård och underhåll kulturhistorisktav
värdefull bebyggelse infördes 1981, har detta begränsad volym.trotsmen en

I avsnitt l9.2.1 har vi tagit de möjligheter till utveckling deupp som se-
årens sysselsättningsmedel direkt riktade tillnaste kulturmiljövård givit. Vi

där också de risker finns mednoterar den ryckighet i vårdinsatsemasom som
detta innebär och pekar vikten åstadkomma kontinuitet i vårdatt ochav en
underhåll kulturarvet.av

Förutom dessa till kulturrniljövård direkt riktade medel har det allmänna
ALU-stödet på många håll via arbetsförmedlingarna riktats till upprustnings-
insatser. Eftersom krav på samråd med kulturmiljövårdsmyndigheten för dis-
kussion prioriteringar och behov antikvarisk medverkan i planeringom av
och genomförande inte finns för denna insatser har upprustningsarbe-typ av

i många fall genomförts med alltförtena liten kompetens och kunskap deom
antikvariska värdena. Problemen har studerats i särskilt ALU-projekt vidett

Älvsborgslänsmuseet i län. Man har åstadkommit goda vårdinsatser sarnti-
digt där konkret höjt kompetensnivånsättsom hos hantverkarna.man ett
Slutsatsen blir fördjupad samverkan mellanav rapporten att arbets-genom
marknads- och kulturrniljövårdsmyndigheter kan bättreavsevärt resultat
åstadkommas. Här föreligger situation liknande314 den den vi beskriver ien som
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konstnärsområdet. därinomarbetsmarknadspolitiska insatser16.4kapitel om
få genomslag iprioriteringarna måstekulturpolitiskadevi konstaterar att

Utbildningsinsatseruppställda mål.skaresultatenhanteringen motsvaraom
har lett tillarbetsmarknadsmedlenfinansierats medinom byggsektorn ensom

insatsertill slutsatsenlederkunskapsnivån. Detviktig höjning att avossav
i vården kultmarvet.kontinuerligt inslagslag kandetta utgöra ett av

förmed-arbetsuppgifterkvalificeradebehovetvill därför markeraVi attav
kulturmiljövårdsmyndigheter. Dettaocharbetsmarknads-samråd mellanilas

diskussionockså behovnivån. Vipå den regionalainte minstgäller av enser
betingad arbetsmark-stukturellthanteraaktivtmöjligheterna att enom

priori-utifrån kulturpolitiskakompetensutvecklingsbehovmednadssituation
tenngar.

inomarbetsfördelningochklar19.3 Behovet ansvats-av
kulturmiljösektom

arbetsfördelningochHittillsvarandel9.3.l ansvars-

låg på läns-kulturmiljövårdenomorganisation1976till årsFram ansvaretav
markeradeentydigtvilketRiksantikvarieämbetet, sättoch ettettmuseema

nivå. regionalaregional Decentralkulturarvsperspektiv på såvälsamlat som
statsbidragoch uppbarregionalakultunninnesvårdens organmuseerna var

uppfyllaskulletill kompetensloavBidraget kopplatför detta. museetsomvar
1970-taletsviss grundnivå. Vidpåmuseiverksamhetgaranteradeoch det en

länk mellanbättrenödvändigt skapamitt framstod det att ensom
vari höglänsförvaltningen i övrigt. Detoch den statligakultumiinnes-vården

avgörandenlänsförvaltrtingi dennaåtgärdergrad beslut och omsomgenom
internationellapåockså denden tidkulturmiljön fattades. Detta somvar

kulturminnesvårdsfrågomalänkakänneteck-nades strävanden attavarenan
samhällsplane-ringsarbetet ii stort.

musei- och1965 årsgenomförtutredningsarbetelångvarigtI ut-avett
form förmålsättningriktlinjer ochMUS 65,ställningssakkunniga, tog en ny

båda skullelänsstyrelse och länsmuseerkulturminnesvårdsorganisation där
och länsmu-länsplanetförvaltning påi sin roll statligingå, länsstyrelsen av

ökadFörutom önskandelansvar.statsbidragsgrundat enomettseet genom
hadesamhällsplaneringenkulturminnesvårdsfrågoma iintegration omor-av

tilldecentralisering beslutför ökadockså syftet verkaganisationen att aven
länsplanet.

beslutandestödja sig på:regionala benKulturminnesvården två ettattgavs
kunskapsuppbyg-länsstyrelsen,länsantikvarien påoch planerande, ettsamt

gande och utåtriktat, länsmuseet.
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Länsstyrelsen frck vid reformens genomförande endast tjänst och möj-en
ligheten fullfölja uppgifterna inom den statligaatt kulturminnesvården byggde
i övrigt den statsbidragsfinansierade skyldigheten för länsmuseet biträ-att
da länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Länsmuseets uppdrag i detta avseende uttrycktes föredragande statsrådav
bl.a. "aktivt samarbete informationsutbyteochsom med länsstyrelsen". Det

och utökade statsbidraget till dem skulle tillförsäkra länennya fortsatt tillgång
på kvalificerad kulturrninnesvårdexpertis och samtidigt bidra till utvecklingen

regional museiverksarnhet. Inte minst tryckte departementschefenav på det
förhållandet bidraget, förutom uppgifterna knutnaatt till den statliga kultur-
minnesvården, skulle borga för aktivt stöd till kommuner ochett hembygds-
rörelsen.

Några länsmuseer kom då medverka till medel motsvarandeatt tjänstatt en
hembygdskonsulent med kompetens inom kulturmiljöornrådet anslogs till
länets eller landskapets hembygdsförbund. Länsmuseema ñck härigenom en
bra kanal till länets alla delar via hembygdsföreningarnaut information,t.ex.
erfarenhetsutbyte, kursutbud och hjälp till dokumentation. Denna satsning iär
dag angelägenän eftersom 1900-talet måste dokumenteras.mer nu

När länsmuseistiftelsema bildades överlät i många fall de regionala hem-
bygdsförbunden sina samlingar till stiftelsema. Avsikten hembygds-attvar
förbunden skulle tillförsälcras inflytande i stiftelsema framför alltmen mera
aktiv hjälp i form rådgivning. Känslan för hembygden ochav växer
hembygdgârdama står alltmer i blickfånget för skolor, forskningsinstitutioner
och intresserad allmänhet.en

Länsmuseema och hembygdsrörelsen i behovär varandras kun-stort av
skap. Att vårda byggnader och samlingar i landets omkring 0001 hem-
bygdsgårdar slå vaktär kulturarvet och för dettaatt krävs kompetentom
hjälp. Genom fördjupat och målmedvetet samarbete kanett länsmuseema få

kader aktiva medarbetare i kulturrniljövårdens tjänst.en av
Länsmuseemas organisation tänkt fungera god balanserandeattvar som en

faktor på länsplanet mellan statliga respektive landstings- och primärkommu-
nala krav och behov. Den visade sig dock innehålla inbyggda komplikationer

det gällernär omfattning, inriktning och prioritering arbetsuppgifter inomav
länsmuseet.

På den centrala nivån blev styrfunktionema otydliga i och med Statensatt
kulturråd för bidragsföreskrifter och bidragsfördelningansvaretgavs samt
uppföljning och utvärdering, medan Riksantikvarieämbetet, hade di-ettsom
rekt för den statliga kultunninnesvården helhet.ansvar endastsom var sam-
rådspart. Olika tolkningar och arbetsmodeller utvecklades därför successivt i
olika län, vilket lett till svårigheter i gränsdragning vad ingår iav som upp-
draget till i roll- och arbetsfördelningen det konkretamuseerna samt arbetet.

Vid omorganisationen infördes benämningen länsantikvarie för chefs-
tjänstemännen länsstyrelsen, medan den gamla titeln landsantikvarie be-316
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detta hos lett tillchef. Vi erfarit allmänhetenför länsmuseets harhölls att
också inomförutsätter sek-viss begreppsförvirring. Vioklarhet och att man

i syfteeventuella behov förändringardetta ochuppmärksammat attatttorn av
arbetsuppgifter ochmöjliga tydlighet utåt i vad gälleråstadkomma största

hemhörighet där övervägs.

ansvarsfördelningstyrning och19.3.2 Dagens behov av

24 oktober 1994 från Föreningenskrivelse till regeringen denI gemensamen
länsantikvarier Riksan-Sverigeslandsantikvarier, FöreningenSveriges samt

några vikti-historiska framhölls deStatenstikvarieämbetet och att avmuseer
kanhaft vill komma till medtill problem ochorsakerna de rättagaste man nu

1977:546förordningenuttrycks itill museisynhärledas den stats-omsom
bidrag till regionala museer:

musei-kulturminnesvården ochåtskillnad mellan" Förordningen gör en-
det kulturhisto-strider idéni övrigt påverksamheten sätt motett omsom

skiljamarginalisera ellertenderatuppdrag ochriska utattmuseets som
samlad verk-integrerats idet i stället borde hakulturrniljöarbetet där en

tillsynsmyndighet bi-Kulturrådets rollHärtill har ocksåsamhetssyn. som
aspekterför rådet betona andravarit naturligtdragit eftersom det att mu-

kulturmiljövårdensamtidigt framhävaochseiverksamheten som en av-
verksamhetsgren.gränsad

kultur-minnesvården tilluppgift inomFörordningen länsmuseernasanger- RAÄ, tillerkändes där-och kommunerna. Museetbiträda länsstyrelsenatt
kulturmiljövården isjälvständigt förinte någotmed utaneget gavsansvar

liggertill länsstyrelsen. Detroll i förhållandestället underordnad enen
samarbets-uppgiften biträda den regionalamotsättning i tanken attatt

organisationen."kämverksamhet för denskullepannem egnavara en

1993 i sin "Decem-RRV gjordeDen analys Riksrevisionsverket rapport
liggerden in sig på de problemraliserad kulturmiljövår " riktade även som

efterlyser precisering rollernainbyggda organisationssuuktur ochi dagens av
preci-ipå det sammanhangetoch tydligare krav aktörerna. Man attangav

för statsbidragetinomseringen for del kunnalänsmuseets bör göras ramen
ocksåkulturrniljövården kaninomI bedömning behoven manen av

expertisregionerna medinsatser för stödjakonstatera kraven på attatt statens
markant med ökningenpå kulturmiljöområdet ökatoch baskompetens sta-av

utvecklinglångsiktigt hållbar regionalekonomiska satsningar på genomtens
kulturar-förvaltning och vårdorganisationer förbidrag till enskilda och av

till1991-1994 1,5 miljarder kronorT.ex. utbetalades under periodenvet.
dettasysselsättningsmedel. Till640 ibyggnadsvård miljoner kronorvarav

kulturturism,inriktningsatsningar bl.a.kommer regionalpolitiska med mot
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särskilt i skogslänen och i län drabbats industrinedläggningarsom av av
omfattning. Strukturomvandlingarnastörre inom jordbruket ytterligareär en

Åranledning till ökande insatser inom kulturmiljöfältet. 1990 infördes stöd
till landskapsvåndande insatser inom för 1990 års livsmedelspolitiskaramen
beslut. Under perioden 1990-1994 har detta inneburit 1,45sammantaget
miljarder kronor inräknat också NOLA-medlen, Naturvårdsinsatser i od-
lingslandskapet, 40 miljoner honor år.om per

Museiutredningen hade uppdrag komma med förslag i dessa frågorattsom
har hanterat kulturmiljövårdsproblematiken översiktligt och begränsademen

sig till huvuddrag i tolk/ansvarsfördelningen mellanatt länsstyrelser ochange
länsmuseer. Om länsmuseets uppgift och ansvarsfördelningen sägerom man:

"Länsmuseets primära uppgifter kunskapsuppbyggnadär och kunskaps-
förmedling.

Museema bildningsinstitutioner.är Denna på samhälls-syn museernas
uppdrag präglar detta betänkande. Utredningens fråganpåsvar vem som
ska vad inom kulturmiljövårdengöra skaär den aktivaatt museerna vara
och professionella kunskapsförrnedlaren och samla och sprida information
och kunskap kulturlandskapets förändringar tiden och vilkaöver kraf-om

och företeelser påverkat detta. s. 125ter som

Utredningen vill markera ansvarsfördelningen mellan länsantikvarien påatt
länsstyrelsen och länsmuseet i drag fördelar sig följande sätt:grova
lagtillärnpning, tillsyn, fysisk planering, finansiering och rådgivning knu-

till dessa frågor åligger länsstyrelsen. På den regionalaten nivån ska såle-
des länsstyrelsen för de statliga myndighetsuppgifterna. Den lång-svara
siktiga kunskapsuppbyggnaden och de utbildande och allmänt rådgivande
uppgifterna, förutsätter vid kultur- och naturhistorisk kompetenssom en
åligger länsmuseema." 127

Rernissopinionen i dessa delar kritisk.är Av Kulturdepartementets remiss-
sammanställning framgår:

"Över två tredjedelar de remissinstanser kommenterat fråganav som anser
utredningen inte uppfyllt direktiven kulturmiljövårdsområdet.att Den

allmänna uppfattningen utredningens behandlingär dessa frågor,att av
särskilt frågan roll- och ansvarsfördelning mellan länsmuseer ochom
länsstyrelser, alltför ytlig förär ställning ska kunna till utredarensatt tas
förslag. Bland remissvaren finns utförligt förslag rörandeett mera an-

RAÄsvarsfördelningen, vilket utarbetats tillsammans med företrädareav
för Föreningen Sveriges landsantikvarier och Föreningen Sveriges länsan-
tikvarier. Ett antal remissinstanser hänvisar förslaget.tillstort
Flertalet remissinstanser vänder sig den regionala kulturrniljövår-mot att

.den betraktats uppgift vid sidan den övriga museiverksamhe-som en om
i stället för integrerad del länsmuseemasten, arbete. Mångasom en av

remissinstanser efterlyser därför fortsatt beredning kulturmiljöfrå-en av
gorna."
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Regeringen hösten 1994 Riksantikvarieämbetet och Statens historiskagav
i uppdrag i samråd med företrädare för den regionala museiorga-attmuseer

nisationen och fördjupatlänsstyrelserna utarbeta och konkretiserat förslagett
RAÄ,till ansvarsfördelning mellan länsstyrelser och länsmuseet beträffande

kulturmiljövården. Uppdraget redovisades i april 1995 i "Riktlinjerrapporten
för ansvarsfördelningen kulturmiljövården".inom Rapporten har överlämnats
till samtidigtför beaktande den på remiss hos berörda instan-är uteoss som
ser.

Rapporten sin utgångspunkt i precisering kulturrniljövårdens fyratar en av
verksarnhetsgrenar: Myndighetsuppgifter, Kunskapsuppbyggnad, Vård och
Publikarbete. Utifrån definieras vad uppfattarden grunden gemensamtman

rationell och ändamålsenlig ansvarsfördelning inom den statliga kul-som en
turmiljövården följandepå sätt

Riksantikvarieämbetet nivåpå nationell ska ha för kulturmiljö-att ansvar-
vårdens s.k. centrala verksfunktioner för ledningoch samladsvara en av
kulturmiljövårdens kunskapsuppbyggnad. Inom verksamhetsgrenama
vård och publikarbete ska Riksantikvarieämbetet för de specialist-ansvara
och stödfunktioner lämpligen bör finnas på nivåcentralsom som en

för kulturmiljövård,landetsgemensam resurs
länsstyrelsen nivån ska för kulturmiljövårdensden regionalaatt ansvara-

myndighetsuppgifter. ska för beställarroll inom verksam-Den svara en
hetsgrenama publikarbete,vård och

länsmuseet regionalaska det för kulturrniljövårdensutövaatt ansvaret-
kunskapsuppbyggnad. för kompetens och för kunnaDet haatt attansvarar
utföra uppgifter inom verksarnhetsgrenama vård publik-behövs ochsom
arbete.

Syftet med formulera denna ansvarsfördelningsträvanrapportens att en-
tydigt föråstadkomma underlag väl fungerande organisation medär att en ar-
betsformer kan den moderna målstymingens fördelar för-ochtasom vara
måga inrikta krafter och på de uppgifter prioritet.att resurser som ges
Ansvarsfördelningen bygger respektive för de uppgifteratt part ansvarar

naturligast Organisationoch lämpligast för organisationen.är densom egna
och ansvarsfördelning syftar kunna utvecklasockså till löpande ochatt an-

till omvärldens krav.passas
Den omfattar.tillrelaterargemensamma ram man
de breda kulturmiljömålen,-

strategi innefattar satsning på kunskapsuppbyggnad, effektiviseraden som-
myndighetsverksamhet information och publikarbete,samt

det regionala arbetet ska kunna följas värderas och utvecklas enligtatt upp,-
principerna för den mål- resultatsstymingsmodell tillämpasoch som nu
inom statsförvaltningen,

kulturmiljöarbete identitet ingår idel länsmuseets ochäratt museetsen av-
samlade kulturarvsvård.
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I har fyra variablerrapporten förenatsman utvärde-om en gemensam
ringsdialog, till vilken också utarbetat uppföljningsinsuument; kompe-man

täc/cning, relevans och volym. Detens, områden väsentligaman ser som att
vidareutveckla i denna fortlöpandegemensamt målär: och policy,process

uppföljning sektorns verksamhet, formerna för verksamhetsplaneringav och
uppföljning förutsättningar för kompetensutveckling.samt

Man konstaterar vidare prestationskrav på länsmuseetatt statens har knu-
tits till dels vad närmast allmän beskrivningär hur institutionensom skaen av
fungera med viss tyngdpunkt på den utåtriktade verksamheten, delsen till
medverkan i Riksantikvarieämbetets, länsstyrelsemas och kommunernas
kultur-miljöarbete. En slutsats följer detta statsbidragetär alltså harsom attav

tvåfaldigt syfte, dels allmäntett verksamhetsbidrag,att delsett säkravara att
medaktöri den statliga kulturmiljövården.museet som

Man konstaterar vidare den nuvarande förordningenatt statsbidrag tillom
de regionala inte stämmer med det och den ansvarsfördel-museerna synsätt
ning gäller för det regionala kulturmiljöarbetet och anförsom förordningenatt
måste präglas helhetssyn på det regionala arbete det gällerav roll,närmuseets

och uppgifter länsmuseet regionalansvar är aktörsamt att samarbetaren som
med länsstyrelserna och kommunerna

De slutsatser drar har bäring statsmaktemas uppdrag tillman som
museisektom är:

Staten bör i förordningen statsbidrag till de regionala preci-om- museerna
de grundkrav ställer på villkorsera staten för statsbidraget.museet som

Detta bör uttryckas vad har för och vilkaattgenom ange museet ansvar
kompetenskrav skall uppfylla.museetsom
RAÃ bör ha bemyndigande inom för de kulturpolitiska riktlinjeratt, ramen-

bestäms regering och riksdag föreskriva villkor försom statsbidragetav
till de regionala museerna.
I framförs också synpunkter på statsbidragetsrapporten konstruktion med

bas i fördelning gmndbelopp. Man förordar verksamhetsbidrag förav mu-
och detta bakgrund dessas ställningseerna attanser mot i kultur-av partsom

miljövårdens offentliga förvaltning bör värdesäkrat sättvara samma som
myndigheternas anslag.

Kulturrådet och Landstingsförbundet har till samrådsparterrapporten som
fogat kommentarer. Landstingsförbundet betonar detegna den övergri-äratt
pande regionala utvecklingsstrategin ska vägledande för regionenssom vara
kulturrniljövård och innehålla preciseringar kommunernas och länsstyrel-av

anspråk på länsmuseet.semas
Kulturrådets kommentarer framför alltrör inte i utredningen i till-att man

räcklig utsträckning också tagit länsmuseemas roll i museiväsendet iochupp
det regionala kulturlivet.

Vi konstaterar avrapporteringen regeringsuppdragetatt utförligt beskri-av
de problem och åtgärdsbehov finns ochver inom detta fält iärsom att man320



Kulturmiljävárd perspektivi brettett

sida länsmuseema.preciseringar frånbehov tydligare gentemotstatensav
ochRiksantikarieämbetetsdelsstatsbidragsvillkoren,Detta delsrör ansvar

följa verksamheten.befogenheter att upp
sektorsmyndighetsansvaretviutställningar diskuterar28I kapitel Museer,

organisation ochdärvid ställs påmuseiornrådet och de kravinom styr-som
funktioner.

Sammanfattning

viI kapitlet betonar

historiskmiljö förenarinnehållsrikvarierad ochvikten somav en
kvalitet,nytillskott högförankring med av

människan ochhelhetssynutgå frånkulturmiljövården skaatt en
immateriella kulturarv,vårtmiljö omfattahennes och även

övritydlig roll inomspelarkulturmiljöfrågomavikten gaatt enav
sarnhällssektorer,

hembygdsrörelsen,aktivt stöd tillvikten ettav
aktivtorganisationernaideellaskolan och devikten ettatt gesav

och brukas,hålls levandeför kulturarvenmedansvar att
kultmmiljö-kunskapsunderlag ifördjupatprioriterabehovet attav

kommunal nivå,frågor
ochinom jord-utvecklingenomvandling ochindustrisamhälletsatt

kulturmiljövården,påställer ökade kravskogsbruket
kulturmiljönförvaltninginsatser för vård ochvikten att avav

ansvarstagande,långsiktigtbygger ett
arbetsmarknads-mellanförhållandetbehovet översynav en av

vård och underhållstöd tilloch ordinarie statligtinsatser av
kulturarv.

viI kapitlet föreslår att

regionala såtillvillkor for bidragetpreciserar sina attmuseerstaten
kulturmiljö-samverkaneffektivansvarsfördelning ochrationell

område till stånd,vårdens kommer
följabefogenheterRiksantikvarieämbetets och att uppansvar

preciseras.verksamheten
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20 Behovet mångfald, geografisk balansav

och ökad flexibilitet

Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för verksamhet rad olikaen om-
råden och inom olika konstarter och Verksamheten ska tillgängenrer. vara g-
lig för så många möjligt. Den bör kunna bedrivas hela landetöver ochsom
det bör råda rimlig balans mellan landets olika delar. Det ställer kraven att
det statliga stödet väl iär rad olikaavvägt avseenden.en

De med offentliga medel finaiserade kulturinstitutionema ryggradutgör en
i den professionella kulturverksamheten. De ska rad olika kravmöta ochen
förväntningar. Kulturinstitutionemas uppdrag och roller behöver därför
formuleras tydligt. Behov och önskemål skiljer sig inom olika delar av
kulturområdet och ändras tiden. De statliga bidragssystemenöver bör bli mer
flexibla för stödja och stimulera mångsidig och fomyande verksamhetatt en

20.1 Mångfalden Konstarter, ochav genrer
verksamhetsforrner

Det statliga kulturstödet fördelas högst olika mellan skilda konstarter, genrer
och verksamhetsformer. Till viss del beror det på historiska förhållanden, till
viss del behovet ekonomiskt stöd olika förär olika konstfor-att av stort

Även valet verksamhetsform påverkar i hög grad bidragen liksommer. av
den ansvarsfördelning vuxit fram mellan å sidan och lands-som staten ena
tingen, kommunerna och organisationslivet å den andra.

En uppdelning statliga medel olika kulturområden visar dessa slcill-av
nader. Uppgifterna i följande figur statligt stöd inom Kulturdepar-avser

huvudtitel budgetåret 1993/1994tementets uppgick till 2,6sammanlagtsom
miljarder kronor. Anslag till andra ändamål konstnärlig verksamhetän som
arkiv, kulturrniljövård, etermedier, lokaler folkbildningoch har vipress, etc.
valt inte med i denna figur.att ta
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kulturområdenpåmedelstatligaFördelning av

I Dans

El Teater

I Musik

I Film

Bildkonst

Litteratur,
bibliotek

E Museer
16%5%

detredjedelvarderafårochframgår avfiguren ca enAv att teater museer
Allra minstmindre.Övriga väsentligtfårkonstområdenmedlen.redovisade

redovisas underdansensemblemade fastaförkostnadernaoch dansfår film
ifrån denutgångspunktMedteater-institutioner.iingårdeeftersomteater

proportioner ifrågorvi fyradiskuterarfördelningenredovisade omfiguren
någraframvi läggerförslagför degrundkulturstödetstatligadet som

områden.

harVerksamhetsområden, ochkonstarter som20.1.l genrer
institutionerfastarespektive inte har

hängerkulrurområdentill olikastödetstatligai detproportionernaojämnaDe
struktur.institutionellharområdenamånvilkenmed i ennära samman

omfat-traditionlångharinstitutioner ettbedrivs avVerksamheter enavsom
det.exempelutprägladeoch ärstöd. Teateroffentligttande museer

statligtmindrebetydligtharinstitutionersaknar nätOmråden ett egnaavsom
dan-bildkonsten,exempelvisgällerDettotalt.offentligt stödmindrestöd och

folkmusik.ochjazzmusikgenreroch filmen somsamtsen
ochStatens konstmuseerförområde har gerbildkonstensPå staten ansvar

visar konstut-ochkonstsamlingarregel haritill länsmuseemabidrag som326
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Övrigaställningar. konstmuseer drivs med några få undantag statligtutan
stöd. Detsamma gäller landets konsthallar.

Dansen har länge saknat institutioner förutom gästspelsscenenegna
Dansens hus i Stockholm. Dansens företrädare har påtalat svårigheter fåatt
sin konstart prioriterad inom Operan i Stockholm, GöteborgsOperan, Malmö

Östgötateaternmusikdramatiska och Svenskateater, Riksteatern där de fasta
balettkompaniema hör hemma. Teaterutredningen har lagt fram vissa förslag

stärka danskonsten. Nya dansinstitutionerattom underär uppbyggnad i
Lund och Härnösand.

På filmomrádet saknas helt nätverk samhällsinstitutioner.ett Privataav
bolag för produktionen film med möjlighetsvarar till stöd via filmavtalet.av
På regional nivå har under år inrättats kan tillsenare stödorgan som ge pro-
duktion och bedriver främjande arbete.som ett

Statens stöd till musikomrddet går uteslutandenästan till fasta musikinsti-
tutioner, dvs. till symfoni- och kammarorkestrama till länsmusiken.samt
Stödet innebär kraftfull satsning på västerländsk konstmusik.en Körlivet,
jazz och folkmusik saknar fasta institutioner och har begränsade statliga bi-

Önskemåldrag. stöd till etablerandet centrala funktionerom inom dessaav
har framförts till kommittén.genrer

Nuvarande skillnader i statliga ochstora övriga ofentliga insatser för olika
verksamheter, konstarter och har, respektive inte har, fastagenrer insti-som
tutioner bo"r reduceras.

20.1.2 Fasta institutioner och fria grupper

På dansens och musikensteaterns, områden deär samhällsñnansierade insti-
tutionerna inte producenter föreställningarensamma och konserter och denav
fast anställda konstnärliga personalen dessa institutioner inte de enda pro-
fessionella Enutövarna. del utbudet kommer från fria producenterav och ar-
tister.

På och dansomrddet fannsteater- spelåret 1993/94 29 institutioner. Det
statliga stödet uppgick till 891 miljoner kronor. För det 12 800 före-gavs
ställningar för publik knappt 2,2 miljoner besökare.en om 72 fria ochteater-
dansgrupper erhöll sammanlagt statsbidragett kulturbudgetenöver knapptom
31 miljoner kronor och genomförde 7 200 föreställningar med publiken om
650 000 besökare.

Antalet dansföreställningar från teaterinstitutionema, ingår i siffrornasom
totalt 263 med publikovan, drygt 150var 000. De 16 friaen dansgrup-

pema/dansproduktionema knappt 600 föreställningar för 58 O0gav besöka-
med statsbidrag kulturbudgetenöverre 6,9 miljoner kronor.om
Till detta kommer föreställningar fria och dansgrupperteater- och artis-av

inte sökt ellerter fått statligt stöd,som föreställningar,amatörteatems folk- 327
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mellansamarbetsprojektsommarspel och andradansuppträdanden samt
siffrornaingår iinteproffs och amatörer ovan.som

1993/94verksamhetsåret nästanrnusikomrddetInstitutionema gav
Statsstödet1,9 miljoner besökare.påpublikmed13 000 konserter caen

symfoni-12svarade deAv konserternamiljoner kronor.till 310uppgick ca
700 000drygt000 publikmedför drygt 1karnmarorkestrarnaoch omen

Länsmusiken80 miljoner kronor.knapptfrånstödoch gavstatenett om
länsmusi-Av230 miljoner kronor.statsbidragför12 000 konserter ett om

samverkan3 600 ifrilansmusiker,enbart600 medgjordes 5konserterkens
musiker.enbart2 800 medochoch frilansareanställdamellan fast egna

6totaltverksamhetsbidragårligtmusikgrupper med100 friaNästan caom
publikuppgifterNågra300 konserter.3frånmiljoner kronor omstaten gav

framträ-andraochantal konserterkommerfå. Till dettañnns inte ett stortatt
statliga bi-eller fåttinte söktfrilansartisterochfriadanden med somgrupper

amatörorkestrar,medrockrnusik, konserteroch-inte minst inomdrag pop-
framför alltPåkyrkomusikenkonsertverksarnhet,helakörlivets mu-m.m.

ochbredarealltfestivalemaocksåsikområdet bör ett meranotera somman
musildivet.inslag ipermanent

koreografema spelarfriadeochmusikgruppemadans- ochfriaDe teater-,
för barninte minstoch konserter,föreställningarproducenterrollstor avsom

den konst-viktiga delarstått för20 år har deUnderoch ungdom. än avmer
får mycketpublikarbetet. Vifömyelsenförnärliga fömyelsen och teater,av

friapå deoffentligadetför derespektive musikdans satsar grupper-pengar
konserterföreställningar ochantalet ärsmå medanBidragsbeloppen ärna.

omfat-tuméverksamhetenstark ochoch ungdombarninriktningenstort,
tande.

begränsadevisat deerfarenhetendansområdet harochPå att resur-teater-
lokaler ochändamålsenligapå bl.a.avkallfåttinneburit att gegruppernaserna

Detoch löner.tuméläggningrepetitionsförhållanden, rimliggodautrustning,
slitits ochfömyelsekraftenblivit lidande,till kvalitetenlettha nerattanses

begränsats.valet repertoarav
frilansverk-kombineravissainommusikerPå musikområdet kan genrer

institutioner. Inom andravid fastatillfälligasamhet med genrerengagemang
framträ-innebär bl.a.arbetstillfällenBristen påmöjligheten.densaknas att

yrkeninom andrainkomsthuvudsakligaskaffa sig sinmusiker måstedande
sin kvalitet.riskerarmusiken och därmedän tappaatt

på Iadturimri-mellan satsningbär proportionernaden här bakgrundenMot
förändras.andra formerverksamhetprofessionell istöd tillochtutioner
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20.l.3 Regional spridning profileringeller

principerDe legat till grund för fördelning statligt stöd har undersom av se-
decennier betonat decentralisering. Uppbyggandet regionala institu-nare av

tioner med spridning hela landet har varit prioriteratöver i kulturpolitiken.
Därmed har vi fått länsmuseet, stads- och länsteatrar, symfoni- och kam-

marorkestrar och länsmusikstiftelser och med i huvudsaktypav samma
inriktning inom respektive konstart/verksamhetsområde.samma

Länsmuseerna fungerar slags kulturhistoriska "allmuseer" profile-ettsom
rade med utgångspunkt i det historialänets och kulturhistoria. övrigtIegna
har de eller mindre verksamhet påstörre områdena konst, naturhistoria och
teknikhistoria De statliga bidragen ska möjlighet bedriva basverk-attge en
samhet uppfylla de statliga åtagandena inom kulturmiljövånien. I mittensamt

1980-talet sökte stimulera till högre standard hela landetöverstaten närav en
det gäller konst, ekologi, kulturmiljö och barn och ungdom särskiltattgenom
beakta dessa områden vid fördelning två års ökade statsbidrag.av

De proñlerade institutionerna på museiområdet de statligt stöddamest är
centralmuseema specialmuseer Arbetets i Norr-samt t.ex.som museum
köping, Bildmuseet i Umeå, Judiska i Stockholm, Skissernasmuseet mu-

i Lund Göteborgs och Malmössamtseum museer.
Stads- och länsteatrarnas verksamhet i flestade fallär starkt knuten till den

och domineras talad dramatik. Teauama harrepertoarenegna scenen av mer
eller mindre starkt knutit till historia, traditioner och levnadsvillkori ländetan
där verkar. Några få renodlade musikteatrar, någraär har musikteaterman

del sin verksamhet och några har fasta danskompanier.som en av
De frågor oftast diskuteras i fråga symfoni- och kammarorkest-som om

och verksamhetens inriktning gällerrör dels för kammar-rama som ansvaret
musiken, dels i vad mån spelar samtida musik och musik samtidaman av
svenska Man kantonsättare. konstatera kammarmusik spelas i litenatt ut-
sträckning symfoniorkestrama. Från framförs kritiktonsättarnaav mot att or-
kestrarna i alltför liten utsträckning spelar samtida musik och musik av sven-
ska tonsättare.

Frågan proñleringen har varit ständigt aktuell för Iänsmusikmftelser-om
När militärmusikkårema omvandlades till civila statliga regionmusiken-na.

sembler påbörjades proñleringsarbete. Ser till genrefördelningenett man av
konserter ligger tyngdpunkten på den västerländska konstmusiken. Andra
musikformer får litet Ur det nationella musiklivets perspektivutrymme. vore

fortsatt utveckling olika profiler i olika län den spännande utveck-en av mest
lingen. En specialisering ensemblema kan locka till siggör skickligaatt mu-
siker inom respektive också alltmer har behov verkaattgenre, men man attav

geografiskt områdeöver större vad län En specialiseringän utgör. detgörett
också möjligt fullgöra andra uppgifter inom fortbildnings-att tex.en genre,
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och utvecklingsarbete. Det nuvarande principer for hur länsinstitu-utmanar
tioner fungerar.

Det statliga stödet till regionalt verkande kulturinstitutioner bör stödja och
stimulera profilering mångfaldenökar regionalt och nationellt.en som

20.l.4 Producenter, distributörer, ochmottagare
publikorganisationer

Verksamheter bedrivs inom olika konstarter och ska till-som genrer vara
gängliga för så många möjligt. Det förutsätter balans mellan stöd tillsom pro-

Ävenduktion och till insatser for spridning och insatser förarrangemang. att
stimulera efterfrågan på konstskapamas insatser och medverkan bör beaktas i
det sammanhanget. Vi har betonat arrangöremas avgörande betydelse för att
det produceras kommer publiken till del liksom mångasom arrangörer,att

Riksteaterns lokala föreningar och arrangerande musikföreningar,t.ex. har
uppenbara ekonomiska svårigheter.

Allt produceras når inte till så publik- och deltagarskarorsom ut stora som
skulle möjligt spridningen landetöver bättre och publikarbetetvara om var
kunde bedrivas med bredd och djup. Manstörre kan fråga sig staten sat-om

för andel sina produktion det finnsstor många bristersar när iav pengar
distributionsledet och det kulturpedagogiskanär och publikrekryterande arbe-

kräver bättre insatser.tet
Denna iakttagelse dock svår uttryckaär i siffror eftersom produktion,att

spridning och publikarbete i många fall integreradär Formen foren process.
institutioners och andra ekonomiredovisningar det också svårtparters gör att
skilja kostnader för olika led iut processen.

På de områden där kan användas till såväl produk-staten ger pengar som
tion till spridning, bidragsmottagarna produktionen isättersom attser man

Medel till övriga insatser distribution, tuméverksarnhetcentrum. ochsom ar-
rangörsstöd får i regel lägre prioritet.

När statliga fördelningen prioriterasgör också produktionsledet.organ
Staten till utgivning litteratur till spridningän via bokhandel,ger mer av mer
till utgivning fonogram till distributionän fonogram. Staten stöderav av
också "produktion" konstverk i utsträckningstörre utställning konst-änav av
verk. Likaså går det statliga till produktion film till distri-änmer pengar av
bution och visning.

Det rimligtär denöverväga nuvarande fördelningen det ofentli-att om av
stödet till producenter, distributörer, och publikorganisationerga mottagare
bästa samlade efekt. Man bör behovetväga mångfald iger samman av pro-

duktionsledet, bl.a. förutsättningär för konstnärlig förnyelse, ochsom en
möjligheterna för enskilda människor hela landetöver del utbudet.att ta av
När det gäller kulturinstitutionema detta fråga förär huvudmännen330 en men
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också fråga hur de statliga bidragen utformadeär med avseende påen om av-
vägningen mellan regional spridning och och verksamhetsprofrlering.genre-

detNär gäller stöd till produktion litteratur, tidskrifter, fonograrn och ñlmav
det i första hand statlig fråga.är en

20.2 Geografisk balans och spridning

En viktig uppgift för kulturpolitiken skapa förutsättningar förär kulturatt att
blir tillgänglig för så många möjligt. Det kräver verksamhet spriddsom en

hela landet. Det viktigtöver på den skapar-är och fömyelsekrafttaatt vara
finns på olika håll så den blir tillgång för hela landet.attsom en

20.2.l Kultur i hela landet

Den lokala nivån

kapitel 6I Ansvarsfördelning och samverkan betonar vi den lokala nivåns och
primärkommunemas grundläggande betydelse för levande kulturliv.ett
Utgångspunkten given, detär sker i "det levande kulturlivet" harmesta som

stark lokal förankring eller utformas inom för de Förutsättningaren ramen
mobiliseras lokalt. Därför det naturligt det lokala kulturlivetär utveck-som att

ilas olika inriktningar och får delvis olika innehåll. Sådana skillnader är na-
turliga och berikar kulturen i hela landet.

Ansvaret för förverkliga nationell kulturpolitik delas kommuner-att en av
landstingen och Det viktigt betonaär verksamheter inom kul-staten.na, att att

tunorruådet ska lokalt förankrade de stöds medäven statliga ellervara om re-
gionala medel. Därmed blir användningen sådana medel beroendeav av
prioriteringar lokalt, enskilda, organisationergörs och kommuner.som av
Detta leder till huvudansvaret för förverkliga idén kultur i hela lan-att att om
det ligger på lokal nivå, inte på regional eller central. Kommunernas ansvar
för fastställa kulturpolitiska mål, till de får genomslag iatt kommu-att attse

olika verksamheter och ställa till förfogande särskildärnens att resurser av
betydelse.

Vi skillnader i kulturlivet i kommunerna naturlig följd olikaser som en av
förutsättningar och ambitioner. Man kan diskutera hur skillnaderstora som
kan rimliga med hänsyn till de nationella målens giltighet hela lan-övervara
det. Man kan också diskutera det finns nedre för omfattningengränsom en

kulturlivet i kommun då den enskildes till kultur interätt längre kanav en an-
bli tillgodosedd.ses

I utvärderingsrapporten framgår skillnaderna mellan olika kommuneratt är
betydande. De kommuner år 1992 000l kro-nästansatsar mest avsatte 331som
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invånare och år dem satsade minst. innebärDet de låg-än attsomnor per mer
% det beloppsatsande ungefär 30 de högsatsande Dessaavsatte avsatte.av

skillnader påverkar givetvis möjligheterna till rikt kulturliv. hänsynMedett
till kulturpolitiska det inte möjligt fastställade målens karaktär hurär att stora
skillnader mellan kommuners kultursatsningar kan rimliga ellersom anses om

nivåviss på satsnin tillgodoser individens rättmätiga krav. De samla-garnaen
de insatserna för kultur inom kommun kommer inte till uttryckenbarten ge-

satsade kronor på kultur också verksamhet inom andrautannom genom om-
råden utbildning, och samhällsplanering. Bedömningart.ex.som omsorg av

kommuns kultursatsningar måste därför med hänsyn till alla faktorergörasen
och inom för kontinuerlig dialog mellan och kommunerna. Istatenramen en
uppdraget löpande följa och utvärdera kulturverksamheten det rimligtäratt att
utvecklingen på lokal nivå uppmärksammas.

nivånDen regionala

enskildaDe kulturverksamheter för vilka de kommunerna för små basär som
bör i framtiden i första hand organiseras på regional nivå. Vi har bl.a.även

regionala kulturinstitutionema viktigamarkerat de för genomförandetäratt av
den nationella kulturpolitiken.

villkorEtt för statliga bidrag till regionala kulturinstitutioner är att
landstingen och/eller värdkommunen bidrar med medel. I regioner däregna
ambitionerna varit höga har därför utbyggnadstakten varit betydligt snabbare

i regioner där ambitionerna varit lägre. Regionala satsningar haroch lokalaän
både varit nödvändig förutsättning för statliga utmaningsatsningar ochen en
för bidra med ytterligare medel. Men skillnaden mellan länen förkla-staten att

också principer för bidragsfördelningen. De län valtstatens attras av som
lösa sin försörjning i andra former länsinstitutioner statligthar fått mindreän
stöd övriga därför riktats till institutionerstödet fasta och inte verksam-än att
het. Det gäller inom teaterområdet där de "teaterlösa" länen inte fått del detav
direkta statliga på det län teaterinstitutioner fått.stödet med Inte hel-sätt som

institutionerler har de har vidare räjon länet fått bidragdetänsom en g egna
från i proportion till detta vidare På musikområdet finnsstaten t.ex.ansvar.

skillnader i fördelningen statliga medel till länsmusiken. Dessa skill-stora av
nader ärvdes från den tidigare regionmusiken. På områden där intestaten
riktat bidrag till den regionala nivån har verksamheter inte heller utvecklats i

utsträckning. exempelvisDet gäller bildkonstens, dansen och fil-samma
områden.mens

Skillnaderna i fördelningen statliga medel till regionala institutionerav
hänger alltså i huvudsak, inte uteslutande, med de satsningarmen samman

kommuner och landsting. Den statliga bidragsgivningen integörs harsom av
i första hand syftar till åstadkomma "rättvis" fördelning kulturmedelatt en av

ambition varit stödjaäven verksamhet landet. Det statligaöver stö-att332 om en
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det har riktats till institutioner med klart lokalt och regionalt intres-orter ett
och verksamhet präglad konstnärlig kvalitet och förutsättningar förse en av

utveckling. Det rimligtär bygga vidare på den principen. Med tankeatt på att
det i dag finns bred uppsättning regionala institutioner i de flesta län bören av
den framtida fördelningen statligt stöd hänsynstörre till kravet pd konst-taav
närlig kvalitet och förutsättningar får konstnärlig och kulturell utveckling och
förnyelse. Därigenom kommer regional verksamhet i högre grad bli till-en
gång for hela landet

För kulturarvspolitiken situationen någotär annorlunda. Kraven på läns-
från sida måste hänsyn till såväl statligastatens uppdrag inommuseema ta

kulturrniljövårdens områden i övrigtsätt sinagörasom attmuseernas sam-
lingar och sitt kunnande tillgängligt för bred allmänheten

Landsting och kommuner bör samverka vid utformningen länets kul-av
turpolitik. Den samlade politiken bör bygga på erfarenheterna i kommunerna
och ligga till grund for på utvecklingen kulturen i läneten gemensam syn av

Ävenoch på kulturinstitutionemas uppgifter. länsstyrelsemas erfarenheter på
kulturområdet bör till En bör ligga till förtas grund arbe-vara. gemensam syn

med regional politik berör olika kulturområden.tet en 50m
Satsningama på regionala institutioner har inneburit förstärkningen av

verksamheterna i residensstädema. Det bara i några få länär statliga medel till
kulturinstitutioner går till institutioner residensstaden.än I länensortannan
kulturliv har därför residensstädema fått allt starkare ställning och utveck-en
lats till regionala kulturella Residensstädemas betydelse förstärkscentra. av

andraäven för länen viktiga funktioner inomatt utbildning, offentlig verk-
samhet och handel finns där. Vi vill betona verksamhet vid de regionalaatt
kulturinstitutionerna ska ujomtas pd sådant sätt verksamheten kommerett att
dels hela länet, dels också vidare region län tillän del.en ett

20.2.2 Riksteaterns, Rikskonserters Riksutstâllningarsoch
roller

De kulturpolitiska reformer inleddes på 1970-talet innebar bl.a.som att
landsting och kommuner successivt skulle förstörre kulturlivet. Deta ansvar
regionala kulturinstitutionema tilldelades nyckelroll och sågs förut-en som en
sättning för decentraliserad professionell kulturverksamhet spridden över
hela landet. Syftet med de regionala institutionerna främst möjlig-nya attvar

den konstnärligagöra produktionen bättre skulleatt nå till ochut nya grupper
verksamheten på tydligare skulleatt sätt reflektera och gestaltaett traditioner

och livsyttringar i regionerna. En genomgående tanke har varit de regiona-att
institutionerna skulle över tidigare vilat Riksteatern,ta ett ansvar som

Rikskonserter och Riksutstâllningar. Dessa organisationers uppgiftertre
skulle tydligare inriktas komplettera det regionala kulturlivet.att 333
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regionalisering de viktigaste förändringarnaDen ägt ärsom rum en av un-
de decennierna. Professionell kulturverksamhet har fått förank-der senaste

ring i hela landet. Förändringen har dock i liten utsträckning påverkat upp-
Riksutställningar. ursprungligadragen till Riksteatern och Deras uppdrag att

tillgängliga landetför produktioner och dem helagöra över genom om-svara
fattande turnéverksamhet fortfarande basen i deras verksamhet ävenär om
utbudets omfattning minskat hel del. De uppdrag tilldelatssom senare or-en

för särskilda uppgifter inte föränd-ganisationerna vissa innebäratt svara en
huvudinriktningen. Rikskonserters roll har förändrats de bådaring änav mer

övriga följd regionmusikreformens olika också utifrånstegsom en av men
förändringar i musikpolitiska Rikskonserter iandra den dag be-görsynen.
färretydligt centrala tuméproduktioner tidigare.än

Vi rimligt med förskjutning det producerandedet ärattmenar en avnu
uppdraget från Riksteatern, Rikskonserter och Riksutställningar till regional
nivå. inriktas på produktionerDet bör ske Riksteaterns verksamhetattgenom

på regional nivå ochi högre grad kompletterar deän görssom nu som genom
Riksutställningarinflytandet vissa produktionsmedel inom ochöveratt

Sammantaget på vis kunnaRikskonserter förankras regionalt. bör såman
möj-uppnå ökad spridning och landet och störreöveransvar resurseren av

finns kulturlivet.ligheter den mångfald inomatt ta somvara

20.2.3 Stockholm Stockholmsregionenoch

Som i den befolkningstätastehuvudstad, landets stad ochstörsta centrum re-
igionen intar Stockholm särställning svenskt kultur- och samhällsliv.en

satsningar Kulturdepartementets hu-Nästan hälften kultur överstatensav
vudtitel institutioner Stockholm. framför allt inom museiområ-i Det äravser

80det koncentrationen och uppgår till drygt % de totala statli-är stor avsom
hälftenmuseianslagen. Inom och dansområdena gårteater- statensca avga

i Stockholm. områdensatsningar till institutioner Inom övriga är resurserna
jämnt fördelade.mer

gjort stödjaKultur har varit de områden där insatser för så-ett staten attav
för Institutionerdant intresse hela nationen.är gemensamtsom av som

Operan i Stockholm, flera har byggtsDramaten och de större museernaav
också påredan under tidigare sekel. Men har årstaten statenupp av senare

ljudbyggt ytterligare och institutioner Arkivet för och bildupp museer som
kulturinstitutioneroch spelat avgörande roll för andraatt t.ex. atten som

Filminstitutet Också rikstumerande organisationerna Riks-skapats. de tre
Rikskonserter och Riksutställningar har sin bas i Stockholmteatern,

Stockholms dominerande ställning i svenskt kulturliv hänger dock inte
bara del dit.med betydande de statliga kulturmedlen går Iattsamman en av
Stockholm finns helt dominerande frilansmarknaden för kulturarbetare.den334
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Det leder till många kulturskapare väljer bosätta sig i Stockholmatt ävenatt
deras omedelbara utsikter till arbete och inkomst inte motiverar det. Andraom

faktorer omfattningen konstnärligtär inriktade utbildningar och detav stora
antalet privata företag verksamma inom kultur- och medieområdet. Ca 40 %

dem konstnärligt och litterärtutövar arbete i riket bosatta i regio-ärav som
Bland scenkonstnärer ñnns i regionen, bland förfat-utövarenen. ca varannan
musiker och bildkonstnärer tredjedel och bland formgivaretare, ca en ca en

femtedel. Under den 20-årsperioden har relationen på den punktensenaste
mellan Stockholm och ilandet övrigt inte förändrats.

Förutom för kulturinstitutioner utgår statligt stödatt staten tar ansvar egna
lokalatill regionalaoch kulturinstitutioner i Stockholm Stockholmssom

stadsteater, Folkoperan, länsmusiken under Stockholms Blåsarsym-namnet
foniker, länsmuseet och länsbiblioteket. På så vis kan Stock-säga attman
holm har dubbla möjligheter till stöd i sina roller huvudstad ochsom som
residensstad i län.ett

Styrkan i kulturlivet i Stockholm också följdär det finnsatten stor,av en
kunnig och krävande publik i regionen och från landet i övrigt, pådrivandeett
offentligt samtal kultur och rad privata initiativ investeringaroch iattom en
kultur skeri Stockholm. Tillsammans med de statliga satsningama bidrar det
till styrkan och dynamiken i kulturlivet Stockholm,i styrka kan berikaen som
kulturlivet i hela landet kan verka utmanande på andrasommen orter.

Lokaliseringen statliga institutioner till Stockholm innebär fördelarav stora
för regionens invånare. En del publiken består besökare frånstor av av
Stockholmsområdet. Ca fjärdedelar publiken på Dramaten Operanoch itre av
Stockholm kommer från regionen. På museiområdet motsvarande uppgif-är

osäkra, uppskattningsvis knappt hälften besökarnaär frånter men av om-
rådet.

Landstingets och kommunernas kulturstöd

År 1992, det åretär med heltäckande statistik landstingensöversenastesom
och kommunernas kulturutgifter, låg Stockholms stads nettokulturutgifter,
med avgränsning för statistiken för andra kommuner, invåna-samma som per

under riksgenomsnittet 660 honor/invånare jämförelsei 690med kiro-re -
Ävennor/rnvånare. 22 länets 25 kommuner låg under riksgenomsnittet, iav

genomsnitt 70 honor/invånare lägre vad gällde förän kommunerna ica som
riket i övrigt.

Även de regionala satsningarna på kultur i Stockholm ligger under riksge-
nomsnittet. Stockholms läns landsting satsade 28 kronor/invånare, låg lägst i
landet honor/invånareoch ska jämföras med riksgenomsnitt 73ett om

1 SCB 1993: Kommunala kulturutgifter landstingskommunala kultur-samt
utgifter 1992. Ku 15 SM 9301. 335
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Satsningar Stockholmi tillför hela landet

Statliga och statliga verksamhet ska komma hela landet tillteatrars museers
del. I både Teaterutredningen och Museiutredningen diskuterades detta. Båda
utredningarna tydliga sinai konstaterandenär institutionernaäven äratt om
lokaliserade till Stockholm ska verksamheten bedrivas främjarsättett som
utvecklingen i hela landet. Utredningarnas bedömning institutionernahurav
förvaltat sina uppdrag i detta avseende innehåller hel del kritiska iakttagel-en
ser.

Teaterutredningen det borde finnas goda förutsättningar förattmenar
Operan i Stockholm ständigt ha eller flera produktioner på turné.att en ute
När det gäller Dramatens verksamhet konstateras drygt 5 % antalet fö-att av
reställningar under spelåret 1992/93 ägde utanför Stockholms stads grän-rum

Några konkreta förslag till förändringar lades dock inte fram.ser.
Museiutredningen betonar "de statliga inte fått innehåll iatt ettmuseerna

sina olika verksamheter, de kan betraktasgör bärare breda-attsom ettsotn av
nationellt uppdrag, hög prioritet i strategiska funktioner be-attre som ger

tjäna och befrämja museiväsendets geografiska spridning i hela landet".
Utredningen efterlyser samspel mellan denärmare olika aktörerna inomett
området och det är verksamhet ochatt ett gemensamt attmenar ansvar pro-
duktion så långt möjligt blir tillgänglig i hela landet. Man bör dock ha isom
minnet allt icke-publikt arbete inomnästan de statliga insarn-att museerna -
ling, registrering, tillsyn och vård, dokumentation forskningoch -inte har
någon speciell stockholmsprägel nationell angelägenhet.ärutan en

Statens stöd på musikornrådet har inte den betoning Stockholm som
gäller och museiornrådena. finnsDet ingen renodlad utövandeteater- mu-
sikinstitution i Stockholm finansierad statligamed medel Stockholmsutöver
Blåsarsymfoniker, verksamhet utvecklats det tänkt blivars attur som var
länsmusiken i Stockholm. Sveriges Radios Symfoniorkester finansieras av
Sveriges Radio tv-avgifter och kommer hela landet till del tal-genom genom
rika radio- och tv-inspelningar, Stockholmsfilharrnonikema finansieras av
landstinget i Stockholm i utbyte landstingets delfinan-övertogattmot staten
siering Skansen och Dansens Hus.av

Riksutställningar, Rikskonserter och Riksteatern uttryck förär ett statens
ambition kulturen ska få vidare spridning hela landet. Menöveratt ävenen

verksamheten genomförs på i hela landet produktionen iägerom orter rum
Stockholm. Det innebär deras verksamhet delvis paradoxalt stärkeratt nog
den centralisering de har till uppgift bryta.att

I avtal Sverigesmed Television och Sveriges Radio finns tydligtstatens
iÄvenverksamheten ska spridd landet. iöver avtalet med TVutsagt 4att vara

ñnns krav på verksamhet utanför Stockholm.
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Behov förändringarav

En frågaavgörande följer styrkan i kulturlivet i Stockholm hur denärsom av
ska komma hela landet till del. börDet ske på flera sätt.

En förstärka inflytandet frånväg är landet i övrigt den statligtatt överatt
finansierade kulturverksamheten i Stockholm. Forrnema för inflytandet måste
utformas på till villkorensätt på varjeär verksamhetsområ-ett anpassatsom
de. Det rimligt med tlitigareär turnerande såväl Operan i Stockholmett av

Dramaten. OperansFör del bör förslaget också i ljuset Teater-som ses av
utredningens förslag tydligare tuméuppdrag till landets musikteatrar. Deom
statliga samlingar, kompetenser och forskningsinsatser bör påmuseernas ett

effektivt kunna stå till förfogandesätt för övriga i landet ochmer museer
behov i hela landet. framLängre i detta kapitel diskuterar vistyras av na-

tionella uppdrag sprida uppgiftersätt betydelse för hela landet.ett attsom av
I kapitel 17 Massmediemas möjligheter för vi fram förslag tydligareom

uppdrag till kulturinstitutionerna och medieföretagen ökat samarbete. Där-om
kanmed det sker på de statliga institutionerna komma hela landet till del.som
kapitelI 26 Film föreslår vi statliga insatser till regionala medieverkstäder

och regionala ñlmproduktionsfonder.
Ornlokalisering statliga institutioner till andra Stockholm viänorterav ser

inte någon generellt användbar metod. I vissa fall kan dock omlokali-som en
sering övervägas.

Koncentrationen statliga företag och enskilda till Stockholmav resurser,
invånarna i staden och regionen rikt utbud kultur saknarger ett mot-av som

svarighet i landet. I kombination jämförelsevismed låga satsningar regio-av
kommuner och landstinget det också grund för ökadutgör regionalnens av

medfinansiering den högt finansieradestatligt kulturen i Stockholm.av
Avsikten förslagetmed vidga tillämpningen principenär lokal ochatt av om
regional motprestation för statsbidrag till kultur till gälla helt statligtävenatt
finansierad verksamhet. På detta bör statliga medel kunna frigörassätt för
satsningar nationell betydelse på andra håll i landet.av

20.2.4 Kulturella nationellaochcentra uppdrag

Kulturella centra

De årens diskussion behovet kulturella fleraharsenaste om centraav ut-
gångspunkter. En kritiken Stockholmär har alltför dominerandeattav en
ställning i svenskt kulturliv får föroch andel de statliga medlen tillstor av
kultur. En någraär starka till kulturlivet i Stockholmattannan utmanare
skulle bidra till konstnärlig förnyelse tilloch vitalisering kulturlivet så-en av.

i Stockholmväl på andra i landet. Ytterligare utgångspunkt ärortersotn en
uppfattningen statliga medel splittrats många institutioner landet ochatt att 337
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konstnärligaden fömyelselcraften i de enskilda institutionerna blivit för svag.
Man pekar på behovet starkare kulturinstitutioner på några få störreav orter
för höja den konstnärliga nivån.att

Idén kulturella kan kopplas till tanken städer kraftcentra störreom att av
storstadsmässig mångfald och komplexitet kan dynamiska iutgöraen centra

regioner inte bara förstörre kultur för utbildning,även forskning ochutan
näringsliv. Satsningar på kultur kan både Förnya konsten och bidra till en
kreativ samhällsmiljö och attraktionskraft. Betoningen på eller regio-ortens

utveckling i sin helhet framträdande. Internationellär konkurrens ochnens en
finna positionsträvan och identitet i alltatt Europaöppetett är vä-en mera

sentliga drivkrafter.
Under vårt utredningsarbete har synpunkter kulturella i dennacentra

bemärkelse framförts företrädare från Göteborg, Malmö ochgemensamt av
Umeå från Växjöäven och från Norrköping/Linköpingmen gemensamt samt
från flera landsting. Vi finnsdet goda motiv för ytterligareattmenar sats-
ningar på kulturen i dessa kommuner och län inte beredda formali-är attmen

idén kulturella Som vi beskrivit den den koppladär tillnärasera centra.om
utvecklingen eller region i brett perspektiv innefattar bådeortav etten som
satsningar på kultur och på andra områden. En ensidig påsatsning kulturens
omrâde omfördelning medel till några få vi integenom en av orter ettser som
ändamålsenligt utvecklasätt kulturen helai landet. Däremot det själv-äratt
klart kulturen skafinnas med viktig del pånär större satsningaratt som en att
utveckla och stärka eller skaregion göras.onen

Nationella uppdrag

Tanken på ökad koncentration och kompetens kan också knytasav resurser
till visst konstområde eller vissett geme.

De statliga kulturinstitutionema har sedan lång tid tillbaka central rollen
inom det området och uttalat för utvecklings- fömyelsear-ochettegna ansvar

Ävenbete. uppgifter knyter till fortbildning personal på liknandesom an av
institutioner hållandra i landet och till internationellt samarbete har natur-
ligt legat på dessa institutioner. Som följd utbyggnaden regionalaen av av
kulturinstitutioner har professionell konstnärlig verksamhet etablerats på
många förnyat konstformer och lockat till sig kulturutövare på högorter, na-
tionell och på internationelläven nivå. Några sådana institutioner som upp-
märksammats både nationellt och internationellt symfoniorkestern iär
Göteborg, konstinstitutionema i Malmö och musikteatem i Umeå. Stora för-
väntningar knyts till den GöteborgsOperanäven och till symfoniorkesternnya
i Norrköping, två institutioner fått ökade och flyttat in i lo-som resurser nya
kaler. Tidsbegränsade verksamheter Göteborgs FilmFestival och Folk-som
musikfestivalen i Falun fungerar lcraftcentra inom respektive områden.som
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utanförDenna utveckling huvudstaden kan utmaning ettses som en av
centralistiskt hierarkiskt kulturliv Stockholmsbaseradeoch betonat kul-som
turinstitutioners centrala roll liksom den ledande roll kulturlivet i Stockholm

ihar övrigt.
Teaterutredningen behovet nationellaI diskuteras uppdrag till teaterin-av

stitutioner och föreslår Teater i Göteborg får särskilt natio-Backaatt ettman
nellt för utvecklingsinsatser bamteaterområdet. Grundenuppdrag att svara
i det nationella uppdraget hög konstnärlig kvalitetska ochvärnaattvara om

barnteater,skapa förutsättningar for förnyelse svensk bl.a.att av genom na-
tionell tuméverksamhet tv-foretag. vårtoch samarbetet med Under utred-
ningsarbete har andra förslag nationella uppdrag framförts. Länsmusikenom

Östergötlandi vill blåsarsymfonisktutvecklas till Folkmusik-ett centrum,
institutet i Lövstabruk lösning för folkmusikcentrum förlagt tillsöker etten

iRegionteatern Blekinge/Kronoberg vill sig nationalscen förorten, se som en
bam- och ungdomsteater, Röhsska i Göteborg berett spelaärmuseet att en
vidare nationell roll på konsthantverks- och designområdet och verksamheter
knutna till "Glasriket" i Småland få motsvarande roll på glaskonstenskan en
område.

nationellaAtt uppdrag till vissa institutioner eller verksamheter vige ser
metod för utveckling och förnyelse konstriktning, ellerinomsom en en genre

verksamhetsform. Uppdrag denna kan på den kraftsätttyp ett taav vara vara
vitalitetoch under vissa omständigheter utvecklas inomsom gynnsamma en

institution eller på Staten bör därför använda den möjligheten i fram-ort.en
tiden. Det förhållandet verksamhet kan tilldelas sådant uppdrag bör iatt etten
sig positiv kraft för förnyelse. Uppdrag inriktadeutgöra är motsomen
kulturarv har i regel långsiktig karaktär. Uppdrag handlar konst-som om
närligt utvecklingsarbete tidsbegränsade. Allabör nationella uppdrag börvara
utformas på till genomförakommer hela landet del. Försättett attsom
uppdraget kan statliga medel behövas. Uppgiften nationella uppdragatt ge

liggabör på ansvarig sektorsmyndighet.

20.3 Kulturinstitutionema

Budgetåret 1994/95, gick drygt hälften kulturanslagen inom Kultur-av
departementets budget, drygt 2,2 miljarder kronor, till kulturinstitutionema.
Till det ska läggas drygt 3 miljarder kronor från kommuner landstingoch

miljarderdrygt 2 kronor folkbiblioteken.varav avser
I detta avsnitt beskrivs diskuteras kulturinstitutionemasoch olika roller

vissaoch awägningsfrågor. Sist i kapitlet behandlar vi frågan styrningenom
institutionerna.av
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20 3 l Kulturinstitutionernas roller. .
Fyra institutionertyper av

Kulturinstitutioner behandlas ofta utifrån sina likheter. Stat, landsting och
kommuner har sökt enhetliga lösningar det gäller huvudmannaskap,när fi-
nansiering och styming. Staten tilllämpar statsbidrag grund-typsamma av
belopp för alla regionala och lokala kulturinstitutioner länsmusik-utom
stiftelsema, stöd regleras i avtal mellan och landstingsförbundet.vars staten

I den fortsatta diskussionen kulturinstitutionemas roller börom man snara-
utgå från skillnaderna mellan olika institutioner från likhetema.änre typer av

Skillnaderna innebär olika och ställer olika krav på arbetssätt,t.ex. ansvar
självständighet och finansiering. Vi urskiljer fyra institutioner.typer av
Uppdelningen naturligtvis inte kategorisk.är Det finns många beröringspunk-

mellan kategorierna.ter

Konstnärligt arbetande institutioner. Hit räknar vi dans- ochteater-, mu--
sikinstitutionerna. Det konstnärliga uppdraget centralt och deär arbetar
med konstnärlig integritet. Samtidigt har de eller mindre tydligtstor ett mer
kulturpolitiskt uppdrag från huvudmän och offentliga finansiärer. l stort

allt arbetsresultat visas för publik.sett upp en
samlande, dokumenterande och färmedlande institutioner. Hit viräknar-
arkiven och De har tydligt samhällsuppdrag samla, vårdaettmuseerna. att
och bevara våra kulturarv. De har också kulturpolitiskt motiveratett upp-
drag levandegöra kulturarven. Museer och arkiv har berättigade krav påatt
självständighet bl.a. frågai levandegörandet. En del arbetet liggerom av
på det långsiktiga bevarande inte omedelbart kommer all-att trygga som
mänheten till del.
Förmedlande institutioner. Hit räknar vi de lokala folkbiblioteken och-

Ävenkonsthallama. folkbiblioteken har omfattande mediebeståndettom
och i viss mån praktiskt, inte formellt, bevarandeintresse liggerett men
tyngdpunkten för bibliotek och konsthallar förmedlarrollen. Uppdraget

tydligtär kulturpolitiskt. Integritet i urvalsfrågor viktig. I allaär stort sett
arbetsinsatser riktar sig till allmänheten.
Konsulterande institutioner. Hit räknar vi länsbiblioteksverksamheten. De-
betjänari allt väsentligt andra folkbibliotek utifrån deras önskemål.

Kulturinstitutionernas samhâllsuppdrag frihetoch

Uppdragen till kulturinstitutioner har landsting eller kommunstat,som som
huvudmän ofta allmänt formuleradeär och institutionerna frihet. Detstorger
gäller både helt statsstödda och regionala/lokala institutioner. Landstings- -
förbundets kulturmätarprojekt har visat på oklarheter mellan huvudmän och
institutioner vilken styrning gäller, vilketi praktiken institutionenom som ger

betydande tolkningsutrymme.ett
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Frågan styrning till förmån för uppdragkulturpolitiskt har diskute-om ett
med jämna mellanrum. Både före och 1974efter harrats diskussionen ofta

handlat konstens villkor. Det har funnits behov förbättra konstnä-om attav
villkor och slå vakt den konstnärliga friheten. Deltagar-remas att om

perspektiv har då många gånger kommit i skymundan. Ambitioner nåatt nya
och utforma verksamhet utifrån olika erfarenheter ochattgrupper gruppers

behov har i praktiken fått lägre prioritet kulturskapamasän och kulturin-
stitutionemas arbetsvillkor. De konstnärligt arbetande institutionernas behov
har blivit vägledande för utformningenäven styrning övriga kulturinsti-av av
tutioner.

Att de statsstödda har sarnhällsuppdrag talar Museiut-ettmuseerna
redningen självklarhet. Utredningen ägnar försökaom som en attomsorg
definiera och precisera detta och talar behovet färre tydligareom av styr-men
signaler. Teaterutredningen föreslår den statliga teaterpolitiken konkreti-att

i teaterpolitiskt handlingsprogram.ettseras
Den konstnärliga friheten grundpelamautgör för kulturpolitiken. Deten av

gäller för konstnärligt skapande institutioner. Inom arkiv, bibliotekmuseer,
och konsthallar finns liknande behov respekt för den professionellaett av
kompetensen på dessa områden. Men medborgar- och publikperspektiven
måste också tillgodoses. Alla de offentligt finansierade institutionerna har på
den punkten samhällsuppdrag. Vissa institutioner har också uppdragett som
handlar bevarande och dokumentation. Genom inte dra alla kulturinsti-om att
tutioner kamöver diskutera utifrån vilken institution det gällerutanen typ av

det möjligtär precisera samhällsuppdraget inskränka på den konst-att utan att
närliga och professionella friheten. Staten bör tydligare i det avseendetvara
liksom landsting och kommuner.

Avvägningen mellan förnyelse kontinuitetoch

Kulturinstitutionema har, sitt historiska material och förvaltaregenom som av
traditioner, betydelseavgörande för kontinuiteten i kulturlivet. Det handlaren

klassikerna tillgängliga förgöra dagens publik och visa kopplingarattom
mellan dåtid och nutid. Den historiska grunden förutsättningar for dis-ger
kussion dagens frågor och för dagens konstskapande. Institutionernasav
samlade styrka och mångsidiga samtidigt oundgängligär grundresurser en
for ständigt pågående fömyelsearbete. Att hitta väl balansett avvägd mel-en
lan de två perspektiven viktig uppgiftär för institutionerna. Att påen satsa
tradition och på verksamhet har given publik har iblanden vetsom man en
blivit lösning valts på fömyelsens bekosmad.en som
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mellanAwägningen producera och vidare arbetssättatt ett

En rollfråga framför allt för regionala och lokala och orkesterinstitu-teatrar
tioner, och i viss mån för och konsthallar, månvad skaiärmuseer man pro-
ducera föreställningar/konserter/utställningar och vad måni ettman genom
vidare arbetssätt kan fungera för påutvecklingen verksam-sittmotorsom en
hetsområde t sin Vissa institutionerregion. valthar det vida arbetssättet,
andra koncentrerar sig på produktion föreställningar, konserter respektiveav
utställningar.

viktigEn del i alla kulturinstitutioners utveckling handlar vidgaattom ar-
betssättet. För innebär det samverkan med fria medteater t.ex.en grupper,

med folkbildningsarbetet iarnatörteatem, övrigt, med skolor och förskolor,
medverkan i festivaler och andra manifestationer. Det kräver att teatern som
institution både och på initiativ.andras Det förutsättertar taregna vara ett
brett personalen och bidrar med sin erfarenhet ochatt teaternengagemang av
sitt kunnande samtidigt utgår från intresset och förutsättningarnasom man
hos olika samarbetspartner. Det finns och musikinstitutioner påteatrar ettsom
mycket framgångsrikt arbetar så, liksom det finns mångasätt länsmuseer som
har levande kontakt med hela sitt län. Men det finns också institutioneren

inte arbetar detta breda Det koncentration påsätt. densom senare ger en
strikt avgränsade konstnärliga uppgiften. Men det leder till mindre mång-ett
sidigt och dynamiskt kulturliv och många gånger till mindre utbrett intresseett
för institutionens verksamhet. Det huvudmännen skaär än staten tamer som

för hur uppdraget till de regionala institutionerna utformas i detansvar av-
seendet. Statsbidragen bör uformas så de vidare arbetssättatt uppmuntrar ett
från kulturinstimtionernas sida.

20.3.2 Kulturinstitutionerna publikenoch

Alla kulturinstitutioner vill kända, besökta och uppskattade storvara av en
allmänhet. Det ligger i sakens Kulturpolitikens ambitioner institu-natur. att
tionerna ska nå fler och i ökande grad förstärktmänniskor har den ön-unga
skan.

I det individperspektiv vi ianlagt kapitlen 8-14 vi förvänt-har angettsom
ningar det gäller verksamhet för barn, språkliganär ungdom, invandrare och
minoriteter, funktionshindrade mil. institutionerna måste siganstränga ytter-
ligare för dessa ska få del det institutionerna erbjuder. I avsnittatt grupper av
8.3 vihar visat på strategier for sådan utveckling. handlar for-Deen om en
ändrad grundhållning hos kulturinstitutionema. Verksamheten bör i ökad ut-
sträckning sin utgångspunkt i olika verkligheter intresseraoch därigenomta
fler.
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Att rekrytera publik till kulturinstitutionema mindre tekniskär mark-en
nadsföringsfråga och fråga bedriva verksamhet högmer en attom en av
kvalitet och skapa förtroende. Publikarbetet i vid bemärkelseatt kräverom

hela institutionen. Huvudansvaret för publikrekryteringenengagemang av
ligger på institutionerna själva, det kan inte överlåtas till någon Men attannan.
samverka med många nödvändigtär medel.parter ett

Det viktig institutionemasär produktioner iatt större utsträckning bearbe-
för sändning i radio och På det kantas derassättet verksamhet kommatv. fler

till del och institutionerna få bredare förankring bland publiken/allmän-en
heten.

Huvudmannen har för institutionerna ökar sinaatt ansträngningaransvar
för anfd och bredarestörre publik. Statsbidragen ska utformade såen vara att
de underlättar och detta, det leder till kvotering bidra-uppmuntrar utan att av

eller statlig detaljstyming.gen annan
Kostnaderna för publikarbete svårt urskiljaär institutionemas eko-att ur

nomiska redovisningar. Däremot separatredovisas uppgifter för marknadsfö-
ring. För teaterinstitutioner uppgår de för år 1993/94 till 3 % totala kostna-av
der och för symfoni- och kammarorkestrar till 4 %.nästan En jämförelse med
år 1991/92 visar mindre ökning dessa andelar.en av

Förklaringarna till den låga nivån för kulturinstitutionema säkert flera.är
En kan inte information och marknadsföringatt investe-vara man ser som en
ring enbart kostnad. Reklam försäljningochutan kostnad förärsom en en att
få föreställning eller konsert bära sig. Men marknadsföringen in-atten är en
vestering i möjligheter långsiktigt nå institutionens mål.att En förkla-annan
ring kan ligga i de konstnärliga/kulturella kraftemaatt starka inom institu-är
tionerna och det bär dem släppa tillatt arbete. En tredjeemot att annatpengar
förklaring ligger säkerligen i skepsisden marknadstänkande och kom-mot
mersiella metoder varit stark inom många kulturinstitutioner.som

Kulturinstitutionemas tveksamma inställning till marknadsföring har dock
överlag minskat. Ett exempel målmedvetet arbete tidigareän läns-ärmera

projekt "Publik- Profil" startade den 1 juli 1992museemas och harsom
löpt under verksamhetsår. Målet har varit förtydligatre länsmuseemas rollatt
i den regionala utvecklingen, förbättra informationen och marknads-att om
föringen länsmuseemas verksamhet, öka kompetensen inom publik-av att
arbetet, förtydliga och föra de regionala profilemaatt och öka pub-ut att
likströmmama.

Med kulturinstitutionemas höga bidragsnivå har det funnits svaga sam-
band mellan publikökningar förbättradoch ekonomi. Publikens storlek har
endast påverkat institutionemas ekonomi marginalen. För del destoren av
konstnärligt arbetande institutionerna uppgår publikintäktema till knappt 10 %

Övrigatotala intäkter. 90 % i huvudsak offentligtärav stöd. Något starkt
ekonomiskt incitament har därmed inte funnits för publikarbetet.
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Många institutioner tagit säkra förehar det det osäkra och påsatsat attmer
behålla publik på få Abonnemangssystemet fungerar påän så-atten en ny.
dant sätt.

På år har olika huvudmän ställt intäkter förhögre krav på sina insti-senare
tutioner vilket allt döma tvingat fram ökade satsningar på marknadsfö-attav

minskningring. En det statliga stödet till kulturinstitutionema ökar kravenav
på bl.a. publikintäkter. Samtidigt finns risken höga intäktskrav påverkaratt
det konstnärliga rörelseutrymmet.

Även det gäller för marknadsföring och publikarbe-när avsättaatt resurser
och inriktningdet bred det för huvudmännen.ärte att ettge en ansvar

20.3.3 Styrning kulturinstitutionerav

I avsnitt 20.3.l har vi diskuterat institutionemas samhällsuppdrag och frihet
på principiellt och allmänt plan. vi vissaHär konkreta frågorett tar upp om
styrning kulturinstitutioner: delat huvudmannaskap eller ej, associations-av
fornr, styrelsens och chefens roller uppföljning och utvärderingsamt som
styr-instrument.

Delat eller icke delat huvudmannaskap har i regel följt finansie-sättet attav
institutionen. Under år har del förändringar gjorts bl.a. i Stock-ra senare en

holm där landstinget övertagit hela ñnansieringsansvaret för Filharmonikerna
medan tagit frnansieringsansvar Skansenhelt för och tillsammans medstaten
kommunen för Dansens Hus. På andra håll i landet pågår diskus-ansvaret
sioner framför allt mellan värdkommuner och landsting. I några fall har man
kommit renodla rollerna så varje fullt föröverens att att part tarom ansvar
någon institution. Huvudmotivet för renodlat huvudmannaskap har i regel

tydlighet i fråga har och förbättrat samspelangetts vara om sotrrvem ansvar
institutionernamellan och ansvarig politisk instans. Landstingsförbundets

kulturmätarprojekt betonar fördelarna med renodlat huvudmannaskap för
huvudmannens del. Styrningen förenklas färre. Motiven förärparternaom

huvudmannaskapdelat har i regel varit betingat frnansieringsansvaret.av
Från institutionemas sida tycker vanligen det bra inte heltäratt attman vara
beroende finansiär.av en

Den vanligaste associationsforrnen för regionala institutioner stiftelser.är
Den 1 januari 1996 träder stiftelselag 1994:1220 i kraft. Enligt denen ny

lagen det inte möjligt inrätta s.k. anslagsstiftelser, dvs. stiftelserär attnya nya
för sin verksamhet beroende fortlöpande resurstillskott. Nuvarandeärsom av

gstiftelser får dock finnas kvar. I samband med förslaget till stiftelselag be-att
handlades i riksdagen hemställde regeringenLagutskottet skulle återkom-att

till riksdagen förslagmed till rättslig reglering sådan anslagsberoendema av
verksamhet till följd lagförslagets stiftelsebegreppetdefinition intesom av av
kommer kunna anordnas i stiftelseforrn. rättsligEn sådan reglering bordeatt344
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Riksdagentillhandahållas samtidigt med stiftelselagens ikraftträdande. beslu-
hemställantade i enlighet med

En särskild utredare har till uppgift bl.a. finna lämplig form föratt en
finansiering framtida verksamhet beroende fortlöpande stöd frånärav som av

myndighetsform.3intesida bör bedrivas i Utredningen iharstatens men som
betänkandet "Former för statlig verksamhet" kommit fram till aktiebolagetatt
och den ideella föreningen tillgodoserväl de behov för framtiden kansom

verksamhetfinnas privaträttsliga former för anslagsberoendeav
remissbehandlatsBetänkandet har och bereds i regeringskansliet. Av-nu

sikten regeringen 1995under hösten ska återkomma till riksdagen iär att
frågan.

Några regionala och de flesta kommunala kulturinstitutioner drivs av
landstingen respektive kommunerna i regi, dvs. inom for nämnd-egen ramen
verksamheten.

finns olika uppfattningarDet institutionens konstnärliga integritet på-om
verkas associationsfomien. Risken för olämplig politisk styrningav anses av

del bedömare institutionen landstingskommunal pri-ochstörst ären vara om
märkommunal förvaltning eftersom hierarkiskt inordnad i den kom-ärman
munala organisationen. Det emellertid ingen nuvarande associations-är av
former idealisk för anslagsñnansierad kulturinstitution. Vilkenärsom en
form väljer det viktigt med tydliga mål och vissa kompletterandeän ärman
regler. Huvudmannaskap för kulturinstitutioner kräver insikter både från hu-
vudmän, styrelse, ledning och personal balans mellan sarnhällsupp-attom en
drag och konstnärlig och professionell frihet ständigt måste hållas. I avgöran-
de situationer oftaredet fråga omdöme regelverk. Mot dennaär änen om om
bakgrund vi inte vi ska rekommendera kulturinstirutioner bedrivsatt attanser
i viss associationsform.en

Styrelsemas roll viktig inom områden med uttalad mål- och resultat-är
styming. Den målsättning gäller för kulturpolitiken i övrigaoch destortsom
styrsignaler huvudmannen igenombör slå i verksamheten. såAttsom ger
sker för styrelsen. Genom sammansättningen styrelsen kanär ett ansvar av
huvudmannen tillföra institutionen kompetens och ibland underlättaäven även
förankring i olika samhällsgrupper och organisationer. Europarådets expert-

förordar sådan modell och kunniga politiskt obundnaattgrupp en anser men
människor med fördel skulle ingå i institutioners styrelser.kunna Lands-
tingsförbundets kulturmätarprojekt fram till stiftelsemaskom styrelser oftaatt
har uppgift i förhållandeoklar till både huvudman och institution. Styrel-en
sepoliriker "sittaupplevs på två stolar" och deras position i för-anses svag

Bet. l993l94zLUl2. 1993/94225.rskr.
Fi 1994:03.
SOU 1994:147: Former för statlig verksamhet. Delbetänkande Utred-av

345ningen verksamheter beroende statligt stöd.ärom som av
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hållande till landstingets kulturnämnd eller överordnade Manorgan. menar
vidare logiskt i utvecklingen tydliggöra mellangränsernaatt ett steg mot att
politik förvaltningoch kulturinstitutionema och tydligarestörreatt ettvore ge

i deras roll utförare/producenter.ansvar som
Styrelsemas roll särskilt viktig i förhållande till institutionens konstnär-är

lige ledare eller chef. Tradition och respekten för den konstnärliga integriteten
leder till styrelserna inte beslutar eller motsvarande. I ställetatt repertoarom

styrelsemas inflytande genom chef.utövas val Denna ordning visathar sigav
ändamålsenlig. Denna ansvarsfördelning bör gälla fortsättningsvis.ävenvara

De flesta chefer för statliga och regionala kulturinstitutioner På lo-är män.
kal nivå inom folkbiblioteken förhållandena detär Det angelägetärmotsatta.

jämnmed könsfördelning på chefsbefattningar inom hela kulturområdet.

20.4 Finansiering bidragssystemoch

Människors intresse och och kvaliteten i kulturverksamheten ärengagemang
avgörande för individemas beslut använda sina till kultur. Det äratt pengar

förockså det ligger till offentligagrund beslut stöd till kultu-som organs om
Här diskuterar möjligheten mångsidig finansiering kul-ren. av en mera av

och formerna för flexibelt stöd till institutionsverksamheten påtur ett mera
regional nivå.

20.4.l Privat finansiering kulturav

Privat finansiering kultur det individerna själva förutöver är to-av svarar- -
talt begränsad betydelse för svenskt kulturliv. Däremot kan den spelasett av

viktig roll för enskilda verksamheter, föreningar eller institutioner.en
Medlemsavgifter gåvoroch de vanligaste förutom arbete,är sätten, eget

för enskilda bidra finansieringentill föreningar. förDet har betydelseatt av
lokala föreningar. Gåvor spelar ibland förroll omfattande satsningar ellermer
investeringar kulturinstitutioner.görssom av

Många kulturinstitutioner och vissa andra kulturverksamheter har vän-
föreningar och kan på det få vissa intäkter. Vänförenin spelar ocksåsättet gar

viktig iroll vården intresserad och publik för spridaochen trogen attav en
information och kunskap verksamheten.om

Intäkter från försäljning och blirtjänster alltmer vanligt. Särskiltav varor
har utnyttjat det kompletterande intäktskällamuseerna attsom en genom

bygga välsorterade museibutiker. För i länder där det offentligaupp museer
stödet till intekultur lika utbyggt Sverige,iär denna intäktskälla vik-ärsom
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tig. Uthyrning lokaler och utrustning kulturinstitutioner förfogarav översom
kan vissa intäkter, liksom möjligheten sälja tjänster skilda slag.ge att av

Möjligheterna till privat finansiering i de former vi här berört börsom
kunna utvecklas ytterligare. Förutom det kan tillföra kulturlivet ytterligareatt
medel det ocksåär förstärkasätt samspelet mellan kulturlivetett ochatt en-
skilda.

I det följande går vi in på ytterligare några fmansieringsmöjligheter.

Sponsring

Systemet med sponsring har under de decennierna blivit allt vanligaresenaste
och förekommer hos många kulturinstitutioner. Det gäller framför allt för
musik- och operainstitutioner. Drygt hälften de statsstödda symfoni- ochav

Ävenkammarorkestrama har intäkter från sponsring. Operan i Stockholm
och GöteborgsOperan har sådana intäkter. Sponsring spelar viktig roll viden

gästspel, utställningar och festivaler. Detta sponsring i detevenemang ärsom
formatetstörre Men förekommerdet också del lokal sponsring konser-en av

hembygdsdagar, utställningar på kommunalater, o.dyl. Det totalamuseer
värdet sponsring kultur uppskattas för innevarande år till 150 miljo-av av ca

kronor. Initiativet till den Västsvenska Kulturfonden försökner är ett att
skapa näringslivsengagemang i form enskilda företagsänen annan spons-
ring.

Sponsring ska inte förväxlas med gåvor och bidrag form för af-ärutan en
färsmässigt samarbete där båda förväntar sig fördelar. Förparter sponsom
handlar det i regel förstärka sin image i förhållande till kunder ochattom egen
personal, för handlar det få medel till verksamheten.mottagaren Iblandattom

sponsorsbidragen vissa bestämda verksamheter utlandstur-avser t.ex.som
néer eller gästspel, i andra fall den löpande verksamheten.

En viktig förutsättning för företagens intresse uppträdaatt ärsom sponsor
möjligheten till avdragsrätt för bidragen. Några särskilda lagregler för spons-
ring finns avdragsrätten bedöms bakgrund allmänna Skattereg-utan mot av
ler innebär avdrag förmedges sådana kostnader avseddasom att är attsom

eller bibehålla intäkter till För avdrag ska medgesgenerera attsponsom. av
skattemyndighetema ska motprestationen stå i rimlig proportion till bidraget.
Flera upplever för närvarande de har problemstora med lokalasponsorer att
Skattemyndigheten tolkning reglerna.av

Sponsring kultur har bred inom svenskt kulturliv. tidigareEnav acceptans
avvisande inställning finns knappast kvar. Sponsring har därmed blivit en
etablerad form för finansiering och samtidigtär breddasättett att engage-

och intresset för vissa former kultur och för vissamanget kulturinstitu-av
tioner. Vi vill betona sponsorbidrag inte ska påverkanatt sätt utövaett attvara

den konstnärliga inriktningen. De institutioner och väljergrupper attsom
sponsorbidrag måste tydliga i kravet på självständighetta emot och obe-vara 347
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roende. Ett överdrivet med skaffa kan till för-arbete ledaatt sponsorer en
skjutning verksamhetens inriktning och sikt påverkapå den konstnärligaav
verksamheten. Evenemang väcker massmediers uppmärksamhet, byggersom
på aktuella och trenderpopulära kan öka på bekostnad konstnärligt lcrä-ettav
vande arbete präglat förnyelse och utveckling.av

frånBidrag Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden tillförs sedan år 1928 medel från kvarlåtenskap efter
släktingar inte har skrivit Fondens medelnärautan testamente.personer som

förvaltas och används for bidrag till insatser for vård fostranochstatenav av
barn och ungdom 1969och sedan år med funk-även omsorg om personer
tionshinder. Medlen får enligt nuvarande interegler användas till verksamhet

och kommun ska bekosta. I första hand ska medlen användas förstatsom
stöd till frivilliga och ideella insatser. Enskilda beviljas enligt praxispersoner
inte fonden. fördelningsbara 150stöd Det årliga beloppet uppgår till mellanur

200och miljoner kronor.
l regler fondens ändamål inte kultur ändamå-nämns ettsom anger som av

len. Det finns dock inget i reglerna hindrar fonden från stödja projektattsom
med kulturell inriktning. flera tillfällenVid har också fonden kulturpro-stött
jekt.

vår uppfattning pd blandDet satsningar kulturell verksamhet barnär att
och ökad skaungdom i utsträckning kunna stödjas med medel Allmännaur
arvsfonden. I kapitel 10 Ungdomars vilja och val har vi tagit möj-dennaupp
lighet och betydande del medel arvsfonden bör kunnaattmenar an-en av ur
vändas för stärka barns och ungdomars skapande verksamhet. Enatt egen
sådan förskjutning i användningen fondens möjligmedel inomär göraattav

för nuvarande regler. Arvsfondsdelegationen bör då före-utökas medramen
trädare for Kulturdepartementet.

Avgifter pd oinspelade videobandljud- och

Frågan avgifter på oinspelade ljud- och videoband sin grund ihar rät-attom
privatkopieringtighetshavarna förlorar betydande inkomster grund denav

tillåten enligt § teknik möjligtll upphovsrättslagen. Dagens detär görsom
snabbt framställa antal exemplar, vilket tidigare reproduktions-att ett stort

teknik knappast också möjligtmedgav. Det framställa kopior iär att som
många fall lika kvalitet originalet.högär av som

förtsFörslag avgift band har fram tidigare. Upphovsrättsutredning-om
1983 framlade år sådant förslag innebär den tillverkar ellerett atten som som

importerar band avgifterlägger till organisation derepresenteraren somen
olika rättighetshavarna. Avgiftens storlek bestäms i förhandlingar mellan de
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ersättningsskyldiga och organisationen. Enligt förslaget denna friär att av-
hur influtnagöra medel ska användas. Något förslag till avgift har inte pre-

för riksdagen.senterats
l samband med översynen frlmpolitiken år 1991 föreslogs i betänkandetav

"Filmproduktion och filrnkulturell verksamhet i Sverige" ånyo avgiftenatt
införas.5skulle Här föreslogs viss del avgiften skulle tillföras film-att av

avtalet och användas för stöd till produktion svensk film. Något förslagav
med denna innebörd har inte lagts fram för riksdagen.

I 1992/93:2l4 uttalade föredragande statsråd sitt principiellaprop. stöd för
införande avgiften ansåg förslag inte skulle läggas fram förrän frå-av attmen

färdigbehandlats EU. Lagutskottet uttalade sitt stöd för införandegan av av
avgiften och menade regeringen så det möjligt bör återkommaäratt tillsnart

Åtskilligalag.5riksdagen med förslag till länder inom EU, bl.a. Tyskland,
Danmark och Finland, har redan infört sådan avgift.

EU har inte tagitännu ställning till frågan och det osäkertär medlems-om
förmår komma överens förslagstaterna till avgift Enligt vår mening finnsom

det skäl invänta fortsatt behandling frågan inomatt EU. Om sådanav en
avgift införs bör det då bl.a. viss delövervägas intäkterna ska använ-om av
das för kollektiva insatser inom kulturområdet eller hela intäkten ska till-om
föras upphovsmännen.

påAvgift vidarqförsäüning bildkonstav

Som komplement till den upphovsrättsligaett ersättning droit de suite som- -
för närvarande behandlas riksdagen bör offentligrättslig avgift på vida-av en
reförsäljning bildkonst inte omfattas något upphovsrättsligt skyddav som av
införas. Detta i avsnitt 16.2 Statliga ersättningar bidrag.tas ochupp

Stiftelsen framtidens kultur

Genom beslut riksdagen har delar löntagarfondsmedlen överförts tillav av
särskilda stiftelser medlen.7självständigt förfogar Enöver dessa,som av
Stiftelsen framtidens kultur har bildats i syfte främja vitalt kulturlivatt ett
såväl i Sverige helhet på enskilda Stiftelsen ska enligtsom som orter.
stiftelseförordnandet tillse sitt syfte under minst tio år eko-attgenom ge
nomiskt stöd till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt. Stödet ska

5 SOU 1991:105: Filmproduktion och film/culturel verksamhet Sverige.i
slutbetänkande Utredningen ñlmstödet.översynav om av
Bet. 1992/93:LU44.

7 Prop. l993/94zl77z Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrens-
kraft. bet. 1993/94:UbUl2, rskr. 1993/942399. 349
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stimulera det regionala i vid mening tillväxtkulturlivet och syfta till stärkaatt
och utveckling. regionala intressen bidraLokala och bör i och tillengageras
projekten. Stiftelsen successivt förbruka förmögenhet.ska sin I propo-
sitionen inriktasuttalades insatserna bl.a. bör på projekt attraheraratt som

för närvarande i liten omfattning delungdomsgrupper relativtäven tarsom av
det traditionella kulturutbudet.

Stiftelsen riktlinjer angivithar i sina för verksamheten den kommeratt att
Särskildprioritera insatser riktade till åldersgrupper. vikt kan kommayngre

Ävenpå behoven kulturell stimulans i storstadsrniljöer.läggas andraatt av
eftersatta kategorier, flykting- och invandrargrupper för in-aktuellaärt.ex.
satser.

Stiftelsen har också myndigheter Statens kulturråd, Riks-uttalat att t.ex.-
Ungdomsstyrelsenarkivet, Riksantikvarieämbetet och med uttalat sektors--

för verksamhetsområden, aktuella för stiftelsens bidragsgiv-äransvar som
ning, för kvalitetsprövning.engageras

Stiftelsen har utifrån vissa generella antaganden fönnögenhetsav-om-
kastning respektive inflation gjort bedömningen bidrag ska kunnaatt ges-

199570-75 miljoner årligen i årsunder tio år i storleksordningen kronor
penningsvärde. Stiftelsens medel kommer förbrukade efter tiodärmed att vara

övrigaår. ökning till kulturlivet i jämförelse med friaDenna medel utgörav
inom området tillskott. få betydelsemedel betydande Det kommer att storett

för utvecklingen och fömyelsen inom kulturlivet.
finner rimligt stiftelsens medel används på stärkerVi det sättettatt som

kulturområdet.och kompletterar de insatser myndigheter inomgörssom av
förutsätter stiftelsen myndigheter införDet samverkan mellan och berördaen

beslut Fördelning stiftelsens medel. sådan har etablerats.En samverkanom av
fördelning stiftelsens medel innebärDen nuvarande principen för attav

verksamheten tio år. Om fördelningen istället be-kommer upphöraatt om ca
pågrânsades till avkastningen kapitalet skulle det innebära kulturlivetatt per-

skulle tillföras offentliga utsträckningkunna medel i betydande utövermanent
utgår sådan förändring förutsätter dockde statliga bidrag. En attsom genom

styrelsen ansöker stifteLsdörordnandet.permutation avom
förordar sådan förändring.Vi en

20.4.2 Offentliga tillmedel kultur

påKrav de statliga stödformerna

De statliga stödformemas grundläggande funktion fördela tillär att resurserna
de verksamheter ska stödjas. Anslag och bidrag de konkretaär mest ut-som
trycken för styrning på området.statens
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De statliga stöden ska utformas så de verkar i de kulturpolitiskaatt målens
riktning och främjar mångsidighet, fömyelsekraft, ansvarstagande och effek-
tivitet. Det viktigtär ändamålen tydliga,är olikaatt bidrag inte riskeraratt att
motverka varandra och de utformas enkeltatt Bidragsadmi-sätt.ett
nistration ska så lite möjligt ita anspråk.resurser som

Kulturverksamheter med ambitionen utvecklas i dialognära med deatt
berörs verksamheten måste ständigtsom kunnaav sinaompröva arbetsfor-
De statliga bidragssystemen bör underlättamer. detta.

De statliga stöden ska möjliga följa och utvärdera.vara att upp
I det följande vi behovet förändratar det dominerandeupp attav systemet

för bidrag till icke statlig verksamhet vid sidan stödet till folkbildningenav
det s.k. grundbeloppssystemet för bidrag till regionala kulturinstitutioner.-

Det statliga grundbeloppssystemet

Statliga bidrag i form grundbelopp utgår till vissa dans-av och musik-teater-,
institutioner länsteatrar, stadsteatrar, symfoniorkestrar och kammarorkest-
rar, till regionala länsmuseer och de kommunalamuseer imuseerna
Göteborg och Malmö till länsbibliotek. Bidragsnivåemasamt olika påär
olika verksamhetsområden och det finns mindre skillnader i övrigt, men
grundmodellen densammaär på alla områden. Kulturrådet har i sin utvärde-
ring länsmusiken föreslagit statsbidraget tillav den i framtidenatt också bör
utgå i form grundbelopp.av

Grundbeloppssystemet är schablonsystem. För varje institutionstypett
fastställdes vid införande värdetsystemets grundbelopp. Det utgjordeettav
den genomsnittliga personalkostnaden inom institutionstypen. Det finns totalt

olika grundbelopp; vardera tvåsex och dansområdet respektiveteater-
musikområdet beroende på lönekostnadspålägg ska ingå i bidragsunder-om
laget eller ej på vardera musei- och biblioteksområdet.samt ett Grund-
beloppens storlek räknas varje år enligt vissa fastställda principer.upp

statsbidrag utgår normalt med 55 % grundbeloppet, förav men ny-
etablerade dans- och musikinstitutionerteater-, utgår det under år medtre
60 %. Tilläggsbidrag för regional verksamhet utgick budgetårett.0.m.
1990/91 på dans- och musikornrådet.teater-, Medlen för tilläggsbidrag
omvandlades därefter till ytterligare antal grundbelopp.ett

Statsbidraget går direkt till institutionerna de juridiskaärom egna perso-
Ekonomiska motprestationer krävs från landstingner. och/eller kommuner.

I bidragsförordningama ställs vissa, relativt allmänna, krav på verksamheten.
När infördes avsiktensystemet varje bidragsberättigad institutionvar att
skulle få lika många grundbelopp institutionen hade personal uttryckt isom
årsverken, inklusive visst för köpta tjänster. I dagutrymme har institutioner-

i regel fler årsverken grundbelopp,änna del institutioner väsentligt fler.en
För länsbiblioteken finns inte denna koppling till personalstorlek. 351
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antalet grund-det totala anslaget och det totalaRiksdagen fattar beslut om
bidragsförordningar,Regeringen utfärdarvarje institutionstyp.belopp till

vilka insti-storlek beslutargrundbeloppensbestämmer årligen samt om
budgetpropositionenIbland markeras ibidragsberättigade.tutioner ärsom

utfärda komplet-Kulturrådet kanavsikten med grundbelopp.vad är nyasom
på degrundbeloppenfördelar inom de givnaterande bestämmelser, ramama,

bidragsgivningen.institutionerna följerbidragsberättigade samt upp
hafthar det starkutformats och tillämpatsSom grundbeloppssystemet en

minskatinstitution någon gång fåttharstöd. Ingenkaraktär ettpermanentav
för varje in-år mindre antal grundbeloppgrundbelopp. På harantal ettsenare

grundbelopp.begränsad tid s.k. rörligabörjat fördelas förstitutionstyp som

Grundbeloppssystemetsförtjänster och brister

vidvärderatsochgrundbeloppssystemet harErfarenheterna summeratsav
tillfällen iTeaterutredningen,också berörtsnågra olika Det har rapporterav

kulturpolitik.i europarådsstudien svenskRiksdagens revisorer ochfrån av
föl-sammanfattas påförtjänster och brister kanErfarenheterna systemetsav

jande sätt.
har varit lättpositiv. SystemetSchablonkaraktären har över-attsetts som

lättbeslutsfattare ochverksamhetsansvariga ochdiskutera förblicka och att
lcrångligt beräk-Samtidigt krävsbidragen ska fördelas.administrera när ett

olikahöjningenfram till den årligaför kommaningsförfarande att av sex
grundbelopp.

varitvissa principer hargrundbeloppen enligtuppräkningenDen årliga av
planeringekonomiska medanunderlättat derasför ochförmånlig mottagarna

indexbundna bidrag.bort frånalltmer önskar kommastaten
vid institutionerna hargrundbeloppen och personalKopplingen mellan

för mycket fokuserarsynpunkt alltväckt del En är att systemet per-en
personal. Detfokuserar fast anställdallt för mycketsonal, detattannanen

och antalinstitutioner antal årsverkenalla mellanfinns för nästangap som
verklig.personal mindregjort anknytningen tillsamtidigtgrundbelopp har
ochå sidanderas huvudmänmellan institutionerna ochDiskussioner sta-ena

utvecklingsidéeribland handlat mindreå den andra harföreträdaretens om
fyllaoch utvecklingsbehov än gapet.attom

8 statlig förvaltningoch granskningUtbudet dansteater aven avav -
1983:51.Riksrevisionsverket Dnrfrånkultur. Rapport

KultunådetKOSK. Rapport frånoch kulturpolitikenKommunerna, staten
1984:3.

grundbeloppssystemetdet1994: Utvärdering statligaLBerggren av
Studie för Kultunitredningen.1974-1994.
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Grundbeloppssystemet har varit effektivmycket form för få framen att
satsningar från och huvudmännen under uppbygg-gemensamma staten ett

nadsskede. Sedan ekonomin på håll har stimulansenömse tillstagnerat turne-
rande, målgruppsinriktat arbete och konstnärlig och förnyelse varitannan
otillräcklig. Kraven i bidragsförordningama på verksamheterna har varit för
allmänt hållna för ha styrande effekt. Det mycket begränsade antalet rörligaatt
grundbelopp har inte räckt till för fungera stimulans. Samtidigt har detatt som
statiska i bidragsfördelningen inneburit ekonomiskmomentet trygghet för
institutionerna och deras huvudmän.

Ett statsbidrag till regionalt verkande Iazlturirtstitutionernytt

Vi föreslår det statliga stödet till regionalt verkande kulturinstitutioneratt re-
formeras. Eftersom vi i framtiden böräven medverka tillatt statenanser att

den konstnärliga och professionella utvecklingen regional nivå,garantera
bör kunna ställa vissa krav på de olika institutionerna och ha inflytandeett

proportionernaöver mellan olika konst- och verksamhetsområden avvisar vi
tanken på samlat bidrag kulturpåse till all regional kulturverksarnhet.ett Vi
föreslåri stället reformering inom det nuvarande bidmgssystemets grund-en
principer.

Syftet med vårt forslag regionalt grundbidrag stimulera till konst-ärom att
närlig och förnyelse till ökad samverkan geografiskaöver ochsamtannan
verksamhetsmässiga Syftet också flytta fokusgränser. är från fråganatt om
personalkostnader och personalstorlek till frågan verksamhetens resultat.om
Det kräver ändringar i bidragstekniken, ökad rörlighet i bidragsgivningen,

tydlighet frånstörre sida på de punkter där bör ställa kravstatens staten samt
systematisk uppföljning och utvärdering.mer

Det bidraget bör utformas schablonbidrag. Nuvarande kopp-nya ettsom
ling till personalkostnader och personalstorlek bör Beräknings-överges.
tekniskt bör enklare dagens. Sammaän schablon bör förgällasystemet vara
samtliga institutionstyper får regionalt grundbidrag dvs. alla harsom som nu
gmndbeloppsstöd länsmusiken. Därmed underlättas både samverkansamt

prioriteringaroch mellan olika institutionsområden.
När inte vill anknyta till personal och personalkosmader svårtdetärman
finna någon enskild verksamhetsfaktor någorlunda jäm-att rättvissom ger en

förelse mellan olika institutioner. Vi föreslår därför fritt fastställeratt staten ett
belopp, förslagsvis 100 000 kronor, schablonen. Denutgör ska dåsom avse
bidragsbeloppet, inte beräkningsunderlag på vilket ska räkna vissett man en

för få fram bidraget. Därmed släpper vi också inslaget någotprocent att ettav
högre procenttal för dans- och musikinstitutioner.teater-,nya

Kravet på ekonomisk frånmotprestation landsting och/eller kommun er
för de institutioner erhåller grundbelopp bör finnas kvar. Det får dåsom nu
uttryckas i andra i viss andel grundbelopp. Uppföljningän ochtermer ut-av 353
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värdering huvudmannens ekonomiska insatser kan hanterasättav ett attvara
frågan.

De krav verksamhetsmässiga motprestationer finns i dagens bi-som
diagsförordningar bör tydligare. Samtidigtgöras bör utforma kriterierstaten
för fördelning bidragen dessa lcrav. Kraven skamotav som svarar vara av
kulturpolitisk karaktär inteoch träda institutionernas konstnärliga och profes-
sionella frihet fömär. Staten bör utforma lcriterier för måluppfyllelse.även

Rörliga grundbelopp har visat sig ha klara utvecklingseffekter. Andelen
rörliga grundbidrag bör därför väsentligt högre i grundbeloppssyste-änvara

kanske på nivån 20 % det totala antalet grundbidrag. Med oförändradmet, av
total bidragsram innebär det samtidigt sänkning det fasta stödet till insti-en av
tutionerna. En sådan förändring bör utifrån till olika områdens skildagöras
förutsättningar, bl.a. med hänsyn till länsmuseemas uppdrag inom kulturmil-
jövården. Genom rörliga grundbidrag kan tidsberänsade nationella uppdrag,
genreproñlering, samarbete institutionsgränseröver och geografiska gränser
och med i omvärlden och utvecklingsarbete stödjas. Rörliga bi-parter annat
drag bör inte bindas till och ändamål för allra högst fem år.änett samma mer
En del de rörliga grundbidragen bör rörliga också mellan institutions-av vara

Fördelningen rörliga grundbidrag hela tiden i takt medomprövastypema. av
olika ändamål genomförts. Men Fördelningen övriga grundbidragävenatt av

bör återkommande utifrån genomarbetad uppföljning ochprövas en ut-mera
värdering i dag.än

Bidragen bör utgå till dans- och musikinstitutionerteater-, samt museer
och länsbibliotek. Grundbidrag bör kunna utgå till ñlm-även och medieverk-
samhet regionalpå nivå.

Det kan utformas med eller indexuppräkning schab-systemet utannya av
lonen. Väljer modell indexupprälcning får allt för ökatutan utrymmeman en
statligt formenstöd fler grundbidrag.av

Man kan samla bidragen till samtliga institutionstyperi enda statligtett
budgetanslag, åtskillnad mellan olika verksamhetsområden. Vi utgårutan
dock från riksdagen vill påverka proportionerna i statsstödet mellan olikaatt
konst- och verksamhetsområden. förordarVi då samlat statsbudgetanslagett
till regionalt verkande kulturinstitutioner ochinom riks-regeringenvars ram
dagen markerar hur belopp ska gå till och dans, musik,stora teatersom mu-

och länsbibliotek. En viss del det totala antalet grundbidrag bör dockseer av
rörliga områdesgränsema.övervara

föreslagnaDen bidragsschablonen 100 000 liggerlcronor lägre 55 %än
samtliga dagens olika grundbelopp. Det föreslagna alltsåsex systemet ger

fler lägre enheter fördela. Det möjligheter hantera bidrags-öppnaratt attmen
fördelningen första året med det olika sätt.systemetnya
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Vi vill illustrera den bidragstekniken följande exempel. Vinya hargenom
valt teaterområdet. Budgetåret 1994/95 utgick totalt 300 miljoner kronor i
statsbidrag till de berörda i form 2 431,5 grundbelopp,teatrarna 33av varav
rörliga. Med 55 % i statsbidrag på grundbeloppet fick de antingen 123 600
eller 114 400 kronor gnmdbelopp i bidrag beroende lönekost-per om
nadspålägg ingår bidragsunderlag eller ej. Införteaterns regio-ett nyttman
nalt gmndbidrag 100 000 kronor blir antalet grundbidrag 3 000.om Detca
första året med det kan inleda med fördela likasystemet månganya man att

grundbidrag till varje de har grundbelopp inya dag dvs.teater totaltsom
2 400. Om dock något färre till de i dag har detman lägreger teatrar som
grundbeloppet kommer varje i första ledet få 80 % dagensteater att stats-av

Återståendebidragsnivå. drygt 600 grundbidrag drygt 60 miljoner kro-nya
nor kan antingen fördelas till samtliga institutioner, så fårde oförändratatt
totalt bidrag jämfört med året innan, eller fördelas till prioriterade ändamål en-
ligt vissa kriterier. På teaterområdet kommer i kapitel 21 musik-att attange

och dans sådana liksomär regionaltteater ansvarstagande omfat-ston genom
tande tuméverksamhet o.dyl.

Ansvarsfördelning mellan riksdag, regering och Kulturrådet bör följa
dagens ansvarsfördelning. Riksdagen fattar beslut det totala anslaget ochom
det totala antalet grundbidrag till varje institutionstyp. Regeringen utfärdar
bidragsförordningar med de grundläggande krav ställer påstatensom
bidragsmottagarna och beslutar vilka institutioner bidrags-ärom som
berättigade. Riksdagen eller regeringen andelen rörliga grundbidraganger

hur del dessa rörliga ocksåsamt ärstor konst-över och verk-av som
samhetsområdesgränsema. Kulturrådet kan utfärda kompletterande bestäm-
melser, fastställer inom de givna kriterier för bidragsfördelningen,ramarna
fördelar grundbidragen de bidragsberättigade institutionerna följersamt

bidragsgivningen.upp

Sammanfattning

I kapitlet betonar

kulturpolitiken ska skapa förutsättningar föratt verksamhet- en
rad olika områden, inom olika konstarter och bli till-samtgenrer
gänglig för så många möjligt,som

huvudansvaret för förverkliga idénatt kulturi hela landetatt om-
ligger lokal nivå,
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framtidaden fördelningen statligt stöd bör hänsynstörreatt taav
till kravet konstnärlig kvalitet och förutsättningar för konstnärlig

utveckling och förnyelse,och kulturell
verksamhet vid de regionala kulturinstitutionerna utformasskaatt

på sådant verksamheten kommer ocksåhela länetsättett att men en
vidare region län till del,än ett
betydelsen till kulturinstitutionema utformasuppdragen medattav
hänsyn till avvägning mellan

samhällsuppdrag frihetoch-
förnyelse och kontinuitet-

producera och vidare arbetssätt,att ett-
huvudmannens för institutionerna sinaökar ansträng-attansvar
ningar få och bredare publik.störreatt en

I kapitlet föreslår vi

skillnader i statliga övriga offentliganuvarande ochatt stora
insatser för konstarter har,olika verksamheter, och genrer som
respektive fasta institutionerinte har, reduceras,

proportionerna mellan satsning på kulturinstitutioner och stödatt
professionell formertill verksamhet i andra förändras,

kulturinstitutionerdet statliga stödet till regionalt verkande böratt
stödja stimulera profilering mångfalden regionaltoch ökaren som

nationellt,och
fördelning offentliga tillnuvarande det stödet producenter,att av

distributörer, och publikorganisationer bör övervägasmottagare
uppnå effekt,med hänsyn till bästa samladesträvan att

frånförskjutning i olika former det producerande uppdragetaven
Riksteatern, och Riksutställningar till nivå,Rikskonserter regional

regional medfinansiering statligt finansieradeökad den högtav
kulturen i Stockholm,

nationella till vissa institutioner eller verksamheter böruppdragatt
utveckling konstrikt-metod för och förnyelse inomses som en en

verksamhetsforrn,ning, ellergenre
i ökad utsträck-kulturell verksamhet bland barn och ungdomatt

ning ska kunna stödjas med medel Allmänna arvsfonden,ur
fördelning från Stiftelsen framtidens kulturmedel begrän-att av
till avkastningen kapitalet,sas

det statliga stödet till regionalt verkande kulturinstitutioneratt
reformeras och med regionala grundbidrag införs,systernatt ett

andelen rörliga grundbidrag bör väsentligt högre iänatt vara
dagens grundbeloppssystem, kanske nivån 20 % det totalaav
antalet grundbidrag,
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regionaltsamlat statsbudgetanslag till verkande kultur-insti-ett
tutioner inom regeringen och riksdagen markerar hurvars ram

belopp tillska och dans, musik, ochstora teatersom museer
länsbibliotek.
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21 Teater

Teatern, med sin kombination ord, bild, rörelse, ljud, ljus och musik,av er-
bjuder allkonstverkets möjligheter och fascination. Kontakten mellan scen
och salong viktigär dimension for aktörerna och för publikensen upplevelse.

Teaterverksarnheten utbudsorienterad.är Antalet producenter, både insti-
tutioner och fria ochär teaterforrnema många. Teater igrupper, stort radio
och television når publik.storen

Amatörteatern utvecklas människors lust och behov uttryckaur attav ge-
idéer och erfarenheter. Initiativen kommer dels frånmensamma olika grupper

människor, dels från studieförbunden del i derasav utbud kultur-som en av
cirklar.

21.1 Möjligheter och problem

Utvecklingen teateromrâdet de 20 åren karaktäriserassenaste attav
antalet teaterinstitutioner och antalet fria ökat,grupper-
utbudet föreställningar totalt ökat något, med svängningarav mellansett-
olika år,
utbudet från regionala och fria ökat medan före-teatrar antaletgrupper-
ställningar från Riksteatern minskat,
antalet teaterbesök minskat påtagligt,-
det det flerär gåtttrots minst gång åretpersoner teater ännu som- en om
det for tjugo år sedan,var
radioteatems publik minskat ochavsevärt utbudet i televi-att teater- av
sionen ändrat karaktär radio och fortfarande når mycketsamt att tv storen
publik,
amatörteaterverksamheten och samverkan mellan och profes-amatörer-
sionella ökat,
utbudet sådant konkurrerar med människorsav tid ochsom teatern om-
intresse, television och film också andrat.ex. fritidsmöjligheter, ökatmen

sedankraftigt 1974,
bidragen från landsting och kommuner ökatstat, väsentligt i fast- pen-
ningvärde, for del dock framför allt under 1970-talet.statens

För utförligare beskrivning teaterområdet hänvisar vi i förstaen handav
till utvärderingsrapporten, till Teaterutredningens betänkande, till Teaterkost-
nadsutredningens betänkande teaterstatistikenJtill den officiella I vårsamt

1 SOU 1994:52: Teaterns roller. Betänkande Teaterutredningen. 359av
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betän-vi till Teaterutredningen. Dessfrågordiskussion olika anknyterav
remissinstansema.positiva reaktioner fråndelentillkande störstamöttes av

remissam-hänvisas till denrernissbildenvill studeraDen närmaresom
gjort 199441-14.Kulturdepartementetmanställning som

mångfald i fråga1974 ökadsedan harUtvecklingen teatrar,gett omen
teaterinsti-geografiska närheten tillföreställningar. Denuppsättningar och en

framförarrangörsledet,Det lokalamånga människor.har ökat förtution som
finnsårenföreningar, har stärkts. Delokalabestår Riksteaternsallt senasteav

grund frusnasviktar framför alltarrangörsledettilldock tendenser att av
efterfrågan har min-bidrag. Skolornasminskade kommunalaeller teater

omorganisationer.besparingar ochkommunalaskat genom
Ökningen minst gång året ochgår påantalet teater en ompersoner somav

samband. En del deförefaller haamatörteaterverksarnhetenökningen ett avav
bygde-olika arbetar,förmodligen vunnitsharteaterbesökarna genomnya

delvisförankring amatör-med stark lokalsommarspeloch ges renasom som
proffs.ochmellanofta samarbete amatörerföreställningar ettsommen

hel-professionellapublik. DenTeaterinstitutionema har teaterntappat som
vunnit någrahar varkenolikaskillnader mellandet finnshet, storateatrar,

hos debesöksintressetförmått hållabesökare ellerskaror mestuppeav nya
publiksiffromanedgången iförklarasTill någon delteaterintresserade. attav

avsedda förinteföreställningsformer och lokaler ärvaltmedvetet somman
allt hårdare konkurrensensökas i denorsakernaTill del kanpublik.stor en

nöjesindustri.television ochfrånintresse b1.a.människors fria tid ochom
konsu-perioden, ökathelahar, änkostnader överTeatramas sett mer

frånockså ökat. Anslagenintäkter harmentprisindex. Teatramas stat,egna
sjunkandeTillsammans med deökathar docklandsting och kommuner mest.

sjunkitproduktivitetteaterinstitutionemasinnebär dettapubliksiffroma att
Även olikaskillnader mellanfinns detbetydligt. här teatrar.

svårförklaradvarkenteaterområdetutvecklingen påekonomiska ärDen
iförändringarklarlagt hurTeaterkostnadsutredningen haroväntad.eller so-

samband medkostnaderavtalsregleradearbetstidslagstiftning,ciala avgifter,
så-teaterverksamhetensamtidigtkostnadernaturnéer dragit somuppm.m.

rationaliseringsmöjligheter. Ibegränsadeverksamhet harkonstnärligsom
reformer.beslutadepolitisktutgifterna påoffentligaövrigt de ökadeberor
därförläggahar valtlandsting och kommunerStat, attteateratt mer pengar

kultursamhället.värdefull delden äransett att avenman
diskussionenföridåVilka frågor bör sätta teaternscentrum omman

avsnittet Denteater Isatsning påfortsattaoffentliga sektornsdenframtid och
vi kallarkring vadinleder medteaterpolitikenframtida tea-ett resonemang

1975-1990 särskildamedlcostnadsurvecklingSOU 1991:71: Teaterns stu-
Teaterkosmads-Betänkandeoch Riksteatern.Operan, Dramatendier avav
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dynamik. Det följs frågorna motiv och måltems för teaterpolitiken.av om
Därefter vi följande frågor:tar upp

och publiken,teatrarna-
tuméverksamheten,-
musikteatem,-
vissa andra teaterformer samt-
samspelet mellan professionella och amatörer.-

21.2 Den framtida teaterpolitiken

21.2.1 Teaterns dynamik

Man kan knappast tänka sig 1974 års kulturpolitik det vitala teaterklima-utan
i Sverige under slutet 1960-talet och början 1970-talet.tet Teaternav av var

de krafter banade för utvecklingenväg kulturpolitiken och komaven som av
samtidigt den. Det fanns dynamiskt förhållandeatt mellanettgynnas av tea-

och det omgivande samhället.tern
Under 1980-talet gick detta dynamiska samspel förlorat. Det berodde inte

bara på decenniet inleddes med kritik politiska kultur.att vänsternsen av
Åtskilliga 80-talsidéema främmande för uttrycksmedel. Iav teaternvar som
den intellektuella debatten stod frågor på dagordningen hade svårt attsom
finna fäste på Det blev andra konstarter drog tidensscenen. nyttasom av
idéer. Den energi, de begåvningar och de intellektuella tidigareresurser som
hade sökt sig till valde allt oftare andra arbetsområden. En förskjut-scenen
ning från det lokala och provinsiella till det internationella och urbana bidrog

Ävenockså till ställa den decentraliserade svarslös. deatt teatern om nya re-
gionala fann sina arbetsformer och i vissa fallteatrama utvecklades konstnär-
ligt, förblev i någon mening osynlig. Kanske måste viteatern nöjda medvara

antalet teaterbesök inte minskade meratt ännu
Resonemanget ansluter till den speglingnära teaterutvecklingenovan av

Teaterutredningen redovisade i bilaga skriven Leif Zem. Där fram-som en av
hålls också på år blivit föremål för form konkur-att teatern senare en ny av

utvecklingen på medieornrådet. Det inte baraär mängden ka-rens genom av
naler för information och underhållning har ökat, det framför allt of-ärsom
fentlighetens ändrade funktion har betydelse. Samhällsteoretiker ochsom so-
ciologer talar spridning uppmärksamheten eller förlustom en av cent-en av
rum.

Vilka slutsatser kan vi då dra teaterutvecklingen sedan 1974av
Den första slutsatsen gäller konstform. En teaterföreställningteatern som

allkonstverkär Som sådant har den potential ochett sprängkraft fåen en som
andra konsnärliga uttryck. En kulturpolitikens uppgifter bör för-av attvara

möjlighet bevara sinteaternssvara att egenart.
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I detta ligger slå vakt mångfalden. De och fastadeatt stora teatramaom
ensemblema har viktig funktion för uthållighet kvalitetochgaranteren som
Stora många gånger de står starkast det gäller hävdaär närteatrar att tea-som
terkonstens integritet. lika oftaMen det små, fria, kanske uddaär grupper

hittar till inte-prövar publiken ochgränser, vägarteaternssom som nya som
föreställningar med pedagogiskt arbete. Innehåll och format ocksågrerar men

de praktiska och organisatoriska formerna måste få olika mellan olikavara
och uppsättningar. Många modeller bör möjliga och det offentligateatrar vara

stödet till det.anpassat
Utvecklingslinjema i samhället och inom inte alltid i takt medärteatern va-

randra. Ibland finns det dynamiska iblandsamspelet, saknas det. När det
saknas kan förefalla otidsenlig, inåtvänd eller Kulturpoli-stagnerad.teatern
tikens uppgift då impulser till utveckling och på utveck-är att attge svara
lin inifrångssignaler teatern.

För generationer mångfaldenmed tv-kanaler, musikvi-växersom upp av
deo, dataspel interaktivaoch medier kan förefalla föga spän-teatern vara en
ningsfylld konstart. klyftanKanske kan överbryggas fort-teaternattgenom

sig de uttrycksmedlen, och dem i sin tjänstsätter närmaatt tarnya mer mer
skaparoch och gamla former. Kanske handlar detsyntes att troen av nya om

på istyrkan ursprungliga uttryck, på det direkta mellan skåde-mötetteaterns
spelare och publik, och förmågan nå fram gestaltningenatt genom av
frågor och alla.berörteman som oss

Teatern behöver för omprövning, experiment och profileradeutrymme
satsningar. Styrelser, teaterchefer på bådeoch personal har rät-teatrarna en
tighet och skyldighet sig det i GävleFolkteatems satsningatt ta utrymmet.en

"Den vreden" ovanligt konsekvent exempel just detta.stora ettvar
Teaterutredningen konstaterar "att det går koppla konstnärligateatramasatt

till enskilda teaterledare lyckats frigöra ensemblemas konstnärligatoppar som
förmåga. äri gradTeaterkonsten hög beroende den mänskliga kreativitetenav
uttryckt i såväl kollektiva enskilda former." Man kan skapasom gynnsamma
förutsättningar goda kan aldrigatt teatrargenom ge resurser men man-

särskilda utlöser spännande utveckling. Den uppstårgarantera att resurser en
många gånger helt oftaandra orsaker, därför lyckliga personkonstella-attav
tioner råkat uppstå. En viktig uppgift för landsting och kommuner ärstat, att
kunna den utveckling gå till verksam-med stödmöta typen attav genom-
heter under period befinner sig i dynamisk utveckling och draattsom en en -
tillbaka stödet det spelat sin roll.när ut
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21.2.2 Motiv måloch för teaterpolitiken

Motiv för det offentliga teaterstöder

I betänkandets inledande kapitel och i föregåendenärmast avsnitt har vi angett
de kulturpolitiska motiven för de offentliga insatserna på teaterområdet.

I avsnitt 5.2 Motiv för offentligt lculturstöd har vi också prövat analyse-att
detta utifrån ekonomisk teori. Om tillämpar den ochra använder denman

terminologin på teaterområdet motiveras teaterstödet framför allt av
"Kollektiva nyttigheter", "Lång tidshorisont" och "Fördelningspolitik". Tea-

existens- och opitionsvärde, detta människorterns tycker det bör finnasatt att
de inteäven går på och kansketeater aldrig kommerom teater göranu, att

det, kollektivär nyttighet. Att värna teaterkonstens fortbestånden ochom
utvecklingsmöjligheter, för experimentt.ex. ochatt utveck-ge resurser
lingsarbete inte omedelbara resultat, handlar också kunnasom ger attom an-
lägga långt tidsperspektiv. Stödet till regionalaett landet tillteatrar runt,
Riksteaterns och andras tuméverksamhet o.dyl. utslag fördelnings-är ett av
politiska överväganden, fördelningspolitik med geografiska förtecken.

Mål för teaterpolitiken

Som sektorsmål för teaterområdet föreslår vi följande.

Teaterpoljtiken ska

öka tillgängligheten till intressetoch för olika slags teater,-
förutsättningar för teaterproduktion hög konstnärligge nivå i-

landets olika delar och i olika produktionsforrner,
främja kvalitetssträvanden, utveckling och förnyelse i det skapande-
arbetet och i publikkontaktema,
stimulera samverkan mellan och professionella.amatörer-

21.2.3 Teatern och publiken

I flera tidigare kapitel har vi berört producentemas och då särskilt institutio-
förhållande till publiken och, inte minst, till dennernas del allmänhetenav

inte del det bjuds. Att förlorattarsom publik viav teaternsom ser som en
maning till nyorientering och ökad intensitet i teaterarbetet.

Våra viktigaste slutsatser kan sammanfattas i följande punkter.
Om ska kunna vidga sin publik måste flerteatern deän nedan intresserade

känna sig starkt berörda och lockadeteaterns uttrycks-temanav teaternsav
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inte i första informationsfråga. handlarmedel. Det hand Detär attmer omen
form och innehåll andra erfarenheter.speglagenom

utsträckning aktiva ochPublikarbetet har hittills i fungerat de väl-stor
Därför har särskilt effektivtmotiverade deltagarnas villkor. det inte varit gent-

eller aldrig går på Mycket hänsyn be-sällan störreteater.emot grupper som
mindrehöver till den osäkerhet, de skilda sociala och denmönster teater-tas
långt ifrånhos dessa ska kunna vinna dem. Eftersom de ut-teaternomvanan

satsning mångfaldnågon enhetlig kräver det samtidigtgör engrupp
människor intePersonliga kontakter det effektivaste nåär sättet att som

tillhör teaterbesökarna. kan i många fall skede regelbundna Det genom sam-
med organisationer, samverkan vissa utvecklatverkan olika teatraren som

Skådebanerörelsen, f.n. består femtontal regionalamed framgång. ettsom av
organisationer, tyngdpunkten i sitt publikarbete teaterområ-och lokala har

Huvudmålet vinna publik. Samspelet mellan de fastadet. är att teatrarnany
ytterligare. Samspelet mellan skådebanomaoch skådebanoma kan utvecklas

utvecklingsmöjligheter.och Riksteaterns föreningar har likasålokala stora
Grunden för nyligen lagts överenskommelseökat samarbete har genom en

Samtidigt skådebanoma, bl.a.mellan Riksskådebanan och Riksteatern. kan
konst-flera håll etablerats med Folkrörelsemasden samverkangenom som

fasta påfrämjande, fler konstområden. bör dearbeta Teatern ävenöver ta
fasta påmånga önskemålen från bl.a. direkt samarbete,amatörteatem taom

få delta i skapandemänniskors önskan att en process.
utbildaförstärka insatser for inspirera ochTeatrarna behöver också sina att

Deteffektivare stöd i publikarbetet.de lokala och dem ännuarrangörerna ge
andra läggerideella arbete teaterföreningarnas medlemmar och är avnersom

och landstingen har förbetydelse. Både kommuner ettstor ansvar ar-
rangörssituationen i inte minst det gäller de för vilkalänen, när ärteatrar man

matchalandstings långt gångna planer påhuvudman. Norrbottens läns att
konstruktivtkommunala regionalt arrangörsstöd sättärett ettpengar genom

stärka arrangörsledet.att
Särskild bör läggas vinna de bl.a.att samver-unga genomomsorg ner

utgåsjälvklartkan med skola och förskola. Teaterns insatser bör sättett
professionellafrån elevernas förutsättningar, avkall dengörutan att teatern

enbart tillkvaliteten i sin medverkan. Den varken behöver eller bör begränsas
föreställningar.

21.2.4 Teater för barn och ungdom

Spelåret 1993/94 de statligtUtbudet bam- och ungdomsteater är stort. gavav
9 500institutioner och fria tillsammans drygtstödda teatrama grupper --

000barn ungdomsföreställningar för publik på drygt 920och personer.en
turné-Genom Riksteaterns, inte minst de frialänsteatrarnas och gnrppemas364
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Svensk har också högt in-sprids utbudet landet. bamteaterverksamhet över
anseende.ternationellt

stadsteatrarna 35 % sina föreställningar1993/94 läns- ochSpelånet avgav
föregående spelår medökning jämfört medbarn och ungdom,för närmasten

till-Operan i Stockholm och Dramatentvå procentenheter. Riksteatern, gav
minskningsina föreställningar för bam- och ungdom,27 % ensammans av

29 institutionsteatrama andelentotalt lågfyra procentenheter. Av demed
intervallet20 %, 11 låg iför 4 dem underoch ungdomsteaterbarn- teatrarav

30 % och ungdoms-14 bam-20-30 % medan änteatrar gav mer
60 Av de fyrahälften % eller högre.föreställningar teatrarrunt somvarav

såungdomsföreställningar har dock gjort20 % barn-hade mindre ochän en
Borås stadsteater100 sådana föreställningar. Enmycket annancasom

Älvs-särskild bam- och ungdomsteaterdär det finnsligger i län ävenett en
borgsteatem.

sina före-73 %Samma spelår de statsstödda fria teatergruppema avgav
bidragsmässigt prioriterade.och ungdomställningar för barn varsom

institutionernastatsbidragen till börTeaterutnedningen förordade att vara
för och ungdom. Trotspreciserad verksamhet barnförenade med krav en

fårsällan, del aldrig,finns många barndet utbudet detstora sesom en
utvecklingen barn-hela tiden följa"levande" Det finns anledningteater. att av

behovdockvi ingetbakgrund siffrornaoch ungdomsteatern. Mot ovan serav
verksamheten i avseendet.eller pd reglera detkvotera sättatt annatav nu

särskiltbamteaterscen medTeaterutredningen föreslog inrättande ettav en
fö-utvecklingsinsatser. Uppdraget,nationellt uppdrag föratt somsvara

till i Göte-inledningsvis Backa Teaterreslogs tidsbegränsat, bordevara
Blekinge-Kronobergockså Regionteaternborg. Vi har fått förslag attom

Viuppdraget.med Unga Riks skulle fårespektive Riksteaterns verksamhet
frågamotsvarande uppdrag iuppfattat idéer och önskemålhar även omom

för Norrlands Musik- ochGöteborgsOperan inombamopera för och ramen
den Östersunds och ungdomsopera.dansteater vid tänkta Barn-

få tidsbe-någon böruppfattningVi delar Teaterutredningens ettatt teater
stimulerarutvecklingsinsatsernationellt uppdrag förgränsat att somsvara

periodens kan uppdraget läm-Efter slutbarnteaterverksamheten hela landet.i
första gångenvilkentill Vi inte ställning till teaterteater. tar somnas annanen

fåska detta uppdrag.

2l.2.5 Turnéverksamheten

23teaterinstitutionermiljoner invånare haAtt i land med knappt nioett
levandemycket bra. Men skajämt fördelat landetnågorlunda äröverorter

påden spelasbefolkningen behöverrealitet för delteater stor avvara en en
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många fler platser. Den tuméverksamhetomfattande länge förekommit isom
Sverige nödvändig kulturpolitiskade ambitionerna förverkligas.är skaom

Det dyrt "sätta hjul och tumékostnadema hör till de kost-är att teatern
nader ökat betydligt. Många arrangerande föreningar har årendesom senaste
haft svårt behålla omfattningen på verksamheten. Tuméverksamhetenatt
måste därför bedrivas i så kostnadseffektiva former möjligt.som

När vi i det följande diskuterar turnéer innefattar det både enstaka före-
ställningar utanför hemkommun och längre sammanhängandeteaters tur-en
néer.

I många län kan länsteatem nå alla eller del länetsstor orter utanen av
Ävenövernattningar. del gästforeställningar i grannlän kan genomföras påen

det fortsattEn bred tuméverksamhet måste bygga på läns-sättet. ochatt
stadsteauama för geografiska ispridning dettar ett stort teaternsansvar egna
länet föroch utbytet med grannlän. Det också ökad omväxling forsenare ger
publiken. Spelåret 1993/94 svarade läns- och stadsteatrarna för 60 % av
institutionsteaterns tuméföreställningar. ytterligareEn ökning derasav
tuméverksamhet och motsvarande sänkning Riksteaterns skulleandelav
rimligen sänka de tumékosmadema.totala

Många regionala har önskat bättre statligt stöd för tuméverksam-teatrar ett
het. De sig inte kunna till tumékostnader från produktionen.taanser resurser
Inte heller de möjligheter höja arrangörsavgiftema från lokala före-deattser
ställningsarrangörema eller, för vissa länsteatrar, få högre årsbidrag från
kommunerna. Teaterutredningen har den bakgrunden föreslagitmot extra
statsbidrag till med omfattande tuméverksamhet. Vi delar Teaterut-teatrar
redningens tydligare i dag bör stödja deänatt staten tar ettteatrarsyn som

regionalt Vi vill samtidigt markera dagens statsbidragstort attansvar. avser
teatrarnassamlade verksamhet inklusive verksamhet i hela länet och gästspel i
andra län. Föreställningar inte heller det enda betydelse läns- ellerär av en
stadsteater kan för Samverkanlänet. med amatörteaterföreningar ochgöra
studieförbund, imedverkan sommarspel och pedagogiskt arbete i skolor är
exempel på arbete bör kunna in i flexibel statsbi-vägasannat som en mer
dragsfördelning.

En formell svårighet vid föreställningar iutanför det länet ligger attegna
huvudmännens bidrag inte avsedda subventionera invånarna i andra län.är att
Ökat utbyte mellan länen skulle läns-kunna skapa balans i utbyte överen

inte skulle behöva betinga sig högregränsema gör att teatramasom arran-
görsavgifter föreställningarvid utanför hemlänet. formella svårigheternaDe
måste lösas.

De fria för betydande del samtliga turnéföre-teatergruppema svarar en av
ställningar, särskilt för barn- och ungdom. De har, vilja ekono-ochav egen
miskt nödtvång, blivit mycket effektiva tuméorganisationer. För tillgången

landet det viktigt de får fortsatta arbets- och utvecklingsmöj-ärteater runt att
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ligheter. Vi föreslår ökat statligt stöd till de fria bl.a. för derasteatergmpperna
turnéverksamhet.

Riksteatern och dess föregångare har haft avgörande betydelse fören att
förse Sverige med under de decennier då det i övriteater bara fanns Operangt
i Stockholm, Dramaten, fåtal stadsteatrar och litet antal privatteatrarett i deett

städerna.största Riksteatern har också medverkat till bygga nätetatt upp av
teater-institutioner landetöver i slutet 1960-talet regionaliseraattgenom av
ensembler, sedan överfördes till regionala huvudmän. I takt medsom regio-
naliseringen har Riksteaterns produktion och tuméverksarnhet minskat.
Samtidigt har Riksteatern efter hand fått antal särskilda uppdragett stats-av
makterna Finsk och Tyst Teater.teaterex.

Teaterutredningens direktiv utredningen skulleatt övervägaangav om
Riksteaterns uppgifter framför allt borde koncentreras på verksamheter som

unika förär Riksteatern respektive är utvecklade i delar landet.svagt stora av
Teaterutredningens har också den inriktningen, utredningenresonemang men
föreslog inga omedelbara förändringar.

När det gäller den dramatiska talpjäser Riksteatern spelåretteatern gav
1992/93 femtedel och spelåret 1993/94 fjärdedel alla föreställningaren ien av
de storstadslänen. Där finns samtidigttre antal fasta teaterlnstitutioner ochett
huvuddelen landets alla fria En del föreställningarnaav teatergrupper. iav
Stockholmsområdet har dock ingått i särskilda sammanhang Riksteaternssom
årliga teaterdagar och liknande.

Utifrån vår läns- och stadsteatramas tuméverksarnhet förordarsyn vi att
Riksteaterns produktion dramatisk i viss utsträckning kan minskasav teater

mindre utbud dei storstadsomrâdena.ett Musikteatemgenom vitre itar upp
följande avsnitt och dans i kapitel 22.

Den allmänna Teaterutredningen och vi har det gällernär läns-syn och
stadsteatramas tuméverksamhet bör enligt vår mening också gälla Operan i
Stockholm och Dramaten. Frågan Operan i Stockholms turnerande viom tar

i avsnittet musikteater. Ett gästspel från Dramatenupp alltidom är storen
teaterhändelse på den besöks och det innebär viktigort stimulans försom en
publiken och de lokala Detteaterarrangörerna. ocksåär konstnärlig utma-en
ning både för Riksteatern och stads- och länsteatrarna ha konkurrensatt av
Dramaten. Som framgår bl.a. Teaterutredningen det planeringsmässigtärav
inte helt lätt för Dramaten dels spela på effektivt antalatt sättett ett stort

i Stockholm dels Dramatens uppdrag innehållerscener mångaturnera. delar.
Det dockär rimligt med mindre antal föreställningar inneett iscenerna
Stockholm och fler föreställningar både i regionen och i landet förute
Dramatens del.
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l .2.6 Musikteater2

uppmärksamhet bilagaTeaterutredningen har musikteatem. Iägnat extra en
förslag dela in landet i musikteaterregioner medpresenteras ett attom sex

fördelat Operan i Stockholm, GöteborgsOperan, Malmö Musik-ansvaret
dramatiska Norrlandsoperan, Värmlands musikteater Folkoperan iochteater,
Stockholm varje region skulle litet antal platserI gäst-ett mottagare avvara

intespel. Ansvarsfördelningen mellan de institutionerna skulle uteslutasex
gästspel gionöver gränsemare

tankegångar utvecklarEn bilaga ansluter till dessa och hur detannan
till.3praktiskt skulle kunna Där lanseras också tanken samverkan

musikteatrama länsmusikorganisationema. Bilagans författaremellan och gör
20 miljoner år skullebedömningen tillskott kronoratt ett av ca per ge

300 150 dansföreställningar uppför-ytterligare operaföreställningar ochca ca
60-70 utanför musik- och dansteatrarnas hemmascener.da orter

i Göteborg, ochTeaterutredningen förordar musikteatrama Malmöatt
vidgat regionalt omfattarUmeå får möjlighet kombinera ettatt ansvar, som

internationellaför konstnärlig förnyelsetuméuppdrag, med ochresursernya
fann samarbete mellan musikteatrar och läns-kontakter. Utredningen, som

försöksverksamhetmusikorganisationer förordar vidarepröva,värt attatt en
möjligt ochinleds i Sydsverige såmed regional operaverksamhet snart som

utredningen samti-rörliga grundbelopp. Men ansågstöder den medatt staten
musikteatems ekonomiskadigt förslaget operaregioner inte löser akutaatt om

Än möjlighet för musikteatrama på sigproblem. mindre det ta ettatt na-ger
utredningen grundbelopps-tionellt För lösa detta föreslog deattattansvar.

enligt gäller förstödda musikteatrama får bidrag den högre bidragsnorrn som
syrnfoniorkestrar.

förslaget Norrlands Musik- och dans-Direkt till Kulturutredningen har om
särskild hur Norr-förslaget ligger utredninglämnats. Bakomteater omen

framtiden, sånationella skulle kunna realiseras ilandsoperans attansvar
innebärmusikteatem i får ställning nationalscen. FörslagetNorrland attsom

kulturelltetableras nationelltNorrlands Musik- och dansteater ett cen-som
ensembler:fr.o.m. juli 1996 fyra konstnärligt självständigaden 1 medtrum

Härnösands/SundsvallsPiteå kyrkoopera i Piteå, Norrlandsoperan i Umeå,
Östersunds idansteater i och ungdomsoperaHärnösand Barn-samt

Östersund. tuméverk-enligt förslaget bedriva regelbundenEnsemblema ska
Finan-fyra och omfatta totalt 106 årsverken.samhet i de nordligaste länen

sieringen utgå från nationell nivå med regionalt delansvar.bör ettanser man
Utöver statsbidrag till framför allt Norrlandsoperan önskarnuvarande man

för40 miljoner år i statliga bidrag verksamheten. En projekt-kronor per nya

2 SOUregional musikteateri 1994:52: roller.Berggren L: PM Teaternsom
3 Översikt:S G: danstea-Tillius institutionella producenter inom musik- och
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i vårenprofessionell dansensemble Härnösand harverksamhet med startaten
1995.

till förnyelse musikteaterverksam-Vi i anslutning denattanser avman nu,
ambitioner visas frånheten sker i Göteborg och Malmö och de somsom

påförtydliga roll- och ansvarsfördelningen musikteater-norrländskt håll, bör
kulturpoli-området. tilltalande bådeTanken på decentraliserat ärett ansvar av

parallellapraktisk skäl. Vi framför utveckling enligttiska och treav ser oss en
linjer.

musikteateruppsätmingama bör spelas på sinariktigt ochDe stora opera-
praktiska ekonomiska skäl,i regel nödvändigt ochhemmascener. Det är av

förutsättningarna för musik- och teaterupplevel-med det också de bästager
teaterföreningar, reseföretagInstitutionema bör, tillsammans med lokalasen.

för publik från omlandoch andra, idag underlättaännu än ett stort att semer
föreställningar.dessa

musikteaterinstitutionerMedelstora mindre uppsättningar från samtligaoch
i rimlig turné. Med hänsyn till musikteatems kravbör utsträckning föras ut

realistiskt sigpå lokaler, också ekonomiska skäl, det tänkaär att ettmen av
begränsat tuméorter i varje region. Där bör gästspel regelbundet.antal göras

delvarje musikteater först och främst i sinDet naturligtär turneraratt av
förekomma.landet, gästspel hela landet bör också kunna De lokalaövermen

från ganska omland.bör här rekrytera publikarrangörerna även ett stort
musikteaterproduktionerFör det tredje vi möjligheter tillstora genomser

frilansartister kvalifice-samverkan mellan länsteatem, länsmusiken, ochLex.
statsbi-körer. sådan underlättas vårt förslag tillrade En samverkan nyttav

kulturinstitutioner.dragssystem för regionalt verkande
och behö-Vi delar Teaterutredningens bedömning musik- dansteatrarnaatt

till bidragssystem löses detökade statsbidrag. I vårt förslag attgenomver
får fler s.k. regionala grundbidrag. Det finansieras motsvarandedessa genom

mindre antal regionala grundbidrag till dramatisk teater.
inteIdén Norrlands självklart intressant,Musik- och dansteater ärom en

förminst vill utvecklingen till angelägenhet för delengöra störreatt avman en
Norrland, ambitionen konstnärlig mångsidig-och uttryck för skapaattsom

musik-het. Det finns all anledning försöka hitta utvecklingsvâg för ochatt en
dansteatern Norrland inte går omedelbart öka åtagan-i detäven att statensom
den musikteaterområdet 40 miljoner år.med kronor per

I den takt fasta ökar regionala verksamhetde musikteaterinstiturionerna sin
på områdekommer Riksteaterns uppgifter kunna minska.detta att
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2l.2.7 Vissa andra teaterformer

Samisk teater

Sedan den första samiska Dalvádis, lades 1990teatern, har organi-ner en ny
sation, Samiska Teatern, bildats. Dess målsättning fåär till ståndatt teater-en
institution. Teaterutredningen uttalade: "Det rimligtär den samiska iatt teatern
Sverige möjlighet arbeta i fastare former enlighetges att med de planer som
utarbetats styrelsen för den Samiska Teatern i Sverige."av

Våren 1994 konkretiserade Samiska Teatern sin planering. Det handlar om
etappvis uppbyggnad, ska avslutaden 1997/98, skasom vara som ge en sa-

misk teaterinstitution med totalt 20 årsverken till årskostnad 11,6 miljo-en av
kronor.ner

Vi instämmer i Teaterutredningens bedömning det bör finnas samiskatt en
teaterinstitution Sverigei och föreslår bidrag till den.att staten ger

Teater för funktionshindrade

Teaterutredningen har valt till överlämna frågan tillgångenatt tilloss teaterom
för människor funktionshinder.med Vi har allmänt behandlat funktionshind-
rades kulturella möjligheter i kapitel 12.

Anpassning teaterlokaler till olika funktionshinderav t.ex.genom ramper,
hissar och hörselslingor självklartär förett fastighetsägaregemensamt ansvar
och de för teaterverksamheten.som ansvarar

Åtgärder inom teaterverksamhetens textning föreställningar,t.ex.ram, av
teckentolkning och syntolkning föreställningar o.dyl.av teatramaansvarar
for. Sådant bör igöras större utsträckning i dag. Statsbidragenän till teater-
verksamhet avseddaär också for dylika insatser. Synskadades, hörselskada-
des, förståndshandikappades handikappgruppersoch andra teater-intresse och
behov bör försöka tillgodoseteater i ökadteaternav utsträckning.

Att driva Tyst Teater bör i framtidenäven viktigt uppdrag tillettvara
Riksteatern.

Samspelet mellan professionella och amatörer

tidigareI kapitel har vi markerat den skapande verksamhetens betydelse och
bl.a. redovisat ökning amatörteaterverksarnheten. Vi haren också markeratav
betydelsen kulturinstitutionema,att vidareav arbetssätt baraänettgenom att
bjuda konserter, teaterföreställningar eller utställningar, kan fungera som

i kulturutvecklingen i sinamotorer regioner.
Vi möjligheter till vitaliseringstora det lokalaser och regionala kulturli-av

ökar sina kontaktervet teatrarna medom omvärlden samverkan medgenom
fria med amatörteatem och med folkbildningsarbetetgrupper, i övrigt, och370
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sig i festivaler och manifestationer dyl. finnsDetattgenom man engagerar 0
exempel mycket framgångsrikt arbetat och så.sätt arbetarteatrar ettsom
Det tillför amatörverksamheten inspiration, kunnande och lcritik, det ettger

mångsidigt kulturliv och dessutom det många gånger ökatmera ettger
intresse för institutionens verksamhet. De många sommarspel sättssom upp
varje år exempel på denär samarbete mellan professionella ochtypen av

Ska sådant vidareamatörer. arbetssätt bli verklighet måste fådet tid ochett
ekonomiskt inom institutionerna högre prioritet i dag.utrymme ängenom en

Förslaget i kapitel 8 "länskonstnärer" möjligheter bl.a. utvecklaom attger
samverkan mellan den professionella och amatörteatem.teatern

Ibland kan konkurrensförhållande uppstå mellan amatörföreställningarett
institutionemasoch föreställningar. Föreställningar för publik ingår i storen

del amatörteaterverksamheten. föreställningarAtt del sinav en genom
förankring på i föreningslivet och liknande kan bli mycket sedda ochorten,
uppskattade stimulerande innebär inteär kan denamatörteatem ersättaattmen
professionella teatern.

Andra teaterñägor

Vi koncentrerar i enlighet med vårt uppdrag, på antal huvudfrågoross, ett
inom teater-området. Vi vill samtidigt markera det också måste finnasatt ut-

för teaterverksamhet den vi här berört.än Drottningholms-rymme annan
Vadstena-Akademien, Marionetteatem och den pedagogiska verksam-teatern,

heten på Hälsingegården får fungera exempel. måsteDet också finnassom
möjlighet lösa teaterförsörjningen i region på andraatt sätt änen genom en
traditionell länsteater. Jämtland/Härjedalen exempel på område därär ett man
har andra förutsättningar och idéerandra i "normallänet".än

21.3 Rollfördelningen teaterområdet

21.3.l De regionala och lokala teaterinstitutionerna

riksomfattandeDet nätet tearerinstitutioner på det hela färdigut-ärav taget
byggt. Vissa kompletteringar kan dock tänkas. Mot bakgrund statens storaav
åtaganden på teaterområdet måste forändringari första hand lösas genom om-
fördelnin inom området.gar
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Budgetåret 1993/94 gick hälften anslagen till teaterinstitutioner till deav
fyra finns i Stockholm; Operan, Dramaten, Stockholms stadsteater ochsom
Folkoperan:

Fasta teaterinstitutioneri Stockholm 445 miljoner kronor
" " i övriga landet 238 " "
Riksteatern 203 " "

Spelåret 1993/94 de fyra Stockholmsteatrarna sammanlagt 2 800 fö-gav
reställningar 129 på andra i Sverige.varav orter.

En publikundersökning 1992/93 vid Operan i Stockholm visar 17 %att av
besökarna i salongen kom från utanför Stockholm med omnejd. I tvåorter
äldre undersökningar för Dramaten 1970- respektive 1980-tal är motsva-
rande siffror 15 respektive 20 %. Vänder på perspektivet ochman
undersöker hur stondel svenska folket somvarit på Operarri Stockholmav-
eller Dramaten någon gång under år siffranär 7 %. Av de boende i Stor-ett
stockholm det emellertid 24är %, de boende utanför de storstädernaav tre
4 % och de boende i Göteborg och Malmö 1 %. Operan i Stockholm,av
Dramaten, Stockholms stadsteater och Folkoperan alltså i hög gradär
regionens och det angelägetär regionen bidrar till finansieringen.teatrar Iatt
kapitel 20, har vi föreslagit Stockholmsregionen bidraska till fi-att
nansieringen det utbudet från de statliga kulturinstitutionerna istoraav
Stockholm.

Läns- och stadsteatramas tuméverksamhet och musikteaterverksarnheten
har vi behandlat i tidigare avsnitt. Vi har de regionala och lokalaangett att tea-

och dansinstitutioner musikteater och danster- och desom ger tar ettsom
regionalt bör fd ökat statligt stöd. Det får finansierasstort ettansvar genom

omfördelning bidrag från regionala och lokala spelar dramatiskav teatrar som
med begränsad regional spridning. Dansens förhållandenteater i detalj vitar

i kapitel 22.upp
Teaterutredningen förordade i varje region formulerar regionalatt man en

teaterpolitik innefattar dans- och musikteater.även Vi vill understrykasom
betydelsen sådan underlag för kommunernas, landstingens ochav en som

avvägningar hur insatserna i varje län bästa kanstatens samverkasättav
och samumyttjas. Den regionala teaterpolitiken bör sin utgångspunkt i loka-ta

ambitioner och med stads-vägs eller länsteatemsresurser som samman
möjligheter och direkta och indirekta stöd. Den bör också innefattastatens

och stärkaarnatörteatem samspelet mellan den och den professionella teatern.
Inom för den regionala teaterpolitiken kan också användningramen av
länskonsmäref område utvecklas.teaterns
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2l.3.2 friaDe grupperna

friaDe spelar roll för utbudet föreställningar, inte minst förstorgrupperna av
barn och ungdom. Under 20 år har de stått för viktiga delarän denmer av
konstnärliga fömyelsen och för förnyelse i med publiken. Likhetermötet och
skillnader de fria emellan har växlat under de gångna 20 åren.grupperna
Teaterutredningen urskiljde fyra kategorier fria teatergrupper:av

stationära huvudsakligen spelar ibland bamtea-grupper som vuxenteater,
på fastter, egen scen,

regionala både spelar på och turnerar,grupper som egen scen-
turnerande företrädesvis spelar bam- och ungdomsteater,grupper som-
frilansande scenkonstnärer arbetar i tillfälliga konstellationer påsom pro-
jektbasis.

En del faller dock inte i enda kategori och relationerna mellangrupper en
föreställningar turné och växlar mellan åren.egen scen

Samhället får mycket för de offentliga bidragen till de friateater grupperna.
Men bara för bidragsbeloppen ganska små föreställningsantaletmedanäratt

inriktningen på barnär och ungdom stark och turnéverksamhet längestort,
varit omfattande det inte säkert använderär sina maxi-att staten ettpengar
malt effektivt Erfarenheten har visat friasätt. de fåttatt teatergruppema ge
avkall på så mycket i fråga ändamålsenliga lokaler och utrustning, godaom
repetitionsförhållanden, rimlig tuméläggning, löner kvaliteten mångaattm.m.
gånger blivit lidande fömyelselcraftenoch slititsatt ner.

Teaterpolitiken bör syfta till brett och mångsidigt utbud hög kvalitet,ett av
till konstnärlig dynamik existensen många kreativa miljöer medgenom av
olika konstnärlig inriktning och till kosmadseffektivitet. En ökad satsning på
fria dem ökade förutsättningar och förnyaatt turneragrupper som att tea-ger

konstnärliga uttryck och sociala förankring ändamålsenlig teaterpoli-ärterns
Ökattik. behövs för stödja idéer, initiativ och konstellatio-utrymme att nya
Vi föreslår därför ökat statligt stöd till de fria också förner. teatergruppema,

deras turnéverksamhet.
Det också viktigt landstingär och kommuner sitt för icke in-att tar ansvar

stitutionella verksarnhetsforrner.
Ett problem intevi har förhållandetkunnat lösa den delenär störstasom att
det statliga stödet till de fria medlemmar utgår arbetsmark-av gruppemas av

nadsmedel ersättning från A-kassa och beredskapsarbeten. Pågenom som
sikt måste proportionerna mellan det reguljära kulturstödet och arbetsmark-
nadsmedel förändras.
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12 .3.3 Riksteatern

Riksteatern har åren haft huvuduppgifter: producera tuméteater,genom tre att
föra föreställningar från andra framföratt allt från Operanut iteatrar,

Stockholm och Dramaten och teaterföreningama lokaltatt genom arrangera
föreställningar. Till det har på år kommit särskilda uppdragsenare som
tex.Tyst Teater och Finsk teater.

Teaterutredningen lyfte fram fyra behov utgångspunkt för sin dis-som
kussion Riksteaterns framtida roll nämligen behovenav att:av

utveckla långsiktiga publikinsatser,
fördjupa teaterintresset, inte minst bland ungdom,
utveckla tuméteatem och arrangörsnätet samt att
främja bredd och förnyelse i hela landet.

Teaterutredningen markerade ansåg det angeläget prioritera in-att man att
för arrangörsledet. Teaterföreningama bör få ökadesatser möjligheter att

på bildningsverksamhet och publikarbete. Landets samtligasatsa ochteater-
dansproducenter bör också förstärka samverkan med teaterförenin efter-garna

70 % det utbud föreningarna kommer från andrasom produ-ca av arrangerar
Riksteatern.äncenter

När det gäller Riksteaterns egenproduktion ansåg Teaterutredningen att
den ska kunna följande krav:möta tre

tillgodose teaterföreningamas behov föreställningar,att av-
utföra särskilda produktionsuppdrag från regeringen,att-
ha möjlighet initiativ.att att ta egna-

Teaterutredningen ansåg vidare Riksteatern bör köpa produktioner frånatt
andra i ökad utsträckning för komplettera det utbudet. Som hittillsatt egna
bör det i första hand de lokala föreningarna står för inköpen frånvara som
andra teatrar.

Vi delar den på de lokala teaterföreningarna och lânsteaterföreningarnasyn
Teaterutredningen har och instämmer i dess markering huvudan-som attav

för det offentliga stödet till axrangörsledet liggersvaret landsting och
kommuner.

Riksteaterns producerande roll har vi berört i avsnitten tuméverksarn-om
heten och musikteater. Riksteaterns produktion dramatisk kan i vissteaterav
utsträckning minskas mindre utbud i de storstadsomrddena. 1ettgenom tre
den takt de fasta musikteaterinstitutionerna ökar sin regionala verksamhet
kommer Riksteaterns ocksåuppgifter pd detta område kunna minska.att

De särskilda uppdrag Riksteatern har ifråga Cullbergbaletten,som nu om
Finsk och Tyst Teater, liksom verksamheten vid Unga Riks ochteater den
mångkulturella ensemblen Shikasta, alla viktiga delar iär det totala teaterland-
skaper. Vi föreslår Riksteatern fortsättningenäven i ska ha fåratt ansvar
dessa. På dansens område bör Riksteatern ökadi utsträckning föra utföre-
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ställningar andra danskompanier, fria och koreografer. Det kom-av grupper
också ske spelåret 1995/96.attmer

stöd tillDet Riksteaternamatörteater under många år för harsom svarat av
besparingsskäl reducerats väsentligt fr.o.m. spelåret 1995/96. Vi föreslår, i
överensstämmelse med Riksteaterns önskan, allt statligt stöd till amatörtea-att

framtident direkt till amatörteaterns organisationer. Stödet bör dåter ges
återställas till den tidigare nivån. Det praktiska samarbetet mellan Riksteatern
och ska givetvis fortsätta.amatörteatem

Vi föreslår också, det i linjeäven med Riksteaterns önskan, Södraatt
Teatern med fortsatt statligt överförsstöd till huvudman. Vi Södraannan ser
Teatern möjlig andrascen för Operan i Stockholm samtidigt visssom en som
gästspelsverksamhet från andra alltjämt kan bestå.teatrar

4 Våra synpunkter och förslag frågai Riksteatern försök draär ett attom
slutsatser många åts utredningar och ifrågasättanden Riksteaterns verk-av av
samhet. Statsmakterna bör Riksteatern ettdrigtän besked dessettge mer om
roll och uppgifter så organisationen får arbetsro.att

Operan2l.3.4 i Stockholm Dramatenoch

avsnittetI Tuméverksamheten har vi talat betydelsen för teaterlivet landetom
också i Stockholmsregionen, gästspelen från Dramaten. Virunt, men av an-

det rimligt med fortsatt ökad ntrnéverktamhetñán Dramatens sida.ser en
I musikteateravsnittet har vi vår på musikteatramas tuméverksam-gett syn

het och pekat på de svårigheteräven gäller tuméer med musikteater.som
Förslagen gäller Operanockså i Stockholm och innebär viss utökningen av
turnéverksamheten.

Teaterkostnadsutredningen pekade det orationella i Operan iatt
Stockholm helt hänvisad till endanästan är Utredningen förordadeen scen.

Operan i Stockholm skaffar sig andra Teaterutredningens ansågatt en scen.
också Operan i Stockholm låst sina för mycket i fastatt upp resurser
personal. De två utredningarna gjorthar viktiga påpekanden bör tillledasom
förändringar. Södra Teatern Stockholmi bör bli Operans Stockholmi andra-

samtidigt viss gästspelsverksamhet från andra kan beståscen som teatrar
Både Operan i Stockholm och Dramaten finansieras till 80 %ca genom

statliga anslag. Spelåret 1975/76 låg nivån för båda på knapptteatrama
90 %. Mellan spelåren 1975/96 och 1993/94 har Operan i Stockholm höjt
andelen biljett-/spelintäkter från 5 % till 10 %, Dramaten har höjtca ca
andelen från 9 % till 17 %. Högsta ordinarie biljettpriser ligger 1995ca

Operan i Stockholm 300på kronor och på Dramaten på 200 kronor. Båda
tillämpar olika rabatter. De själva sina biljettpriseravgörteatrarna typer av

inklusive olika rabatter och förhöjda priser vid särskilda Motevenemang.
bakgrund biljettpriserna förhållande tilli olika konkurrerande verksam-attav 375
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heter relativt lågaär vi för höjningar. Om exempelvisettser utrymme man
räknar med höjning med 25 % kan biljettintäktema komma öka meden att

20 %.ca

2l.3.5 Samarbetet mellan radioochscenteatern och
television

V1 samarbetet mellan den "levande teatem" och radioatt och televisionanser
bör byggas Formema för det har vi diskuterat i kapitelut. 17.

Sammanfattning

I kapitlet betonar vi

vikten möjlighet bevara sinatt teaternav ge att egenan, utrymmege
för omprövning, experiment och proñlerade satsningar och slåatt
vakt mångfalden,om
publikarbetets och de lokala betydelse,arrangöremas
barn- och ungdomsteatems betydelse och utvecklingenatt noga
följs,
behovet tuméverksamhet där läns- och stadsteatrarnaav en tar ett
stort ansvar,
behovet tydligare roll- och ansvarsfördelning musikteater-av
omrâdet,
behovet ökat samarbete mellan radio och televi-ettav scenteater,
sion,
vikten samverkan mellan den professionella och andraav teatern
delar teaterlivet bl.a. amatörteatem.av

kapitletI Föreslår vi

sektorsmál för teateromrádet,
i regionerna formulerar regional teaterpolitik,att man en

omfördelning inom för statsbidraget till regionalt verkanderamen
till förmån för regionaltteatrar teatrar tar ett stortsom ansvar,

omfördelning inom för statsbidraget till regionalt verkanderamen
till Förmån för musikteater och dans,teatrar

viss minskning Riksteaterns produktion dramatisken av teaterav
mindre iutbud de storstadsomrádena,tregenom
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sikt minskning Riksteaterns produktion musikteater ien av av
med de fastatakt musikteatrarna regionalt tuméansvar,att tar ett

fortsatta uppdrag till Riksteatern i fråga dans inklusiveom
Cullbergbaletten, barn- och ungdomsteater, Finsk teater,
Tyst Teater och mångkulturell ensemble,

ökning Operans Stockholmi och Dramatens tuméverken av
samhet,

egenñnansieringökad for Operan i Stockholm och Dramaten
höjda biljettintäkter,genom

ökat statligt stöd till fria också för deras turné-teatergrupper
verksamhet,
inrättande samisk teaterinstitution,av en

nationellt uppdrag bam- och ungdomsteatems område,ett
allt tillstöd går direkt tillamatörteatem organi-amatörteatemsatt

sationer,
Södra OperansTeatern blir Stockholmi andrascen medatt men

bibehållande viss gästspelsverksamhet.av
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22 Dans

Många människor tycker dansa. Dans har betydande social funktionattom en
och populärt fritidsnöje.är Dans konstupplevelse har däremotett intesom

tillgängligvarit för bred publik sätt eller musik. Deten samma teatersom
har funnitslänge begränsat antal professionellaett utövare genomfört ettsom
mindre föreställningarantal for förhållandevis liten människor vilketen grupp
har bidragit till danskonsten fått exklusiv stämpel har försvåratatt en som
möjligheterna nå fram till publik. De folkligaenhstörre dansemaatt är mer
välkända då inslag folkdans tradition vanligt vid högtiderär och andraav av
sammankomster.

Dans konstan befinner sig sedan några år tillbaka i expansivt skedesom ett
intressetoch dans har ökat. Med hjälp riktade insatseratt kanse scen av

danskonsten, publikintresset och möjligheterna dansföreställningaratt se ut-
vecklas vidare.

22.1 Möjligheter och problem

De tjugo åren har utvecklingen på dansområdet karaktäriserassenaste att:av
antalet dansföreställningar och besökare har ökat under de åren,senaste-
dansföreställningar fortfarande i hög grad storstadsföreteelse,är en-
det inte har byggts regional struktur för danskonsten,upp en-
det länge funnits fem fasta dansensembler Operabaletten, Cullberg-- -

Östgötabalettenbaletten, balettensemblema i Malmö och Göteborg samt -vilka alla har verkat inom organisation,större teatrars
under de åren har initiativ tagits etablera renodlade dansteatrarsenaste att-
med fasta ensembler, Dansteatem i Härnösand och Skånska Dansteatem,

och viktig del det nyskapande arbetet inomstor områdeten ägerav rum-
utanför institutionerna,
det inom det fria danslivet finns små och dåliga möjligheter tillresurser-
kontinuerligt arbete vilket de flesta arbetarigör projektform,att
de ekonomiska satsningama området har varit begränsade,-
det är för den övervägande delen det offentligastaten stödet.som svarar av-

2 l l2. Dansens möjligheter.
Dansen deär äldsta formerna för kommunikation. De svenska folkdan-en av

delär våra kulturarv folkligaoch traditioner. Att komma i kontaktserna en av
främmandemed kulturers danser möjlighet andra traditioner ochmötaatt 379ger
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föreställningsvärldar. I det mångkulturella samhället kan dansen bidra till att
öka förståelsen och minska fördomama mellan Dans har, liksomgrupper.
andra icke-verbala konstfomuer, goda förutsättningar för utvecklat interna-ett
tionellt kultumtbyte.

Ungdomskulturen har alltid haft starkt inslag dans. Bland ungdomarett av
finns sedan länge intresse för de dansfonner förmedlasett stort som genom
film och MTV har gjort dans till självklar företeelse i många barns ochtv. en
ungdomars vardag. I både hip-hop- och ravekulturema dansen be-är storav
tydelse; där uttryck såväl ilska främlingskapoch gemenskap ochryms av som
samhörighet. Intresset kan till för väcka lusten låta sinnena be-tas att attvara

andra formerröras dans.även av av
Det viktigt barn och ungdomar fårär odla sitt dansinuesseatt utrymme att

både åskådare och dansande. Genom utforska detegetsom genom att
kroppsliga språket ökar kunskapen det jaget. Att våga berätta någotom egna
med sin kropp stärker identiteten självkänslan.och Dans uttiycksmedelär ett
för individen, samtidigt den har social funktion kanoch stärkasom en ge-
menskap och samarbetsförmåga. Genom dansen kan uttrycka detman som
kanske inte går i ord.sägaatt

Dans konstnärligt uttryck har länge betraktats exklusiv ochsom som en
"smal" konstforrn. Danskonsten emellertid bara exklusiv vad det gällerär den
geografiska spridningen. Dans upplevelse har förutsättningar tala tillsom att
alla, oberoende språklig kulturelloch bakgrund.av

Många människor utgår från dansföreställningar svåra "förstå".äratt att
förståAtt förväxlas då ofta med kunna ord upplevelser.sätta Dansatt

handlar kommunikation bortom orden, i dansen det upplevelsen, reak-ärom
tionen på det det viktiga. Det först försökerär är närman ser, som man ver-
balisera upplevelsen dansföreställning det många gånger blir svårt.av en som
Denna svårighet har bidragit till hela konstarten fått exklusiv stämpel.att en

Att dansframträdanden på har under lång tid varit fåtal förunnat.se ettscen
Endast 2 % Sveriges befolkning har under det året profes-av senaste sett en
sionell dansföreställning. Vanligare uppträdande folkdans-är att settman av
lag eller andra amatördansgrupper.

Under år har dans blivit vanligare inslag i massmedierna. Fort-ettsenare
farande kommer dock flestade människor oftare i kontakt med konst-andra

dans både direkt eller via medierna.änarter
Danskonsten befinner sig sedan år tillbaka i expansivt skedeett ettpar

l både konstnärligt och publikmässigt. Trots det allra året visaratt senaste en
minskning antalet dansföreställningar har det i femårsperspektiv skettav ett

iökning både det totala antalet föreställningar och antalet föreställningaren av
för barn och ungdom. Under år flertalhar dansfestivalerettsenare arrangerats
på olika platser landet fleraoch håll finns tilltro till dansens möj-storen
ligheter.
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För nå publikstörre för scendansenatt måste öka kunskapenen man om
dans och samordna och stärka befintliga Okunnighet och förutfatta-resurser.
de meningar har gjort det varit svårt bredda intresset.att Vadatt be-som nu
hövs är dansgöra konstform synligatt och tillgänglig.som mer

Svensk danskonst har under många år varit väl ansedd och in-rönt stora
ternationella framgångar. Under år har generation ko-senare en ny av unga
reografer kommit fram och väckt uppmärksamhet både inom och landet.utom
Dansens möjligheter del i gränsöverskridande konstprojekt harsom upp-
märksammats och tagit sig spännande uttryck. Ett nyväckt intresse förnya
danskonsten märks både i och i publiktillströmningen.pressen

22.1.2 Dansområdets problem

Dansområdet består fåtal institutioner med fastaett ensembler ochav antalett
fria konstnärer arbetar i projektform. Problemen delvisärsom gemensamma,
delvis olika för de olika verksamhetsformema.

Ett begränsat antal spelplatser och bñsfälligt anangörsnâtett

Rummets utformning har betydelse för möjligheternastor genomföraatt
dansföreställningar. Ofta behövs särskilt golvunderlag. En dansuppsätt-ett
ning kräver också andra kringlokaler för uppvärmning,typer repetitionav

vilaoch Dansän vanligtvisär ljus-teatem. och ljudlcrävande.mer
De flesta i landet byggda förärrunt sceniskscener verksamhetom annan
dans.än Det framförär allt på institutionerna med dansensembler och ett

fåtal särskilda dansscener de tekniska förutsättningarna och den admi-som
nistrativa kompetensen finns.

Att med dansproduktionerstörreturnera kostsamt.är Teaterutrednin gen
pekade i sitt betänkande kostnadema för musik- och dansteateratt i regel är
högre förän talteater. Bristen på tuméföreställningar förklaringär tillen att
den regionala strukturen såär utbyggd på dansområdet.svagt

För kunna nå till del landetatt större krävsut produktioner i mindreen av
format De produceras i dag huvudsakligen från det fria danslivet.av grupper
Det saknas dock när iarrangörer landet. Detett vissaär teaterföre-uteav
ningar, kommunala kultumämnder och skolor köper föreställningar frånsom
de fria danslivet. Många andra teaterföreningar och vågar intearrangörer satsa
på dans eller vill inte prioritera dansen inom för sina knapparamen resurser.

mångaI fall saknar i landetarrangörerna kunskaper de särskildaute om
förutsättningar dansaxrangemang kräver. Det fårett konsekvensersom för
både det tekniska genomförandet och för marknadsföring och publikarbete.
Publiken för dansföreställningar inte självklartär densamma för teater,som

381



SOU 1995: 84

vilket teaterförening marknadsföra föreställningenkan det svårt förgöra atten
riktigt nå den publiken.ochsätt rättaett

till kanAtt sälja och marknadsföra dansföreställning arrangörerna varaen
svårt och kräver särskild kompetens. Många dansgrupperär en process som
har inte råd anställa producent koreograf och dansare sköter självaatt utanen

uppgifter vilket inte alltid framgångsrikt.dessa är
dansområdet måsteFör i framtiden få fungerande arrangörsled inomatt ett

utbildningsmöjligheter förkunskaperna dans öka, vilket kräver ökade ar-om
och förmedlare.rangörer

fasta dansensemblernas situationDe

i ingår i musik- ellerAlla dansensemblema Dansteatem Härnösand,utom en,
friståendetalteaterinstitutioner. Ytterligare dansensemble, Skånska Dans-en

teaterinstitutionema danseni Lund håller etableras. Inom utgörteatem att
den lättmindre, resurskrävande, del verksamheten. Detta gör attaven men

i svår konkurrenssituation med verksamhet det gällerhamnar närannanen
plats i och repetitionstidrepertoaren, scen- m.m.

ekonomisk åtstramning har dansverksarnhetenI tider nedskärningar ochav
svårt hävda sig.att

under år arbetat knappaFlera dansensemblema har under om-av senare
inteständigheter. tillfälle fått gå in bidrag förVid har med extra attstaten

ned.verksamheten ska behöva läggas

Små för fria dansgrupper och koreograferproduktionsresurser

Dansområdet produktionsresurser utanför institutionerna.förfogar småöver
scenograf, ljus-dansprojekt koreograf, dansare,För genomföra krävsatt ett

förverkligakostymör, eventuellt kompositör tekniker. Försättare, attsamt
medarbetarproduktionen behövs också producent och/eller personer somen

inom allaprofessionella insatserpublikarbete och marknadsföring. Det krävs
yrkeskategoriema kvaliteten ska bli hög.om

tidskrävande. Nya ko-genomföra dansföreställning ochAtt ären resurs-
reograñska verk saknar ofta "manus" och skapas gemensam pro-genom en

instu-koreograf vilket kräver repetitionstidoch dansare längre än encess av
musikstycke. Idering färdigt koreografrskt verk, teaterpjäs ellerett ettenav

många musik tekniska oftafall används nyskriven och de behoven störreär
för teaterföreställning.än en

förhållandevis liten intäktsmöjligheterna be-Eftersom danspubliken ärär
relativt tillgängligaoffentliga bidrag blir Degränsade. Behovet sett ston.av

omfattande och längremånga fall otillräckliga för tuméeriär merresurserna
föreställningsserier.
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Liten arbetsmarknad

Antalet dansare, koreografer och pedagoger har ökat de åren. Desenaste
arbetstillfällena dock fåär ochpermanenta dansares och koreografers möjlig-

heter försörja sig på sin dans iatt dag begränsade.är Vid institutionerna finns
sammanlagt 190 årsverken, 38 stycken tillfälligtca är engagerade.varav ca
Privatteatrar, och vissa tv-bolagrestauranger erbjuder projektanställningar för
showdansare.

De fria dansgrupper och koreografer erhåller statliga bidrag sysselsät-som
hundratal dansare och koreograferter ett under längre eller kortare perioder.

Av de 22 koreografer och erhöll bidrag från Kulturrådetgrupper som
1993/94 kan endast erbjuda dansarna Övrigakontinuerlig anställning.en mer

saknar ekonomi avlöna dansarna pågrupper helårsbasis.att Rörligheten mel-
lan de fasta ensemblema och de fria dansgruppema förhållandevisär liten.

De begränsade möjligheterna till arbete försvårar för dansare och koreogra-
fer behålla kontinuerligt hög kvalitetatt och utvecklas vidare.en

Ett särskilt problem for dansare deär måste sluta sin konstnärligaatt verk-
samhet på kring 40-årsåldem. När de fastscenen anställda dansarna tvingas
sluta sin scenkaniär erhåller de pension. När de fria dansarna inte längre kan
arbeta dansare måste de söka sig till andrasom yrken för försörjning. Ett an-

problem för yrkesverksammanat dansare skadorär och förslitningar som
måste läkas och behandlas.

Brisqfällig dokumentation

För dansföreställningar ska bevarasatt för eftervärlden måste föreställningar-
dokumenteras i någon form. Trots de insatserna görs arkiv,som av museer,

institutioner med dansensembler och enskilda finns allvarliga brister i doku-
mentationen. Det gäller inte minst den svenska moderna scendansen under
1900-talet. En kontinuerlig uppföljning saknas viktiga svenska koreogra-av
fiska verk. Det gäller både filmad dokumentation och dokumentation i form

klipp, fotonav m.m.
Institutionsteatrama samlar i regel dokumentationsmaterial från de egna

uppsättningarna. De fria konstnärerna saknar ofta ekonomiska förresurser
professionell dokumentation de verken. De och arkivav egna museer som
samlar dokumentation dans har inte haft möjlighet prioriteraom att syste-en
matisk insamling och registrering dokumentationsmaterial.av

Bristerna i dokumentationen medför problem, bl.a. för danskonstnärema
själva, vid rekonstruktiont.ex. tidigare verk. Utan relevant källmaterialav
försvåras möjligheterna till forskning i dans.

De folkliga dansema del vån kulturarvär och bör likaså dokumente-en av
Samarbetsnämnden för folklig dans harras. under följd år gjort punkt-en av
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Sverige,insatser dokumentation i intevad gäller folkdans kan svaraav men
för fulla dokumentationen.den

framtida danspolitiken22.2 Den

tid behandlats del teaterområdet.Dansområdet har under längre avsom en
aldrig forrnulerats. Som tidigare beskrivitssärskild danspolitik har harNågon

och självständigdans emellertid andra behov konstart.än ärteatern en

målMotiv för danspolitiken22.2.1 och

ofentliga dansstödetMotiv för det

offentliga både dei helt beroende bidrag. Det gällerDanskonsten dagär av
teaterinstitutionema och de fria koreografemasfasta dansensemblema inom

offentligaoch folkdans får deproduktioner. Bamdans, amatördans genom
bredd de skulle ha.bidragen änstörre annars

avsnitt har viinledande kapitel och i föregåendeI betänkandets närmast
offentliga insatserna dansområdet.de kulturpolitiska motiven för deangett
befinner sig i expansivt skede.Vi har också danskonsten ettnoterat att nu

analyse-5.2 Motiv för offentligt kulturstöd har vi ocksåI avsnitt prövat att
Om den och använder denutifrån ekonomisk teori. tillämparmotiven manra

framförpå dansområdet motiveras stödet, liksom teaterstödet,terminologin
"Fördelningspolitik".tidshorisont""Kollektiva nyttigheter", "Lång ochallt av

existens- och options-och olika dansensembler, harDans konstart, ettsom
det finnas de inte går påMånga människor tycker börvärde. ävenatt om

aldrig det. Attdansföreställningar och kanske kommer göra värnaattensnu
utvecklingsmöjligheter handlar ocksådanskonstens fortbestånd och omom

nyttighet därtidsperspektiv. kollektivkunna anlägga långt Dansen ärettatt en
enskilda indi-dedet långsiktiga värdet för samhället är större än summan av

dansverk-videmas betalningsvilja just Stödet till institutioner och annannu.
olika uttryck fördelningspolitiskasamhet på håll i landet övervägan-är ett av

geografiskafördelningspolitik med förtecken.den,

Mål för danspolitiken

fortsättningsvis dansområdetdansområdet krävsFör utvecklaatt att man ser
konstforrn. Som sektorsmål för föreslår visjälvständig dansområdetsom en

följande:
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Danspolitiken ska

öka kunskapen och intresset för dans konstnärligt uttryckom som-
och utveckla publikkontaktema,
öka tillgängligheten till dansföreställningar,-
främja kvalitetssträvanden, utveckling och förnyelse inom dans--
konsten, inklusive den folkliga dansen,
medverka till fler får tillgång till dans uttrycksmedel.att egetsom-

22.2.2 Arbets- och produktionsmöjligheter för institutionerna
och friadet danslivet

I Sverige finns två nationella balettensembler, Operabaletten och Cullberg-
baletten. De har särskild uppgift det gällernär förvalta traditionernaen att
inom den svenska danskonsten, föreställningar hela landetöverge samt att
sprida kunskap den svenska dansen både inom och utanför landetsom

Detgränser. vikt deär fortsatta möjligheter verka ochstor attav ges att
utvecklas.

För säkra förekomsten kontinuerlig dansverksarnhetatt hög kvalitetav av
utanföräven Stockholm det väsentligt slåär vakt de regionala dans-att om

Östgötateaternensemblema vid GöteborgsOperan och och deras möjligheter
att turnera.

För närvarande pågår omstrukturering Malmö Musik och Teater fören av
skapa dansteater, Skånska Dansteatem,att med inriktning modernen ny

dans. Den kommer ha sitt i Lundsäte ha huvudscener i både Malmöatt men
och Lund och bygger regional samverkan mellan Lund och Malmö kom-

och landstinget i Malmöhus län. Skånska Dansteatem viktigt in-muner är ett
slag i fortsatt utveckling på dansens område och det därförär angelägeten att

denäven goda förutsättningar verka.ges att
I Härnösand har under våren 1995 i gång försöksverksamhetman satt en

med modern dansensemble, Dansteatem i Härnösand. Den del i deten är en
planerade projektetstörre Norrlands Musik- och Dansteater och finansieras

Härnösands kommun, Landstinget respektivegemensamt Länsstyrelsen iav
Västernorrland. Statens kulturråd har bidragit med visst stöd under uppbygg-
nadsskedet. Härigenom får Norrland för första gången fast dansensembleen
vilket viktigtär led i utvecklingen danskonstenett och dansintressetannat iav
landet.

Gemensamt för de två renodlade dansteatrama de båda inriktarärnya att
sig modern dans och de på utveckling ökadoch spridningatt tror en av 385
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I bådas ingårdanskonsten i respektive region. uppdrag ochatt turnera att ge-
arbetsformer nå publikgrupper. På båda håll har till-söka nyanom nya man

främjaska arbeta för danskonstenslänsdanskonsulenter utveck-satt attsom
ling i regionen.

Teaterutredningen anförde i sitt betänkande såväl konst-, kultur-att som
för sitt stöd till lokala ochregionalpolitiska skäl talar bör öka deatt staten ne-

dansteaterinstitutionemaÅ påpekadegionala musikteater- och Utredningen att
föreslog hög-och musikteater resurskrävande talteater ochdans- är än enmer

för ho-grundbeloppsschablon för musik- och dansteater bl.a. säkra deattre
danskompaniema.tade regionala

Liksom Teaterutredningen vi de regionala institutionerna medattanser
sddansensembler bättre ekonomiska förutsättningar kontinuerligattges
förordar därfördansverksamher hög kvalitet säkras Vii regionerna. enav
institutioner medomprioritering medlen till de regionala såteatrarna attav
också framgått imusikteater och dansverksamhet ökat stöd. Detta harges

kapitel 21 Teater.
dansinstitutionema finns i fungerande kontakter och vissMellan dag gäst-

möjlighet utvecklasspelsverksamhet, det viktigt samarbetetär attatt gesmen
1995/96 arbeta förvidare. I regleringsbrevet Dansens Hus attattuppmanas

ochverksamhet tillgänglig för lokala och regionalahusets presentatörergöra
förverka för nationellmassmedier. Dansens Hus ska även att scenvara en

särskild vikt vid stiftamas ensemblerregionala och lokala dansensembler med
MusikDansmuseifonden, GöteborgsOperan, Malmö och Tea-Danscentrum,

Östgötateatern.Operan i Stockholm, Riksteatern ochter,
fria institutionerna varitTidigare har kontakterna mellan det danslivet och
för hållganska få. I finns uttalat intresse samarbete från båda ochdag rör-ett

Ökatfria danslivet tilltagit.ligheten mellan institutionerna och det har samar-
institutionerna och det fria danslivet stimulerar till konstnärligbete mellan

Förnyelse och rikt dansliv.ett
målsättninguttalad aktivt samarbeteDe dansteatrama har haatt ettnya som

fria koreografer och dansare.med det danslivet med del gästandestoren
Sedan budgetåret 1988/89 finns möjlighet för institutionsteatrama att an-

koreograf.tillfälliga for tidsbegränsad anställningsöka grundbeloppom av en
i 20 förordat bidragssystem med rörlighet bl.a. forVi har kapitel störreett

dansområdetstödja olika samverkan. För särskilt stöd tillatt typer attav ge
kan öronmärka för anställning koreograferdock medelöverväga att avman

Ävenfrån fria danslivet.och dansare det dansensembler, t.ex.teatrar utan
enskilda projektlänsteatrar, bör stimuleras dansensembler föratt engagera

eller säsong.en
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Det fria danslivet

viktigEn del den konstnärliga utvecklingen inom dansområdetav sker utan-
för institutionerna Där finns förutsättningar för experimenterande och nytän-
kande för både och etablerade koreografer och dansare.unga mer

För konstartens fortsatta förnyelse det därförär nödvändigt i framtidenatt
öka stödet till det fria danslivet Det anslag Kulturrådet fördelade tillstödsom
det fria danslivet budgetåret 1993/94 knappt 9 miljoner kronor. Drygt 6var
miljoner kronor fördelas i form årligt stöd, projekbidrag eller tuméstöd tillav
sammanlagt 20 koreografer/grupper. Bidragen varierar ica storlek från
50 000 till drygt l miljon kronor. I många fall beviljas bara mindre delen av
ansökta belopp, vilket det svårtgör för genomföra de projektgrupperna att

tänkta från början. Anslagets övriga medel gicksom till bl.a.var fria dans-
och daglig träning för frilansdansare.scener

Koreografer arbetar på olika Vissa villsätt. arbeta kontinuerligt med en
dansgrupp, andra föredrar flexibelt arbetssätt i projektforrn.ett Detmer är
viktigt det finns möjligheter för olika arbetsformeratt utvecklas fortle-ochatt

parallelltva
Vi det viktigt det statliga stödet till fria dansgrupperanser att ökar. En del
medlen bör pdförsök koncentreras till några treårigaav verksamhetsbidrag

för skapa möjlighet bedriva långsiktigtatt arbete. För behållaatt rörlig-en att
heten i och för de koreografermötasystemet föredraratt arbeta isom att pro-
jektforrn bör dock huvuddelen medlen fortsättningsvisäven utgåav som
projektbidrag. Bidragen bör koncentreras till begränsat antal projekt medett

substantiella belopp. Det skapar bättre förutsättningarmer för konstnärlig ut-
veckling och ökar möjligheterna till turnerande. Professionella krafter kan en-

till de ickeäven konstnärliga funktionerna, vilketgageras förbättrar publikat-
bete, tuméplanering och marknadsföring.

I bidragsfördelningen inför 1995/96 kan konstatera bidragen kon-man att
till färre antal bidragcentrerats tidigare.störreett än

lokalt och regionalt ansvarstagande för dans/tomten: utveckling

Kommunernas och landstingens bidrag direkt till fria dansgrupper små.är
Budgetåret 1993/94 uppgick kommunernas sammanlagda bidrag till de statligt
stödda fria dansgruppema till knappt 1,7 miljoner kronor och de totala lands-

övervägandetingsbidragen till 420 000 kronor. delen de fria dansgrup-av
med statsbidrag har sin hemvist Stockholmipema där också de flesta före-

ställningarna äger rum.
Kommuner och landsting bör framför allt inrikta sig på stimuleraatt

arrangörer och köpare dansföreställningar. Det behövs aktivt arbete förav att
dansen ökad spridning. Det finns flera godage exempel på hur underman

år har genomfört satsningari form dansfestivalersenare eller andra stöneav
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manifestationer med både professionella artister och amatörer gemen-genom
ochansträngningar landsting, andrakommuner arrangörer.avsamma

Statens insatser stimulera och lands-ökade for dans förutsätts kommuner
flertaletting i främja fria dansgruppemas verksamhet. Förhögre grad deatt

statsbidraget 90 % offentliga stödet.detutgör över avgrupper

Utveckling publikintresset22.2.3 och behovetav av en
regional struktur

intresse för den konstnärliga dansen därmedfinns växande och godaDet ett
förutsättningar för framtida mellan scendans och publik. För dettamöten att

krävs emellertid dansen synlig självständig konst-ska lyckas göratt somman
form och bygger regionalt nätverk för publikarbetearrangörsskap,ettupp

information dans.och om

påLä: dansbarnen dansa och se scen

betydelsefullt dans. Liksom inom andra konst-Det öka kunskapenär att om
för tidigt intres-former det viktigt börja med barn och ungdom väckaär attatt

fårbåde för och dansa själv. Inom skolans alladans attatt ramse se scen
får där-i någon mån möjlighet måla, rita, sjunga, skriva Allabarn att etc.sy,

möjlighet sig i och rörelse i utsträckning.inte uttrycka dansemot att samma
omfattar Efter niondeKursplanen for idrott och hälsa rörelse, och dans.rytm

folkdanser de vanligasteskolåret eleverna förtrogna med några ochska vara
Dansundervisningen får emellertid ofta begränsadmoderna dansema. upp-

liksom konstnärligamärksamhet inom idrottsämnet. Dansen andraär ut-
Ävenbör få möjlighet utveckla. dentrycksfomrer "språk" alla barnett attsom

uppmärksamhet.folkliga dansen bör ägnas större
hari 9 Börja föreslagit särskild satsning kulturVi kapitel med barnen en

skolan några åri skolan. satsning projektet "Dans i underDen som
påprojektmedel danskonsulentgenomförts med hjälp särskilda och enav

utvecklasKultur-rådet har visat sig framgångsrikt och bör möjlighet attges
ii fortsättningen uppmärksamhetvidare. Dansen bör även stor enges

satsning kulturi skolan.
Vi också förordat utvecklingen kulturskolor där barn får chansenhar attav

konstnärliga uttrycksfonner. för danskomma i kontakt med olika Intresset
konstforrninom kulturskoloma och samlar flest barndet denär ärstort som

vid sidan musik. Vi dans idet angeläget att stort utrymmeav anser ge
kulturskoloma.

dansundervisning också fåBarn och ungdomar deltar i bör självklartsom
fördansföreställningar. Föreställningsverksamhet barn och ungdom börse
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särskilt riktas till de dansverksamhethar former.i Skolanolika harorter som
särskilt det gällernär eleverna möjlighet dansett attansvar attge se scen

eftersom det konstfonn deär kanske inte kommer möta.en annars att
På sikt dans i skolan och kulturskolomaöppnar möjlighet till utvecklingen

för hela konstarten öka intresset och kunskapen dans.attgenom om

Stimulera dartgförestâllningarattnya grupper arrangera

Som köper teaterföreningarna jämförelsevisnämnts få dansföreställningar.
Arrangörer inte självskrivet de lämpligaär förteater arrangörernamestav
dans. Dansens associativa karaktär den likheter med musikstörre ochger
bildkonst. Musik- och konstföreningar bör därför stimuleras i störreatt ut-
sträckning bli dansarrangörer, både på där det finns teaterföreningar ochorter
där sådana saknas. Teaterarrangörer har dock fördel besitta lik-atten av mer
artade praktiska kunskaper. Det viktigt möjligheternaär lära sigatt att ommer
dans förutvecklas alla arrangörer.sorters

Riksteatern

Utöver Cullbergbalettens föreställningar förhållandevisdetär ovanligt att
dansföreställningar ingår i Riksteaterns Med den kunskapenstoraprogram.

landets erfarenheten turnerande med dans tillgång tillom scener, av samt
teknisk utrustning skulle Riksteatern i högre grad kunna hjälpa till spridaatt
danskonsten.

Under det året har Riksteaterns föreningsavdelning dans-senaste startat ett
projekt i syfte stärka dansens möjligheter nå Genompublik.störreatt att en
projektet vill undersöka möjligheter och svårigheter nå i landetman att ut samt
samla erfarenheter kan främja dansutvecklingen.som

Riksteaterns roll i projektet för deär arrangörer ön-att vara en resurs som
skar köpa dansföreställningar. Målsättningen från början till sjuattvar sex
produktioner skulle väljas och erbjudas till fast pris.arrangörernaut ett
Riksteatern skulle också bidra med råd kring dansarrangemang. För ökaatt
kunskapen och stimulera utforska områdetarrangörerna planeradesatt
föreläsningar, seminarier, workshops utbildningoch för danskonsulenter.

Inom dansvärlden har det länge funnits besvikelse vadöveren man upp-
levt Riksteaterns brist intresse för dans. Riksteaterns satsning där-som var
för välkomnad. Det från början ambitiösa har emellertid inte rik-programmet
tigt utvecklats enligt planerna. Ett fåtal produktioner ingår i programmet varav
endast från det fria danslivet. Projektet befinner sig fortfarande ien ett upp-
byggnadsskede, så resultatet så länge svårbedömt. Enär ännu utvärdering
planeras till 1996.våren
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För Riksteaternsinitiativ dansområdet.Riksteatern tagit påbraDet är attatt
resultat för främjalångtgående beståendeochkunskaper ska kunna attge mer

pådans börpublikens möjlighetutveckling ochdanskonstens att se scen
dansområdet.på Det bör beståsärskilt uppdragemellertid Riksteatern ettges

projektet- erbjudai startadeingår detverksamheterden atttyp somavav
köpa dem, erbjuda stöd ochdansföreställningar och stimulera arrangörerna att

och seminarierpublikarbete, ordna kurserochkunskap dansarrangemangom
form.utvecklas vidare och få fastaredet bördansarrangörerför etc. enmen-

Kulturrådet i utsträckning knytasfår bördansprojekt stöd störreDe avsom
ingår självklart också Cullberg-tuméläggning. uppdragetför Itill Riksteatern

baletten.
viktigt för området prioritetuppdragRiksteatern tydligtAtt är attett gege

får tydliga mål.danskunnig personal ochavgörande det ledsDet är att av

Länsdanskonsulenter

uppgiftlänsdanskonsulenter i några län. Deras1992 ärfinns detSedan att
publik. Endansutbildningar, ochdanslivet ochlänken mellan arrangörervara

stimulera till kontakter mellan amatör-i deras nätverksarbeteviktig del är att
professionel-folkdansföreningar och detdans iverksamheten, i skolan,dans

dansområdet.samarbete för helaregionaltdanslivet för skapaatt ett
verksamhetför konsulentemasförutsättningar och formenolikaRegionemas

verksamhet kanlänsdanskonsulentemasförvariera. Huvudmannaskapetkan
dans-länsteaterförening, musikstiftelse,också variera, det kan t.ex. vara en

studieförbund.förening eller ett
regionenför närvarande likalänsdanskonsulent delasförKostnaden aven

regionenförväntasår, därefterförsöksperiod övertaoch under trestaten en
Kulturrådet. Detstatliga stödet fördelasDetdet ekonomiskahela ansvaret av

länsdanskonsulenter.från flera regionerfinns intresse att engagera
sti-kontakter,knytaverksamhet braLänsdanskonsulentemas är sätt attett

regionenViföreslår bidrag tillsynlig idansenochmulera arrangörer göra
länsdartskonsulenter.ytterligare

En förutsätt-hög kompetens.viktigt länsdanskonsulentema harDet är att
allmäntinte bara harinom dansområdet ochning de professionellaär är ettatt

intefår dockhobbyverksamhet. Deerfarenhet ochintresse och amatör-av
tradi-särdrag ochväsentligt regionenssådan kunskap och detsakna är att

uppgiftLänsdanskonsulentemasdansområdet uppmärksammas.tioner inom
motsättningaroch överbrygga dekonstområdetvävaär somatt samman

olikadansområdetsibland finns mellan grenar.
kunska-pensionerade dansares godaarbetsområden därDetta deär ett av

och behov skulle kunnadansområdets särskilda förutsättningar utgöraomper
1995 Danshögskolan utbildning för läns-utmärkt Hösten startar enresurs.en

danskonsulenter på 20 poäng.390



Dans

l kapitel 8 föreslår vi satsning på "länskonstnärer" inom olika kulturom-en
råden. Den funktion vi här beskrivit för länsdanskonsulenter ligger funk-nära
tionen för "länskonstnär" dansområdet.en

22.2.4 Dans i tv

Sveriges Television sänder få dansföreställningar olikaäven formerom av
dansinslag förekommer i många Dansföreställningar itv-program. tv ger
möjlighet för dem har svårt få tillgång till scenföreställningarsom att ändåatt

dans. Tv-företagen skulle kunna sända både fler dansföreställningarse och
kortare solon. Om i kommande avtal Sverigesmed Television preciserarman
företagets kulturpolitiska uppdrag bör dansen särskild uppmärksamhet.ges

Ökade22.2.5 insatser för dokumentation dansav

Det behövs bättre dansdokumentation. Nuvarande och kommande genera-
tioners danskonst riskerar Ökadegå förlorad för eftervärlden. in-attannars

behövs för dokumentationsatser dans. De behövs för bl.a. säkraav att
möjligheterna till kontinuerlig videodokumentation viktiga koreograñskaav
verk.

Ansvaret för dokumentation svensk dans bör i första hand ligga påav
Dansmuseet. För närvarande Dansmuseetsär möjligheter begränsade. På
grund bristande har under år tvingatsav minskaresurser man senare persona-
len. Med förstärkning för framför allt videoavdelningenen av resurserna
skulle Dansmuseet kunna bli bas för information till forskare och andra.en

22.2.6 Sällskapsdans, amatörverksamhet folkligoch dans

Till bilden dansområdet hör det intresse finns förav sällskapsdansstora som
och amatördans i olika former. Nästan hälften befolkningen har under detav

året dansat åtminstone någon gångsenaste på dansbana eller lokal. Ca 10 %
befolkningen, huvudsakligen kvinnor, dansarav eller har dansat balett, jazz-

dans eller showdans. Det väsentligtär dansverksamhet i olika former fåratt
fortsatt stöd i nuvarande former.

Studieförbunden drygt 6 000 studiecirklar i dans underarrangerar årett
Årvilka 90 000närmare deltagande. 1991 detengagerar 1 % befolk-var av

ningen mellan 15 och 79 år de under det året deltagit iattsom uppgav senaste
studiecirkel i dans.en
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Studieförbunden också för publikrelayteringen tilldelstorensvarar av
studieför-dansföreställningar. verksamhetsåret 1993/94Under arrangerade

2 000 kulturprogram i dans, besöktes 300 000 delta-bunden vilka avca ca
gare.

för folklig har ökat decennier både i formIntresset dans under avsenare
finnsdansande och Inom den folkliga traditioneneget ettsom scenprogram.
utvecklarikt dansliv och flertal föreningar arbetari syfte föra vidare ochett att

folkliga traditionerna på dansområdet. Invandrargrupper frånde svenska
under alla tider fört med sig sina danstraditioner ocholika delar världen harav

tidigare på betydelse gällerrörelseuttryck och vi har pekat dansens detnär att
lära känna andra kulturer.

Amatörkultur i former viktig regional och lokal Liksomalla är en resurs.
inom andra områden amatörverksamheten på dansområdet källa tillär en
glädje, gemenskap och kunskap.ny

Sammanfattning

dansområdet har hittills varit begränsade och någonDe statliga insatserna på
för dansområdet har inte För på dan-regional struktur byggts att ta varaupp.

in-möjligheter och tler människor möjlighet dans på krävsatt se scensens ge
på flera plan.satser

kapitlet viI betonar att

nationella dansensemblerna,bör slår vakt destaten om-
fria danslivet institu-det behövs rörlighet mellan det ochstörre-

tionema.
dansomrádet behöver utvecklas,den regionala strukturen-

förbättras,utbildningsmöjlighetema för dansarrangörer bör-
fler dansforeställningaridet borde sändas tv,-

i inom kulturskolomafortsatt med dans skolan och dansarbeteett-
betydelsefullt,är

amatördans fyller viktig funktion och börfolkdans och annan en-
få fortsatt i form,stöd nuvarande
folkbildningen betydelse för dansområdet, både förhar stor-
amatördansen och dansprogram.arrangör avsom
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I kapitlet föreslår vi

de regionala institutionerna med dansensembler bättreatt ges
ekonomiska förutsättningar så kontinuerlig dansverksamhetatt av
hög kvalitet säkras i regionerna,

Riksteatern särskilt uppdrag på dansormâdet,att ettges
ökat stöd till de fria dansgruppema med koncentrerad bidrags-mer
fördelning,
bidrag till ytterligare länsdanskonsulenter,
ökade insatser for dokumentation dans.av
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23 Musik

Musikområdet detär vittförgrenade och omfattandemest konstområdet.
Musiken i högregör, grad andra konstformer,än traditioner levande på ett
medryckande och engagerande Försätt. många, särskilt musikenärunga, ett
sätt uttrycka sin identitet. Detatt enskilda musikutövandet betydande,är in-
dividuellt och i och musiklivetsutgör bas. Konsertverksamhetengrupp, är

och bedrivs både i privat och offentligstor regi. Genom radio, skivor ochtv,
band finns det intill obegränsadenäst möjligheter lyssna på musik.att

Musiken starkt internationellär och utbytet musik nationsgrän-överav
har alltid varit självklart. Teknikutvecklingensema och massmedieindustrin

förstärker graden internationalisering. För mångaav musiker och musikpro-
duktioner inom såväl konstmusiken populärmusiken detär naturligtsom att
sikta internationell publik. Svenska artister inomen olika hargenrer ge-

åren haft internationella framgångar.storanom
Inom musikområdet kan urskilja några huvuddelar där det offentligtman

stödda och i hög grad institutionsbaserade musiklivet utgör del och deten
privat finansierade och organiserade musiklivet utgör del. Mellanen annan
dessa båda delar finns rad olika beröringspunkter och beroendeförhållan-en
den. Det äri många fall i den delen musikaliskasenare uttrycksom växernya
fram i dynamiskt samspel mellanett musiker och publik.

23.1 Möjligheter och problem

Huvuddragen i 20 års musilcurveckling

Utvecklingen på musikområdet sedan 1974 karaktäriseras att:av

intresset för musik ökat i hela befolkningen, nästan 5 miljarder kronor- perår spenderas fonogram och instrument,
tillgängligheten till inspelad musik har ökat dramatiskt,-
utbyggnaden kommunala musikskolan varit starkt,av tredjedel- ca en av
alla barn i åldern 10-12 år deltar i verksamheten, ytterligare femtedelen
spelar på hand,egen
andelen befolkning spelar instrumentav fortsattär hög,som femtedel- en
kan spela instrument och 13 % har gjortett det under veckan,senaste
antalet besökare musikevenemang under året har fördubblats,senaste-
den statliga regionala musikorganisationen har fått bredare uppdrag och-
landstingen huvudmän,som
utbyggnaden symfoni- och kammarorkestrar har fortsatt,av- 395
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olika former tillstöd idominerasmusiklivetoffentliga stödet tilldet av
västerländsk konstmusik,

offentligt stöd.bedrivsmusiklivomfattande utanett-

musikenlevandeTeknikutvecklingen och den

spårtydliga påharförändrade livsmönsterochtekniska utvecklingenDen satt
vilken platspraktisktmusiklyssnakanmusikområdet. Man tagetnu

inspelningar med desjälv vill ochdygnetvilken tid påvidhelst, mansom
musiktill brett utbudvärlden. Tillgången ärfrån helafrämsta utövama ett av

ljudåtergivningen har ocksåland. Kvalitetenoch i vånrealitet for var enen
förändrathar radikaltTeknikutvecklingentekniken.digitalahöjts dengenom
på elek-Möjlighetenmusik.enskilde skapaför denförutsättningarna attatt

ochmusikaliska ljudutvecklainstrument,efterliknatronisk att ut-väg nya
sig åtfleraför alltnotslGift ägnaför vägennyttja dataprogram öppnar attatt

fråga sigkandenna bakgrundmusik. Motochkomponera ommanarrangera
Är sådettidigare.lika"levande" musikuppleva ärbehovet stort nu somattav
behovetdärmed"levande" musik ochförintressetmusikinspelad ersätteratt

verksamhettill sådanoffentligt stödav
Vi kankulturpolitiken.inomuppfattningarFrågorna gängseutmanar

med godmusik kan återgesinspeladutbudbrettkonstatera ett somatt av
inspe-musik ochöverflödig. Levandelevande musikendenkvalitet inte gör
inspe-denvissavarandra. För ärömsesidigt beroendemusiklad är genrerav

musik. Inom andraför levandeför intressetförutsättningenmusikenlade
inspe-för denför intressetmusik avgörandelevandeupplevelsenär avgenrer

Ökningen påtecknenkonsertersammanlagda besöken ärdelade. attettav
kvalitetersocialaoch lyssna. Dehemmamednöjer siginte att stannaman

för konserterför intressetviktig grundmusikenlevandefinns i den är ensom
fysiskstarka betoningUngdomskulturensandra musikevenemang.och av

massmedi-musikupplevelser viamedintekanoch utlevelse ersättasnärvaro
hålla sittpublikkontakt förmusiker behöverflestaDe att engagemangema.

levande.
intespänningsfältmusikerpublik ochmellan utgöriMötet ett somrummet

spännings-i dettamusik. Detfärdiginspeladlyssnandet äriåterskapaskan
vidare.utvecklassin näring förfårkonstformmusikenfält attsom

ochkonst-musikenoffentliggörandekaraktär görKonsertens att somav
blir föremål försarnhällslivet ochkraft ikulturyttring förs in gemen-ensom

Sådana kvaliteteroch är avgö-samtal, analyserupplevelser,samma
musik.levandeoch höraväljerrande för dem att utsom

musik tekni-inspelad börtillgängligheten tillsamtidigt breddaFör nyaatt
information ochmyckenRedan finnsanspråk.distribution iförker tas nu

förändringen kommertill databaser. Denöverfördmusikkunskap storaom
kan skeDetdatabaser vidgas.till dessatillgångennär ut-äga genomatt rum
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placering dataterminaler på biblioteken. På sikt blirav det möjligt via hem-att
datorer telefonnätetöver få tillgång till information fonogmm, ochom noter
litteratur musik. Tekniken kommer ocksåom göra det möjligt beställaatt att
hem inspelad musik, eller litteratur antingen skickasnoter tillsom postper
beställaren eller överförs via datanät.

Förhållandet mellan fasta och fria resurser

Nästan alla statliga medel till musiken går till fasta institutioner. Andra verk-
sarnheter får lite Det begränsarutrymme. möjligheter fördelastatens med-att
len på friare och därmedsätt stödja verksamheterett bedrivs isom annan
form den fastaän institutionens. Det gäller festivaler, konsenseriert.ex. med
tillfälligt ensembler eller samarbetsprojektsammansatta mellan tonsättare och

Ävenmusiker. möjligheterna hänsyn till verksamheteratt ta med särskild in-
riktning på konstnärlig utveckling och förnyelse begränsas liksom utveckling

musikaliska uttryck elektronmusik.av nya t.ex.som
Fördelningen medlen till fasta institutioner innebär kraftfulltav stöd tillett

den västerländska konstmusiken. Andra får lite statligt vilketstöd in-genrer
nebär deras utvecklingsmöjligheter begränsas.att En utveckling olikaav gen-

nationellt perspektivrer ettvore spännandeur utveckling.en mer
Länsmusiken betydandeutgör för musikförsörjningen i länen.en resurs

Det statliga stödet uppgår till 90 % de totala offentliga bidragen tillca av
länsmusiken och ersättning förutgör landstingen huvudman-överatt tog
naskapet 1988. Man bör överväga statsbidragsandelen ska så högom vara

densom nu
I de fortsatta övervägandena inriktningen det statliga stödet tillom av mu-

siken vi frågan förhållandettar mellan fasta och friaupp Viom be-resurser.
också fråganrör genreproñlering och bidragsandel tillom länsmusi-statens

ken. Vi diskuterar också åtgärder för förbättra samarbetet mellanatt länsmu-
siken och arrangerande föreningar å sidan och Rikskonserter å den andra.ena

23.2 Den framtida musikpolitiken

Stora delar musikområdet finansieras offentligaav bidrag. Stöd frånutan stat,
landsting och kommuner utgår framför allt till orkesterinstitutionema. Vissa
bidrag går till upphovsmännen musikområdet och till inomutövare andra

och verksamhetsformer de institutionernagenrer än som representerar.
Mindre bidrag utgår också för bredden i fonogramutgivningen.att trygga
Amatörverksamheten stöds framför allt via bidragen till studieförbunden.
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i föregående viinledande kapitel och avsnitt harI betänkandets närmast
för de insatserna musikornrå-kulturpolitiska motiven offentliga pådeangett

det.
analy-offentligt kulturstöd har vi ocksåavsnitt 5.2 Motiv förI prövat att

tillämpar använderutifrån ekonomisk teori. Om den ochmotiven mansera
musikområdet liksom ochterminologin på motiveras stödet,den teater-

tidshorisont""Kollektiva nyttigheter", "Långdansområdena, framför allt av
musikforrnemas"Fördelningspolitik". Musikinstitutionemas och de olikaoch

finnasmänniskor tycker det böropitionsvärde, dettaexistens- och att att ett
kollektiv nyttighet.inte går på konserter Attmusikutbud de äräven nu, enom

fonbestånd utvecklingsmöjligheter,olika ochdevärna t.ex. attgenremasom
inte omedelbara resultat,för experiment och nyskapande som gerresurserge

tidsperspektiv. Stödet till institu-anlägga långthandlar också kunna ettattom
fördelningspolitiskautslagoch till Rikskonserterlandettioner är ettrunt av

geografiska förtecken.överväganden med
medel det offent-musikpolitiken bör gälla deutgångspunkt förSom atten

konstnärligmångfald, kvalitet ochbidra till ökadtill musiken börliga avsätter
statligalandet. Detprofessionell musikverksarnhet helaförnyelse och till över

musiklivet i vid meningsådant det stimulerarbör fördelas påstödet sätt attett
främjar rörlighet och samverkan.och

det angelägetinom andra kulturornråden,På musikområdet, liksom är att
Skäliga arbetsvillkor ochmöjligheter verka.enskilda utövaresvärna attom

konstutövare utvecklapå hand och i samarbete med andramöjligheter att egen
inomoch vitalitetförutsättningar för förnyelsemusikaliska uttrycketdet är

institutionellainom fria och ickeDet äri många fallmusikområdet. gruppe-
konstnär ochfram och samspelet mellanfömyelsen tidigast bryterringar som

inomoch skaparepåtagligt. Stöden till enskildapublik blir utövaremestsom
betydelse det naturligtmusikområdet därför och ärär staten tar ettattstorav

för sådant stöd.ansvar
att konstnärligtstatliga medel fördelas på sådantangelägetDet sättär ettatt

för musiköka och bredda intressetutvecklingsarbete och insatser för att
tillstödavvägd balans uppnås mellanfrämjas. De angeläget välär att pro-en

slutetinfördes itill Det arrangörsstödduktion och avsomarrangemang.
vill läggauttryck för1970-talet och sedan dess byggts störreärut ett att staten

med för-musildivet. Vi återkommer längre framroll ivikt vid anangöremas
Eldsjälarnai kapitel 14 ochytterligare förstärkning. Detta berörsslag ävenom

organisationerna.
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23.2.1 Mål för musikpolitiken

Som sektorsmål för musikområdet föreslår vi följande:

Musikpolitiken ska

medverka till fler får möjlighetatt musik,utöva enskiltatt och i-
ETUPP,
öka tillgänglighet till och intresse för olika slags musik,-
främja kvalitetssn-ävanden, utveckling och förnyelse i musiklivets-
olika delar och inom olika genrer,
verka för de musikaliskaatt till och brukas.tasarven- vara

23.2.2 Musiken i Iokalsamhället

Människor vill musicera eller lyssnasom på musik har mycket goda
möjligheter det.göra Musikens breddatt och form innebär praktisktatt taget
ingen uteslutenär från själv utöva musik eller frånatt lyssna. Ekonomiskaatt
förutsättningar och utbildningsbakgrund faktorerär har betydelse försom
inriktningen musikintresset.av

De decenniemas satsningarsenaste på bygga kommunalatt musik-upp en
skola har lagt bred grund för människorsen musikintresse bådeunga vad
gäller utövande och lyssnande.eget

Musikskoloma har också bidragit till berika musiklivetatt kon-genom
medverkan vid lokalaserter, för etablera, vidmakthållaevenemang samt att

och utveckla lokala orkestrar och körer. Folkmusiken har given plats ien
musik- och kulturskolor, liksom sångleken har det i förskolan. Folkmusiken

delär vårt kulturarv och bör förasen vidareav till kommande generationer.
Musikskolan, kulturpolitisk strategi på lokal nivå,som har varit framgångsrik
for bredda deltagandetatt och utveckla kvaliteten. Denna strategi påär väg att
tillämpas inomäven andra konstområden utvecklingen kulturskolorgenom av
se kapitel 9 Börja med barnen.Vi vill starkt betona betydelsen fortsattaav
kommunala satsningar på musikskolor liksom på kulturskolor. Det är
angeläget de ungdomar självaatt vill lära sig spelasom eller sjungaatt ges
sådana möjligheter och insatser förgörs detatt musicerandetatt inteegna
upphör när lämnar musikskolan. Det ocksåman är viktigt musikskolanatt
knyter till ungdomars musikvärld ochan avgifterna ligger påatt nivåen som

detgör möjligt för alla delta. Senare års avgiftshöjningaratt har sållat bort
barn i familjer med allt ansträngd ekonomi. Dettaen olyckligtmer är eftersom
musikskolor redan tidigare uppvisat social obalans bland eleverna. Vien ser
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ungdomars musik-stimulerarangelägetdet kommunerna ävenattsom
musikskolor.inteutövande organiseras avsom

föreningaroch till arrangerandeStöden till folkbildningen utövande och är
till utövande ochmusikliv, både för möjligheternaviktiga för brett upplagtett

musi-nätverk olikaolika slag. Det nödvändigttill är ettatt avarrangemang av
till Orkestrarförstärks för de offentliga bidragenbibehålls ochkarrangörer att

Eldsjälarna ochska få full effekt. I kapitel 14fria och andraoch or-grupper
föreslagit ökatföreningslivets betydelse ochganisationerna har vi diskuterat

inom musikens område.till kulturföreningar, bl.a.stöd
viktig i lokalai kyrkor och frikyrkor detmusikaliska verksamhetenDen är

praktiskt orgel-kyrkanmusildivet. Svenska är taget att arrangeraensam om
Genom beslut 1994 års kyr-konserter med körverk.ochkonserter större av

Svenska förändras,mellan och kyrkankommer relationernakomöte staten att
svårtSvenska kyrkans finansiering. Detformerna förvilket bl.a. påverkar är

kyrkomusikaliska verk-för denöverblicka konsekvensernai dagens lägeatt
förän-gällerfölja utvecklingen detStatens kulturråd börsamheten. närnära

effekternabedömaoch Svenska kyrkan förrelationer mellandrade attstaten
för musiklivet.

musiklivetStatligt till23.2.3 stöd

regional nivåStödet till

utsträckning till verksamhet påmusiklivet går ibidragen tillstatligaDe stor
statsbidragssystem, dels tilltvå helt skildafördelas enligtregional nivå. Det
framförhandlat ramanslag,Landstingsförbundetlänsmusiken medettgenom

grundbelopp. Bidragssystemenkammarorkestrar meddels till symfoni- och
kammarorkestrar irespektive symfoni- ochtill länsmusikenmedverkathar att

Införandetsamverkan.någonbedrivit sin verksamhetregel närmareutan av
samverkan mellanbidra till underlättastatsbidragssystem kanenhetligt attett

olika län.musikinstitutioner inom länen och mellanolika
fö-till friavissa och öka stödetstärka musiken inom utövareFör att genrer

precise-länsmusiken regional musikresursvi uppdraget tillreslår att som en
andelfördelningen stödet förändras. En ökadprinciperna föroch att avavras

huvudmännen. Vilänsmusikverksamhet bör liggafinansieringen menarav
fi-fortsättningsvis för helanästandet rimligtinte ävenäratt att staten svarar

särskilda medel förvissa börFör stärka avsättasnansieringen. att genrer
länsmusiken.profileringsinsatser bl.a. inom
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Behovet regional musikpolitikav

Genom länsmusikreforrnen har landstingen fått det musikpolitiska ansvaret
inom respektive län. I detta ligger fastställa målsättning för insat-attansvar

i länet. Uppgiften genomföra målsättningen hari regel lagts på läns-attserna
musiken. Kulturrådet redovisar inte alla länsmusikorganisationer tagit påatt
sig uppgiften genomföra regional musikpolitik.att en

Musikområdet omfattar många olika aktörer och verksamheter som sam-
spelar på rad olika Vi vill understryka betydelsensätt. tydligt formu-en av en
lerad regional musikpolitik underlag för kommunernas, landstingens ochsom

avvägningar hur insatserna i länet på bästa ska samverka ochsättstatens om
utnyttjas. Den bör sin utgångspunkt i lokala ambitioner och ochta resurser
utarbetas landstingen och kommunerna i länet. Den börgemensamt av
omfatta musiklivet i hela länet med institutioner länsmusik, symfoni- ochsom
kammarorkestrar, konsertverksamhet bl.a. inom jazz, folkmusik och körliv,
amatörmusicerande, kommunal musikskola alla de eldsjälar finns isamt som

lokaladet musiklivet. Förutom fungera underlag för avvägningar iatt som
länen denbör regionala musikpolitiken utgångpunkt föräven utgöra en
utbyggd samverkan mellan länen. Det gäller främst länsmusiken och
symfoni- och kammarorkestrarna också utnyttjandet andramen av resurser
och kompetenser inom länen. En regional musikpolitik bör också ligga till

Förgrund beslut tillbidrag musiken på den regionala nivån.statens om

Länsmusiken

Statens kulturråd har analyserat utvecklingen länsmusilcreformen från årav
1988.1 Refonnen innebar landstingen huvudmannaskapet förövertogatt re-
gionmusiken och den regionala delen verksamheten vid Rikskonserter.av
Avsikten förändringenmed få bättre regional och lokal förankringattvar en
och skapa förutsättningar för samverkan och utveckling inom musikområdets
alla delar. I Kulturrådets föreslås åtgärder för ytterligare regionaltrapport att
förankra länsmusiken. Ett tydligt uttryck för detta förslag förändringär om av
det statliga stödet. Förslaget innebär nuvarande avtalsförhållande mellanatt

och Landstingsförbundet upphör, grundbeloppsbaserat statsbi-staten att ett
införsdrag och landstingen ekonomiskt Förslaget in-störreatt tar ett ansvar.

nebär länsmusikens verksamhet tydligare vad falletän skaäratt som nu
grundas i regional musikpolitik.en

I Kulturrådets konstateras länsmusiken utvecklats olika sättrapport att
och i olika riktning i länen. I några län har länsmusiken byggt vidare på de
fasta fannsensembler sedan regionmusiktiden. En del dessasom av ensem-

1 Musik för miljoner utvärdering länsmusikreformen. Rapport frånen av-
Statens kulturråd 1994:2. 401
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bler har inriktats på specifik och bedriver verksamhet hög konst-en genre av
närlig kvalitet. Det gäller främst vissa ensembler inom kammarmusiken.
Dessa har behov verka över geografisktstörre område län.att än Iav ett ett
varierande utsträckning länsmusiken för uppgiftensvarar att engagera
frilansmusiker för turnéer och konsertverksamhet. I något enstaka län har

valt inte fast anställa musiker använderatt alla tillman utan attresurserna
frilansande musiker för turné- och konsertuppdrag. På någraengagera håll

har länsmusiken anställt regionala konsulenter uppgifter syftar tillvars att
höja kvaliteten inom musiklivet på lokal nivå, i lokala Orkestrar och körer.

Konsertverksamheten den dominerandeär delen länsmusikens verk-av
samhet och 70 %nästan utbudet förskole-utgörs och skolkonserterav av

andra interna konserter, på vårdinstitutionersamt skilda slag. Medt.ex. av
tanke bam, ungdom och äldre dominerandeär publikkategorieratt detär
inte överraskande konserterna har genremässigt blandat innehåll, dockatt ett
med betoning konstmusik. Framtidsutsiktema för denna verksamhet är
beroende kommunernas efterfrågan. Ett minskat kommunalt intresse förav att

länsmusiken för konserter ändrar förutsättningarna nå publik.engagera att en
Genremässigt domineras länsmusikens utbud den västerländska konst-av

musiken. Det framför allt äldreär konstmusik spelas, andelen nutidasom
konstmusik l900-tals liten och harär minskat successivt sedan musikre-
formen genomfördes. Visor och sånger folkmusik andra musikformerärsamt

förekommer, dock i väsentligt mindre utsträckning. Jazzen vid sidansom är
och rockmusik den till omfattningen minsta musikgenren i länsmusi-av pop

kens utbud. Några tydligare tecken förändringar i genreinriktningen finns
inte.

Alltsedan reformen genomfördes har kritik riktats länsmusiken imot att
alltför hög grad knutit sina i fast anställd personal. Det har,upp resurser me-

många, inte de arbetstillfällen för frilansmusikergettnar tan-som var en av
karna bakom musikreformen. Det har vissa musikgenrer och miss-gynnat

andra. Kritiken har kommit främst från företrädare förgynnat jazzmusiken
också från folkmusiken, kammarmusiken frånoch körlivet. Dessutommen

har kritik riktats starkt subventionerade produktioner från länsmusikenmot att
försämrat möjligheterna för frilansande musiker speltillfallen.att

Ett för flytta föröver de regionalaargumenten musikresur-av att ansvaret
från till landstingen de så skulle kommaserna staten sätt närmareattvar

Ävenanvändarna såväl artister och publik.arrangörer samarbetetsom om-
mellan länsmusiken och arrangörsledet på de flesta håll utvecklats positivt är
det uppfattningarrangörernas de har alltför lite inflytande länsmusi-att över
kens programutbud och verksamhet i övrigt.
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Ändrad inriktning länsmusikenav

De synpunkter redovisas bör ligga förändringartill grund försom ovan av
länsmusiken. Det angeläget den ursprungliga tanken med refonnen,är att att
åstadkomma bättre lokal regionaloch förankring, åter lyfts fram. Ansvareten
for så blir fallet ligger på huvudmännen landstingen.att -

Länsmusiken ibör utsträckning vad fallet tillutvecklasstörre än ärsom nu
samordnande, initierande och stödjande regionalt musikorgan. Det börett ut-

länsmusikens basverksamhet. Det angeläget verksamheten stödjergöra är att
musildivet i hela länet, i första hand det professionella musiklivet ocksåmen
amatörmusiken i sina olika former. Insatseri syfte höja kvaliteten på lokalatt
nivå hos orkestrar och körer i länen bör få framskjuten plats. Ett ärsätt atten
länsmusiken "länskonstnärer" inomknyter musikområdet till sig kansom

för fortbildning lokala ledare, seminarier, projekt i skolor före-ochsvara av
ningar och för genomförandet Resurser bör därförstörreav arrangemang.
användas friare i dag. För det möjligt det nödvändigt antaletän göra äratt att
fast anställda inom länsmusiken i flesta minskar.de län

För åstadkomma rationellt utnyttjande de samlade musikresur-att ett av
bl.a. med avseende på utvecklingsarbete, tuméer frilansengage-ochserna

det angeläget med ökad samverkan mellan länen Rikskonserter.ochärmang,
Länsmusikens kompetens i fråga utvecklings- och fömyelseinsatser börom
därmed bättre kunna tilltas vara

Mot bakgrund det vi här för bör statligadet stödet tillav resonemang som
länsmusiken omvandlas till regionala grundbidrag. Värdet varje grundbi-av

till länsmusikendrag ska lika bidragen till andra regionalastortvara som
kulturinstitutioner. Kulturrådet bör besluta antalet grundbidrag till respek-om
tive länsmusik.

Det rimligt frnansieringsansvaret för länsmusikverksamhet,är äratt som
direkt riktad till insatser i respektive i utsträckning pålän, fallerstörre än nu
landstingen. Det statliga stödet kan därmed minskas. Ett generellt stöd till re-
spektive lânsmusik bär framtiden halvai värdet det stödmotsvara av som nu
utgår. i förstaMedlen bör hand användas till de basverksamheter visom

Även med vårt förslag kommer den statliga finansieringsandelenangett ovan.
till musiken vid oförändrad omfattning högre förvad gälleränatt vara som
övriga regionala kultur-institutioner. Minskningen förändringenstödet ochav

verksamheten genomförasbör under treårsperiod för huvudmännenattav en
ska få rimlig tid för omställningen.

Förändringen hälftenstatsbidraget innebär nuvarande stöd tillattav av
länsmusiken frigörs. En betydande del dessa medel bör föranvändas ettav
kompletterande selektivt genreprofileringstöd till länsmusiken tillsamtav
genreprofilerande avsnittI genreproñlerade behand-centra. centrasenare om

vi fråganlar den utförligt.mer
Förändringen innebär nuvarande avtalsförhållande mellan ochatt staten

Landstingsförbundet avtalet huvudmannaskapsansvaretupphör. I regleras 403
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formerna för årlig justering statsbidraget. Isamt särskild anmärkningav en
till avtalet framhålls någon kostnadsövervältring till landstingssektomatt ska
inte ske, varken vid övertagandet eller därefter". De förändringar vi här före-
slår enligt vårär mening inte övervältring kostnader då intede tvingaren av
landstingen till åtaganden. Vade enskilt landsting kan själv väljanya om-
fattning sina ekonomiska insatser.av

Vi har tidigare konstaterat vissa ensembler inom länsmusiken utvecklatatt
verksamhet hög konstnärlig nivå. De genreproñleradeen medlen bör göra

det möjligt för dem fortsätta utvecklas. En publik böratt större få tillfälleatt
dem. Ensemblemamöta behöver verkaatt över regionerstörre län. Detän

medför ökade kostnader för vilka det selektiva stödet bidrag. Genomär ett
utvecklingen profilerade ensembler skapas bredd i detstörre institutio-av en
nella musiklivet i nationellt perspektiv.ett

Genreprofileringen bör ökade arbetsmöjligheter för många frilansmusi-ge
ker. Vi vill kombinera det med viss ökning det statliga stödet till de friaen av
musikgruppema.

Beslut fördelning det selektiva stödet för genreprofilerandeom verk-av
samhet bör ligga Kulturrådet. Besluten bör normalt längre period änavse

år, förslagsvis till fem år. Efter sådan periodett bidraget.tre omprövas Deten
bör inte ske någon automatisk förlängning sådana proñleringsbidrag.av

För länsmusikstiftelser inte får del genreprofrlerade medel innebärsom av
vårt förslag väsentlig minskning det statliga stödet. De samlade effek-en av

förändringen beroende möjligheternaärterna till bidrag från landsting,av av
kommuner, andra bidragsgivare och till intäkter från verksamhet.

Symfoni- och kammarorkestrar

Staten stödjer grundbeloppsbidrag elva professionella symfoni- ochgenom
kammarorkestrar i landet. Det innebär den västerländska konstmusiktradi-att
tionen förankrad i fastaär institutioner i helaöver landet och musik-stort sett
formen kan därmed föras vidare till och generationer. Det of-nya grupper nya
fentliga stödet förutsättning förär orkestrarnas verksamhet. Symfoni- ochen
kammarorkestrama bedriveri regel sin verksamhet helt skild från länsmusi-
ken.

Vi vill betona det statliga stödet till synfoni- och kammarorkestraratt bör
Ökadstöd till regional musikverksamhet vidi mening. tuméverk-ettses som

samhet och samverkan länsgränsema böröver nåsätt störreett attvara en
publik. Samarbete med andra Orkestrar, målinriktat arbete med förnyaatt
konsertformen och publikarbete utgår från andra stampublikensett änsom
intressen och bör också utvecklas.vanor

Dagens statsbidragssystem för symforii- och karrtmarorkestrarna bör om-
vandlas till regionala grundbidrag. Genom enhetligt bidragssystem förett
stödet till musikverksamhet regional och lokal nivå bör samverkan404 mellan
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länsmusiken symfoni- underlättas.och och kammarorkestrar Ett sammanlagt
utnyttjande statliga bör så vis kunna uppnås. Vibättre medel räknar där-av

effekt ungefärför med bättre statligt stöd på nuvarande nivå.ettav

Genreprofilerade centra

for jazzmusiken, folkmusiken harFöreträdare kammarmusiken, och körlivet
till Kulturutredningen fört fram önskemål stöd till insatser för främjaattom

inomutvecklingen sin respektive Man stödet till musiklivet iattgenre. menar
alltför utsträckning riktats till orkesterinstitutioner och det fått allt-stor att en

Ävenför stark inriktning på konstmusik. länsmusiken del konser-gör enom
musiker i de här pekar de på med-nämntster attengagerar genrer somsom

långsiktiga fram-och satsningar på dessa saknas. Det har ävenvetna genrer
förts förslag utformning för musik med huvudinriktningtill ett centrumav ny

nyskrivenpå kammarmusik.
nationellaBakom önskemålen ligger tanken på skulle kunnacentra som

fungera för inom respektive områdemötesplatser de verksammaärsom som
där idéer utveckling konstforrner och erfarenheteroch omom genrernas som

kunna finna forum.hur verksamheten praktiskt kan bedrivas skulle Andraett
uppgifter fortbildning dokumentation,skulle kunna för viss ochatt svaravara
samordna internationella kontakter bidra till ökat intresset för respektivesamt
musikfonn. fall också "riksscen" därl några önskar ochgrupperman en en-
sembler kontinuerliga spelmöjligheter.har

stärka bredden och främja utveckling och förnyelse i det svenskaFör att
musiklivet jazz,bör stöd kunna utgå till proñlerade inom kammarmu-centra

förankrade isik, folkmusik och körliv. Det angeläget de olikaär äratt centra
ställning utformasmusiklivet i hela landet. Vi dock inte till hur sådana börtar

praktiskt organisatoriskt. bör i stället Statens kulturråd ioch Det göras näraav
kontakt specialinsatser bör bedömas imed berörda Behovet andraparter. av

ocksåsammanhanget. Vi har fått redovisning önskemål från företrä-det av
dare för medeltida musik, samtida musik, blåsmusik och enskilda musi-
korganisationer.

Vi kan ligga tillvill lägga aspekt på lokaliseringen. Det handsnära atten
Stockholmtänka sig genreprofilerade ska lokaliseras till och därmedatt centra
förståelse fördra rika musikliv finns där. Vi har detdetnytta av mensom

det viktigt specialistfunktioner sprids landet. Man böröveräratt attmenar
undvika förstärka dominans iytterligare den svenskt kulturlivatt som
Stockholm tillhar förlägga flera huvudstaden. Att sprida så-att centragenom
dana uppdrag landet ligger i linje med våra övriga natio-över resonemang om

kapitel 20. Vi vill också intresset för profileradenella uppdrag se centrase
för fyra med tanken på genreproñleringde nämnda tillsammans avgenrema
länsmusiken. Några länsmusikorganisationer skulle samarbeta med dekunna
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riksorganisationer finns inom respektive och på sigsom förtagenre ansvaret
främja utvecklingen inomatt genrema.

Förändrad roll för Rikskonserter

Svenska Rikskonserter den enda helstatligaär musikinstitutionen och har till
uppgift främja utvecklingen musiklivetatt i hela landet och inom olikaav
musikaliska uttrycksformer. Uppdraget till Rikskonserter fastställdes i sam-
band med länsmusikreformen genomfördesatt år 1988. Här betonades att
viktiga uppgifter skulle bedriva utvecklingsarbete medatt särskildvara in-
riktning nå publikgrupper och miljöeratt för musikproduktionnya samt svara
med inhemska och utländska artister skulle komplettera den andrasom svarar
för.

Uppgiften fungera serviceorgan ochatt samarbetspartner till länsmu-som
siken betonades från början. Under de år därefter förflutit har diskussio-som

Rikskonserters roll i förhållande till länsmusikennen om varit intensiv.
Genom länsmusiken utvecklats i olika riktningaratt har också samarbetet
mellan länsmusiken och Rikskonserter fått skiftande karaktär. I Kulturrådets

"Musik för miljoner" konstaterasrapport Rikskonserters rollatt som
serviceorgan och samarbetspartner till länsmusiken inte utvecklats som
ursprungligen och ingen käntavsett detvar någotatt parternaav som
självklart initiativ till samarbete. Enattansvar ta oönskad konkurrens har
ibland uppstått bl.a. det gällernär utbudet konserter och i uppgiftenav som
förmedlingsorganisation på musikornrådet. Den utbildning och fortbildning

Rikskonserter erbjudit har utnyttjats väsentligtsom mindre vad hadeän man
räknat med. Slutsatsen analysen Rikskonsertersär och länsmusikensav att
roller i det svenska musiklivet bör klargöras.

Den utveckling länsmusiken vi förordar samordnande,av ini-som mot ett
tierande och stödjande regionalt musikorgan kopplad till ökad genreprofile-
ring kan innebära flera de uppgifter vid reformensatt genomförandeav som
lades på Rikskonserteri fortsättningen bör kunna utföras länsmusiken. Viav

det positivt i olika delar landetser kansom bedrivaatt utvecklings-man av
och fömyelsearbete och föräven produktioner kan komma helasvara som
landet till del. En sådan förändring ligger i linje med vi förresonemang som

plats i betänkandet och betonarannan utvecklings- och förnyelse-som att
arbete kan och bör ske där intresse och kompetens bästa förutsättningar.ger
Det inteär givet sådant arbete kan bedrivasatt effektiva inomsättmest

institution år efter år.samma
Mot bakgrund det sagda bör viss minskningav anslaget tillnu en av

Rikskonserter ske. inflytandet deöver medel Rikskonserter disponerar för
utvecklingsarbete och för konserrproduktion med inriktning på den svenska
marknaden bör förändras. De bör föras till samlat belopp ochsamman ett
fördelas efter ansökan från länsmusiken406 och andra Utgångs-arrangörer.
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utgå frånutsträckning i dag böriutvecklingsinsatserpunkten änstörreär att
möjligamusiklivet och iregionalalokala och störstainitiativ från det ut-

Ändamål börlandet.helagenomföras aktörersträckning över somav
till höja den konstnär-syftarutvecklingsarbeteprioriteras är attsom

genrebreddning former förochi musiklivet,ligt/pedagogiska kvaliteten sam-
prioriteras. Detungdom börför bam och ärlänen. Insatserverkan mellan av

spridninganalys ochdokumentation,förbetydelse avansvaretattstor
utgångspunktenkonsertverksamheten börtydliggörs. Förerfarenheter vara

utnyttjareffektivtgenomförasplaneras ochden ska sättett resursersomatt
börkonsertverksamhetenMedel förnivå.regional och centrallokal,på

artister och Orkestrarflera län medtuméer omfattarfrämst föranvändas som
fårpubliken i hela landetangelägetDetkonstnärlig kvalitet.hög är attav
Påsvenska och utländska.bådeframstående artister,påmöjlighet lyssnaatt

vilket harför dessa kunna öka,i Sverigearbetsmöjlighetemabördetta sätt
musikin-centralaorganisationer ochgenreinriktadefrån bådeefterlysts

ochmöjligt fordetförockså användas görastitutioner. Medlen bör att unga
Besluti hela landet.publikartisteroetablerade svenska möta omatt en

bredmedsärskildfattasdessa medel börfördelningen gruppav enav
styrelse.Rikskonsertersbörmusikliv. Gruppeni svensktförankring utses av
uppdragRikskonsertermöjligt forfortsättningsvisDet bör även attvara

vissagenomförandeplanering ochförsärskildaden avgruppen ansvaraav
effektiva tillvägagångssättet.detkonsertproduktioner det mestvaraansesom

vissamedel förförfogatidigare,samtidigt, liksom överRikskonserter bör
musik-service arrangerandeadministrativ tillför stöd ochandra insatser bl.a.

amatörorganisationer.föreningar och
internationell verk-bedrivaharRikskonserterEtt uppdrag är attannat som

tillgänglig i utlandet och planeramusiksvensksamhet bl.a. göra attattgenom
musiker. I kapitelartister ochutländskatuméeri Sverige medgenomföraoch

för det inter-vi betonatinternationell belysning harKulturen i7 ansvaretatt
Detinstitution.myndighet ochrespektivebör ligganationella kulturutbytet

fortsatt förRikskonserterrimligtden bakgrunden attär tar ettatt ansvarmot
också kunnaRikskonserter börmusikutbyte.internationelltsamordna geett

så-kändamusikfestivalersvenskaförstöd till insatser göraattgemensamma
i Sverige i utlandet.väl som

Blåsar-StockholmsingårRikskonserterSom självständig del ien
Stockholmsmusiken. Dessundersymfoniker, tidigare verkat namnetsom

särskildkulturråd iStatensanalyseratsbeskrivits ochverksamhet har enav
rapport varit villiglandsting inteStockholms länsI konstateras attrapporten

dendet skäletStockholmsmusiken.för Av utgörin huvudmanatt som
ursprungligaframhålls detVidareRikskonserter.fortfarande del attaven

2 komplettering tillBlekinge. EnLänsmusiken iStockholmsmusiken och
407länsmusiken Se l.utvärderingKulturrådets notav
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uppdraget till Stockholmsmusiken, behålla blåsmusikprofilenatt med kårstor
för lösa militära och statsceremoniellaatt uppgifter, bedriva regionalatt
musikverksamhet i länets kommuner och stå till Rikskonserters förfogandeatt
för turnéer hela landet,över varit omöjligt genomföra. Från Blåsar-att
symfonikernas sida har inte den regionala verksamheten prioriterats. Kultur-
rådets analys i förslag det statligautmynnar stödet avvecklas ochattom att
medlen överförs till musikverksamhet.annan

Vi har lagt fram förslag förändring det statliga stödet tillovan regio-om av
nal musikverksamhet och inriktningen länsmusikens verksamhet. Vi harav
då betonat förändringen förutsätter landstingenatt ökat ekonomisktatt tar ett

for länsmusiken. Det gäller också för landstinget i Stockholmsansvar län vad
gäller huvudmannaskapet för Blåsarsymfonikerna. Det statliga stödet till läns-
musiken i Stockholms län ska hanteras efter principer föreslåssamma som
gälla för länsmusiken i andra län. Ansvaret för Stockholms Blåsarsymfoniker
bör därför utgå Rikskonserters uppdrag och motsvarande besparingur göras.
Om Stockholms läns landsting huvudmannaansvaret för Blåsarsym-tar
fonikema bör statsbidrag utgå med andel kostnaderna församma av som
länsmusiken i övrigt.

Stödet till fonogram

Vid sidan radion fonogrammenär den viktigaste möjligheten för denav en-
skilde del brett utbud musik. Omsättningenatt ta den svenska fono-av av
grammarknaden uppgår till drygt 2 miljarder kronor år, drygt 30 %per varav

produktioner med svenska upphovsmän eller artister.avser Försäljningen har
fortsatt bandspelareväxa även ochatt utrustning för kopieringom annan
finns i de flesta hem. introduktionen CD har bidragit till ökad försäljning.av

Utgivningen fonogram i Sverige domineras några få multinationellaav av
företag har 85 % marknaden. Flera de bolagen har dess-som ca av storaav

intressen i andra led inom fonogramområdet,utom främst vad gäller distribu-
tion och uppspelningsapparatur, och i angränsande områden förlags-som
verksamhet och filmproduktion.

Vid sidan de företagen finns antal mindre, svenskastora företag.av ett
Gemensamt för dessa de verkarär inom smala utgivningsområden,att ofta
med lönsamhet. Inslaget idealitet och starkt personligtsvag av ärengagemang
tydligt och förutsättning för dessa mindre företag ska överleva.en att

Flera faktorer har medfört de ekonomiska villkoren för utgivning fo-att av
Övergångenblivit allt hårdare under år. till CDnogram har lett tillsenare att

produktionskostnadema ökat, vilket medfört ekonomisktstörre risk-ett
förtagande varje enskild produktion. En missad satsning kan innebära att ett

litet bolag tvingas upphöra med sin verksamhet. Fackhandlare med brettett
sortiment och med sakkunnig personal finns i endast i storstäderna.stort sett
Det innebär majoriteten befolkningen i408 praktikenatt utestängd frånärav att
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Ävenkunna orientera sig i utbudet fonogram. villkoren för lansering harav
förändrats och kräver allt ekonomiskastörre insatser. Radio, och video hartv
på allvar slagit igenom kanaler för marknadsföringen fonogram.som av

Utvecklingen på området kulturpolitiken i rad olika avseenden.utmanar en
De företagens dominerande ställning, högastora kostnader för nyinspel-
ningar, koncentrationen till mindre antal väl kända artister och sviktadeett en
distribution de främsta faktorerna.är

I syfte bredda utbudet värdefulla fonogram haratt sedan mittenav staten
1960-talet anslagit särskilda medel. Det Svenska Rikskonserterav var som

fick i uppdrag för utgivning på bolag, underatt svara eget numera namnet
Caprice Records, främst sikte på svensk musik med artistertogsom ny som
inte etableradeär på skiva. En koppling gjordes mellan utgivningen och
Rikskonserters konsertverksamhet. Sedan mitten 1970-talet har verksam-av
heten bedrivits med inriktning främst konstmusik också på jazz ochmen
folkmusik. Caprice utgivning har alltsedan den kom till haft uttalat syfteett att

komplement tillutgöra övriga företags utgivning. Ett motivett för stödet till
Caprice har varit önskemål kunna klara utgivning fonogramattom av som
kräver och bedömt inte skulle kunnastora komma till ståndresurser som man
på sätt.annat

Förutom stödet till Rikskonserters fonogramutgivning disponerar Statens
kulturråd 1982sedan år anslag för stöd till fonogramutgivning. Syftet medett
stödet främja allsidigtär utbud konstnärligt och kulturpolitisktatt värde-ett av
fulla fonogram, i första hand svensk musik och/eller med svenska artister
inom alla musikgenrer. Besluten bidrag grundas kvalitetsbedöm-om en
ning planerad produktion. Stödet uppgår till 7,5 miljoner kronorav en
budgetåret 1994/95.

Det finns två förvägar stödja breddning fonogramutbudet.staten att en av
Den roll Caprice har ligger verksamhetnära bedrivs inom antalsom ettsom
kvalitetsinriktade, mindre fonogrambolag kan söka stöd hos Kulturrådet.som
Stödens betydelse för utgivningen och för olika bolag ska kunna produ-att

kulturråd.3och fonogram har analyserats Statens En slutsat-cera utge av av
dessaär medel skulle utbudet väsentligt smalare.attsema utan vara

Den förändringen fonogramstödet beslutades våren 1994senaste av som
har inneburit medel överförts från Rikskonserters utgivning Caprice tillatt av
fonogramstödet. Detta har gjorts möjligt Caprice utgivning avgrän-attgenom

till svensk musik och fonogram Sverigemed i verksammasats ny oeta-men
blerade artister.

Enligt vår mening finns det skäl sammanföra medlen till fono-endaatt ett
gramstâd fördelas Kulturrådet. Den uppdelning mellansom av ansvaretav

3 Digitala drömmar med fonogrammen 2000-talet. Rapport frånmot-
Statens kulturråd 1993:5.
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Rikskonserter och Kulturrådet gjord kan i praktikenär svårsom nu attvara
upprätthålla. Dessutom vi det angeläget statliga medel såanvändsattser som

bidrardet till bevara och öka friaantalet producenter inom fonogram-att att
området och till bredda utgivningen. Dessa båda aspekter vi hängeratt menar
nära De medel anvisas Rikskonserter för driva Capricesamman. som nu att
bör i stället i sin helhet kunna användas för stöd till enskilda bolag. Detta ute-
sluter inte Rikskonserter kan fortsätta driva Caprice. Bolaget får dåatt att
söka produktionsmedel på villkor övriga bolag.samma som

Stödet till fonogramproduktion bör kunna användas föräven insatser i
syfte öka intresset för den stödda produktionen. Olika insatseratt som avser
distribution och marknadsföring bör därmed kunna få stöd. Det också vik-är
tigt stödreglema utformas möjliggör utgivningsätt fonogramatt ett som av
inom olika och hänsyn till vissa särskilt kostnadskrävandeatt tasgenrer pro-
jekt.

23.2.4 Utrymmet för musiksvensk i radio och tv

kapitel 17 Massmediemas möjligheter har frågan för musikutrymmetom av
i Sverige verksamma musiker och upphovsmän i public service-kanalema och
i de privata kanalerna diskuterats. Vi har betonat kanalemas kulturpolitiska
betydelse och för förmedla och skildra det sker i landet påattansvar som
kulturens område. Detta omfattar givetvis Sommusik.även publicansvar
service-kanal har Sveriges Radio särskilt för bredd och kvalitet i sittett ansvar
musikutbud. Vi betonar betydelsen samarbete mellan bl.a. musikinsti-av
tutioner och medieföretag för öka antalet konserter i radio ochatt tv.

Sammanfattning

De statliga insatserna musikområdet i huvudsak till fasta institu-stödavser
tioner och därigenom till västerländsk konstmusik. För breddenatt ta vara
i musiklivet krävs förändringar på flera områden.

I kapitlet betonar vi

betydelsen fortsatt stöd till den levande musiken,av-
betydelsen fortsatta kommunala satsningar på musikskolor ochav-
kulturskolor och stöd till arrangörsledet,

stödet till Symfoni och kammarorkestrar bör stödatt ettses som-
till regional musikverksamhet i vid mening,
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for i public service-kanalemabetydelsen svensk musikutrymmeav
och i de privata kanalerna.

föreslår viI kapitlet

sektorsmål för musikområdet,
utarbetar regionallandstingen och kommunerna gemensamtatt en

för landstingens ochmusikpolitik underlag kommunernas,som
insatser och samarbete mellanavvägning länenstatens omom

länen,
till initierandelänsmusiken utvecklas samordnande, ochettatt

statligastödjande regionalt musikorgan och det stödetatt om-
grundbidrag,vandlas till regionala

länsmusiken minskar till hälftengenerella stödet tilldetatt av
del statliga medeloch betydande denuvarande belopp att aven

genreprofilering länsmusikenfrigörs bör användas till avsom
för jazz, folkmusik, körliv ochoch till genreproñlerade centra

kammarmusik,
till symfoni- och kammarorkestrardagens statsbidragssystematt

omvandlas till regionala grundbidrag,och till länsmusiken
förminskar och medel utveck-medlen for Rikskonserter attatt

med inriktning denfor konsenproduktionlingsarbete och
fördelasmarknaden förs till beloppsvenska ett som av ensamman

andrafrån länsmusiken ochsärskild arbetsgrupp efter ansökan
arrangörer,

Blåsarsymfoniker utgår Riks-för Stockholmsatt ansvaret ur
statligt stöd till Blåsarsym-uppdrag och fortsattkonserters att

Stockholms huvud-landstinget i länfonikema förutsätter att tar
förmannaskapet orkestem,

sammanförsfonogramproduktion till enda stödstödet till ettatt
särskilda till Riks-fördelas Kulturrådet. Det stödetsom av

Caprice-utgivning upphör därmed.konserters
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24 Bild formoch

Vi lever i samhälle där vi ständigt bilder olika slag. Det bil-ärett omges av av
olika syftender med och funktioner och med högst varierande kvaliteter.

Bildkonsten intekan längre enbart definieras de traditionella uttrycks-som
formerna skulptur, måleri, teckning, grafik, foto Den gestalt iäventarosv.
installationer, performance och på video, multimedia s.k.och kon-genom

Detceptkonst. den visuella karaktären. I vidare bild-är ochettgemensamma
formkonstbegrepp arkitektur, konsthantverk, hantverkäven och hem-ryms
slöjd dvs. den medvetet formgivna miljön och dess Föremål. Arkitektur be-
handlar vi i kapitel 25.

24.1 Möjligheter och problem

Utvecklingen på bild- formområdetoch de 20 åren karaktäriserassenaste av
att

det allmänna intresset i form besök på och utställningar, privataav museer-
inköp konst och utövande har varit stabilt,egetav
tillströmningen till gymnasieskolans estetiska linjer och och tillprogram-
förberedande konstnärlig utbildning har ökat kraftigt,

bildkonstnärerantalet har ökat,-
konst i den offentliga miljön och i bostadsområden har ökat väsentligt,-

verksamhetsfalt har kommit till för konstnärlig gestaltningnya t.ex. ut--
formningen och broar,vägarav
antalet konstmuseer och konsthallar ihar ökat och medelstora kom-stora-

En del dessa drivs i konstföreningsregi,muner. av
arrangerande och förmedlande föreningar har vuxit i omfattning och bety--
delse hela landet. Merparten organiserade inomöver Sveriges Konst-är
föreningars Riksförbund,
gallerier, auktionsfirmor konsthandeloch har ökat i bidragitantal och till-

stark kommersialisering marknaden också ökat intresse ochen av men
kunskapsspridning.

Pluralism i uttryck och genrer

Bild- och formomrâdet uppvisar bredd det gäller innehåll, verk-närstoren
samhetsforrner finnsoch aktörer. Här och konsthallar med statligt,museer
kommunalt regionalt huvudmannaskap.eller Det finns föreningsdri-starken

verksamhet, främst 0002 konstföreningar på arbetsplat-näraven genom 413
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Folkrörelsemas konstfrämjande studieförbunden.ochserna, genom genom
Enskilda konstnärer, konstgrupper och konsthantverkskooperativ försvarar
utställningar och förmedling Gallerier,konst. och auktionsñrmor,mässorav
konsthandlar och rambodar driver sin verksamhet. Konsthantverk säljs i allt
ifrån varuhus till turistbyråer. Media radio,och dagstidningar ochtvsom
facktidskrifter följer nyhetsbevakning och presentationer konst-,genom egna
design- och utställningsliv samtidigt televisionens bildspråk och tidning-som

och tidskrifters användning bild dominerande inslag i mångaär män-ars av
niskors bildvärld. detta mångfaldAllt och bredd det gäller uttrycks-närger
former, konstriktningar och utbud mycket skiftande kvalitetett av

Konst och kvalitet

Den moderna konstbilden har utvecklat sig hög grad mångtydighetmot en av
och öppenhet. Betraktaren blir alltmer medskapare, vilket ställer kravstoraen
på åskådaren. Upplevelsetolkning kvalitetsvärderingoch något ständigtär
närvarande inom bildkonstområdet. Det själva definitionen konst. Detrör av
fors ständig diskussion för konstbegreppet och vadgränserna ären om som
bra och vad dåligt. finnsDet spännvidd i värderingarnaär storsom

De seriösa aktörerna, konsthallarna, konstföreningarna ochmuseerna,
folkrörelseorganisationema har alltid i sina stadgar målsättningarnästan att
främja kvalitet.

Stat, landsting och kommuner köpare konst och därför iär utgörstora av
hög grad marknadskraftema. innebärDet konstpolitisktett storten av an-

offentligaDe inköpen självfallet bidrabör till upprätthålla högattsvar. en
kvalitet. Det gäller allt, från turistsouvenirer.monumentalskulpturer till

Samtalet konst, antingen det sker mellan enskilda eller formom personer
utställningsanvisningar, artiklar eller recensioner eller sätt,av annatsom

kan verka både stimulerande och avskräckande beroende vilkamellan det
fors och hur det förs. Konstnärer, folkbilda-konsthantverkare, konstvetare,

journalister och förmågaandra med föra det "goda" konstsamtalet ärattre,
ovärderliga det gäller väcka och vidga intresset för bild form.ochnär att

När vi använder begreppet bildkonst i allmänhet det på sinkan platsvara
vissa distinktioner. Vi har redan markerat bild- formbegreppetsgöra ochatt

spännvidd det gäller uttrycksformer och konstriktningar. ocksåVi har be-när
skillnaderna i kvalitetshänseende. Virört behöver emellertid också göra en

skillnad mellan den konst olika skäl kommit införlivas med detattsom av
bildkonstärliga bildminnevårt och den bildkonst idag.skapasarvet- som-
Denna uppdelning ingethar med kvalitet Mellan konstnärligadetgöraatt ar-

och det skapas finns oftast positivt och dynamiskt samspel.vet ettsom nu
distinktionenMen bildminnemellan nutidskonst föroch har betydelse de

kulturpolitiska insatserna området.inom
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Koncentration till storstäderna

Två tredjedelar de yrkesverksamma bildkonstnäremaav och konsthantver-
karna i Sverige bor i de storstadsområdena. Godatre utställningsmöjligheter
och kvalificerad konstpublik liksom utbildnings-en och fortbildningsmöjlig-
heter viktigaär förklaringar till detta.

Bildkonsten den konstartär berörts minst kulturlivets regionalise-som av
ring. Landstingen har inte tagit för bildkonsten församma ansvar som t.ex.
musik och Länsmuseema speglarteater. ofta utförligt äldre hantverk och
hantverkstraditioner inklusive det vi i dag kallar konsthantverk. Däremot
samlar och visar de i mycket olika grad modernt konsthantverk och annan
formgivning. Deras samlingar och verksamhet i fråga måleri, skulptur,om
grafik ocksåär skiftande. I praktikenm.m. dock huvudpartenutgörs deav
tillfälliga utställningarna i länsmuseema konstutställningar. Ett fåtal läns-av

bedriver också konstpedagogisktmuseer arbete inteett bara i det museetegna
påäven andra håll inom sinutan region. I några län ligger sär-ansvaret ett

skilt konstmuseum då får del statsbidraget till regionalsom museiverk-av
samhet. Den möjligheten har dock inte utnyttjats i många län.

I kommunerna har det på 20 år kommit till antal konsthallar,ett som an-
tingen drivs i regi eller i föreningsregi, och någraegen konstmuseer.

Utanför de större städerna det dock fortfarandeär offentliga lokaleront om
där det går utställningar, konstnäreratt möta i arbetese eller del vis-ta av
ningar och konstbildande verksamhet. En kommunalannan konsthall eller ett

skulle kunna Ändålika självklarmuseum folkbibliotek.ses som harettsom
bara knapp tredjedel kommunerna konsthallen eller konstmu-av en egen ett

med fackutbildad personal. Det blandseum deär små och medelstora kom-
bristerna på utställningar ochmunerna utställningsmöjlighetersom finns. Den

stimulans privata eller konstnärsägda gallerier kansom innebära för konstnä-
och publik omväxlande utställningsprogiamrer ettgenom förekommer nästan

bara i de större städerna.

Internationellt utbyte

Konstlivet och konsthandeln har blivit alltmer intemationaliserad. Ofta saknar
dock svenska konstnärer och konsthantverkate de ekonomiska förresurserna

både med verk och personligtatt deltagande finnas imed olika internationella
såsom större samlingsutställningar,arrangemang seminarier, workshops osv.

De statliga resebidmgen och projektmedlen för dessa ändamål relativtär små
I den värdering svensk kulturpolitik genomfördes iav Europarådetssom

1989regi hävdades Sverige i vissa avseenden kanskeatt lägger för viktstor
vid skydda sina konstnärer.att Man menade Sverigeegna det gällernäratt
bildkonst uppvisar vissa typiska drag för "en stängd konstnärlig marknad".
Stödet till offentlig konst förbehålletär svenska konstnärer och fungerar
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eller allmänhetensegentligen aldrig så smak. Avdet utvecklaratt utmanar
konstnärliga skäl finnas behov kanalisera del stödet tillkan det attav en av

internationell samtida internationellt målerimed konst. Avmötet ytterstsyns
konsthantverkarelite utanför storstäderna. De flesta svenska konstnärer och

påinternationella yrkeskontakter. Kommersiella gallerierhar begränsade är
visar internationell konst. Europaråds-frammarsch, bara fåtalettmen

interisken Sveriges konstnärliga insatserexaminatörema menade äratt att
medhärdas eller finna sin profil, de inte konfronteraskommer att om

från Sverige jämförs medkonstnärliga strömningar från utlandet och det bästa
från hela världen.det bästa

för föra bildkonst har hittills bl.a. omfattat svensktInsatsema svenskatt ut
Saoutställningsdeltagande vid biennalema i Venedig och Paolo dengenom

för konstutställningar i NUNSKU. Understatliga nämnden svenska utlandet,
sinaRiksutställningar insatser för visa svensk konstår har ökat ut-attsenare

omlands.

Fotografi

från konstgalleri till dags-Fotografier från farniljealbum till reklarnpelare,-
i konsumtions-vår och viktiga komponentervardag ärpress genomsyrar-

och skrivna språket fotograñn detoch mediasamhället Näst det talade är mest
kommunikation.spridda inflytelserika mediet för mänskligoch

fotografier boken. Bildboken harEtt viktigt medium för det konstnärliga är
produktionskostnader och där-dock problem, framför allt högastora genom

med konsumentpriser.höga
kommuniceraför fotografers möjlighetUtställningen viktig formär atten

utställningarhar fotografiskamed sina bilder. Men med begränsade undantag
finns det fåinget intresse för den kommersiella konstrnarknaden. I dag ytterst

så få köpergallerier fotografier. Anledningen framför alltställer är attutsom
bildkonst.denna typ av

Foto-fotografiska bilden sigNär det gäller bevarande den koncentrerarav
medan Nor-grafiska i på den konstnärliga bildenModerna museetmuseet

kulturhistoriskadiska tillsammans med länsmuseema för denmuseet ansvar
ifinnsbilden. dokumentärt, kulturhistoriskt fotografi,Den mängdstora som

många år betydande Dessa gäl-samlingar orsakar sedan problem.museernas
mycketframför beständighetsfrågoma registreringen,ler allt ärsamt som

kompetenskrávandetidsödande. Båda dessa arbetsområden dessutom ochär
haft svårtkostsamma. har medfört bevakaDetta att storaatt attmuseerna

reklarnbildersamlingar massmediala fotografier, ochpress- m.m.,av som
Omfattandeinte går till spillo vid företagsnedläggningar eller vid gallringar.

offentligefterkrigstiden finns påbildsamlingar från inte i deägo, utan stora
arkiv, inom olika företag och hos enskilda foto-bildbyråema, i tidningarnas
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grafer. Bildbyråema Pressens Bild IMS bildbyråoch har 14 miljonert.ex. ca
respektive 13 miljoner fotografier i sina arkiv.

Museemas viktiga uppgift genomföra planerad samtidsdoku-att en noga
mentation förutsätter dessa arbetar strategiskt med samla och bevaraatt att
vår tids dokumentära fotografier.

Sedan två år finns Fotoselcretariat vid Nordiska Selcreta-snart ett museet.
riatets uppgift är centralt forumutgöra för erfarenhetsutbyte och råd-att ett
givning för och andra fotosamlande institutioner, fotografemasmuseer orga-
nisationer och enskilda. Verksamheten innefattar allt från insamling och vård
till initiera fotografiska projekt och kulturhistoriskt fotografiatt göra till-att
gängligt. Fotosekretariatet leds Fotoråd i vilket ingår förettav representanter

bibliotek, arkiv och Svenska Fotografernas Förbund. Sekretariatetmuseer,
utarbetar for närvarande landsomfattande bevarandeplan för fotografi. len
denna berörs de samlingar finnsäven i pressarkiv och bildbyråer m.fl.som

Formgivning och industridesign

Svensk formgivning och industridesign hade storhetstid 1950- ochen
1960-talen. Det finns kvardröjande föreställning vi fortfarande kan levaen att
"på minnet fomstora dar", dessvärre det länge sedan Sverige blevav men var

på det här området såväl de nordiska länderna radpasserat av som av en
andra länder inom och Europa. I dessa länder medvetna och kraft-görsutom
fulla satsningar på olika plan för främja inhemskaden formgivningen ochatt
industridesignen. Det givithar i formresultat framgångsrik utvecklingav av
produkter försäljningsframgångarär både på den inhemska marknadensom
och på och det har skapat good-will för de aktuella länderna.export

SverigeI har enstaka punktinsatser förekommit, de har haft relativtmen
kort varaktighet och i de flesta fall inte lett till bestående resultat. Orsakerna
till det låga intresset på formgivning och industridesign i Sverige äratt satsa
flera. Förhållandet beror delvis bristande förståelse från myndigheter och
näringsliv för den betydelse utvecklingen området kan ha ocksåav men
den splittring funnits och fortfarande finns bland yrkesutövare ochsom - -
intresseorganisationer. Denna splittring gäller framför allt industridesign och
har gällt frågan i första hand vilarämnet teknisk grund eller dessom om

består densärart gestaltning industtidesignem kan tillföra produkt.av som en
Det har haft till följd området i viss mån bollats mellan olika departement,att
vilket i sin medfört för eventuella satsningar har kommittur att ansvaret att
hamna mellan stolarna.
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Hemslöjd

Hemslöjd del vårt folkligaär kulturarv och därmed del våren av en av
kulturella identitet. Hemslöjd naturlig del det dagliga livet före in-var en av
dustrialismen, då de flesta bruksföremålen tillverkades i hemmen.

Hemslöjd också folkkonst oftaär med ortstypiska drag. Både vardagens
funktionella bruksföremål och de dekorerade och unika föremålen visarmer
på samband mellan material, teknik och funktion.ett

Hemslöjd produktionsforrn. Omär slöjdprodukt kan karaktäriserasen en
hemslöjd bestäms materialval, hur produkten har framställts, hur till-som av

verkningen har bedrivits och vilka tillverkningstekniker har använts samtsom
utseende och funktion. Karaktäristiskt för hemslöjden den harär gamlaatt
slöjdtraditioner och kultur-traditioner grund.som

Hemslöjdens kunskap inte museal. Det frågaär är överlevnadskun-om en
skap aktuellare någonsin,är helt i linjeän med dagens miljötänkande. Attsom
behärska hela produktionspmcessen från inhämtande material till den fär-av
diga produkten kännetecknande förär hemslöjden. Den förvaltar djupen
kunskap materialens och egenskaper själva materialhante-om ursprung samt
ringen.

Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund SHR riksorganisationär
för landets hemslöjdsföreningar med uppgift främja den svenska hemslöj-att
den och dess utveckling. Till SHR anslutna 20 000är medlemmar. Enca
statlig myndighet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, inrättades 1981 med upp-
gift initiativ till, planera och organisera insatser för främja hemslöj-att ta att
den. Nämnden fördelar projektmedel och samordnar rådgivande konsu-en
lentverksamhet, bedrivs i varje län hemslöjdskonsulent för trä-som genom en
och metall och för den textila slöjden. Länshemslöjdskonsulentemaen
finansieras och landstingen. Regionala huvudmän antingen hem-staten ärav
slöjdsforening eller landsting.

De ofentliga insatserna

Bild- och formområdet har många aktörer och intressenter. Detta förhållande,
i sig tillgång, innebärär emellertid också problem. Konstbildens ochsom en

bildkonstnärernas liksom kvalificeradedet konsthantverkets ställning för-är
hållandevis på den kommersiella marknaden.svag

När det gäller de offentliga åtagandena kännetecknas de splittringav en av
och svårighet till överblick det gäller insatser och effekter.när Detresurser en

saknas starka, samlande aktörer och effektiv struktur för ochen ansvars-
uppgiftsfordelning och samverkan.

Vi har i kapitel 20 konstaterat det statliga kulturstödet fördelas högstatt
olika mellan olika konstarter, och verksamhetsforrner. Statens stöd tillgenrer
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bild- formområdet uppgår 1993/94och budgetåret till miljonerknappt 235
jämföraskronor med miljard tilll kronoratt teater.t.ex.

skilda nivåernaDe det statliga stödet hänger mednära samman om om-
rådena institutionellhar stark struktur eller Verksamheter bedrivsen som

institutioner har lång tradition offentligt Områdenstöd. saknarav en av som
institutioner har betydligt mindre offentligt stöd.

På bild- och formområdet finns visserligen institutioner inte likaettmen
systematiskt uppbyggt institutionsnät på och musikområdena ellerteater-som

kulturhistoriska museiverksarnheten.för den Förutom för Statensansvaret
bidrag till länsmuseema och några få kulturinstitu-konstmuseer statenger

Övriga drivstioner därutöver. konstrnuseer med några få undantag utan stat-
gäller landets konsthallar.ligt stöd. Detsamma
till bild- formområdetDet statliga stödet och huvudsakligen inriktatär mot

Genomproduktionsledet. Konstnärsnämnden och Kulturrådet stödjer staten
enskilda konstnärer och organisationer med ersättningar och bidrag. Staten är

Statensvidare, konstråd, tillsammans med landsting och kommunergenom
beställare och köpare konst såväl s.k. staffli- eller löskonststora av som mo-

numental konst med fast knytnin till olika byggnader offentliga miljöer.ochg
Att intelandstingen gjort lika insatser på bild- och formområdetstora som
det gäller och musik kan bero på behovet insatser inte varitnär teater att av

lika iögonenfallande eller inte tydliggjorts möjligtDet detsätt. är attsamma
kan ha viss betydelse framför kraven på till olikastöd de konst-en vem som
formerna. musiken både publikenFör och har det varit ochutövarnateatern

sina organisationer och sitt bidragssystem varitstatengenom genom som- -
aktiva, medan bildkonstnärena själva i hög grad fått driva insatserkraven
för sin konstform. Staten inte drivithar det gäller ochnär teatersom mu-
sik. De allmänna bidragsvillkoren för länsmuseerna har inte innehållitt.ex.
några egentliga krav det gäller verksamhet området bild och form. Stö-när
det för utställningar nutidskonst har varit minimalt och inte tillriktat sigav
kommunalt institutioner.och landstingskommunalt drivna

Iden kommunala kulturverksamheten har bildkonsten ekonomiskt sett en
mycket liten plats. Anslagen till och utställningar i medeltal 6 %utgörmuseer

kommunernas totala kulturanslag. Då inbegrips alla slags och ut-av museer
ställningar, vilket innebär tillanslagen konstverksamhet betydligtäratt ren
mindre, hurexakt mycket går inte då detta inte särredovisas.avgöraatt
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24.2 Den framtida bild- forrnpolitilcenoch

Människors med konstenmöte

Platsen och sammanhanget spelar väsentlig roll för människors medmöteen
bildkonst. finnsDet naturligtvis behov funktionella, utställnings-bevakadeav
lokaler med yrkeskunnig Menpersonal. hos många människor finns ett mot-
stånd besöka konsthallar och gallerier. Det del uppfat-mot att museer, som en

det speciella och lockande med utställningslokaler och utställnings-tar som
former rofylld plats for individuella upplevelser andraen ses av som av-- -
visande alltföroch exklusivt. Att undvika detta hinder visa konst påattgenom
bibliotek, i väntsalar och samlingslokaler, i lunchserveringar eller på andra
platser betydelsefullt för fler människorär ska få tillfälle bild-mötaatt att
konst.

Motiv för offentliga åtaganden på bild- fomiomrádetoch

I betänkandets inledande kapitel och i föregående avsnitt har vinärmast angett
kulturpolitiska motiv för de offentliga insatserna på bild- formområdet.och
Vi har den kvalificerade bildkonsten har relativt ställningnoterat att en svag
på den kommersiella marknaden, bildkonsten i jämförelse med andraatt
konstarter har få institutioner för förmedling konstnärliga upplevelser ochav

förhållandevis outvecklad regional struktur.en
I avsnitt 5.2 Motiv för offentligt kulturstöd har vi analyseraprövat att mo-

tiven utifrån ekonomisk Omteori. tillämpar den och tenni-använder denman
nologin på bild- och formområdet motiveras stödet, liksom flera andra
konstområden, framför allt "Kollektiva nyttigheter", "Lång tidshorisont"av
och "Fördelningspolitik".

offentligaDen konsten kollektiv nyttighet. Man kan inteär utestängaen
någon från konsumtion och ytterligare konsumtion kostar inte heller något.
En del utställningsverksamheten fallslag. I andra skerärav ut-av samma
ställningarna entréavgift, ytterligare publik leder tillvanligen intemot yt-men
terligare kostnader. Museer, konsthallar och utställningsverksarnhetannan
har också existens- optionsvärde.och För många människor det positivtärett

institutionerna finnsoch utbudet sällan eller kanske aldrigävenatt om man
går dit. Det förlänar kulturell dimension och utbudet finns därorten en att
tillgå och skulle vilja del det.när Att konstartens fort-värnataom man av om
bestånd i dess bredd och mångsidighet och den utvecklingsmöjligheter,att ge

för experiment och nyskapande inte omedelbarat.ex. att ge resurser som ger
resultat, handlar kunna anlägga långt tidsperspektiv. Det gällerattom ett
också bevarandet konstnärligadet Stödet till institutioner landetarvet.av runt
och till Riksutställningars verksamhet utslag fördelningspolitiskaär ett av
överväganden, fördelningspolitik med geografiska förtecken.
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Behovet nationell politik bildför och formav en

Utan bildkonst och formgivning god kvalitet verkligen synligär iatt av sam-
hället ingauppstår möjligheter till konstupplevelser och inte heller skapas nå-

efterfrågan på god bildkonst. Därför behöver vi nationell politik förgon en
bild och form linjei med vad föreslår för musik- museiomrá-ochteater-,
dena. Utgångspunkten bör de offentliga medlen till bild och form skaattvara
bidra till ökad mångfald, kvalitet och konstnärlig förnyelse. Det statliga stödet
bör fördelas så det balanserat stimulerar både professionellsättatt ett pro-
duktion, förmedlingen konstupplevelser och människors skapande.av eget
Staten förbör stå helhetssyn och bidra till skapa fungerande ochatten system
nätverk syftar till ökad samverkan mellan områdets aktörer.som

Mål för bild- ochfonrtpolitiken

Som sektorsmål för bild- formområdetoch föreslår vi följande:

Bild- och forrnpolitiken ska

fler människor tillgång till bild- och formkonst och möjligheterge-
till skapande,eget
stimulera tillkomsten verk god kvalitet,av av-
stimulera förnyelse utvecklingsarbete interna-ochgenom-
tionellt utbyte,
stimulera konstbildning och förmedling bild- och formkonst,av-
verka för offentliga miljöer utformning arkitek-att ges en som-
toniskt och konstnärligt hög kvalitetär de berikassamt attav
med god bild- och fomrkonst.

7.4.2.1 Konst i offentlig miljö

En tanke förankringmed långt bakåt i svensk kulturpolitik, också mani-som
festerades i 1974 års kulturpolitik, konst ska finnas iär människorsatt var-
dagsmiljö: i bostadsområden, arbetsplatser, fritidsmiljöer.i

Detta har i viss mån blivit verklighet. Bildkonst finns i mycket störrenu
omfattning just i vardagslivet tidigare. Konsten finnsän i simhallen, på sjuk-
huset, i trappuppgången till min ibostad, skolan där jag studerar eller kom-

på föräldramötemer osv.
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Statens roll och insatser på detta nyligenområde har och redovi-översetts
miljö".1i betänkandet "Konst i offentlig Utredaren konstaterar konst-sats att

närlig rniljögestaltning innebär mycket placera konstverk påän attmer ut en
viss plats. Det fråga till helheten ochär bygga miljö däratt attom se upp en
enskilda konstverk inslag där detutgör också kan helheten ärmen somvara
konstverket. En utgångspunkt måste skapa miljöer med hög konst-attvara
närlig kvalitet där platsens förutsättningarsärskilda respekteras.

statligaDe insatserna bör enligt iutredaren första hand rikta sig till miljöer
har direkt för. Staten bör emellertid ocksåstaten ettsom ansvar ta ett mer

allmänt för konstnärliga insatser kommer offentliga miljöer till delattansvar
och information rådgivningoch stimulera till konstnärer igenom att engagera
miljögestaltning.

Utredaren föreslår förändrad och tydligare ansvarsfördelning för deen
statliga insatserna. Statens konstråd föreslås insatser med fast konst som
huvuduppgift. Boverkets bidrag för konstnärliga insatser i bostadsområden
föreslås avvecklas och överföras till Konstrådet och användas tillresurserna

bidrag riktat till kommuner, landsting och bostadsföretag förett nytt att
stimulera till konstnärlig gestaltning offentliga miljöer.av

De miljöer kan komma i fråga för bidrag ska väl tillgängliga försom vara
allmänheten, parker, trafrkanläggningar, bostadsområdent.ex. torg, gator,
och skolgårdar. Det bidraget ska också kunna insatser tillfällignya avse av
karaktär i offentlig miljö. Konstrådet ska kunna initiativ till projektta egna

kan tjäna goda exempel miljögestaltning och genomföra sådana isom som
samarbete med exempelvis kommuner.

Ansvaret för inköp och utplacering lös konst föreslås bli överflyttat frånav
Konstrådet till Statens konstmuseer. För insyn, bredd överatt garantera
konsttekniker och geografisk spridning inköpen bör rådgivande referens-av
nätverk I dessa ingånätverk kan konstnärer,upprättas. konstvetare och
konstskribenter från olika delar landet. Deras uppgift ska föreslåattav vara
konstverk för inköp och fästa uppmärksamheten intressanta konstnärs-att
skap. Inköp bör redovisas vid utställningar Statens konstmuseer och er-
bjudas vandringsutställningar till bla regionala De inköptasom museer. ver-
ken blir så tillgängliga innan de placerassätt änmer nu ut.

Depositioner konstverk ska enligt förslaget ske dels utplaceringarav som
till statliga arbetsplatser, dels deposition kollektioner till regionalasom av

Statens konstmuseer ska samarbeta med regionala vid utpla-museer. museer
cering konsten. En del i denna utveckling kan iav att utevara museerna
landet, i samverkan Statensmed konstmuseer, handhar depositioner till
statliga arbetsplatser i respektive region vidaredeponera verkattgenom som
Statens konstmuseer placerat hos dem.

1 SOU 1995:18: Konst offentligi miljö. Betänkande Utredningenav om
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Förslagen innebär tydligare ansvarsfördelning jämnareoch fördel-en en
ning för konstinköp myndigheterna emellan. Konstrådetsav resurser uppgift
blir koncentrerat hittills utvecklaatt än formerna och metoderna förmer
konstnärlig miljögestaltning i samverkan med arkitekter och samhällsplanera-

En viktig uppgift också främjaär insatser inom tillämpningsområ-re. att nya
den. I detta ligger medverka i de insatser på arkitekturområdetatt vi fö-som
reslår i kapitel.nästa För Statens konstmuseer innebär förslagen ett mer sam-
lat för förnyelse och utnyttjande de konstverkansvar ägsav staten.som av
Det föreslagna inköps- och depositionssystemet med dess samverkannära
mellan regional och central nivå möjlighet till ytterligare konkretiseringger en

ansvarsmuseirollen området.av
Utredningens förslag föremål för rernissbehandling.är

24.2.2 Museer, utställningar och konstbildningsarbete

I vårt museikapitel betonar vi syfte minne och bildning.är Ge-att museernas
samlingar bildkonst i original bevarar de vårt kollektivanom bildminne.av

Stora samlingar konst finns centralt i Statens konstrnuseer och i varie-av
rande omfattning regionalt i länsmuseer i antal statsunderstöddasamt ett spe-
cialmuseer. Betydande samlingar och verksamheter inom konstornrådet har

kommunalaäven med Göteborgs konstmuseum detmuseer, största.som
Museemas verksamheter emellertidär ojämnt fördelade landet.över

Statens konstmuseer bedriver också depositionsverksarnhet lånaattgenom
konst från sina samlingar dels till ochut andra kulturinstitutioner, delsmuseer

till statliga myndigheter. Ungefär 8 500 konstföremål deponeradeär ca
700 arbetsplatser. Av dessa 3 000är än deponerade utanför Stockholmsmer
län.

Länsmuseema har till uppgift bild den regionala kulturhisto-att ge en av
dennarien. I innefattas givetvis konsten. Man kan inte förvänta sig läns-att
också ska fungera fullvärdigt konstmuseummuseet eller konsthall inomsom
för sitt huvuduppdrag. I flera län finns vid sidanramen länsmuseetav en

konsthall eller konstmuseum i praktiken fungeratett samlingspunktsom som
för det regionala konstlivet.

Europarådsexaminatörerna ansåg 1989 statsmakterna borde prioriteraatt
ytterligare utbyggnad den regionala strukturen institutioner på bild-av av
konstornrådet. Man menade det, med några undantag, finns alltför fåatt
konstmuseer utanför Stockholm. De statliga borde fundera på vilkamuseerna
delar verksamheten skulle kunna decentraliseras ochav olikasom sätt att

detgöra nuvarande med deponera konst slagkraftigt.systemet Attatt rättamer
till denna situation skulle lämpligt område for statligt initiativ,ettvara ett som
skulle gå på samverkan få till stånd betydandeut att samlingargenom av mo-
dern konst i olika delar landet. Dessa samlingar borde enligtav nya 423
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examinatörema internationella till sin sammansättning och de borde ivara
möjligastörsta utsträckning förvärvas vidoch ställas sidan detut av

existerande för offentliginköp konst.programmet av
De fem årens utveckling har delvis inneburit på kritiken.senaste ett svar

Statens konstmuseer ökat sitthar samarbete imed landet. Tillsam-museerna
med läns- och konstmuseema har samlat svensk konst frånmans t.ex.man

1900-talet på CD-ROM bli tillgänglig för publik. Vidarestoren som avses en
har utökat sin depositionsverksamhet till En betydande mängdman museema.
konst har deponerats i Bildmuseet i Umeå och i det Konstmuseet it.ex. nya
Skövde, också har rollen länskonstmuseum i Skaraborgs län. Det ärsom som

i riktning. Fler initiativ bör dock syftarrätt till bredsteg tas attsom genom
samverkan förbättra förutsättningarna för konstbildningen i landet.

I två fall har samverkan formaliserats avtal mellan Statensen genom
konstmuseer å sidan och Bildmuseet i Umeå respektive stiftelsen Roo-ena

i Malmö å andra sidan. Dessa båda s.k. sarnverkansmuseer har vid si-seum
dan sina ordinarie uppgifter särskilda uppdrag med statligt stöd vidgaattav

museikapitelsin konstbildande verksamhet. I vårt utvecklar vi vår på desyn
framtida formerna for långsiktig samverkan mellan de centrala ochmuseerna

i landet.utemuseer

F och designmuseumorm-

En väsentlig förstärkning möjligheten kontinuerligt visa god svenskattav
formgivning designoch exempel från andra delar världenäven ärmen av
angelägen för designområdets utveckling. En museisatsning nutida konst-
hantverk, formgivning och design således behov. Statensär konst-ett stort

med sina samlingar utgångspunkt för sådan satsning,ärmuseer en en
Röhsska i Göteborg Eventuellt kan Form design imuseet centeren annan.
Malmö utvecklas till ytterligare del i kedjan, i varje fall mottagareen som av
utställningar från Stockholmi och Göteborg. Särskilda satsningarmuseerna

Glasmuseet i Växjö hör också till bilden. En förstärkning området börsom av
frånutgå de och utställningsinstitutioner redan finns. Områdetmuseer som

har bredd och fördelning tyngdpunkter i visningar samlingarochstor en av
bör kunna ske.

Avdelningen för konsthantverk inom Nationalmuseum har naturligtett an-
för de äldre samlingarna. En självständig avdelning för Nutida designsvar

kan vidareutveckla Statens konstmuseers roll. utvidgningsätt Enett attvara
Röhsska uppdrag designområdet är sättmuseets ett annatav
Röhsska bör i övrigt kunna för konsthantverksområdet,museet ansvara

där de tradition haft betydelse, dåoch det nutida konst-även sättastorav
hantverket i perspektivhistoriskt och tillrelatera det konsthantverk inomett

kulturer omfattandeandra tack sina fördelningsamlingar. En tyngd-vare av
punkter önskvärdkan bidra till tydlighet behöver inte innebära ab-424 en men en
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solut gränsdragning, vilken knappast möjlig.är I Malmö skulleens ett ut-
vecklat Form design kunna gå vidare med den konsumentupplysandecenter
roll de sedan länge haft och fram avmaterial i form vandringsutställ-t.ex. ta
ningar, skrifter, video för spridning till olika delar landet och intem.m. av
minst till skolor på olika nivå. Glasmuseet i Växjö och eventuellt andra kan
utveckla vissa specialområden.

För nätverket institutioner pd konsthantverksg form-att och designom-av
rådet ska fungera bör få för samordning. Vi föreslårett av museerna ansvar

det bör Röhsska Utvecklingenatt och rollfordelningen bör blivara museet.
föremål för särskild studie.en

Kommersiell och ideell förmedling bildkonstav

Antalet gallerier har ökat under de decennierna, inte bara i desenaste tre stor-
städerna i medelstoraäven och mindre kommuner.utan Det medför möj-att
ligheterna del konst, mycketäven kvalificerad, blivitatt ta betydligtav större.
Galleriexpansionen teckenär på intresset för nutidskonst ökat. Detett att
medför också konstnärskåren fått möjligheterstörreatt publik. Demötaatt en

åren har inneburit kraftig vitaliseringsenaste utställnings- ochen av program-
verksamhet i anslutning till experimentell konst, ofta visats på oväntadesom
platser och i okonventionella lokaler.

Konstlivet i Sverige har två organisationer fungerar utställnings-som som
anordnare "publikorganisationer",och Sveriges Konstforeningars Riksför-
bund SKR och Folkrörelsemas Konstfrämjande, unika i intematio-ärsom
nell jämförelse. De täcker in olika delar samhället och når delvis olikaav

sina organisera sig.sättgrupper attgenom
Konstföreningarna ordnar årligen 0007över utställningar 6 000varav

arbetsplatser. En speciell roll har de lokala eller regionala konstföreningama
med bidrag från kommun och landsting för konstutställningsverk-som svarar

samhet i konsthall elleren ett museum.
Konstfrämjandet har efter det tidigare riksförbundets nedläggning 1992

reorganiserats Folkrörelsernas Konstfrämjande och bedriver återsom nu
centralt och sina distriktsföreningar bred verksamhet hela lan-genom överen
det SKR och Folkxörelsemas Konstfrämjande samverkar sedan år ochett par
kan i det konstbildande arbetet komplettera varandra i rad avseenden.en

Också studieförbunden samverkar i många fall med Folkrörelsemas
Konstfrämjande och med konstföreningar. Men de bedriver framför allt ett

konstbildningsarbete och organiserar inteeget minst omfattande skapandeen
verksamhet i olika konstnärliga tekniker.
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Unställningsersättning

Frågan utställningsersättning har på varit aktuellolika under desättom senas-
20 åren. Staten har klart markerat sitt ställningstagande, innebärte attsom

krav ersättning ska riktas till den anordnar utställningen. För sin50m egen
del har tagit konsekvenserna ingådetta synsättstaten att ett rarnav-av genom
tal med konsmärsorganisationema ersättning vid utställningar anord-om som

statliga fyrtiotalEtt kommuner betalar också ersättning mednas av organ. va-
rierande belopp.

Genom bidrag från har fördet varit möjligt SKR i sinastaten treatt av
distrikt sedan 1991 betala tillersättning utställande konstnärer i foreningsregi.

möjlighetDenna hade Konstfrämjandet före riksförbundets nedlägg-även
ning. Vid beslutet 1991 avvisades tanken på statligt finansierad fond fören
utställningsersättning, ökade bidrag till bägge organisationernamen genom
fick de ekonomiska förutsättningar betala ersättning. liggerAnsvaretatt
emellertid organisationerna själva Vi princip riktigadenna denärattanser
och föreslår bidragen till SKR och Folkrörelsernas Konsgfrämjande ökasatt
väsentligt bl.a. for utställningsersättning.

Fotografi24.2.3

I flera europeiska länder har fotografi under år fått framträdan-senare en mer
de roll inom respektive lands kulturliv. satsningenEn viktig orsak torde vara
på kvalificerad utbildning. I Finland har regionala fotografiska centraen
byggts 1980-talet.sedan slutet I Frankrike har fotografi tidkortupp av
nått till helt och publik, också regionalt. Satsningen småstörreut en ny
och billiga fotografiböcket har varit framgång med upplagor ochstor storaen

spridning utanför Frankrike. Centre National de Photographieävenstor
fungerar sambandscentral mellan fotografer, institutioner museer,som en
utställare, universitet, förlag festivaler.m.m. och Med mycket liten fasten
stab har lyckats med bredda intresset for fotografi gångermångaattman om.

Under år har betydande initiativ tagits för förbättra fotokonstensattsenare
förutsättningar. fungerandeEn väl högskoleutbildning för fotografi sedanär

tio år knuten till Göteborgs universitet, också utbildningförsnart som svarar
fotokonservatorer.av
Det behövs for fotografer föra dialog med människorutrymme att utanen

beroende försäljningsresultat, där åtgärder för stimuleraatt attvara av
bildintresset också syftar till inspirera det konstnärliga skapandet.att egna
Utställningsmöjlighetema behöver förbättras. Men det inte tillräckligtär att
inrikta sig produktion och utställningslokal. Utställningar ocksåbehöver
distribueras och ingå i Riksutställningar ibör detta sammanhang haprogram.
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möjlighet tillsammans med Fotografrcenuum ochatt andra intressenter spela
betydelsefull roll.en
Vi har betonat bildboken viktigt medium föräratt det konstnärliga fo-ett
I syfte främja utgivning foto- och bildböckertot. finnsatt särskild stöd-av en

ordning på Statens kulturråd. Till rådet knutenär arbetsgrupp med breden
kompetens det gäller bedömanär konst, foto och bild.att

Ny teknik bör möjlighet förbättra förutsättningarna för utgivningenattge
bildböcker och insatser behöver för byggagöras bok- och tid-av att upp

ningsverkstäder i landet för kunna hantera bild. Denrunt Deskom att nya
Top-tekniken vi fram kommerväxa medföra bildböcker kansom nu ser att att

betydligt billigare.göras Detta kan leda fram till vi får bildböckeri mångaatt
varianter, allt från små exklusiva upplagor till enklare produktioner med ett
lägre pris avsedda förär spridning.störresom en

Samma teknik och utrustning används för producera böcker kansom att
också utnyttjas för bearbeta och skapa datorbilder och multimedieproduk-att

Datorn kommer ha oerhört inverkanter. på hur framför alltatt foto-storen
grafisk bild används och upplevs framöver. Det viktär bildkonst-stor attav

får tillgång tillnärer detta arbetsredskap. I dag investeringskostnademaär för
höga för det ska möjligt för den enskilde konstnärenatt eller fotografenvara

köpa denna utrustning.att typ av
Vi har i kapitel 10 föreslagit kraftfullt stöd till multimedieverkstäderett

med möjligheter till massmedieinriktat arbete med ljud, bild och Verk-text.
städerna bör kunna utgöra både för och professionella.amatöreren resurs

24.2.4 Formgivning industridesignoch

För i verklig mening främja svensk formgivningatt och design måste sats-
ningar genomföras på flera olika plan och utbildning, utveckling,avse pre-
sentation, marknadsföring och internationella kontakter och internationell lan-
sering. Det helt avgörande tydligt markeraär områdets betydelse för bådeatt
kultur och näringsliv och stärka viljan få till stånd långsiktiga insatser.att

För utvecklingen ska få fan och målmedveten inriktningatt behövsen en
sammanhållande instans, förslagsvis designrdd, liknande det inrättatsett som
i de övriga nordiska länderna. Utgångspunkter för sådant bör detett attvara
ska förverka främja svensk formgivning och design såväl nationelltatt som
internationellt. Rådet bör initiera framåtsyftande projekt och förmedla erfa-
renheter insatser lett till framgångsrik tillverkning. Rådett.ex. börom som
fånga idéer och bidra ekonomiskt till de kan genomföras. Rådet skaupp att
utveckla internationellt kontaktnät och initiativ till genomföraett utställ-ta att
ningar i Sverige och utomlands kontinuerligt publicera skriftersamt om
svensk formgivning och design. Rådet bör hålla kontakt med producerande
företag för informera verksamheten och betydelsen god form-att om om av 427



SOU 1995: 84

ochför kring utställningargivning och design samarbetaäven t.ex.attmen
Samråd samverkan bör bl.a. ak-utåtriktad verksamhet. och ske medannan

Konstnärsnämnden och Riksutställningar.utbildning,tuella högremuseer,
med företrädare förbestå styrelseStatens designråd bör utövare,av en

verkställande kansli ekono-utbildning och näringsliv och hahögre samtett
områdetsska ñnnas rörandeaktiva insatser. sakkunskapmiska förresurser

Svenskfinns inom föreningen Form bördelar. erfarenhetolika Den tassom
Även Stiftelseni framtida designråd.kantill och utgöra ettstommenvara

knytas till verksamheten.industridesign kan eventuelltsvensk
i och fånga regionala initiativ haDesignrådet bör för nå landetatt ut upp en

Vi utvecklar vår påmed lämpliga regionalasamverkannära organ. senare syn
formområdet i sin hel-formen för sådana för bild- ochochbehovet organav

inspirerainitiativ, stimulera och ochregionala ska kunnahet. Dessa taorgan
bidrag från Statens de-landsting i länet. Medmed kommuner ochsamarbeta

stödjas. Ut-olika materialområdensignråd verkstäder för utvecklingkan av
tillverkning påfram förvecklingsverkstäderna skulle kunna ta prototyper

förinte har utvecklingsresursermindre och medelstor industri egnasom
i Gustavsberg. Verkstad för kanexempel keramisktdetta. Ett träär centrum

ÄvenGotland lin i Hälsingland.i Skellefteå, ullcentrum på ochutvecklas
förfångas Bidragkonstnärlig gestaltning kanförslag insatser med upp.om

Sta-från Framtidens kultur ochsatsningar kan sökas bl.a.sådana regionala
miljö" bi-utredningen "Konst i offentligförslaget frånkonstråd omtens

regionalaStatens designråd och defalls. Samverkansformer mellan organen
måste studeras närmare.

Hemslöjd24.2.5

kulturarv,och förvaltaHemslöjdens uppgift i dag bevaraär ettatt som ger
upprätthållerktmskapstradition,identitet, förmedlakulturell att en somoss en

traditionens grundslöjdenförnya och utvecklahandaskickligheten och att
i samhälle.funktionella slöjdprodukter dagensför skapaatt

vidareförmedlaförvalta ochkunskapsarvHemslöjden har ett stort att men
hemslöjdskonsu-samarbete mellanockså utveckla. Detta kan skeatt genom

utbild-med andraforskare och i samverkanlenter, slöjdare, formgivare och
design och konsthantverk.och Högskolan förningar Konstfackskolansom

kulturella traditioner och formasutvecklarGenom hemslöjdsverksamhetenatt
hemslöjden inspirationskälla för skapan-efter lokala förhållanden är annanen

industriell formgivningför ochkonstnärlig verksamhet mön-de och samt
sterutveckling.

förankring bevarat mångsidighet ochsin lokalaHemslöjden har engenom
Sverigeåtråvärd för designmässigt skaalltmerursprunglighet blir attsom

och internationella sammanhang. Allt oftaresig i europeiskakunna hävda av-428
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speglas hur konstnärer och formgivare inspireras den svenska allrnogekul-av
dess symboler formspråk.och kanturen, Här hemslöjden utveckla änett mer

fruktbart samarbete sin unika kunskap materialentraditionen, ochgenom om
teknikerna. Den traditionella folkkonsten ville försköna människans vardag
och i detta sammanhang spelar hemslöjden idag viktig rollav atten genom
skapa de förebildemagoda formaoch vackra bruksföremål förgyllernya som
vardagen. Slöjd ocksåär upplevelse i färg, form och estetik.en

24. 2.6 Internationellt utbyte

Den Internationella kulturutredningen hari sitt betänkande betonat det äratt av
viktstörsta statsmakterna till fullo fastslår betydelsen internationelltatt ettav

kulturutbyte och kulturmyndighetema tillförs ökade medel föratt detta ända-
mål 1Vi delar denna uppfattning.

Svensk konst kommer inte ha sin givna plats internationellt så länge viatt
inte själva med ochär deltar i skapa den internationella konstscenen. Ettatt
beprövat knyta kontaktersätt till Sverige bjudaär utländskaatt utställ-att
ningskommissarier, s.k. på plats orienterar sig och sedan kancurators, som

välgöra genomtänkta utställningar analyserar svensk konst och försökersom
relatera den till den internationella konsten. Naturligtvis bör bjudaävenman
in konstnärer utifrån. Detta skapar naturlig och långvarig kontakt ochen ger
samtidigt möjlighet till lciitisk analys utifrån. Ett viktigt inslag bören attvara
på mycket tidigt stadium bjuda hit konstnärer,ett dem arbetsmöjlig-unga ge
heter och på det både bidra tillsättet och delaktiga i den internationellavara
konstnärliga utvecklingen. Det måste också bli intressant möjlighet fören
etablerade utländska konstnärer i perioder vistas och arbeta i svensk miljö.att

Internationellt utbyte handlar inte bara föra svensk konstatt utom geogra-
fiskt föraäven vår konstdiskussion så dennautan blir naturlig delatt att en av

internationellt samtal. Därför kan mycket ske i Sverigeett och det inte alltidär
fråga "svenskt representerande" framför allt "svenskten om utan ettvara age-

rande".
Rejäla satsningar bör genomföras och kan då exportfiämjande in-ses som

stödjersätt när svenskt näringsliv.satser samma statensom
Med enstaka undantag saknar Sverige gästateljéer och administrativ ram

för sådana besökgöra möjliga. fungerarI dag bildkonstnärligtatt kulturutbyte
huvudsakligen i samband med utländska konstnärer gästlä-att engageras som

vid de konstnärliga högskolorna. Satsningar internationellapå gästatel-rare
jéer kan kopplas med bilaterala avtal med andra länder och svenskasamman

2 SOU 1994:35: Vår andes och andras.stämma Betänkande lntematio-av-
nella kultunitredningen. 429
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konstnärer därigenomkan i möjligheter arbetsperioder i andrasin få tilltur
kulturkretsar.

Internationella gästateljéer ingå regional bild-bör del iäven som en en
konstsatsning.

Konstnärsnämnden har styrelsen för Bildkonsmärsfonden under degenom
åren ökat sina insatser för främja det internationella utbytet bild-senaste att av

konst och bildkonstnärer, dels olika ateljévis-former stipendier forgenom av
telser utomlands och bidrag till utställningar utanför Sverige, dels in-genom

det AIRIS-progmmmeträttandet s.k. Artist in Residence in Sweden,av
stöd till utländska konstnärers vistelse i Sverige. Stöd utgår också tillsom ger

europeiskt utbytesprogram för konstnärer där Göteborg denärett unga sven-
ska värdorten.

Under året Bildkonstnärsfondendet har bedrivit planeringsarbe-senaste ett
med syfte finna de praktiska formerna för internationellt ateljécentrumte att ett

Stockholm,i vilket skulle det möjligt driva ömsesidigt utbyte medgöra att
några de ateljécentra står för svenskar. Tanken ateljéema iöppna är attav som
Stockholm ska ha för några svenska från landet ikonstnäreräven utrymme
övrigt. Ateljécentrum ska inte tillhandahållabara arbetsutrymme ocksåutan
bedriva programverksamhet med utställningar, föreläsningar och seminarier
för bli den samlingsplats och den inspirationskälla ateljéutbytetatt ytterstsom
syftar till.

Bildkonstnärsfonden det rimligt intematio-samordna detatt attmenar vore
nella ateljécentrets verksamhet med övrigt internationellt inom bild-utbyte
konstornrådet. Verksamheten bör syfta till skapa kontakternätverkatt ett av
for information designsvensk konst, och konsthantverk också lederom som
till genomförande svenska utställningar Organisatorisktutomlands. börav
verksamheterna enligt Bildkonstnärsfondens mening underställas Konstnärs-

verkställandenämnden, ha ledning. Urvalet svenskamen egenen av
utställningar frånbör ske efter förslag eller uppdrag till ochmuseer
konsthallar produktionskapacitet inom området.redan har På detta sättsom
skapas också kontaktytor mellan institutioner i Sverige och utomlands som
kan viktiga i den konstsituation fram inom EU.öppnare växervara som
Samma arbetssätt, innebär visst tillämpastävlingsmoment, kan närettsom
det gäller deltagande i biennalema. försvenskt de De kostnadernastörre extra
verksamheten finansieras Bildkonstnärsfondens internationella medel,genom

redan utnyttjats för detta ändamål.som
Vi förslaget väl vitalisera det internationella utbytet påär ägnatatt attanser

bildkonstområdet innehålleroch sådana samordningsvinster och möjligheter
till regional förankring det bör utvecklas vidare. Ett genomförande aktuali-att -

ställningen för hittills haft uppgiftendet för utställ-attserar organ som svara
ningar nutida i utlandet, NUNSKU.svensk konst Det vår allmännaärav
uppfattning för statlig verksamhet i formska bedrivasatt att separaten av en
myndighet bör den ha omfattning väsentligt mycketär vadstörre änsomen
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det fråga iär detta fall. Den funktion NUNSKU för bör in-om som svarar
ordnas i något statligt Ett alternativ då Statens konstrnuseer.annat ärorgan.
Ett alternativ är urvalet Konstnärsnämnden,görsannat att av ett organ som
inte själv utställningsproducerande.är Vi förordar det alternativet.senare

Vi föreslår att:

Konstnärsnärnnden får i uppdrag för utställningar nutidaatt ansvara av-
svensk konst i utlandet och tillförs ökade för förmedlingresurser av

bildkonstsvensk och svenska konstnärer till utlandet föroch att ta emot
utländska konstnärer och utställningar i Sverige,
NUNSKU avvecklas,-

24.2.7 Bildkonst i hela landet

Kommunerna och konsten

Kommunala konsthallar med regelbunden utställningsverksamhet finns i ca
fyrtio kommuner, främst de Ungefär lika mångastörre. har konstmu-egna

Det är med variation både vad gäller verksamhetensseer. stormuseer om-
fattning och inriktning. Konstutställningar förekommer någorlunda regelbun-
det i 75 % kommunerna. Lokalerna kan allt från hörna ellerca sär-av vara en
skild utställningssal i biblioteket till stadshusets foajé eller något kulturhus.

programverk-Det vanligtär konstutställningama integreras med allmänatt
samhet eller med andra utställningar och Verksamhetenvarvas evenemang.
bedrivs ofta eller i samverkan med konstförening.nära I många fallav en -

långt ifrån alltid får föreningen mindre kommunalt anslag. En vanligmen ett-
samarbetsform kommunenär står för vissa kostnader lokalhyraatt ochsom
kanske frakt och annonsering. Konstföreningen utställningamaarrangerar
och får behålla provisionen i samband med försäljning.

drygtI 10 % alla kommuner förekommer arbetsstipendier till konstnärerav
och något fler subventionerar ateljéer. Som inköpare konst har kommu-av

viktig roll tillsammans med och landstingen. Det går docknerna en staten-
inte på grundval befintliga uppgifter få fram någonatt totalsumma. Mer änav
90 % alla kommuner hade någon för inköp konst enligtav avsattsumma av
1988 års bokslut. I allmänhet rörde det sig relativt små belopp underom -
20 % hade anslag 80 000 lcronor. Vanligastöversteg ärsom att pengarna an-
vänds till inköp stafflikonst, köps på utställningar eller i sambandav som
med ateljébesök och den sedan placeras kommunens arbetsplatser.att ut
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Konsten i regionerna

Den kulturpolitiska ambitionen skapa decenualiserad kulturverksamhetatt en
på regional nivå har inominte helt infriats bildkonstornrådet. Vi tidigarehar
diskuterat orsakerna till detta Att skapa regional struktur kräver lösningaren
anpassade till det enskilda länets förhållanden. Huvudmålet bör länkaattvara

aktörerna i hållbart nätverk, tillföra förett samt att attsamman nya resurser
stärka och utveckla konstlivet.

Delsatsningar inom för regional konstpolitik kanramen en vara:

kollektivverkstäder mål bör inom varje region, där lö-ett centrumvara- -
pande arbete, metodutveckling och vidareutbildning bedrivs,
"länskonsmärer" med uppgift informera, samordna och utveckla,att-
regionala sammanställningar konsmärsregister, sökarkiv och katalogerav-

den bl.a. Arbetsförmedlingen Kultur för,typav som svarar
utvecklad samverkan mellan olika utställningsanordnare, iinte minst fråga-

information och publilcarbete.om
I de län saknar konstmuseum eller konsthall måste länsmuseet ta ettsom

ökat för konstlivet i regionen, bl.a. i fråga konstpedagogiskadenansvar om
uppgiften skolor, konstföreningar och allmänhet. Inte minst börgentemot
länsmuseemas konstkompetens utnyttjas i konstföreningamas och studieför-
bundens ledarutbildning.

För framsyntadet finns det intressant position erövramuseet atten som
för det regionala konstlivet. bredaI det verksamhetsområde bild-motor som

konsten innebär, betyder arbetetdet med konsten -i likhet med kulturrnil-att
jövårdsarbetet får ske lika mycket utanför inom lokaler.museetssom-
Länsmuseet bör alltså initiativ till samarbete med andra regionala lokalaochta
intressenter för genomföra utställningsprojekt och konstbildningsarbete.att

Men det svårt hur regionalt konstliv skaär kunna blomstraettatt utanse en
centralpunkt för nutidskonsten. Det därför betydelseär störstapermanent av

regionen har konstmuseum, konsthall eller åtminstone utställ-att ett en
ningsmöjligheter kontinuerligt kan erbjuda konstutställningar högsom av
kvalitet. Inte minst konsthallar betydelse for möjligtdetär göraatt attav speg-

nationella internationellaoch impulser.
En konstutställningsverksamhet kan få funktion regional utveck-en som

lingsfaktor den ambitiöst utställningsprogram harochpresenterar ettom en
särprägel något skiljer den från andra.sättsom

Om samspelet i regionen ska bli effektivt behövs någon regionaltyp av
bild- och fomrkonstplanering underlag för hur landstingenskommuners,som
och insatser i länet på bästa ska samverka och utnyttjas. Initiativ-sättstatens

kan landstingen i samverkan med kommunerna, ochnäratagare ävenvara
länsstyrelsen, och omfatta hela bildkonstsektom länsmuseum, övriga re--
gionala och lokala konstmuseer, konsthallar och gallerier, kollektiwerkstäder

konstföreningar och folkbildning.samt
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statliga stöd till "länskonstnärer" vi föreslagit i kapitel 8Det börsom
på bild- och formområdet i varje län med uppgift inspirera,utnyttjas att

skola, studieförbund,utveckla och samordna, samverka med ochmuseer
och landsting. Placering efterkonsthallar, konstnärer, kommuner kan variera

landstinget, konstmuseum, studieförbund, länsbild-överenskommelse t.ex.
på det hemslöjdskon-ningsförbund osv. gällersätt närsamma som

bildkonstråd skulle "länskonstnär"sulentema. Inrättas regionala kunnaen
fungera rådens verkställande person.som

statliga stödet till de regionala också tänkt in-Det är attmuseerna som-
till genomförande kvalificeradnefatta bildkonst bör tydligare knytas av-

på bildområdet.verksamhet De kvalificerade konstmuseer finns bör ut-som
nyttjas i det arbetet.

Sammanfattning

I kapitlet vibetonar

behovet nationell politik för bild och form innebär attsomav en-
for syfte stärka nätverk,helhetssyn medstaten attsvarar en

samverkan internationell utbyte.samt

l kapitlet föreslår vi

sektorsmål för bild- fonnområdet,och-
regional bild- forrnplanering landstingen ochoch görsatt en av-

regionens kommuner i och denna planering omfattarsamverkan att
hela konstlivet i länet- konstnärer, föreningar, folkbildning,
konsthallar och museer,

del det statliga stödet till de regionala knytsatt en museernaav-
fonn-tydligare till genomförande verksamhet på bild- ochav

området,
Röhsska får samordningsuppdrag på området konst-att museet-

hantverk, form och design,
ökat stöd till det konstbildande bedrivs SKR ocharbete som av-
Follrörelsemas Konstfrämjande bl.a. för utställningsersättning,

NUNSKU avvecklas,att-
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Konstnärsnärnnden får i uppdragatt för utställningaratt ansvara av
nutida svensk konst i utlandet och tillförs ökade för för-resurser
medling svensk bildkonst och svenska konstnärerav till utlandet
och för utländska konstnäreratt ta ochemot utställningar i Sverige,

designråd inrättas,att ett
"länskonsmäret" bild- och formområdet i varje län med uppgift

samordna och samverkaatt med skola, studieförbund, museer
och konsthallar, konstnärer, kommuner och landsting.
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manifestera i tider varit sammanbundetuttrycka och sig har allaViljan näraatt
delarbyggande. Arkitektur, bildkonst, och skulpturmed byggnader och som

gestaltningsvilja går stråk alla kulturer ifonn- och ettsom genomsammaav
roll sammanlänkare tekniskt kunnande ochtider. Arkitektensalla av es-som

fram till tid. också planerarefomivilja obruten vår Det rollentetisk är är som
och formgivare städer.av

ochmånga intryck medvetet och omedvetetArkitektur konstartär tar aven
så direkt.dagligen kontakt konstart påverkarkommeri med. Ingen ossannan

18bakåt vi utvecklat i kapitelskapade miljöns betydelse länk harDen som
Som kulturpolitisk fråga vill vi lyfta fram betydelsenoch 19. väsentlig aven

förkvalitet i vi tillför i vår tid, för själva och kommandedet oss genera-egen
tioner.

för sin tid och varje generationAll arkitektur och planering uttryckär ett
sina ideal och förhoppningar. I dettapåverkar den byggda miljön med av-

Arkitekturskiljer sig inte byggnadskonsten från andra kulturyttringar.seende
starka bindningar till funktionellaoch planering tillämpad konstart medär en

tekniska liksom till givna ekonomiska och politiska villkor.och krav
det gällerVi hari Sverige rikt och internationellt känt förvalta närett attarv
både frånarkitektur, stadsplanering och formgivning. Exempel kan hämtas

samtida.från 1900-talsarkitekturen och från det Detvårt äldre byggnadsarv,
bebyggelse har många brister och krä-väl mycket vår samtidakänt,är att av

måsteomfattande upprustning. kvalitativt goda, dock finnsDet görassomver
Subtila upplevelse skönhet,synligt och locka till efterföljd. värden som av

efterfrågarsammanhang harmoni kopplade till medborgarna democh är att
samtalet leva till.och aktivt för in i det offentligadem attsom norm upp

Kvalitet något måste och uppmärksammas.och skönhet värnasär som
tjänalyfta fram frågor Följande citat kanBehovet dessa äratt stort. somav

exempel reaktioner och strömningar.

"De ligger femtiotvå trevåningslameller, ochdär smutsgula ett centrum-
samhällspla-andra sidan ytterligare trettioåtta, bruna larneller. Det är en

många håll Sverige.nering och arkitektur finns isom
känt hur vinden blåser mellan husen.Vi alla hur de vi har allavet ut,ser

Samma fyrkanter överallt...De byggdes höjden, bredden eller längden.
Och sällan vi här områdena resultatet drömtänker på de äratt av en om
framtiden, människan.den staden denom nya nya-
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Trots alla samhälleliga förändringar har sarnhälls- och stadsplanering ännu
inte lyckats bryta med föråldrade tankemodeller. Och det beror på viatt
inte har någon löpande svensk diskussion sarnhällsplaneringens ideo-om
logi och effekten" iden artikeln intervjuade etnologen Karl-Olovmenar
AmstbergJ

25.1 Arkitekturens ställning förr och nu

För furstar, kyrka och har byggnadsverk,stormän platser och stadsrum ut-
gjort de kanske viktigaste manifestationema makt, inflytande och bejakan-av
de skönhetsvärden. Viljestarka beställare och kunniga och konstnärligaav
arkitekter har lyckats form och gestalt vision, idé. Stadsbyggandetge en en
sågs central uppgift redan under 1600-talet och blev i industrialismenssom en
spår, med allt snabbare växande allt viktigare.tätorter,

Detta också basen för den tidiga industrialismens etableringar. Detvar
svenska bnrkssamhället, unik svensk företeelse, liksom folkhem-en senare

byggande ända fram i efterkrigstidens första decenniermets exempel påär
Årsta Örebrodetta. För och Vällingby liksom för Baronbackarna i socialavar

ambitioner och medveten gestaltningsvilja vägande förutsättningar förtungt
både byggherrar och arkitekter.

Arkitektur estetisk och social kvalitet kulturell ambition harsom samt se-
dan dess i Sverige fått allt mindre Senare tiders byggande präglas iutrymme.
hög grad massproduktionens villkor och förutsättningar, samtidigtav som
samspelet mellan arkitekt och byggherre fått stå tillbaka. Det sociala perspek-
tivet, liksom värderingen arkitektur livskvalitet, har kommit påav som
undantag.

Den balansgång arkitekt har kan symboliseras de lcravatt presteraen treav
den romerske arkitekten Vitruvius formulerade redan i börjansom vårav

tideräkning: frrmitas, commoditas, och eller svenska bestän-venustas,
dighet, bekvämlighet och skönhet. Dessa krav också utgångspunkter i devar
byggnadsordningar, under seklema formulerades för svenska städer.som
Dagens byggande siktar främst commoditas, bekvämlighet, medan både
beständighet och skönhet givits underordnad position.en

Beständighetsfrågoma föll undan i ekonomi där ansåg livsläng-en attman
den på hus svarade ekonomisk avskrivningstid 40 år. Skönhetenmot en
förvisades i rationellt exploateringsperspektiv till mjukvaraett intesom
primärt prioriterades. "Kunniga beställare" reducerades oftast till kortsiktigt
ekonomiskt rationella upphandlare och arkitekterna sågs skönandar utansom
kosmadsmedvetande. De byggföretagen drev fram metoder ochstora proces-

där fristående arkitekter fick mycket begränsat handlingsutrymme.ser

1436 Kommunaktuellt 13/1995.
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och ekonomerArkitektens yrkesroll krymptes och tekniker viktigaövertog
variti det i stället borde eftersom teknikdelar byggprocessen, när tvärtom, ny

arkitektinsatser för sammansmältakräver kunna med befintlig kunskaprättatt
och tradition.

för enskildeBostaden och bostadsmiljöns roll den något identifieraattsom
i förbisetts liksom inverkansig med och känna stolthet har denöver stort sett

initiativkraft, arbetsmiljöarbetsglädje och väl gestaltad kan innebä-som en
ra.

strukturer, såväl inomDet byggandet präglades bestäl-tungastoraavnya
och materialsidan, där arkitektrollen trängdeslarledet entreprenörs-som

förtroendeman,undan. traditionella rollen byggherrens ombud ochDen som
kvalitet ekonomi utgjort dialogen frånavvägningar och grunden idär av

färdig produkt, intogs andra yrkeskategorier.skisstadium till av
tekniska lösningar, detaljutforrnning och helhetsgestaltningMaterialval,

inte någon konsekvent hantering. I det korta perspektivetfick på detta sätt
billiga alternativ tilläts konkurrera genomtänkta lösningar betydelseut storav

själv såg inte till utvecklingför helheten. Arkitektkåren denna ochatt parera
50befinner sig idag därför i helt läge för år sedan.änett annat

Kanske symptomatiskt arkitektutbildningen i Sverige ligger inomdetär att
rationalitetdet tekniska fakultetsområdet, där och på det moderna samhäl-tro

själva livsluften. Arkitektur definieras i människorslets överlägsenhet är
tillmedvetande i knappast konstart. Det tekniska kunnandedag storasom

dock arkitektur tidernabyggandet kräver, hartrots, settssom genom som en
humanistiskt arbetsområde. Att studera arkitekturenskonstart, präglat ut-ett

veckling tiderna i länder humanistiskt forskningsfältallaär ettt.ex.genom
inom den konstvetenskapliga disciplinen.

I många länder ligger arkitektutbildningen inom det konstnärliga ansvars-
området i Sverige tekniska. vidareutbildning föroch inte inom det Densom
arkitekter, har inom Kungliga konsthögskolan dock utflödeär ettsom av

tradition.denna
God kombination kvalificerat arkitektarbete och gedigetarkitektur är en av

och högkvalificerat byggande arkitekters, teknikers och hantverkaresdär
fårskicklighet materialkännedom utnyttjas och komma till sin I godoch rätt.

arkitektur också material, åldras går under-ingår valet vackert och attav som
hålla. I god samhällsplanering denna kunskap med social medvetenhetparas
och insikt i god livsmiljö.människors behov av en

De från tidigare generationer kännetecknasbyggnader vi har bevarade av
i detaljutfonrining hantverksskicklighet, få byggherrar iochomsorgen som

Beständighetsfrågoma börjar dock få förnyad aktualitet.dag ställer krav på.
har 1900-talet 95 % byggnadsbeståndetVi under byggt i änstort sett av mer-

förhälften efter 1960. det vi kommerMerparten värtatt attanse sparaav
byggnadstradition, präglat dekommande generationer tillhör den äldre som

fem första decennierna, innan storskaligheten över.tog
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För kunna dels föra byggnadsarvet vidare,att dels utveckla byggnads-
konsten och nyskapandet, krävs medvetet humanistiskt perspektivett med
krav från samhällets sida på kvalitet i utformning, skönhets- ochomsorg om
upplevelsevärden och långsiktigt hållbara lösningar. Behoven i utbild-attav
ningen bygga insikt och kunskap hos alla berörda yrkeskategorier,upp arki-
tekter, tekniker, hantverkare, ekonomer mfl. vi tagit i kapitel 19 börsom upp

här betonas.även
Det svenska byggandet har arkitektonisk funktionellsärart enkelheten av

och sparsmakad skönhet. Den svenska "kompromissen" mellan önskan om
storslagenhet i dyrbara material och vad faktiskt hade råd med in-m.m. man
nebar med tillgängliga material ochatt medel lyckades åstadkommaman något

allt motsvarade vad i dentrots ursprungligasom visionenman avsett att
uppnå. En vi harsärart anledning värna också i dagens byggande,att iom ensamhälletstid då knappa,är nationsgränsernaresurser och kulturel-tonas ner

särdrag blir viktiga för stärka identitet och självkänsla.att
I EU-perspektivet detär symtomatiskt små länder, Danmark,att som

Holland och Norge under år lyft fram arkitektur och samhällsplaneringsenare
viktig identitets- och kvalitetsfrågasom en

Rekordårens byggande, snabbt och med pressade kostnader, har iextremt
dag skapat sociala problem med segregation,stora snabb forslitning och van-
dalisering. De decenniemas byggande har ocksåsenaste varit förenat med
många tekniska problem. Ny teknik, använts beprövad ochsom utan att vara
kopplats till kravet korta byggdder, har lett till både tekniska problem och
hälsorisker. "Sjuka hus" har fått rivas eller totalsaneras. Initialkostnadema
har med de efterinvesteringarpressats, blivit nödvändiga harmen prisetsom
blivit högt.

Kapitalkostnadema for bostadsbyggandet länge så subventioneradevar att
byggherrarna saknat tillräckliga incitament för kostnadskontroll. Ett omfat-
tande spekulationsbyggande central del 1980-talets ekonomi. Devar en av
kvantitativa målen tillgodosågs, den kvalitativa kontrollen och den arki-men
tektoniska gestaltningen bristfällig. Parallellt med det byggande, härvar som
kritiseras, finns dock medvetna byggherrar, arkitekter, planerare och bygga-

insatser visar det går bygga klokare,re, vackrarevars att och billigareatt och
i mångt och mycket knyteräven till våra äldresom traditioner måttfull-an av

het och lågmäld skönhet.
Sammanfattningsvis konstaterar vi, hög arnbitionsnivå i tidigareatt en

byggande under år kraftigt reducerats. Incitament har isenare sak-stort sett
för premiera och prioritera arkitektonisknats att kvalitet, helhe-omsorg om
upplevelse och skönhet.ten,
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25.2 offentligaStadens rum

Staden 1600-talet och vederbörlighar sedan formats medvetet med omsorg
organiskt framvuxnafrån myndigheternas sida. Det medeltida stadsmönstret

1600-talets rutnätsplaner enligt och barockens arki-avlöstes renässansensav
tektoniska ideal beställda och godkända Kungl. Majt. Dessa planer ut-av av

med sina kvarter och torgbildningar grundstmkturen i det i vårgör man euro-
Sverige innebärpeiska kultur uppfattar "sta I detta långt fram i vårsom en

gårdar, 1800-tid i allmänhet trästad med lummiga dock undersomegen en
il900-talen successivt utvecklades till stenstad de delar landet där detoch av

industrisamhället expanderade.växande
del vårt stadslandskap platser, medvetet utforma-En väsentlig är öppnaav

de inslag parker, allér, kyrkogårdar och omsorgsfulltde gaturum samt som
utformade "gröna" äldre bostadsområden utgör.

1800-taletsParker och alléer det tillskott och många våra städersena avvar
har mycket sin karaktär från den tiden knuten till esplanadsystem Lexav som

Östermalm StockholmNorrköpings innerstad och i eller till omsorgsfullt ut-
m.fl. Statensformade parker, centrala Malmö Järnvägar etableradet.ex.som

järnvägsparken i tillgivet element anslutning de städernasstörreettsom pres-
tigefyllda och tidiga 1900-talets trädgårdsstadsideal, liksomstationshus det en
högtstående 1930- 1940-talet tillförtparkkultur under och har stadslandskapet
ytterligare upplevelsevärden.

Vi har tidigare vårt byggnadsbeståndhuvuddelen från dettaärnoterat att av
sekel efter 1960.och kommit till så Aldrig tidigare haratt merparten sent som
mark i sådan omfattning tagits i anspråk för byggande. Mycket den kritikav

riktar miljonprogramnrets 1900-det socialt motiverade och detmotman sena
tätortsexpansiontalets byggande och torftig miljö. Stor vikt har lagtsrör yttre

vid zonering, funktionsuppdelning, trafiksäkerhet Något oftam.m. som
tillåtits inkräkta på kulturlandskap och stadmiljöer så oinskränktgott som
medan andra lcvalitetskrav fått stå tillbaka.

TegelbackseländeW liksom omdaningen båda inedre Norrmalm,av
Stockholm, liksom i offer forde centrala delarna många städer tekno-är ett
kratiskt bostadsområdentänkande. Nybyggda har tillåtits bli bostadska-att

på sterila där närmiljön inte inbjuder till samtal elleröppna ytor,semer
mänsklig samvaro.

Det finns många exempel bebyggelse från delen l900-taletatt senare av
formlöst utspridd i landskapet eller infogad i äldre stadskärnor på histo-är ett

rielöst och brutalt Enskilda hus dessutom ofta dåligt tillanpassadesätt.
landskapskaraktär, stadsbild platsens byggnadskultur. sådan brist påoch En
harmoni och helhet har delvis sin bakgrund i olika samhällsfunktioneratt

också påhanteras för sig. brist förståelse för denMen den beror envar
miljöns vardagbyggda påverkan människors och betydelsen ochpå på av

möjligheterna kvalitet.i dessa sammanhang satsaatt
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Det har naturligtvis i tideralla beståttgemensamma såvälrummet bak-av
gårdar och utmarker gestaltade prestigefulla platser. Skillnaden mellansom
förr och återigen skalanär och omfattningen i det producerasnu och då-som
lig inpassning struktureri landskap och stadsmiljö.storaav

Den grundläggande karaktären i såväl det tidiga 1900-talets trädgårdsstad
funktionalismens byggande är, skilda gestaltningsidéer,som "hus itrots

grönska". Stor uppmärksamhet ägnades byggnadens relation till sin omgiv-
ning. Detta har försummats i arkitektutbildningen, inriktats densom motmera
enskilda byggnaden och dess trañktillgänglighet.

Konsthögskolan har ordinarie vidareutbildningutöver arkitekter iav sam-
arbete med Vägverket vidareutbildning for arkitekter, landskapsarlci-startat en
tekter, Ävenvägtekniker, och konstnärer kallad Tessinskolan. dess hu-om
vudobjekt vägmiljö innebärär Tessinskolan upptakt till länge försum-en en
mad bearbetning hela vår fysiska miljö, uppgift i vilken landskapsarki-av en
tektema har nyckelroll.en

Behovet bearbetning våra stadsrumgröna har också uppmärk-av en av
Boverket. I nyligen publicerad 1994:12,sammats "Stadensav en rapport par-

ker och namr", understryker Boverket kraftigt detta huvudproblem.

"...Planeringen det i våra städer hargröna de årtiondena oftaav senaste
varit bristfällig och kortsiktig. Vi har hur parkmark utnyttjas försett att
förtäta staden och hur dragits igenomvägar naturmarksormåden i staden...

..Allt fler det betydelse förgrönas bygga långsiktigt hållbar stad,ser att en
social, kulturell och ekologisk utgångspunkt. Den pågående Planur och

Bygglagutredningen har föreslagit det skagröna betydelsestörre iatt ges
den kommunala planeringen..."

Det kan svårt förbättra våra försummade stadsrum frånatt de-vara senare
cennier och tillbyggnader. Vissa exempel kan därgenom om- ges, ogenom-
tänkt och okontrollerad ombyggnad områdenstörre lett till ekonomisk ka-av
tastrof och där inte heller de estetiska värdena tillmätts någon betydelse. Det
bör dock utmaning för goda arkitekter och byggare med insikt ochvara en att
kvalitetsmedvetande kunna såväl befintliga byggnader till funk-anpassa nya
tioner och foga in byggnader harmoniskt i gamla ochsättettnya samman-

miljöer förbättrar gestaltningensatta de bitvis enahanda och torftigasom av
bebyggelserniljöerna från de årtiondena. Inte minst viktigt därvidärsenare
medveten gestaltning stadsrummet med grönska.av

Det angelägetär främja bredare på den samladeatt stadsmiljön,en syn ge-
utvärdera och utbildningompröva forskningatt ochnom stödja redansamt -

utbildningsinitiativ, ocksåtagna tydligt formuleramen attgenom en mer
kvalitetsinriktad samhällelig policy rörande offentligadet i vidrummet me-
ning och dess gestalming.
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25.3 Framtidens byggande

förvaltaAtt och förnya användningen byggdadet redan kommer attav vara en
och viktig uppgift i det framtida byggandet.stor

Nybyggandet kommeri hög grad handla komplettering i befintligaatt om
rriiljöer. vissI utsträckning kommer vi också i fortsättningen ha nybyg-att
gande på jungfrulig mark, den väldiga nybyggnadsvåg vi haft undermen
detta sekel kommer antagligen inte att upprepas.

Framtidens uppgifter blir således i första hand förvalta föränd-ochatt
ra/förbättra också insiktsfullt komplettera och skapa heltattmen nya.

Till de samtida frågorna hör vårt förhållningssätt till förut-stora naturens
sättningar. gällerDetta den byggda rriiljön. Vi behöveräven utveckla vårt sätt

bygga med omsorgsfull utformning och resurssnål teknik. Iatt nytt ännu
högre grad behöver vi definiera vilka förändringar det redan byggda,av som

nödvändiga för uppnåär bättre energibalans,en mindre föroreningar ochatt
sunda byggnader. Många delkunskaper finns de har inte ställtsmen samm-

till verksamt helhetsprogram och samhället intehar tillräckligaettman gett
incitament för de ska genomföras.att

Trots många brister och misstag finns det också åtskilliga positiva inslag i
nybyggandet. Att framhäva de goda i gårdagensexemplen och dagens byg-
gande och till förebilderdem lika viktigt kritisktgöra är granska detattsom
bristfälliga lärdomoch dra det. Det kulturpolitiskt viktig uppgiftär attav en
tydliggöra de goda egenskaper och kvaliteter, finns också i den modernasom
bebyggelsen och vinna respekt för idessa planering och byggande.att
Anpassning och förståelse for befintligadet kvaliteter, länge fått ståär som

Återan-undantag bör lika viktiga nyskapandet.men som ses som som
vändning material och återerövrande äldre traditionella tekniker eko-ärav av
logiskt intressanta kommeroch bli allt viktigare. Nytillskott kan, särskiltatt

samhället ställer distinkta krav, berika och förhöja värdet hos be-detom
fintliga. Om inte riskerar slå sönder och urholka de kvaliteterattman som
finns eller ytterligare förfulaän värre och slå sönder de områdenatt som re-
dan från början givits alltför slentrianmässig arkitektonisk omsorg.

Bostadsmässan 93Bo i Karlskrona första exempel på arkitektkå-ettvar
reaktion på det slentrianmässiga byggandet. Efter harens egen att startat som

utvecklings-och debattprojekt inom SAR, Svenska Arkitekters Riksför-ett
bund, fyra arkitektkontor på sig uppgiften på Stumholmen byggatog att var
sitt bostadshus, skulle harmoniera med den befintliga mycket karaktä-som
ristiska och kulturskyddade marina miljön hålla hög kvalitet i såvälsamt
bostadsutforrnnig gestaltning och tekniska detaljlösningar. Ensom av en-

uppskattad viktig utgångspunkt arkitektenstrepnenörema sammanhållandevar
färdigroll från skiss till produkt, något knappast förekommer i detsom

byggandet i dag arkitektengängse där ofta frikopplas från projektet utföran-i
deskedet.
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Projektet utvecklades i samverkan med engagerade materialtillverkare till
alternativt byggande, sitt i tidigare generationersett kunnan-tog avstampsom

de och erfarenheter ställde gestaltningsmässiga kvalitetskrav på de tek-samt
niska lösningama i enskildheter lika väl helheten. Inkännande analyssom

vad boende just denna plats borde kunna livskvalitet styrandeav ge av var
liksom ambitionen sikta på långsiktigt hållbar och förutsägbar teknisk för-att
valtning. Ljus och ljud, rumssamband och möjlighet till utsikt, känsla för
rnaterialkvaliteter och samband ute-inne, krav på möjlighet till kontinuerligt
underhåll, kort människans mått, sensualitet och ekonomiska villkorsagt

isattes centrum.
Projektet fick uppmärksamhet. Inte minst intressant arkitektensstor är att

helhetsansvar ledde till gestaltningsmässigt väsentliga lösningar inte för-att
enklades eller slopades i upphandlingsskedet fullföljdes och utveckladesutan
under gång nybyggnadskosmadema detta ligger väl isamtprocessens att trots
nivå med det byggandet.gängse Förvaltningskostnadema kan tid dess-över

bli lägre påavsevärt grund genomtänkta materialval och kravutom påav
kvalitet i detaljer.

Den lokala traditionen inspirationskälla och förutsättning måste isom
framtiden kunna hävdas motpol till det storskaliga. Riksantikvarieämbe-som

och Boverket har tillsammans med Stadsrrriljörådettet sedan år gått iett par
bräschen för tänkande i den andan med utgångspunkt i det litet hög-ett som
travande benämns "platsens själ" det klassiska begreppet "genius loci".-

En tendens i tiden, bör uppmärksammas och dignitet,annan ärsom ges
behovet medveten landskapsplanering vid ingrepp istörre och stads-av natur

Infarten till Stockholm utefter E4 norrifrån exempel på vadär med-rum. ett
gestaltning innebär kvalitetshöjning, både för dem bor ochveten av som ver-

Överhuvudtagetkar i området och för dem färdas motorleden. ärsom ge-
staltningen det "gröna rummet" i parker, bostads- och arbetsområdenav samt
vid infrastruktursatsningar vital betydelse för upplevelse och nyttjan-stora av
de.

Likaså bör samspelet mellan arkitekt och konstnärer utökat utrymmeges
både i undervisning och praktisk verksamhet.

Nyckelbegrepp för framtiden kommer återanvändning, resurshus-att vara
hållning och långsiktigt hållbara strukturer, likaså upplevelse-omsorgen om
värdena, mänsklig skala och människors behov hemhörighet och rötter.av
Den humanistiska grund, arkitektur och stadsplanering bör vila på, blirsom
väsentlig återetablera och föra fram komplement till det gedignaatt som
byggtekniska kunnande, också krävs och också det i alltför högsom som

Aförsummatsgrad i arkitektutbildningen.
Arkitektur kulturyttring behöver återerövras förnyadoch tyngd,som ges

för balansera den kortsiktiga tillsnävt vilken den blivit förvisadatt ochram
där den också facto blivit fönådd.de
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25.4 Arkitektur och samhällsplanering kulturpolitisktsom
ansvar

I våra grannländer Norge och Danmark liksom i Holland, har underman se-
år i konkreta handlingsprogram utformat genomtänkt politik för arki-nare en

tektur och samhällsbyggande; politik fasta på på helhet,taren som samman-
hang och gedigen kunskap och alla berörda. Med ambitiössom engagerar
målsättning diskuteras värden och kvalitet, inrättande inter-disciplinäraav
diskussionsfora klart formulerade krav på myndigheter och utbildnings-samt

liksom på bransch och yrkesorganisationer.väsen Klan formulerade krav på
det offentliga beställare ingår också.som

Det vår uppfattning, vi i Sverigeär bör arbeta fram liknandeatt ett program
grundval för humanistiskt inriktad förvaltning för-ochsom gemensam engnyelse vår byggda miljö. Programmet bör utgå från:av

politik, återuppväcker skönhet och "beständighet " bärandeen som som-
kvalitetskrav fortsatt fördjupar "bekvämlighet" med den socialasamt am-
bition karaktäriserar svenskt byggande det varit bästnärsom som

politik, syftar till god livsmiljö rik upplevelser skönhet ochen som av-
identifikation och siktar kunniga lcravställandeoch beställare,motsom re-
spekt och förtroende för arkitektyrket kunnig och kvalitetsmedve-samt en

byggbransch.ten

Vi uppfattar detta väsentligt inslag i kraftfull kulturpolitik ochettsom en
regeringen bör initiativ till sådant handlingsprogram föratt godanser, ta ett

arkitektur och samhällsplanering, inbegriper samtliga berörda samhälls-som
sektorer.

Vi konstaterar också den satsning på nybyggnad för Modernaatt en mu-
och Arkitekturrnuseum, innebär förbättradgörs plattformseet försom nu en

debatt och presentation arkitektur och samhällsplanering.av

25.4.1 Förslag till insatser

Vi hari det föregående redovisat de brister, lett till kvalitet, form ochattsom
gestaltning hamnat i bakvatten i förhållande till kortsiktiga kvantitativamer
behov. Vi har också konstaterat, i andra länder dragit lärdom lik-att man av
nande tendenser och utforrnat nationella arlcitekturpolitiska program.

För få underlag för motsvarande dokument för Sverige föreslår vi,att ett
regeringen berörda i uppdrag lägga fram förslag tillatt hand-ger attorgan

lingsprogram. Vi föreställer arbetet lämpligen drivs projektattoss ettsom
med Boverket övergripande och samordnande i med Riks-samverkansom
antikvarieämbetet, Arkitekturmuseet, arkitektorganisationema LARSAR och
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Statens Dessutomkonstråd. vi det fördel med deltagandesamt somser en
från utbildningsinstitutionema, från den kommunala nivån, politisktsom
ansvarig instans flestai de frågor planering och byggande,rör samtsom

någon eller några helt friståendegärna skribenter ellertypenpersoner av
forskare för allmänhetens räkning bevakar och följer bebyggelse- ochsom
miljöfrågor.

Frågor bör behandlas definition kvalitetsbegreppen, samarbets-ärsom av
strukturer och ansvarsfördelning, kompetenskrav,styrmedel, utbildning,
forskning, infonnationsinsarser, skolans roll, det ojfentligas för denansvar

byggverksamheten Arkitekturmuseet.: verksamhetsprofil. Det börsamtegna
därutöver självfallet möjligt på dem får uppdraget tillfoga ytterli-attvara som

frågor, ide sin analys finner angelägna.gare som

Definition kvalitetsbegreppenav

En utgångspunkt måste analysera och precisera, vad villnärmareattvara man
med god arkitektur och samhällsplanering. Olika sig densätt närmamena att

problematiken finns i de tagit fram i andra länder. Vi attprogram, man menar,
de synpunkter vi likaså grund för fördjupad analysutgörpresenterat ovan en
och ställningstagande.

Samarbetsstmkturer och ansvarsfördelning

statligaDet för frågor byggandet i dag uppdelat pårör äransvaret ettsom
flertal departement och myndigheter, regionaltcentralt och offent-För att en
lig bevakning och utveckling miljöns arkitektoniska, estetiska och kultur-av
historiska kvaliteter möjlig,ska det nödvändigt med samordningärvara en
mellan berörda statliga insatser på såväl central regional och lokal nivå.som
Detta gäller såväl beslutande utbildande, informezande ochorgan som norm-
givande.

Också på den kommunala nivån, där de reella byggnadsfrågorna hand-
finnsläggs behov och målinriktat samarbete mellan olikanärmareettav mer

nämnder, förvaltningar institutioner.och
Väsentligt i detta arbete etablera goda föredömen och exempel base-är att

rade erfarenheterde byggandet tiderna finna for-genererat samt attgenom
för positivt kvalitetshöjande arbetssätt. Det dessutom nödvändigtärettmer att

skapa fora för bred offentlig debatt den byggda miljöns kvalitet.en om
Medvetenheten behovet offentligt definiera kvalitetsambitioner sak-attom av

i allmänhet. På tid har bnikarinflytandet i bl.a. boendemiljönnas senare upp-
märksammats bl.a. Boverket, projekt invånarna iav engageratsom genom
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sin närmiljö. Socialdepartementets jämställdhetsenhet har också medverkat
med medel för få kvinnor delaktiga i samhällsplaneringenatt och imer ett
samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet och hembygdsrörelsen har ett
läromedelspaket för studiecirkelverksamhet tagits fram. Vi brukar-attanser
inflytandet måste aktiveras och denna fråga bör i handlingspro-att tas upp
grammet.

styrmedel

De myndigheter, bevakar byggnadsfrågoma har saknat reella maktmedelsom
iblandoch också kompetens påverka den arkitektoniska kvaliteten i detatt
byggs. Den rättspraxis, utvecklats, har hittills också,som som attgenom man
tekniska och ekonomiska överväganden främst, bidragitsatt till gestalt-att

ningsfrågoma fått ställning.en svag
Vid sidan de gestaltningsmässiga frågorna ingår antikvariska frå-ävenav

geställningar och värderingar i praktiskt varje byggnadsprojekt och ärtaget av
vikt det gäller kvalitetennär förvaltningi och kompletteringstor befintligaav

miljöer.
Ett arkitekturpolitiskt bör fokus på densätta plan- ochöversynprogram av

bygglagen PBL pågår och belysa på tillförlitligt be-sättsom ettom man
handlar de kvalitetsfrågor vi här lyft fram.

Kompetenskrav

Den utveckling, reformeringen bygglagstiftningen skett i frågasom genom av
tillsynen, innebär samråd och uppföljning i bygglov-om att ersätterstort sett

givningen. I många kommuner har detta lett till försvagning arkitekt-en av
kompetensen, vilket kan komma få allvarliga konsevenser för just deatt
kvalitetsfrågor vi här vill lyfta fram.

Även i övrigt kan det finnas anledning fundera kring vilka kompetens-att
frågor, skulle kunna viktiga i ambitionen åstadkomma god arki-som vara att
tektur och samhällsplanering.

Utbildning

Arkitektutbildningen har varit föremål för intensiv debatt inom arkitektkåren
de åren. Inte minst har saknat gestaltningsfrågorsenaste och kopplingenman
till den beñntliga bebyggelsens kunskapsområde efterlyst reella kunska-samt

i materiallära och äldre byggteknik. Likaså har behovetper poängterats av
bättre förtrogenhet med själva byggprocessen och det uppdragansvar ett som
byggherrens förtroendeman kräver.
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byggherrenkrympandeI mångt mycket har arkitektens rolloch gentemot
yrkeskategorierbrister i lett till andrahärletts till sådana utbildningen, attsom

behovet refor-Såväl nödvändigheten vidareutbildningtagit över. som avav
bör följaktligeni grundutbildningen för arkitekter tas upp.mer

miljögestaltning och sarnhälls-hur kunskapDet bör även övervägas om
yrkes-integreras i utbildningen andraplanering intressant kansättett av

jurister, journalister, lärare mfl.grupper som

Forskning

påinnebär många perspektiv bör och kan läggasOmrådets komplexitet att re-
pågående och planerad forskning medangelägenhetsgrad hoslevans och an-

knytning förnyelse. Arbetet medbyggda miljöns förvaltning ochtill den
internationelldärför med fördel omfattahandlingsprogrammet kan utvär-en

kvalitet.inriktning, relevans, kvantitet ochdering och analys forskningensav

Informationsinsatser

kvalitetermänniskor miljö ochsamtal blandEtt levande attute upp-om
fundamentetsamhållsbyggandet enligt vår meningmärksamma och i ärvärna

samtal tillbör få dettaför god utveckling. Ett mål för attprogrammet varaen
folkbildningenfungerande. Hembygdsrörelsen ochstånd och kontinuerligt

skildamassmedia kulturinstitutionerhär viktiga uppgifter liksom ochhar av
slag.

ansvariga förvilket hos politisktVidare finns skäl påöverväga sättatt man
ikunskaperna och medvetenhetenmiljön i kommunerna kan ökaden fysiska

gestaltning, liksomarkitektur, ochfrågor stadsmiljö, kulturlandskap,rörsom
vid förhand-bedömning kvalitetsaspekterockså helhetsansvar och av

vad berördaupphandling Utvärdering och analyslingsplanering, avm.m.
utbildningsansvariga mfl. kanintresseorganisationer,verk, institutioner, er-

kun-vilket kan ökabjuda bör ocksåbelysas. Det bör övervägas, sätt man
gestaltning, arki-finansiärer byggherrar miljökvaliteter,skaperna hos och om

betydelse för individen och samhället.dessa frågorstektur samtm.m.

Skolans roll

skolansfrågor lyfts fram handlarInom arkitektkåren har de ansvarsom om
stimulerassådana medborgarna aktivtför förmedla kunskaper att ut-att att

fungera rernissinstans i plan-nyttja skyldighetsin lagstadgade ochrätt att som
förstå bebyggelsen stårFörmågan "läsa" och föroch byggärenden. vadatt

förförr och kvalitetmänniskors villkor känslanoch har berättaatt om nu,
planeringspro-kommermedborgare ikunskaper hursamt man som446 om
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och läser och förslag,cessen väsentliga delarär fostranprogram tillav sam-
hällsmedborgare. SAR har sedan antal är arbetat aktivtett med projekt,ett
"Arkitektur i skolan, med målsättningen miljögöra och gestaltningatt till-
gängligt och lustfyllt. De erfarenheter då fått bör kunna till ochman tas vara
vidareutvecklas.

Det ofentligas för den byggverksamhetenansvar egna

De möjligheter, markerade kvalitetssatsningari det offentligasom byggandet
det gällernär goda förebilder, börrymmer, kunnaatt utvecklas. Statensge

fastighetsverk och övriga statliga förvaltare har liksom kommunala och
landstingskommunala byggherrar här ett ansvar.

kommunerI där har ambition "återerövra" de kvällstommaman att cent-
rumomrádena det inteär bara viktigt for intex. liv och verksamhetatt man av
attraktivt slag, också hur detutan gestaltas och samspelar med befintlignya
bebyggelse och sociala Offentligamönster. byggnader ska inte bara vara
tillgängliga också lockande och intressanta.utan De ska synliga utanvara att

monumentala, Leksands kulturhusvara t.ex. eller Växjösom konserthus.nya

Arkitekturmuseets verksamhetsprofil

Arkitekturmuseet har under år utvecklat sin verksamhet radsenare olikaen
Museet harisätt. sina utvecklingsplaner starkt betonat sin folkbildande verk-

samhet. Arkitekturmuseet ska inom år flytta in i lokalerett tillsam-par nya
med Moderna vilket möjlighetermans museet nå till publiken.ger nya att ut

Vilka mål i första hand ska prioriteras och hursom verksamhet skamuseets
utnyttjas i helhetsperspektiv, hör naturligenett hemma del arki-som etten av
tekturpolitiskt handlingsprogram.

Sammanfattning

kapitletI betonar vi

arkitekturens och samhällsplaneringens viktiga roll i människors-
vardag och lyfter fram behovet kvaliteti form och gestaltning.av

kapitletI föreslår vi

regeringen initiativ tillatt arkitekturpolitiskttar handlings-att ett-
utarbetas,program
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definition kvali-följande frågor behandlas i dettaatt pmgam: av-
styrmedel, kompetenskrav,tetsbegreppen, samarbetsstrukturer,

offentligasinfomiationsinsatser, detutbildningsbehov, forskning,
Arkitektunnuseetsför byggvcrksamhetenden samtansvar egna

verksamhetsproñl.
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26 Film

ÅrFilm konstform.är 1894 gjordes förstaden filminspelningenen ung av
Åretbröderna Lumiere. därpå genomfördes den första offentliga visningen på

biograf i Paris. Ytterligare år kom filmen till Sverige och efteretten senare
drygt tio år fanns det biografer hela landet. Genomöver kan vi i dagtv se
film i hemmen och utbudet har mångdubblats. Numera film den kultur-är
yttring musiknäst når flest människor. Bland de intresset förärsom unga
film mycket stort.

Den delen filmomrâdet omfattar privat finansieradstora och organiseradav
verksamhet omfattar dels import, distribution och visning främstsom av
USA-producerad film, dels produktion film för biograf- och tv-lansering.av

mindreEn del består statligt finansierad filmkulturell verksamhet och stödav
till produktion svensk film. Mellan dessa båda delar finns ömsesidigtav ett
beroende bl.a. kommer till uttryck avtal mellan å sidansom statengenom ena

film-och och videobranschen tv-företag å den andra.samt

26.1 Möjligheter och problem

Utvecklingen på filmområdet under de 20 åren karaktäriserassenaste av:
totalt kraftigt ökat utbud film och rörliga bilder,ett sett av-
biografemas betydelse för visning film minskatatt och tv-kanalemasav-

betydelse kraftigt ökat,
utbudet film biograf minskat betydligt på mindreatt och medelstoraav-

orter,
antalet premiäivisade filmer biografatt successivt minskat,-
den svenska filmens andel den totala biografpublikenatt i Sverige ärav-

hög jämfört med andra länder i Europa,
beroendet statliga anslag för produktion film ökat,att av av-

allt andel filmproduktionenstörre blir möjlig internationellatt en av genom-
samfinansiering och bidrag från tv-bolag,

två helintegrerade filmbolag, Svensk Filmindustri och Sandrews,att fått-
dominerande ställning inom såväl produktion, distribution visningsom av
biograffilm,

intresset for och möjligheterna själv filma ökat bl.a. till följdatt till-att av-
gång till enkel billigoch teknik.

Staten stödjer filmavtalet produktion film. Därutöver avsättergenom av
medel till Filminstitutet for filmkulturella verksamheterstaten arkivsom avser
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och bevarandeinsatser, information rad andra insatser för främjasamt atten
intresset för film hela landet. Filmarkivet inomöver Filminstitutet förfogar

drygt 15 000 filmer ochöver därmed de omfattande arkiven iär ett mestav
världen. Under år har Filminstitutet i allt utsträckning övertagitstörresenare
distribution filmer filmbolagen inte bedömer ekonomiskt lönsarnrria.av som
Den distributionen nödvändig för biografemas möjligheter visaär ävenatt
ñlm inte helt Institutet fördelarär medel till visningsfrämjandeävensom ny.

ñlmföreningar,insatser folkrörelser och till visning film biograf förav av
barn och ungdom och till medieverkstäder. För bredda utbudet film påatt av
biograf Filminstitutet stöd till importäven och lansering värdefull ñlm.ger av
Det har särskilt betydelse för möjligheten importera film från andrastor att
länder USA. Filminstitutet har tillän uppgift företrädaäven Sverige i in-att
ternationella på filmonuådet.sammanhang

ilmpolitik kulturpolitikF och

Den kulturomrddetavgränsning gjordes i 1974 års kulturpolitiska be-av som
slut inkluderade formellt inte i praktiken filmen. Det bidrog till oklarmen en

iblandoch ifrågasättande hållning till film konstform. Inte heller kom-som
och landsting hari någon nämnvärd behandlatgrad filmen del imuner som en

kulturpolitiken och anslagit medel för stimulera intresset för och öka utbu-att
det film. Det lokala regionalaoch intresset för film kanav svaga ses som en
följd ñlmpolitiken nationell nivå inte varit integrerad i kulturpolitikenattav
och i huvudsak varit filmproduktion.begränsad till

Det förhållandet ñlmområdet till skillnad från övriga kulturområdenatt reg-
leras i avtal mellan och företrädare för berörda branscher har också bi-staten
dragit till filmen behandlas skilt från övriga konstområden. Det första film-att
avtalet ingicks år 1963 mellan och filmbranschen. Motivet stödjastaten attvar

kvalitetsinriktad filmproduktionsvensk och sammanföra insatsernaatten
inom ñlmområdet till organisation. Avtalet förutsatte biogiafbranschenatten
betalade 10 % sina intäkter till olika filmändamål, främst produktion, motav

avskaffade den då gällande nöjesskatten på biobesök och förbandatt staten
sig inte införa liknande skatt.att annan

För räkning regeringen avtalsslutandeär Ingånget avtal har istatens part.
efterhand anmälts till riksdagen. innebärDet riksdagens faktiska inflytandeatt

utformningavtalets har varit mycket begränsat.över Det kan förklara varför
ñlmpolitiken föremålsällan varit för behandling i riksdagen.

Antalet avtalsslutande har successivt ökat och företrädareförutomparter
för filmbranschen ingår företrädare för videobranschen, Sveri-ävennumera

Television TV Nuvarande ingicksoch avtal år 1992 gäller tillochges ut-
gången år 1998. reglerar SvenskaDet Stiftelsen Filminstitutets ställningav

formeroch huvuduppgifter för finansiering och för till filmproduk-stödsamt
tion.450
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F ilmcensur

Till skillnad från alla andra konstområden yttrandefrihetenär filmoirirådet
begränsad riksdagens beslut år 1911 lag förhandsgranskninggenom om om

film för offentlig visning. Beslutet motiverades med filmens och den rörli-av
bildens starka förmåga till påverkan. Detta lever kvar nuvarandesynsättga

censurlagstiftning och i regler för tv-sändningar. Motiven för ñlmcensur har
varierat. Med jämna mellanrum har lcrav på skärpningar respektive avskaf-
fande filmcensuren förts fram. Kraven på skärpning har tagit sin utgångs-av
punkt i diskussioner åtgärder det ökade våldet i samhället. Såmotom sent

hösten 1993 övervägde regeringen genomgripande förändringar isom cen-
surlagstiftiiingen avskaffande och införandetgenom av vuxencensuren av en
IS-årsgräns, något förslag lades aldrig fram. Den nuvarande inskränk-men
ningen skildringar våld innehålleroch åldersgränser för offentligtavser av
tillträde till visning ñlm biograf.av

Vi yttrandefriheten inom kulturområdet given förutsättning. Viser som en
vidare kulturpolitiken ska denna frihet ochvärna reella yttrande-attmenar ge

möjligheter.
När filmcensuren infördes omfattade iden all film visades. Iston sett som

dag, delen filmvisningennär största sker i omfattar den enbarttv,av en
mycket begränsad del den film visas. I överväganden fortsattav som om
lagstiftning filmcensur bör hänsyn till formerna för visning filmom tas att av
kraftigt förändrats.

Marknadsbedömningar begränsar filmens möjligheter nä publikatt en

I all filmproduktion i Sverige sker med stöd från Filminstitutet.stort Försett
film ska nå fram till bred publik det i regel nödvändigt någotatt ären en att av

de två dominerande filmbolagen sig antingen i produktions-, distri-engagerar
butions- eller visningsledet. Varje enskild films möjligheter intäk-att generera

beroende företagensär beslut sig.ter attav engagera
Detta begränsar givetvis filmens möjligheter nå publik. Begräns-att en

ningarna särskiltär för sådan film förhand bedöms få litenstora som pu-
blik. Det gäller viss del långfilmsproduktionen framför allt produk-av men
tionen kort- och dokumentärfilm. Biografema visar sällan doku-av ytterst
mentärfilm och aldrig kortfilm. Endanästan undantagen vissa kvalitetsin-är
riktade biografer och särskilda visningar för vissa Det ärgrupper. numera ge-

visning i denna film har möjlighet nå publik.tvnom typsom av att en
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26.2 Förändringar i ñlmpolitiken

Ett bredare Icultwpolitiskt pd filmensynsätt

förstDet sedan slutet 1970-talet bredare kulturpolitisktär synsättettav som
börjat tillämpas på filmorrirådet. främstaDen anledningen biografpu-attvar
bliken minskat och utbudet film på biograf allt begränsats till säkraatt av mer
publikfilmer, särskilt mindre och medelstora Särskilda statliga medelorter.

i slutet 1970-talet för stödja visning värdefull film på bio-avsattes attav av
graf. Under andra hälften 1980-talet gjorde flera tydliga kulturpoli-statenav
tiska markeringar på filmområdet. Biografema kom betraktas lokalaatt som
kulturinstitutioner och särskilda medel för främja intresset för ñlmavsattes att

biograf bland bam Tillsammansoch ungdom. med filmbranschen avsatte
medel för till upprustningstöd biografer för aktuelläven och görastaten attav

film snabbt tillgänglig för visning på biograf, främst på mindre och medel-
stora orter.

Lokal och regional förankring

Under de allra åren har filmens lokala och regionala förankringsenaste
kommit i förgrunden ñlmdebatten.i Förklaringar-na flera. Svårighetemaär att
på mindre och medelstora vidmakthålla bredd och kvalitet i utbudetorter av
film på biograf har visat bristerna i kommersiellt distributions-baseraden

visningsstrukturoch och på behovet insatsersärskilda för mångfald ochav
kvalitet. En förklaring till det ökade regionala intresset allt starka-ärannan en

kritik produktion ñlm koncentrerad till Stockholmsområdet.ärattre av av
Ytterligare förklaring intresseökat bland människorär ett atten unga egen
hand arbeta med den rörliga bilden urtrycksform. Intresset underlättassom av

tekniken blivit billigareallt och användarvänlig både kommu-att samt attmer
nalt och statligt stöd riktats till bl.a. medieverkstäder. Ungdomars intresse för
rörlig bild avspeglas i eleverantalet gymnasieskolans medieprogramatt
ökat snabbt.

För stärka arbetet med film regional nivå tagitshar olika initiativatt av
bl.a. landsting och AV-centraler. Gemensamt im-iktningen byggaär att upp
regionala film- och mediecentra med uppgifter stödja produktion film,att av
bredda utbudet film på biograf och främja skapande på video främstegetav
med inriktning bam och ungdom. Några har anställda konsulentercentra

har till uppgift främja filmintresset i länet, särskilt Sådanaskolan.attsom
regionala kan motsvarighetslags till de fasta regionala kul-centra "ses som en
turinstitutionema andra konstområden. Ett för regionalauttryck detannat
intresset för film regionala filmproduktionsfonder. nyligenär En sådan har
bildats i Göteborg under Västsvenska ñlmfonden. Den har uttalatnamnet som
syfte filmproduktionstödja professionell förläggs Fon-till regionen.att som
den har tillförts från länsstyrelse,medel landsting, kommuner452 tv-företag.och
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Förhoppningen andraär även företag i regionen ska bidraatt med medel. Att
få till stånd produktion film kopplas till ökasträvan antalet arbetstillfäl-av att
len i regionen och till stärka den regionala identiteten. Som fortsättningatt en
planeras "kontaktbank" för de olika filmresursema i Västsverige fören att

regionengöra attraktiv plats för filminspelningar. Motsvarande ini-mer som
tiativ har tagits i södra och i Sverige.nona

gÄven på lokal nivå har initiativ tagits for bredda intresset för film. Oftaatt
har detta skett samverkan mellan kommuner och biografägare. Sats-genom
ningar på skolfilm, där film komplement till undervisningen iettses som
skolan och bidrar till vidga barns och ungdomars filrnupplevelser,att harsom
ökat. Lokala filmfestivaler eller filmveckor arbetsformerär tilltalarsom
många och det möjligt visa filmergör inte möjligaunga som att ärsom annars

på biograf. Sådana satsningar ökar intresset för filmatt och skapar förut-se
utbudsättningar för varierat film biograf. Ettett ökat kulturhisto-mer av

riskt intresse för biografen lokal har medfört många äldre biografersom att
pietetsfullt och åter tagits i bnrk.renoverats

Ökat intresse för skapandeeget

Framställning rörliga bilder har fått spridning kostnademaav stor attgenom
for utrustning och användarmöjligheten ökat. Antaletpressats videokarne-ner

stiger därför snabbt och räknar med ungefär fjärde hem harror attman vart
tillgång till sådan. Användningen videokameror i första handär knutenen av
till det intresset dokumentera och skildra händelser familjehögti-egna att som
der, eller andra privata angelägenheter. För de allra flesta detta till-resor är
räckligt och fyller personligt behov och intresse. Men för någraett in-växer

för mediets möjligheteri skapande ochtresset kommunicerandeen process.
Särskilt bland människor intresset förär rörliga bilder Detunga ärstort.

naturligt med tanke på de i miljöer därväxer medierna självklara påatt ärupp
helt för barasätt några decennierän sedan.ett Deannat har sig vid ochvant

lärt sig information och upplevelser via rörligaatt ta bilder. Det inteemot är
ovanligt bam redan i förskolan får på hanteraatt pröva videokamera. Iatt en
skola, fritidsverksamhet och i föreningsliv ökar användningen videokame-av

flera redskap dokumentera och skildraett det sker.ror som av att som
Sedan mitten 1980-talet utgår statligt stöd till Filminstitutet för stöd tillav

medieverkstäder med inriktning på arbete med rörliga bilder. Bakgrunden är
ökasträvan ungdomars kunskap den rörliga bildens berättar-teknik,atten om

dem möjligheter hand arbeta med mediet ochge att motverkaegen att
negativa effekter våldsinslag film och video.av

I några regioner lokalasamverkar verkstäder i regionala nätverk för att
stärka och utveckla den lokala verksamheten både kvalitativt och kvantitativt.

ÄlvsborgsI läns landsting har särskilda medel för regionaltavsattman ett
mediecentrum med stödjaavsikten och verksamhetensamordna i länet-att en 453
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påverksamhet 25 drygt 10 000 ungdomar. I Jämtlandorter engagerarsom
stödjandehar regionalt och vuxit fram Folk-samordnande verksamheten ur

Östersund. initiativrörelsemas Medieförening i I andra län har tagits läns-av
AV-centraler. traditionella uppgift förse skolor med främst ñlm ochDeras att
inspelningar i radio och har utvidgats till omfatta fortbild-tv attav program

fil-nings- visst produktionsstöd till enskilda och till lokalt verksammasamt
Satsningar samarbete mellandessa resultatär näraorter ett ettmare. av

landsting, kommunerna i länet. Samarbete sker också medlänsstyrelse och
Filminstitutet främja intresset för film konst-centrala attorgan som om som

Dramatiska Institutet fortbildning medieoriuådet. Regio-form och med om
medieverkstäder har också kopplingar till regionalanal samverkan näraom

filmpooler.
höja kvaliteten arbetet med rörliga bilder och sprida erfarenheterFör i äratt

fråndet viktigt med stöd berörda centrala Filminstitutet, Drama-organ som
Erfarenheter Utbildningsradion ochtiska Institutet och Skolverket. inom
Ökadtv-företag till bredd och kompetens detta områdeandra bör tas vara.

för rörliga bilder konstnärligangeläget dels öka kunskapernaär att om som
uttrycksforrn skaffa sig insikter. Efterfrågan på filmoch dels sättett attsom

följd fler tv-kanaler börjar sända ochkommer sannolikt öka attatt som en av
självklar del i databaserade infomiationssystem. Ettfilm kommer bliatt att en

bör läggas pd Filminstitutet.samordnande för de centrala initiativenansvar

Ökad internationell samverkan

fler initiativ tagits för nordiskt ochUnder de åren har ökaattsenaste euro-
filmområdet. Motiven flera ökade kostnader förpeiskt samarbete på är -

publikintresse för nordisk och europeisk film ochfilmproduktion, minskat en
USA-producerade ialltmer dominerande ställning för den filmen alla euro-

filmpolitiken fåttpeiska länder. minst det har starkt bidragit tillInte attsenare
dessutomställning i europeiska kultur- och mediepolitiken ochcentral denen

framskjuten roll förhandlingarnakommit spela i de avslutadeatt omnyssen
filmens spegla denfrihandelsavtal. I dessa sammanhang har roll attett nytt

identiteten liksom filmens betydelse för syssel-nationella uppmärksammats
sättning belysts.och ekonomi har

för internationella samarbetet inrättandetDe tydligaste uttrycken det är av
fonder film- tv-fonden finan-olika och för stöd. Den Nordiska ochprogram

från nationella ñlminstituten och tv-bolagensieras med medel de samt gemen-
inrättades år 1990 tillförsfrån de nordiska regeiingarna. Fonden ochsamt ca

går till60 miljoner kronor år. Största delen medlen produktionssamar-per av
fördistribution kan få stöd. Europarådets EURI-bete Inomäven ramenmen
inomMAGE-fond till filmproduktion och förutgår medel EU:sramen

till utbildning, distribution ochMEDIA Il-program medel samarbeteannat
filmens område.454
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Ett filmavtalnytt

I det filmavtalet slöts år 1992 ändrades principernanya försom Filminstitu-
verksamhet i Den filmkulturellatets verksamhetenstort. skildes från avtaletut

och blev direkt kopplad till uppdrag från Produktionsstödet förändra-staten.
des med syfte bevara och tydliggöra filmens dubblaatt roller som massme--
dium och konstnärlig uttrycksfonn. En ordningsom med två olika stödfor-

infördes, förhandsstöd grundat på konstnärligettmer bedömning och ef-ett
terhandsstöd enbart kopplat till antalet enskilt betalande besökare på biograf.
Förhandsstödet ska uppgå till 75 % totala medel för filmproduktion ochav
fördelas konsulenter förordnas på viss tid. Efterhandsstödetav som ska
uppgå till 25 % totala medel för produktion och prioriteradav ställ-gavs en
ning i avtalet, vilket innebär alla filmer når publikatt lägst 30 000som en om
ska få stöd. Som följd det avtalet upphörde Filminstitutetsen av nya egen
produktion.

Systemet med publikielaterat efterhandsstöd harett ibland ifrågasatts. Kn-
tiker har det inte rimligtärmenat att avsätter medel till sådan filmatt staten

publiktär framgångsrik. Samtidigt hävdassom offentligt stöd nödvän-att är
digt för det överhuvudtaget ska kunna producerasatt film i litet landett som
Sverige. Från branschhåll påpekas stödets koppling till antalet besökareatt
innebär ökade ansträngningar nå publikstörre tidenatt fören attgenom
visning på biograf förlängs, Ävenpåäven mindre och medelstora orter. pro-
duktionsstödets regler högsta möjliga belopp till enskild filmproduktionom
har ibland ifrågasatts.

,

26.3 En utvidgad ñlmpolitik

Mot bakgrund den beskrivning vi gjort tidigare vill vi förstav slå fast viatt
betraktar film självständig konstnärlig uttrycksform. Genomsom sinen tek-
niska utformning filmär dessutom effektivt medium for masspridningett av
rörliga bilder.

Filminstitutet har uppgiften fördela medel till filmproduktionatt och att
för filrrikulturella uppgifter. Det rimligtsvara är dessa uppgifter hållsatt

inom i framtiden.samman ett även Vi ökadegemensamt uppgifterorgan ser
för institutet följd breddat för film lokalsom etten ochav engagemang re-
gional nivå. Ett ökat följer också tydligareengagemang ansvarsfördel-av en
ning mellan Svenska institutet och Filminstitutet detnär gäller informeraatt

och företräda Ävensvensk film i internationellaom sammanhang. det sven-
ska medlemsskapet i EU kommer medföra ökade insatser Filminstitutet.att av

För filmpolitiken i framtiden på tydligareatt ska samspelasätt medett
andra kultuiområden det angelägetär institutets kontakter med andraatt organ
med liknande uppgifter, främst Kulturrådet, förstärks. Detta viktigt dels iär
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nivå, bättre kunnadelstill lokal regional för sättförhållande och ettatt
projekt berörgränsöverskridandekonstnärligtstöd tillbehovetmöta somav

konstformer.medier traditionellafilm elektroniskasåväl och som
aktuell.för närvarandesärskild lculturmomsinförandetFrågan ärav enom

möjligheten ioch förför ñlriiområdet ävenavgörande betydelseDen är attav
avtalnuvarandefilmavtal. Enligtmedbehålla konstruktionenframtiden ett
sidafilmbranschensinförs. Frånpå biobiljettergällaupphör det att momsom

6 % går förenainte överstigerframhållitsdethar attmomssatsatt somen
kulturmomsfortsatta övervägandenaavtal. I devillkoren i nuvarandemed om

önskemål beaktas.ñlmbranschensangelägetdetär att
18. Film åldras snabbt ochvi i kapitelfilm har berörtBevarandet äldreav

film så den helt återfår sinoch färg. Attförlorar i skärpa attrestaurera ur-
kemiska åldrandet med-möjligt.kvalitet inte Densprungliga är process som

ochpå självantänderinte tagits handtill film, rätt sätt,för kan leda att omsom
tillförs Filrninstitu-medelangeläget ökadegår förlorad. Detdärmed helt är att

1950-taletfärgñlm producerad undersärskiltsvensk film,för att restaureratet
förför beslut medelinomhar nyligen,Riksdagenoch enomramensenare.

och andra kultur-föremålssamlingar vidiäddningsaktion museeravsersom
dettalföruttalat siginstitutioner,

sammanfalla med defilmområdet börMotiven för statens engagemang
börkvalitet och förnyelseMångfald,konstområden.för övrigagällersom

Samtidigt måste hänsynsvensk film.produktionvägledande för tasavvara
brettvill betydelsenmassmedium. Vi betonatill filmens karaktär ettavsom

förliksom insatserhela landet mötabiografutbud film på över ettattav
rörligaanvända denmänniskorfrämstintresse blandsnabbt växande attunga

uttrycksform.bilden som

offentliga insatser26.3.1 Motiv för

Stöd frånoffentliga bidrag.ñlmområdet finansierasStora delar statenutanav
ñlmkulturella insatsertill vissafilm ochviss produktionutgår till som ge-av

ochföreningarFilminstitutet tillfördelasFilminstitutet ellernomförs avav
Konstnärs-disponerarlokal nivå. Därutöverregional ochandra mottagare

motiverade ñlmprojekt.konstnärligtstöd tillnämnden ett
har viföregående avsnittoch iinledande kapitelbetänkandets närmastI

ñlmområdet.offentligaför de insatsernakulturpolitiska motivendeangett
analyse-kulturstöd vi ocksåoffentligt harför prövatavsnitt 5.2 MotivI att

använder denOm tillämpar den ochekonomisk teori.utifrånmotiven manra
"Kollektivastödet framförñlmområdet motiveras allttenninologin nyt-av

existens-"Fördelningspolitik".tidshorisont" Filmensochtigheter", "Lång

1456 KrU18.1994/95Bet.
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och optionsvärde, detta människor tycker det bör finnas utbudatt att ett av
svensk film de inte väljer dem,även kollektiv nyttighet.är Attom att se en

konstartensvärna utvecklingsmöjligheter, för experi-om t.ex. att resurserge
och nyskapande inte omedelbara resultat, handlar ocksåment som ger attom

kunna anlägga långt tidsperspektiv. Stöd till verksamheter landetett ärrunt ett
utslag fördelningspolitiska överväganden, fördelningspolitik medav geogra-
fiska förtecken.

De statliga tillmedlen ñlmproduktionen ökar benägenheten hos andra in-
kapital på produktion film. Att finansiera svensk filmtressenter att satsa av en

med intäkter från visning på biograf Sverigei och försäljning rättigheter ärav
intill omöjligt. Inte publika succéernäst klarar i regel det.ens

26.3.2 Stöd till produktion filmav

I takt med filmen funnit till sin publik harvägar antalet bakomatt nya parter
filmavtalet ökat. I avtalet intressenawägs berörda branschers.statens mot
Filmens dubbla roller massmedium och konstform ivägssom som samman
avtalet. Formen med avtal löper under längre tid bidrar till skapasom att sta-
bilitet vilket underlättar möjligheten till långsiktiga produktionsbeslut. Nuva-
rande avtalqförhâllande pd filmomrádet bär behållas.

Ett statligt stöd nödvändigt forär bevara och utveckla filmpro-svenskatt
duktion och för andra intressenteräven ska bidra med medel. Efterfråganatt
på film kommer allt döma öka, framför allt följd totaltatt attav som en av
ökat tv-utbud. Det viktigt svensk filmproduktionär står väl införrustadatt en
sådan expansion. Med tanke på filmens ökade betydelse i detvi rim-tv anser
ligt de tv-företag avtalsslutande ökarär bidragsina till finansie-att som parter
ring svensk filmproduktion.av

Vi vill också beröra några ñlmavtalets regler stöd till produktion.av om
Ordningen med efterhandsstöd prioriteratär i förhållande till för-ett som
handsstödet och enbart relaterat till filmensär publika framgång har dis-som
kuterats, framför allt med tanke på detta stöd utgår någon särskildatt utan
kvalitetspnövning. Denna stödform unik inom kulturområdet.är Utvecklingen
under åren har inneburit medel till förhandsstöd inte nått tillsenaste att upp
den nivå förutsattes i avtalet. Det innebär för konstnärligsom att utrymmet ut-
veckling och förnyelse inom ñlmornrådet hämmas. Det angeläget åtgär-är att
der vidtas så de grundläggande ambitionerna i avtalet uppfylls. Vi villatt
också peka på betydelsen flexibel stödordning det möjligtgörav en mer som

tilldela vissa konstnärligt angelägna ñlmproduktioner högreatt belopp vadän
nuvarande avtal medger. Likaväl kulturinstitution vid enstaka tillfällensom en
har behov koncentrera till vissa produktioner bör det kunnaattav resurserna
förekomma inom filmensäven område.
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26.3.3 Lokal regional förankringoch filmenav

Film bör uppmärksammas sätt andra konstformer på lokal ochsamma som
regional nivå. Det rimligt på mindreär och medelstoraäven skaatt man orter
kunna del brett utbud film biograf. För det ska bli möjligtta ett ärav attav
det angeläget filmens roll i det lokala kulturlivet bl.a.stärksatt näraettgenom
samarbete mellan kommuner, biogmfägare och filmföreningari syfte ökaatt
det lokala intresset och utveckla visningsfomier anpassade till publi-ärsom
kens behov. Ett starkare lokalt för filmvisning pd biograf ärengagemang en
förutsättning för utbudet ska kunna breddas.att

Vi vill särskilt betona vikten insatser för barn och ungdom. Deras möj-av
ligheter brett utbud ñlm på biografmöta beroende lokala initia-äratt ett av av

föreningartiv och kommuner, främst skolan. Satsningar skolbio ärav av
exempel på vidga perspektivet på film, både kunna detett att att ettse som

"läromedel" och kultur-upplevelse. Likaså det viktigt bam ochär attsom ge
ungdomar möjligheter filmer de själva inte väljer ochatt spontantse som att

dem kunskaper filmens berättar-teknik. Det kan vidgasättge om ett attvara
deras filmupplevelser och till kritisk prövning filmers kvali-uppmuntra en av
tet.

En allt del publiken filmstörre på Televisionen innebär ocksåtv.av ser
möjligheter för okänd film och ñlm från andra språkområden det engelskaän

bli sedd och åldersmässigt utbildningsmässigtoch bred publik.att storav en
Denna utveckling kan i längre perspektiv framleda till uppfattningenett att
biografen visningsplats för film blir överflödig. Vi vill dock betona desom
värden ligger upplevelsen film på biograf. Koncentrationen på densom av
film visas, den duken och den upplevelsen kvalite-ärstorasom gemensamma

inte fullt kan få i hemmiljön.ter utsom man
Att stärka de regionala insatserna får film flera landsting natur-ser som en

Ävenlig uppgift för landstingen. AV-centraler på regional nivå bör kunna
spela viktig roll i detta sammanhang. Inriktning och omfattning bör utgåen
från de förutsättningar finns i regionen och kan inriktas på byggaattsom upp

nätverk mellan filmaktiva i regionen, stödja produktion ñlm på olika ni-ett av
våer och bredda utbudet film biograf. De regionala satsnin bör taav garna
sikte på stimulera verksamheten lokal nivå och bygga vidare på deatt re-
gionala film- och mediecentra redan etablerats. inledandeI skede kanettsom
regionala ñlmkonsulenter brett kan arbeta olikasättettengageras motsom

i länen och samordna insatserna. Deras roll kan i övrigt utformasgrupper
med utgångspunkt i de förs "länskonsmärer" avsnittresonemang som om
8.3.4.

iEtt ökat intresse för produktion ñlm i olika delar landet utmanarav av nu-
varande stödordning. Krav har framförts på statliga medel för tillstöd pro-
duktioner genomförs i landet. Avsikten bryta Stockholmsdomi-ärutesom att

inom ñlmområdet och stimulera produktion på Riksdagenandranansen orter.
liksom Landstingsförbundet har också sig positivtuttalat till sådan458 ut-att en
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veckling kommer till stånd. Krav regionalt stöd till produktion ñlm harav
också forts fram.

Ökad geografisk spridning filmproduktion bör främjas. Det bör leda tillav
mångfald inom denstörre samlade ñlmproduktionen i landet. Berättelseren

och företeelser förankrade i olikaär delar landet bör på så vis få ökadesom av
chanser komma till uttryck på film. I detta sammanhangatt bör ocksåman
kunna in utvecklingenväga allt regionaliserad tv-stmkturmot en mer 50m
bl.a. kan komma öka efterfrågan på produktioner gjorda i länet.att ärsom

För utveckla filmlivet hela landet böröver statliga medel anvisas foratt in-
på regional nivå. Medlen bör fördelas Filminstitutet. Stödetsatser börav

kopplas till regional eller lokal motpnestation utifrån grundprincipsamma som
gäller för statligt tillstöd regional kulturverksamhet. Mottagareannan av
bidragen kan regionala frlmproduktionsfonder och regionala ñlm- ochvara
mediecentra.

Sammanfattning

Det statligt ñnansierade insatserna på frlmområdet har haft fokus på stöd till
filmproduktion. Det krävs vidgning insatserna på ñlmområdet.nu en av

I kapitlet betonar vi

vi betraktar film självständig konstnärlig uttrycksform,att som en-
betydelsen insatser för öka tillgängligheten till brett utbudattav ett-

ñlm biograf hela landet,överav
betydelsen insatser för snabbt intressemöta växandeatt ettav-
bland människor själva filmanvända uttrycksforrn,attunga som

det angeläget Filminstitutetsär kontakter med andraatt att organ-
inom kulturområdet, främst Kulturrådet förstärks,

nuvarande avtalsforhållande på filmens område bör bibe-att-
hållas,

det rimligt de tv-företagär avtalsslutandeär ökaratt att som parter-
sina bidrag till finansieringen svensk filmproduktion,av
betydelsen flexibel stödordning det möjligtgörav en attsom-
tilldela vissa konstnärligt angelägna produktioner beloppstörre än
vad nuvarande avtal medger,

filmens roll i lokala kulturlivetdet stärks, särskilt med tanke påatt-
insatser för bam och ungdom
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I kapitlet föreslår vi

Filminstitutet med får i uppdragtillsammans andra berördaatt
främja arbetet bilder,kvaliteten i det med rörligaatt egna

iåtgärder vidtas för de grundläggande ambitionerna film-attatt
uppfylls, vad fördelningen produktionsstödetavtalet avser av

stödformema,mellan de båda
tillförs för till regionalaFilminstitutet statliga medel stödatt

ñlmproduktionsfonder regionala ñlm- mediecentra.och och



27 Litteratur och bibliotek

Språket utomordentligt viktigtär identitets- och kulturbärare. Det ärsom av-
görande för den enskildes möjlighet förstå vad händer i tillvaron ochatt som
för utbytet tankar och idéer. Ett rikt och levande språk förutsätterav
förankring i det språkliga och kontinuerlig och förnyelse.arvet en varsam

Litteraturen speglar människans behov uttrycka och gestalta tankarattav
åsikter.och I litteraturen insiktermöter och erfarenheter på sättman ett som

förenar känsla och intellekt.
Trots sin unika ställning boken ibland hotad. Den tekniskaanses vara ut-

vecklingen alternativ för förmedling kunskap och upplevelse kanger av som
förefalla överlägsna. Krav på lönsamhet lockar till massproduktion in-av en
ternationellt standardiserad utgivning. Den kvalitativt värdefulla boken, den
lcrävande och inte så kända boken, får svårare hävda sig. Trots dessa hotatt
har boken behållit sin centrala ställning.

27.1 Litteratur

27.l.l Möjligheter och problem

Utvecklingen på litteraturområdet under de 20 åren karaktäriserassenaste av
att;

andelen bokläsare i befolkningen har ökat sedan början 1980-talet,av-
femtedel befolkningen skriver dagbok eller dikter under loppeten av ettav-

år,
bokutgivningen i internationellt perspektiv rik och mångsidig,ärett-

hälftennästan utgivningen skönlitteratur svensk medan böckerärav av-
från engelskan dominerar bland översättningar,
fem ägargrupper för fjärdedelar bokutgivningen,tresvarar av-
bokhandelns andel den totala bolcförsäljningen har minskat medanav-
bokklubbarna de 20 åren sinökat andel,senaste
det totala antalet utgivna boktitlar fördubblats medan det totala antalet sålda-
volymer i varit konstant,stort sett
skönlitteraturens andel den totala bokförsäljningen har minskat ochav-
facklitteraturens andel ökat,
den totala bokförsäljningen 5,7 miljarderomsätter kronor inklusive- moms
1994.

De statliga insatserna på litteraturområdet syftar bredtill utgivningen av
litteratur god kvalitet. anledningenAv den infördes 1975år särskiltav ett ut-
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enskildagivningsstöd förlagen boktitlar. Statligt stödgår till ochsom avser
tilltill distribution litteratur syftar öka tillgänglighetenutgår ochäven att avav

möjligt för-kvalitetslitteraturi bokhandeln till vidmakthålla ochoch att om
vittförgrenat bokhandelsnät.stärka ett

Koncentrationen inom förlags- och bokhandelsleden och kanhar ökat ut-
tillför möjligheterna tillgångövergripande problemgöra att garanteraett en

Utvecklingen på litte-utgivning kvalitetslitteratur svenska språketbred av
raturområdet aktualiserar därför frågor rörande:

utgivningsvillkoren för den smala kulturellt värdefulla litteraturen,men-
mindre förlagens villkor,de-

branschavtal med avseendeeffekterna avsaknaden tillgänglighetenav av-
kvalitetslitteratur,till brett utbudett av. distributionsstöd för spridningen kvalitetslitteratur,av-

vidmakthålla vittförgrenat bokhandels-möjligheterna och förbättraatt ett-
nät

utgivningen till fler språk- ochMöjligheten upprätthålla och breddaatt
avsnitt 10 ursprungskulturer.kulturornråden vi berört i Invandrare ochhar

ytterligare betonas för stöd tillDär har vi framhållit kravet på kvalitet böratt
minoritetsspråk.utgivning litteratur på invandrar- ochav

på litteraturområdetStatens insatser27 .1.2 fortsatta

Utteraturstädet

kvalitetsför-Under 1970- och 1980-talen präglades bokbranschen småattav
hjälp litteraturstödet. De spelar viktig rolllag etablerades bl.a. med enav

kvalitetslitteratur. ofta min-framför allt for utgivningen Det deöversatt ärav
små språkområden. Underdre förlagen introducerar författare från sena-som

eller gått i konkurs,år har flera sådana förlag köpts bolagstörrere upp av
tilltagande koncentration kan kommasamtidigt kommit till. En attsom nya
litteratur från mindre språkområden ochhot utgivningenutgöra ett mot av

förstärks.leda till redan kraftig engelsk dominans ytterligareatt en
Litteraturstödet bidrar till och kvalificerat urval böckerstörreatt ett gesmer

vad fria marknaden i litet språkområde kan klara. Dendenän ettut annars
fungerar enligtordning gäller för hanteringen litteraturstödet vårsom av upp-

fattning på ändamålsenligt sätt.ett
två 80 %När det gäller litteraturstödet vill vi beröra delaspekter. Mer än av

all litteratur kommer från det engelska språkområdet. Mot den bak-översatt
Internationella kulturutredningen iföreslår den Kulturrådetgrunden att ges
treårsperiod minst 75 % tillgängligauppdrag under avsättaatt av resurseren
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för engelskaJöversättning litteratur från språk än För närvarandeav annat
används drygt 60 % stödet till sådana översättningar. Det angelägetärav att
mångfalden inom litteraturutgivningen Vistärks. dockär tveksamma till en
fast kvotering litteraturstödet enligt det förslag Internationella kulturutred-av
ningen lagt fram. Det engelska språkområdet omfattar litteratur från olika
Världsdelar och länder. Dessutom blir icke obetydlig del litteraturen frånen av
mindre kända språkområden tillgänglig för översättning till svenska genom
sin engelskspråkiga utgåva. I stället för fast kvotering litteraturstödet börav
Statens kulturråd i fördelningen litteraturstödet särskild hänsyn till be-taav
hovet stöd till översättningar litteratur från för svensk publik mindreav av
kända språkområden och kulturlcretsar.

På uppdrag regeringen har Kulturrådet nyligen utvärderat litteraturstö-av
dets prispress, dvs. kravet förlagen, För kunna få stöd, skulle tillämpaatt att

fastställda maximipriser. Sådana har fastställtsstaten årligaav över-genom
läggningar mellan Statens kulturråd och Svenska Bokförläggareföreningen. I
uppdraget ingick kommaäven med Förslag förändringar det skulleatt om om
visa sig inte svarade de kulturpolitiska målsättningarna.att systemet mot

En anledning till uppdraget Svenska Bokförläggareföreningen fö-attvar
reslagit utgivningsstödets prispress borde avskaffas. Enligt föreningenatt
saknar den köpstimulerande inverkan och fyller därför inte någon kulturpoli-
tisk funktion. Marknaden skapar själv på bättre den kontrollen efter-sättett

branschen inte kan högre priser konsumenternaän bereddasom ta ärut att
betala. Föreningen påpekar också prispressen endast verkari produktions-att
ledet, medan de slutliga priserna i detaljistledet påsätts förlagensättett som
inte har någon kontroll Slutligenöver. föreningen prispressen i vissaattanser
fall verkat direkt hämmande vid beslut utgivning kvalificerad översätt-om av
ningslitteratur.

Både Sveriges Författarförbund och Svenska Bokhandlareföreningen har
uttalat sig för fortsatt prispress.en

Enligt Kulturrådets utvärdering skulle slopande litteraturstödetsett av
prispress leda till ökad prisnivå för utgivningen kvalitetslitteratur ochen av
därmed Ökningensökade utgifter för bokköparna, inte minst biblioteken.
storlek omöjligär precisera, den skulle i första hand gälla norrnalut-att men
gåvor skönlitteratur för och slå igenom både i bokhandeln ochav vuxna
bokklubbar.

Även prispressen inte har någon stark köpstimulerande effekt har denom
enligt Statens kulturråds bedömning i kombination självamed utgivningsstö-
det bidragit till bevara rimlig prisnivå den ambitiösa utgivningsni-att trotsen
vån och de minskade genomsnittsupplagoma på den svenska bokmarknaden.

1 SOU 1994:35: Vår andes och andras.stämma Betänkande lntematio-av-
nella kulturutredningen. 463
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Prispressen har bedömningenligt rådets inte i någon nämnvärd grad härn-
utgivningen Förhållandetsmal litteratur. utgivningsstö-tvärtomärmat attav

det stimulerat sådan utgivning, bristande intressemarknadens inomattmen
områden såsom utländsk skönlitteratur relativt för utgiv-snäv gränssatt en
ningen. Mot denna bakgrund finner vi inte motiveratdet föreslåatt att nuva-
rande ordning för litteraturstödet ändras.

Sveriges Författarförbund har önskat högre i tillstöd dag särskilt krä-än
vande översätmingar. Enligt meningvår bör regeringen frågan kanpröva om

inomhanteras för litteraturstödet.ramen

Städ till bokhandeln

Införandet fria bokpriser 1970 ledde till minskning antalet bokhand-av en av
framförlar allt små och med fler bokhandel, medan antaletänorter orter en

bokhandlar medelstora något.ökade Därefter har läget varit stabilt.orter
I samband med friade bokprisema infördes branschav-upprättadesatt ett

fackbokhandelsavtalet,tal, det s.k. regler för abonnemang, rabattersom gav
o.dyl. Detta upphörde år 1992 därmedoch hamnade den svenska bokmark-
naden för första gången i tillstånd avtal mellan branschens Detett utan parter.

inte troligt det avtalslösa tillståndet i sig kommer leda till någotär att att
bortfall antalet bokhandlar. Det talar för i ställetnämnvärt det ärattmestaav

andra och förhållanden inomgenerella detaljhandeln kommer attmer som
avgörande för den fortsatta utvecklingen. Det avtalslösa tillståndet ledervara

till starkare anpassning till marknaden möjligen tilloch ökad ekonomisken en
stabilitet för de bokhandlar finns.som nu

70 286landets kommuner saknar i dag bokhandel. delEn dessa ärav av
små och har inte tillräckligt befolkningsunderlag. Andra förorter och härär
kan bokköpama lätt sig in till storstädemas välsorterade bokhandlar. Det ärta
därför tveksamt det skulle möjligt med statligt stöd etablera heltattom vara en

bokhandel i del de kommuner saknar sådan.storny en av som nu
Fackbokhandeln bestod tidigare främst fristående iföretag utgörsav men

dag två kedjor 100och fristående bokhandlar. Koncentrationenstoraav ca
tenderar öka ytterligare bl.a. följd fackbokhandelsavtaletatt attsom en av
upphört. Utvecklingen innebär konkurrens bokhandelns inköp ökar.att om
Förlag med mindre sortiment riskerar undan eftersom de saknarträngasatt
möjlighet erbjuda lika förmånliga villkor förlagen.de På siktstörreatt som
kan det leda till distribution brett utbud litteratur försvåras.att ettav av

En minskning sortimentet hos många små och medelstora bokhandlarav
leder till märkbara försämringar for den bokköpande På mångaallmänheten.

inte nödvändigtvis de minsta, kommer det hittills förbli svårare änorter, att
konsumenterna i den lokala orienterabokhandeln isig utbudatt ett av nya
böcker.
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Nuvarande statliga finner motiverade,stödinsatser dvs.vi väl stöd till
bokdistribution och bokhandel omfattar lån till investeringar isom
bokhandel, tillstöd den mindre bokhandeln för kunna erbjuda relativtatt ett
brett urval god litteratur och katalogdatorstöd. Vi föreslår därför ingaav
förändringar i stödordningarna. vill starktDäremot betona betydelsen attav

påutvecklingen bokmarknaden följs eftersom omfattandenoggrant mer
förändringar förlagsstruktur och bokdistribution kan påverka deni enskildes
möjligheter del brett utbud litteratur. ochEn löpande analysatt ta ettav av
rapportering förändringar nödvändig for medel ska fåär störstaatt statensav
möjliga kulturpolitiska effekt. bedömningarDe analyser och löpandesom

Bokbranschens Finansieringsinstitut BFI, har uppdraggörs statensav som
följa inom bokdistributionenutvecklingen helhet och särskilt medatt som

utvecklingenavseende på inom bokhandeln, och Statens kulturråd viktiga iär
detta sammanhang.

Möjligheterna kunna köpa äldre litteratur och klassiker i bokhandeln äratt
begränsade. hänger för lagerhållning ef-Det med kostnader och attsamman
terfrågan svår bedöma. lägenaturligt I med alltmera pressadeär att ettnog
marginaler i detaljhandeln och färre renodlade bokhandlar tycks dessa möjlig-
heter ha minskat. För det litterära tillgängligt för läsaregöra äratt arvet nya

möjligdet angeläget denna slags litteratur köpa. Vi föreslåräratt att att
Statens kulturråd får i uppdrag i kontakt med bokbranschen lägganäraatt
fram förslag till åtgärder för möjligheter.öka dessaatt

fastaFria eller bokpriser

De fasta bokprisema förbjöds i Sverige år 1970. Genom avskaffandet av
fackbokhandelsavtalet 1992år har bokbranschen för första gången hamnat i

avtalslöst tillstånd. "systemet"Det svenska därmed vidett representerar ett en
europeisk jämförelse för fri marknad med litteraturstödetuttryckextremt en
och dess prispress ingrepp. EU alla länderenda Inom har utomsom
Belgien, Grekland egentligen stri-Portugal och fasta bokpriser, dettaatttrots
der gemenskapens generella ekonomiska ideologi.mot

Den konkurrenslag inom i tillämpas inte inomgäller EU centrala delarsom
huvuddelen EU:s bokmarknader. Jacques framhöll inled-Delors i sittav
ningsanförande vid 1993 års bokmässa i Frankfurt EU existen-att accepterar

nationella avtal reglerar priset böcker. Syftet "säkraär attsen av som en
mångsidig tillgång nyskapande litteratur bevara fmmaskigtoch nätett av
kvalitetsbokhandlar".

bokpriserFrågan återinföra fasta har aktualiserats med jämna mel-attom
lanrum bl.a. författarna. syfte med förslaget stärka bokhandelnsEtt är attav
konkurrensförmåga i förhållande till andra försäljningskanaler. Förlagen har
dock kategoriskt förslaget hävdar bokpriser bästavvisat och fria tillgodo-att

konsumenternas Utvecklingen bokmarknaden följsintressen. bl.a.ser av 465
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Kulturrådet. Skulle bredden i utgivningen minska och/eller bokhandeln upp-
visa ökade ekonomiska svårigheter bör åtgärder övervägas.

K ulturnronu och på böckermoms

På de flesta andra utvecklade bokmarknader har boken särställning meden
fasta bokpriser kombinerat med låg eller ingen I vissa länder komplet-moms.

detta med olika former direktateras stödinsatser. Inom EU finnsav strä-en
harmoniseraatt där bokenvan och vissamomssatsema, andra kulturvaror

och -tjänster prioriteras låggenom momssats.
Frågan införandet särskilt kulturmoms förom ärav närvarandeen aktuell.

Något förslag har inteännu lagts fram. I de fortsatta övervägandena kul-om
vi litteraturen bör ingåturmoms i det områdeattanser kan omfattassom av en

kulturmoms. En sådan förändring bör samtidigt innebära det statligaatt
litteraturstödet övervägs. Vi momsfrågan för helatar kulturområdet iupp
kapitel 33.

Bokfrid

För stärka bokhandeln huvudkanalatt för försäljning böckersom harav nya
olika förslag "bokfrid" förts fram. Ett förslag innebärom bokhandelnatt -

i Danmark där branschen själv beslutat häromsom ska enda försälj-vara-
ningskanal för böcker under de första månaderna efternya utgivningsda-sex

Man detta skulle förbättra bokhandelnsgen. attmenar konkurrenssituation i
förhållande till bokklubbar och dessutom bidra till förlänga böckernasatt
"medellivsläng Ett förslag är branschen underannat boksatt förstaen ny
tid marknaden skulle avstå från använda priset konkurrensmedel.att som
Priset nyutgiven bok skulle under bokens förstaen till tolv månadersex

helaöver landet. Boken skullevara dåsamma kosta lika mycket disköver
via postorder/bokklubb.som

Förslag bokfrid lämpar sig enligt vår meningom inte för reglering av
statsmakten bör något för branschensutan olika kommavara öve-parter att

Reglering skulle krävarens om. omfattandestaten kontrollav och uppfölj-
ning.
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i Sverige27.2 Biblioteken

biblioteksområdetpåMöjligheter problem27.2.l och

standard.tradition och högmed långbiblioteksväsenSverige har avett
i sarnhäl-viktigfolkbildningenmed iFolkbiblioteken utgörrötter resursen

finns ifinansieras helt kommunerna,upplysning.och Deför bildninglet av
kulturlivet. Dei lokalasärställning detintarochalla Sveriges kommuner en

information, fungerartillfri tillgång mötes-erbjuderstimulerar läsande, som
Härigenomnivåer.utbildning på allaviktig roll förspelaralla ochplats för en

yttrandefrihet och000 folkbibliotek till2landets knapptbidrar att garantera
fastakunskapsförmedling. Från deåsiktsbildning ochfriyttrandemöjligheter,

verksamhet till arbetsplatser,läsfrämjandeochbedrivs uppsökandeenheterna
olika slag.organisationer ochvårdinstitutioner,barnomsorg, grupper av

forskningsbi-främst 90biblioteksområdetpåstatliga insatsernaDe avser
utbildningeni högreinformationsforsörjningen denförbliotek som svarar
fördelarspecialområden.antal Dessutominomforskningenoch sta-samt ett
för komplet-lånecentraleroch finansierartill länsbibliotekstöd svararsomten

till utvecklingsarbete.vissa bidragmedieförsörjningterande samt ger
finan-för huvuddelenLandstingenlänsbibliotek.finnsI alla län avsvarar

folkbibliotekentilloch rådgivninginriktad stödVerksamhetensiering. är
kompletterande insatser.samt

lånekedja.samverkar ibibliotekoffentligt finansieradeAlla en
karaktäri-20 årenfolkbiblioteksotnrådet under deUtvecklingen på senaste

att:seras av
hela landet,utbyggnadkraftig ägt överrumen-

bl.a. iförstärktskulturverksamheteni lokalaställning denfolkbibliotekens-
ändamålsenliga lokaler för kultur,personal ochkraft fackutbildadav

varit tydlig,uppsökande verksamhetnåsträvan att genomnya grupper-
förstärkts,och ungdompå barninriktningen verksamhetenav-

bamlitterattrr,40 % nyförvärven avserav-
vidgats,utbildningsområdetuppgifterna inom-

tillsamlingar ochtillgängligheten tillför ökadatatekniken tagits i bnrk att-
information,

folkbiblioteken.stöd tilllänsbibliotek byggts ut som-

folkbibliotekenförändrad förEn situation

välkultur-institutioner. Verksamhetenbesökta ärFolkbiblioteken våraär mest
lokala kulturlivet.viktig roll i detspelarkommuner ochförankrad i alla en

blivitproblemenhuvudsakligaproblem. Deområdet inteMen är utan som
sammanfattas på följande sätt:tydliga under åren kansenaste

år,fleraminskat underbokanslagen har-
förstavilket hand drabbarförsvagats,haruppsökande verksamhetenden- 467handikappade,barn, äldre och
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många kommuner ändrar sin organisation, några alternativaprövar drift--
former,
de fria boklånen ifrågasätts och högre avgifter på bibliotekens tjän-tas- ut
ster.

De förändringar planerasägt eller diskuteras kansom tolkas ochrum, vär-
deras på olika sätt. Alla förändringar har eller mindre ekonomisk di-mer en
mension kan förklaras kärv kommunal ekonomi.som Inom vissa kommu-av

leder det till åtgärder minskar direkta kommunalaner utgifter, inomsom
andra leder det till åtgärder längre sikt Det kan få karaktärensenare av
strukturomvandling ifrågasätter etablerade principer inom biblioteksom-som
rådet, avgiftsfriheten och kommunaltt.ex. driftansvar.

Besparingar

Besparingar inom folkbiblioteken har under år stått i för bib-senare centrum
lioteksdebatten. De har lett till minskning anslagen till bokinköp. En sådanav
åtgärd kan snabbt reducera bibliotekens kostnader leder till bokbe-men att
stånden snabbt minskari intresse. På sikt kan sådan besparingsmetoden vara
förödande för biblioteken i sin helhet. Besparingarna har också färre fi-gett
lialbibliotek och utlåningsstationer, arbetsplatsbibliotek och bokbussar samt
mindre uppsökande verksamhet. Många dessaav verksamheter har byggtsav

under de två decennierna och kan direktupp senaste kopplas till 1974 års
kulturpolitiska mål. Variationema mellan olika kommuner dockär avsevärda.

Kritiken besparingarna har bl.a. gått påmot dessa särskilt drabbat lä-ut att
barn och pensionärer,sargruppema själva kan ha svårtgrupper som att

komma till biblioteken. Vidare har anförts besparingarna skulle innebäraatt
marginalisering biblioteken och kortsiktigaen ekonomiskaav besparingaratt

inte långsiktigavägts förluster fråga kunskapmot och bildning.om

Avgtftsfriheten

En grundläggande princip i de svenska bibliotekssystemen har varit tillrätten
avgiftsfria lån. Denna princip har under de åren i frågasenaste satts genom
förslag avgiftsbeläggning två områden, delsom det gällernär fjärrlån från
statliga forskningsbibliotek, dels detnär gäller till lånrätten vid folkbibliote-
ken. Förslagen har sin främsta grund i försämrad offentlig ekonomi och i en
allmänt större öppenhet för avgiftsñnansiering offentliga tjänster. När detav
gäller fjärrlånen det främstär fråga i det offentliga fi-om var systemet som
nansieringen kostnader ska ske. På folkbiblioteken handlarav det avväg-om
ningen mellan offentliga och privata kosmader.

Avgifter för fjärrlån från statliga forskningsbibliotek har undanröjts genom
riksdagens beslut Kungliga biblioteket tillförsatt l5om miljoner kronor för
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med nettoutlåningexpeditionskostnader i sambandsubventionering avav
folkbibliotekenochoch mellan demforskningsbibliotekfjärrlån mellan

forskningsbibliotek. Vi utgår från dennaberördaMedel fördelas mellan att
nivåläggs på sådanstatligadet anslagetochordning attpermanentas att en

forskningsbiblioteksområdet.uppnås inom helaeffektenavseddaden
förekommeravgiftsbelagda. Däremotvid bibliotektjänsterEn rad olika är

för lån.inga avgifternärvarandeför
sinharavgifter på basfunktionemainföraNågra mot attargumentenav

vik-bibliotekensbetonatideologiskaellerprincipiellagrund i argument som
demokrati individensochinformationsförsörjningen iroll itiga garantera-en

riksdagenhar bekräftatskunskap. Dettainformation och synsätttillde rätt av
folkbib-grundprincipfria boklånjuni 1992 däriuttalande som engenom

fast:slagitslioteksområdet

folkbiblio-allmännaboklån vid deprincipgodtagen"Det allmäntär atten
dennaframhålla viktenvillkostnadsfria. Utskottetteken skall attavvara

bibliotekenutnyttjaMöjligheternai framtiden.upprätthållsprincip även att
ekonomi. Fri till-enskilde medborgarensberoende deninteskall avvara

och opinions-för debattförutsättninginfomiationgång till öppenär en
3bildning."

praktiskt och betonaravgifterinföra ärEtt att omargument mot attannat
vilketrelativt höga,måste desubstansiell intäktavgifterna ska varage en

varför rim-pensionärer,ochbarnlåntagare,drabbar t.ex. manstora grupper
innebära behovskulle i sinavgifter. Detfrånmåste undanta dessaligen tur av

någon intäktden skulleavgiften förtänktaytterligare höja den att avgeatt
betydelse.

upphovsrättslagstift-finna i denkanYtterligare ett argument nyaman
litte-exemplar1994. Enligt den fårjanuarii kraft den lningen trädde avsom

tillhandahål-samtyckeupphovsmannensmusikaliska verk inteellerrära utan
möjligheten lånaavgift förgenerelluthyrning. Enallmänhetenlas attgenom
"uthyrning". Detlånetdefinierar ärfolkbibliotekböcker från ett somm.m.

uthyrninginte förbjuderlagstifmingenkonstatera denviktigt genomatt att nya
upphovsmannensfall kräversådanaavgiftsbeläggning, den ibara att

samtycke.

2 5.93.1994/95:UbU15.Bet.
3 4691991/92 101132.Bet.
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27 .2.2 Hur ska problemen lösas

Mål och lagstiftning

Någon nationellt formulerad och tydlig målsättning för biblioteksväsendet
helhet och for samverkan mellan biblioteksystemets olika delar existerarsom

inte. Samverkan är resultatet utvecklad praxis än centrala beslut.snarare av av
När det gäller folkbiblioteksområdet har frågan nationell målsättningom en

diskuterats vid flera tillfällen. I propositionen litteratur och bibliotekom som
följde den Folkbiblioteksutredningen behandladessenaste fråganav utför-
ligt.4 Några mål för den kommunala verksamheten fastställdes inte. Däremot
framhölls de Folkbiblioteksutrednin föreslagnaatt målen ochav gen
handlingslinjema skulle kunna stimulera diskussionen prioritering ochom ut-
veckling folkbiblioteksverksamheten i kommunerna.av

I propositionen diskuterades och awisades lagstiftning på biblioteksområ-
det. Statens uppgift skulle stimulera, inte reglera. I ansvarsfördel-attvara
ningen mellan de offentliga nivåerna ansågs stimulerande rollatt statens var
väl utvecklad det gällernär centrala folkbiblioteksuppgifter och vissagenom
statsbidrag till folkbibliotek och länsbibliotek.

Förändringar på biblioteksområdet två slag:är dels relativa innebärav som
viss minskning verksamhetens omfattning, dels absoluta i denen av me-

ningen vissa principer väsentligautgöra inslagatt i den hittills gäl-som anses
lande politiken ifrågasatts.

I fortlöpande arbete med höja kompetensen inomett biblioteksområdet,att
utveckla verksamhetsformer och öka beredskapen framtida problemmötaatt

det nödvändigtär utnyttja rad olika metoder för styrningatt informa-en son1
kunskapsspridningtion, och opinionsbildning, och rollfördelningansvars-

och ekonomiska bidrag. Det uppgifterär för räkning fort-ävenstatenssom
sättningsvis bör utföras Statens kulturråd.av

Senare års utveckling pekar på behovet grundläggande skyddettav mer
för och kodiñeting bärande principer och praxis inom folkbiblioteksområ-av
det. Ett sådant skydd bör i form bibliotekslag för det sättetges av en att
gälla i alla kommuner i landet. Genom lagstiftning kan med kraftstatenen
betona betydelsen medborgarnas tillrätt tryckt information och kunskapav

insatser för stärka intresset för läsning,samt litteratur ochatt bildning iav
samhället.

4 Prop. 1984/85:l41: Om litteratur och folkbibliotek.
SOU 1984:23: Folkbibliotek i Sverige. Betänkande Folkbiblioteksut-av
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folkbibliotekUNESCOZS manifest om

UNEsCOzs manifest folkbibliotek från 1994 biblioteken in iI år sätts ettom
samtidigt information kun-brett samhällsperspektiv betydelsen ochsom av

skap understryks.

samhällelig personlig grundläg-"Frihet, välstånd och och utveckling är
välinforrnerademänskliga värden. förverkligas baragande De genom

sina demokratiska rättigheter och spelamedborgares förmåga utövaatt en
engagemangi samhällslivet. Medborgarnas konstruktiva ochaktiv roll

fullgod utbildning fridemokratins utveckling beroende ochär samtav en
tillgång till tankeliv, kultur och information.obegränsad kunskap,

grundförutsättning förFolkbiblioteken, till kunskap, livs-utgörporten en
långt självständigt beslutsfattande och kulturutveckling hoslärande, en-

medborgargmpper."skilda och hos

form idémässig för folkbibliote-Citatet i sin koncentrerade grundenger
bibliotek i svenska biblioteksväsendet och har stått iken. Dessa kärnan detär

införande bibliotekslag har diskuterats.fokus i debatten frågannär om av en

Kommunalt självstyre

biblio-Folkbiblioteken angelägenhet. l diskussionkommunalär om enen en
tekslag därför relationerna kommun och principen kom-bör också stat om-

viktig fråga ställning till införan-munal självstyrelse belysas. En äratt ta om
princip.bibliotekslag kan i konflikt med dennadet kommaav en

i bestämmel-kommunala självstyrelsen har markerats den inledandeDen
regeringsformenstatsskickets grunder kap. 1 § andra stycket RFlsen om

detdär sägs:

åsiktsbildning allmän och"Den svenska folkstyrelsen bygger på fri och
lika representativt parlamentarisktDen förverkligas ochrösträtt. ettgenom
statsskick kommunal självstyrelse."och genom

Samtidigt 8 §i kap. 5 RF:sägs

"Grundema indelning i grundernaför ändringar i rikets kommuner samt
för kommunernas organisation verksamhetsformer och för den kom-och

i lag. I lag meddelas också föreskriftermunala beskattningen bestämmes
kommunernas befogenhet i övrigt och deras åligganden."om om

Föredraganden i grundlagsärendet anförde han välja formu-att attgenom
befogenheter och åligganden skulle i lagleringen kommunernasatt anges

också i fortsättningen skulle sig till-tydligt velat markera kommunerna haatt
fritt bedömde verksamhetdelade område där de själva vilkenett mera som

1973:90 193.skulle bedrivas prop. s.
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Det böri sammanhanget nämnas i kommunallagenäven 1991:900 finnsatt
principen omnärrmd. §I 1 sägs:

"Sverige indelat i kommunerär och landsting. Dessa sköter på den kom-
munala självstyrelsens grund de angelägenheter i denna lag el-som anges
ler i särskilda Föreskrifter."

Vidare bör också Sverigenämnas år 1989 anslöt sig till den europeiskaatt
självstyre.5konventionen kommunalt Där slås fast vissa grundläggandeom

principer för förhållande till kommunerna. Bl.a. berörs denstatens kommu-
nala självstyrelsens rättsliga reglering, skyddet för den kommunala indel-
ningen, den administrativa strukturen, statlig tillsyn frågan kommu-samt om

ekonomiskanernas resurser.
Frågan då vad skaär läggas i begreppet kommunal självstyrelse.som

Låter det sig såavgränsas kan slå fast vad ska beslutasatt man statensom av
och vad ska beslutas kommunerna statlig inblandningsom av utan

I denna del anfördes det i grundlagsärendet kommunerna lag-att genom
stiftningen fått betydelsefulla åligganden, vilket dem handlingsfrihet.storgav
Av grundläggande betydelse för kommunernas kompetens ansågs emellertid

de sina särskilda åliggandenutöver har fri sektoratt inom vilken devara en
kan ombesörja sina angelägenheter. Inom detta område finns alltså utrymme
för kommunal initiativrätt kan bilda kärna isägas den kommunalaen som en
självbestämmanderätten. Det borde komma till klart uttryck i RF. Uttrycket
kommunal självstyrelse ansågs visserligen obestämt, det kunde likvälmen

belysande det gälldenär uttryck principen självständiganses att ge om en
inomoch vissa fri bestämmanderätt för kommunerna.ramar

Principstadgandet i regeringsformens Första paragraf kommunal själv-om
styrelse grunderna för det svenska statsskicket, sammanställtsom meden av
reglerna beskattningsrätten och normgivningen det kommunala områ-om
det, kan således bilda försägas kommunernas existens. Däremot sägsramen
ingenting hur mellan kommunernasgränsen fria sektor, den särskilt regle-om
rade sektorn och statlig verksamhet ska bestämmas.

Konstitutionsutskottet uttalade i ärende år 1981 det inteett att ansetts vara
sig lämpligt eller möjligt gång för alla dra orubbliga precisera-ochvare att en

de självstyrelsesektor.5igränser grundlag kring kommunal Varje lagbesluten
gällde kommunerna skulle fattas inom den grundlagen uppdragnasom av ra-
Beslutet ñck aldrig innebära den kommunala självstyrelsen upphäv-men. att

des eller någon de grundlagsfasta principerna för självstyrelsenatt åsido-av
I överväganden ska i varje särskilt fallsattes. denvägas viktstora som

grundlagen tillmäter den kommunala självstyrelsen de grunder forsom en av
det svenska statsskicket varigenom folkstyrelsen förverkligas. Självsty-
relseintresset ska sålunda alltid tillmätas betydelse vid den lärnplighets-stor

5 mp. 1988/89:119, 1988/89:KU32,bet. 1988/89251.rskr.
6472 Bet. 1980/81:KU22 s.
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konkreta lagstiftnings-prövning och intresseavvägning aktuell i detärsom
ärendet.

kan alltså inte dra någon absolutMed stöd lag, förarbeten m.m. manav
fria sektor och vad skamellan vad ligger inom kommunernasgräns somsom

självtsig dock all lagstiftning läggerbestämmas i lag. Det säger att nyasotn
så inteuppgifter på kommunerna bör föregås överväganden attav noggranna

självstyrelse förviktiga principen kommunal trädsden när.om
också den s.k. frnansieringsprincipensammanhanget börI nämnas som

landsting inte åläggas uppgifter dekommuner och skainnebär utan attatt nya
finansiera med höjda skatter.samtidigt får möjlighet dessa änannatatt

i bibliotekslagenVad27 .2.3 ska regleras

länNätverk och avgiftsfria

står ifrämst två områdenbibliotekslag diskuteras detNär är centrum.som
nationellt nätverk och det defungerandeDet bevarandet väl ärär ett av-av

dessa bådagiftsfria boklånen. Lagstiftningen bör ha syfte garanteraattsom
nationellt nätverk berör både statligfunktioner. Frågan bevarande ettom av

till allmänheten rik-fråga avgiftsfria boklånoch kommunal verksamhet I om
i upphovsrättsligasig Eftersom det redan dag finnslagen till kommunerna.tar

inteinförandet sådan regelhinder för avgifter för boklån kanatt ta ut av en
för Lagen innebär endastinnebära några åtaganden kommunerna.sägas nya

därför inte finna så-kodiñering rådande förhållanden. Vi kan att enav nuen
sig kommunallagstiftning i konflikt med reglernadan kommer vare om

finansieringsprincipen.självstyrelse eller med

Omfattning och tillgänglighet

folkbibliotekens inteVi vill det angelägna imycket starkt betona att resurser
minskas Frågor sikte biblioteksverk-ekonomiskt svåra tider.trots tarsom

ifor lagstiftning. Det börsamhetens bredd djup lämpar sig dock inteoch även
omfattningenfortsättningen kommunal angelägenhet lägga fastatt avvara en

Ävenområde undvikas.verksamheten. Statlig detaljreglering detta bör om
några mått biblioteksverksamhetenslagreglerin således inte om-angeren g

givetvis denna inte minskar.fattning det angelägetär att
inte uppfattasheltäckande ska såledesDet förhållandet lag inte äratt en

i lagen.handla detbibliotekens verksamhet endast skaatt som angesomsom
fortsättningen det gäl-biblioteken i föregångaremåste närTvärtom även vara

information.kunskapkulturella upplevelser, ochler medborgarnaatt ge
funktion ifolkbibliotekens roll samlandeVi vill också betona som en

förkunskapsspridning. principerför information och Viktigakommunerna 473
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folkbiblioteken därutöverär öppenhet för alla, tillgänglighet informationtill
och samlingar föräven dem olika anledningar inte själva kan sig tillsom av ta
biblioteken eller utnyttja de biblioteken förfogar överresurser neutralitetsamt
i ideologiskt, politiskt och religiöst avseende.

Biblioteken och irrfonnationstekniken

Biblioteken har hittills utnyttjat informationstekniken främst för registrering i
syfte öka tillgängligheten till trycktatt material. Genom den tekniska utveck-
lingen öppnas rad möjligheter medborgarna tillgången att till informa-nya ge
tion finns lagrat i databaser och förmedlas viasom nätverk. En växande del

information blir tillgänglig på det ochsättet detav är vikt folk-ytterstaav att
biblioteken skaffar utrustning och kunskap utnyttja informationsteknikensatt

bibliotekenmöjligheter. I kontakter med har vi kunnat konstatera äratt man
angelägna och arbetar mycket för tillgodose önskemålenom i dettaatt av-
seende. Inte minst ungdomarna viktigär målgrupp. Biblioteken haren stort
kunnande i söka, värdera och information.att Detta kommer blisovra änatt
viktigare i framtiden. Bibliotekens möjligheter plats dit medbor-att vara en

i framtidenäven söker sig för få infomiationgarna och kunskap hängeratt i
hög grad imed vilken utsträckning förmårsamman till sig och använ-man ta
da den tekniken.nya

Flertalet kommuner s.k. lT-strategier.upprättar Det viktigtär folk-att
biblioteken dras in i detta arbete och inlemmas i planering och i den infra-
struktur bredband, kablar och satelliter byggsav och i anspråk.som ut tasnu

Folkbibliotekens roll i användningen informationstekniken betonas iav
tilläggsdirektiven till IT-kommissionen dir. 1995:1. Där framhålls ökadatt
tillgänglighet till databaser och nätverk väsentligär inom folkbiblioteken.
Kommissionen har också till uppgift föreslå åtgärder främjar sådanatt som en
tillgänglighet.

Det s.k. Junior IT-rådet dir. 1995:2 har bl.a. till uppgift samla ochatt
förmedla kunskap hur barn och ungdomar kan utnyttja informationsteknikom
i skolan och fritiden. Rådet ska lyfta fram goda exempel användning av
informationsteknik bland bam och ungdomar. Rådet ska också belysa hur
skolarbetet kan förändras ökad användning infonnationsteknik.genom en av

I kapitel 17 Massmediemas möjligheter betonar vi bibliotekens roll in-som
formationsförmedlare och föreslår försöksverksamhet med inforrnationssta-
tioner.
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Sammanfattning

Vi föreslår det i bibliotekslag ska finnas regler det nationella nätver-att en om
ket och garantier för avgiftsfria boklån. Folkbiblioteksverksamheten i öv-om
rigt bör inte heller i framtiden föremål för statlig styrning. bör iDet ävenvara
fortsättningen kommunal angelägenhet lägga fast omfattningenattvara en av
verksamheten. Statlig detaljreglering på detta område bör undvikas.

Lagforslaget behandlas i författningsförslaget med kommentarer.närmare

Skolbibliotekens ställning2.427.

Skolans betydelse för barn och ungdomars läsning och for förmågan han-att
och information viktigtDet redan i skolåldemär ärtera texter stor. att man

skaffar sig läsa och utnyttja biblioteken. Det sker givetvis bäst iatt attvanan
direktaden undervisningen och för bibliotekstöd detta i skolan eller iärsom

direkt anslutning till den betydelse.storav
I gällande förordningar för grundskolan framgår det i den ska finnasatt

lämpligt fördelade bibliotek". Något motsvarande stadgande inte förgäller
gymnasieskolan.

De årens utveckling skolbiblioteken oroande. Lärarbiblio-ärsenaste av
tekarie- och skolbibliotekarietjänster har dragits in och medieanslagen min-
skat. Denna tendens fortsatte under 1993. Antalet skolbibliotekscentraler har
också minskat. Kulturrådet konstaterar skolbibliotekens oftaverksamhet äratt
begränsad till hemlån och fritidsläsning allmänna intentioner de skatrots att

redskap för undersökande arbetssätt i skolan.ett ettvara
Det angeläget biblioteksverksamhet kopplad till arbetet i skolanär för-att

Genomstärks. skolbiblioteken det möjligt nå alla bam. Att lustenväckaär att
läsningtill grundläggande för läsupplevelser och för kunskapsinhämtning.är

Ett modernt skolbibliotek betydligt utlåningsfunktion. Det iär än ärmer en
hög grad central kunskapsbank kompetens bygger på personal meden vars
fackkunskaper, rikt mediebestånd och terminaler för databassökningar. Rätt
använd kan sådan bank slags forskningscentral inom skolanutgöraen en som
kompletterar klassrumsbundnaden undervisningen. Det skoldatanät ärsom
under uppbyggnad och kommer omfatta elektronisk ochattsom post ett na-
tionellt konferenssystem särskilt upplagd information för skolan börsamt en
kunna tillgängligt enskilda skolor via terminaler i skolbibliotek.göras ett
Sådan utrustning i skolan möjligt informationbör det del ochgöra att ta av
kunskap kultur via "Kulturnät i Sverige" kapitel 17. Möjligheterna förom
eleverna hämta kunskaper i olika källor och sammanställa dem på sättatt ett
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presentationgör begriplig intresseväckandeoch kan förstärkassom en genom
kraftfull biblioteksfunktion i skolan.en
I vårt förslag till bibliotekslag behandlas skolbibliotekens roll i särskilden

paragraf.

27.2.5 Regional biblioteksverksamhet

Redan vid införandet 1974 års kulturpolitik det regionala biblio-av var
tekssystemet väl utbyggt och i alla län fanns det fungerande länsbibliotek.
Den ursprungliga uppgiften verka utjämnande mellan kommunerna.attvar
Under de decenniemas utbyggnad folkbibliotekensenaste har sådanaav
insatser varit betydelse. Länsbibliotekens uppgifter har därefterstor vid-av

till omfatta rådgivning,även informationgats och fortbildningatt vissasamt
andra specialtjänster. Profilen på länsbibliotekens arbete varierar landetöver
och beroende lokalaär och regionala förutsättningar.

Av praktiska skäl alla länsbiblioteken ursprungligen inordnade undervar
värdkommunens huvudmannaskap. Under år har allt flera hållsenare man
gått från den ordningen och drivs hälften länsbiblioteken direktnumera av av

Övrigarespektive landsting. bedriver den regionala biblioteksverksamheten
reglerad avtal mellan landsting och värdkommunen.genom

För komplettera folkbibliotekens mediebestånd bildadesatt 1960-under
talet lånecentraler i Malmö, Stockholm och Umeå. Därefter har depåbiblio-ett
tek med uppgift bevara den äldre svenska mindre frekvent utlånadeatt littera-

knutits till lånecentralen i Umeå och särskild lånecentralturen för invand-en
rarlitteratur knutits till Stockholms stadsbibliotek. De har spelat roll förstor

lånekedjan ska fungera och for efterfrågan påatt specialiserad litteraturatt mer
ska kunna tillgodoses till rimlig konstnad. I takt med efterfrågan på sådanatt
litteratur ökat har behovet lånecentralemas tjänster ökat. De i principutgörav
folkbibliotekens förbindelselänk med de vetenskapliga biblioteken.

Länsbibliotekens roll har under år behandlats vid två till-senare statenav
fällen. Genom beslut riksdagen 1985 utvidgades uppgifterna och detav stat-
liga stödet förstärktes kraftigt. Uppgiften minska standardskillnademaatt
mellan bibliotek i olika kommuner betonades liksom uppgiften råd ochatt ge
vidareförmedla information och erfarenheter från bibliotekssystemets olika
delar. I från Utbildningsdepartementet år 1989 gjordesrapport bedöm-en
ningen förstärkningen statliga några år tidigareatt inte fått avseddav resurser
effekt.7 Bedömningen ledde inte till någon förändrad inställning från statens
sida till länsbiblioteken.

Det finns i dag kompetens på kommunal nivå detnär gäller planera ochatt
genomföra biblioteksverksamhet krav på professionaliteten motsvararsom

7476 Ds 1989:36: Kultur landet.helai
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kulturpolitiskoch medvetenhet. Alla kommuner folkbibliotekhar med fack-
utbildad personal ioch många fall verksamhet spänner brettöveren som ett
kulturpolitiskt fält. Inom flera kommuner i varje län finns bibliotek med olika
specialtjänster och erfarenheter utveckling förnyelse.och Genom låneked-av
jan finns kontakter mellan olika folkbibliotek inom länen och med andra delar

bibliotekssystemet. Olika sammanslutningar och organisationer inom bi-av
blioteksområdet bidrar också till utbyte kontakter idéer.och Behovetett av av
förstärkning folkbibliotekens kompetens med insatser på länsnivå harav
därmed förändrats. Det ställer krav på länsbiblioteksfunktion ären som mer
flexibel den nuvarande.än Det kan ifrågasättas nuvarandet.ex. uppsätt-om
ning konsulenttjänster lika motiverad tidigare.är De ökade behovensom
inom folkbiblioteken kunskap informationsteknikens område kan moti-av

ändringar inriktningen. Vi vill förorda flexibel inriktningvera av en mer av
konsulenttjänstema inom länsbiblioteken för därmed på bättre sättatt ett
kunna de lokala biblioteken stöd i frågor aktuella och därär sak-ge som man

kompetens.nar egen
Vi förordavill viss omfördelning det statliga bidraget från länsbibliotekav

till lånecenualer för förbättra centralemas möjligheter för komplet-att att svara
terande medieförsörjning. Denna verksamhet ökar i betydelse bl.a. till följd

fler sig studierägnar och har behov facklitteratur. Genomatt ökadav av
distansundervisning ställs krav på ökad biblioteksservice på mindreäven or-

Även ökad invandring ställer krav på biblioteken ska kunna tillhanda-ter. att
hålla litteratur på mängd olika språk idet praktiken omöjligt förären som en
enskild kommun tillgodose.att

27 .2.6 Förbättrad information Iitteraturutgivningom

Information och distribution brett utbud litteratur deutgörettom av ettav av
kulturpolitiska huvudproblemen på litteraturområdet. Efter fackbokhandelsav-
talets upphörande 1992 existerar inte något stödsystem för distribution av
kvalitetslitterattrr. Kulturrådet har lagt fram förslag förse landets folk-attom
bibliotek med presentationsexemplar de böcker erhållit statligt utgiv-av som
ningsstöd. Böckerna skulle därefter ingå i bibliotekens bokbestånd. Förslaget
kan bidra till förbättra informationen litteraturstödda böcker löseratt om men
inte problemet med information utgivningen allmänlitteraturen i sinom av
helhet.

Intresset för bokkataloger inom bokbranschen tycks ha min-gemensamma
skat under år. Detta har bl.a. lett till försämrade möjligheter till över-senare
blick den samladeöver bokutgivningen. De förlagen och förlagsgrup-stora

koncentrerar sig på marknadsföring intresseoch deras delta iperna egen att
för branschen aktiviteter har minskat, främstvilket drabbar degemensamma
mindre förlagens möjligheter med infomration.nåatt ut 477
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Det bästa hela kundeutgivningen finnas tillgänglig i bokhandelnattvore
och på biblioteken. Men praktisktdetta och ekonomiskt omöjligt.är I stället
bör databaserad katalog omfattar den totala utgivningen allmänlitte-en som av

tillgänglig för allmänhetengöras på landets folkbibliotek. En sådan kata-ratur
log kan kombineras uppgiftermed boken finns köpa eller medattom ettvar
enkelt beställningssystcm.

En utgångspunkt för sådan katalog kan nationalbibliografm kopp-en vara
lad till pliktexemplarslagen Kungliga biblioteket för. Den liggersom ansvarar
till grund för uppgifterna i det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS.

fungerarDetta samkatalog för de svenska forskningsbibliote-system som en
Statenken. för finansiering nationalbibliografin inom försvarar av ramen

anslaget till Kungliga biblioteket.
En allomfattande bokkatalog baserad uppgifter nationalbibliograñn,ur

förädlad med multimediatelmik, kompletterad med presentationer som recen-
sioner, bild författaren, eventuell upplåsning delar och till-textenav av
gänglig på landets folkbibliotek skulle avhjälpa nuvarande brister. sådanEn
katalog kan tillgänglig bibliotekenpå på CD-ROMgöras och viaäven
Kultumät Sverige". Vi Föreslår Kulturrådet fåri uppdrag i samverkanatt att,
med Kungliga biblioteket och andra berörda institutioner, utveckla ett
katalogdatasystem med den inriktning vi här angett.som

Sammanfattning

I kapitlet betonar vi

litteraturstödets betydelse för bredd och kvalitet i bokutgivningen,-
utvecklingen på bokmarknaden följs, inte minst medatt noggrant-

tanke omfattande förändringari förlagssmikmr ochatt mer
bokdistribution på direkt kan påverka den enskildessättett
möjligheter del brett utbud litteratur,att ta ettav av

bidrag forskningsbibliotekentill för subventioner-ingatt statens av-
expeditionskostnadema i samband med utlån bör permanentas
och läggas på nivå undanröjer hot avgiftsbeläggningen som om av
lån till folkbiblioteken,
betydelsen skolbiblioteken central kunskapsbank iav som en-
skolan.

478



Litteratur och bibliotek

I kapitlet föreslår vi

Kulturrådet får i uppdrag särskiltatt uppmärksamma behovetatt av
stöd till översättning litteratur från För svensk publik mindreav
kända språkområden och kulturkretsar,

Kulturrådet får i uppdrag i kontaktatt nära med bokbranschenatt
lägga fram förslag till åtgärder för öka möjligheterna köpaatt att
äldre litteratur och klassiker i bokhandeln,

åtgärder övervägs bredden i utgivningenatt minskar och/ellerom
bokhandeln uppvisar ökade ekonomiska svårigheter,

litteratur bör ingå i det område kanatt omfattassom av en
kulturmoms,

bibliotekslag införs,att en
länsbiblioteken blir flexibla vad deatt än bl.a.är, vad gällermer nu

inriktningen konsulenttjänstema,av
viss omfördelning statliga medel från länsbiblioteken tillav
lånecentralema,

Kulturrådet fâri uppdrag i samråd medatt Kungliga bibliote-att,
ket och andra berörda, utveckla databaserad katalogen som om-
fattar den totala utgivningen allmänlitterattxr och till-görsav som
gänglig för allmänheten.
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Författningsförslag med kommentarer

Förslag till bibliotekslag

1 § Denna lag innehåller bestämmelser det allmänna biblioteksväsendet.om

inledandeIden bestämmelsen för bibliotekslagen. Denanges ramen rymmer
hela det offentliga biblioteksväsendet. Med detta de bibliotek i hu-avses som
vudsak ñnansieras med skattemedel, dvs. folkbiblioteken, skolbiblioteken,
talboks- och punktskriftsbiblioteket, högskolebiblioteken och övriga forsk-
ningsbibliotek.

Alla bestämmelser i lagen äri och för sig inte den karaktären deav att av
konstitutionella skäl kräver lagform det har lämpligt samla allaansettsmen att
föreskrifter det offentliga biblioteksväsendetrör i lagen.som

2 § Till främjande upplysning, information, bl.a. med hjälp informa-av av-
tionsteknik utbildning, intresse för läsning och litteratur kulturell verk-samt-
samhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till folkbibliotek.ett

Varje kommun ska ha folkbibliotek.

I första stycket målen för biblioteksverksamheten. Bibliotekensanges sär-
skilda för datalagradgöra information och nätverk tillgängligaansvar att för
medborgarna har särskilt framhållits. Detta har utvecklats inärmare avsnitt
27.2.3.

Det har angivits det medborgarnaär ska ha tillgångatt till biblioteket.som
Därmed i första hand medlemmarna i den kommun där biblioteketavses är
beläget, dvs. främst Ävende folkbokfördaär i kommunen. sådanasom per-

tillfälligt vistats i kommunen bör inkluderas.soner som mer
I andra stycket slås fast varje kommun skyldig ha folkbibliotek.äratt att

Däremot ingetsägs detta skall bestå eller flera enheter. Det ankom-om av en
på den enskilda kommun bestämmanärmare hur biblioteksverksamhe-mer att

skall organiseras.ten

3 § Pâ folkbiblioteken ska litteratur avgiftsfritt ställas ltill förfogande under
viss tid.

Bestämmelsen hindrar inte ersättning för fotokopiering,att tas ut porton
och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den avgift de falliatt en tas ut

låntagare inte inom avtalad dterlämnartid det han eller hon lånat.en
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förstaI stycket finns den grundläggande bestämmelsen i nämli-lagen,mest
boklån skall avgiftsfria. Redan i dag gäller biblioteken inte kanattgen vara att

avgift för boklån medgivande upphovsmännen i paragrafenta ut utan av men
har uttryckligen lagts fast lån skall avgiftsfria Bestämmelsen baraatt tarvara
sikte litteratur. Informationssökning i databaser interegleras i lagen.m.m.

Lagen reglerar inte förhållandet mellan biblioteken och m.fl.upphovsmän
Även i fortsättningen måste vid avgiftssättningen beaktas vad gäller påsom
det upphovsrättsliga området.

l andra stycket vissa kostnader biblioteken får kompensera siganges som
för de har samband med boklån. Undantagentrots tordeatt ganska själv-vara
skrivna de har till undvikande missförstånd ändå angivits i lagen.men av
Med andra liknande tjänster avgift biblioteket tvingast.ex.avses en som er-
lägga för få låna bok från utländskt bibliotek.att en ett

Frågan ersättning i de fall låntagaren förstör eller inte återlämnarom en
bok regleras inte i lagen. I detta fall torde vanliga skadestândsrättsliga regler
gällaÅ

4 § E folkbibliotek i länvarje kan åläggastt uppgifter lânsbibliotek.som
Länsbiblioteket bistår de övriga folkbiblioteken läneti med kompletterande

medieförsörjning
För den kompletterande rnedieförsörjningen ska också finnas eller fleraen

lånecentraler.

I paragrafen för fullständighetens skull länsbibliotekenanges och lånecentra-
lema eftersom dessa har viktig funktion fylla vad gäller den s.k. låne-en att
kedjan se 9 §. De närmare uppgifterna for länsbiblioteken och lånecenttaler-

i statsbidragsförordningar.na anges

5 § För tillgodose skolelevernasatt behov material för utbildningen ochav
för främja derasatt intresse för läsning och litteratur ska inom grundskolan
och gymnasieskolan finnas lämpligt fördelade skolbibliotek.

I denna paragraf skolbibliotekens uppgifter. föreskriftEnanges bibliote-om
ken i grundskolan finns i dag i 4 § grundskoleförordningen 1988:655
medan det däremot i den gymnasieförordningen -till skillnadnya från vad

gällde försom den gamla inte finns någon sådan bestämmelse.-
Bestämmelsen i grundskoleförordningen bör ersättas med hänvisning tillen
bibliotekslagen.

6 § Högskolebiblioteken ska inom de områden anknyter till utbildningsom
och forskning vid högskolan för biblioteksservice inom högskolansvara och
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F örfattningsfärslag

samverkan med landets biblioteksväseni övrigt biblioteksservice.i Detge
skall finnas tillgång sådanatill bibliotek alla högskolor.vid

Bestämmelsen återfinns i högskoleförordningendagi 1993:100. För sys-
tematikens skull har den förts in i lagen. Bestämmelsen i högskoleförord-
ningen bör med hänvisning till bibliotekslagen.ersättas en

§7 Kommunerna för folk- skolbiblioteksverksamheten.ochsvarar
Landstingen för länsbiblioteken.svarar
Staten för hägskolebiblioteken ldnecentralerna.ochsvarar

paragrafen slås ansvarsfördelningenI mellan landstingen och kommu-staten,
fast. inteDäremot har det reglerats hur verksamhetennärmare skall be-nerna

drivas. Det endast huvudmannaskapet för verksamhetenär läggs fast isom
lagen.

8 § Folk- skolbibliotekenoch ska dtsärskild uppmärksamhet barnägna och
ungdomar, funktionshindrade invandrare och andra minoriteter bl.a.samt ge-

tillhandahålla pålitteratur språkandra svenska och fomrerän i särskiltattnom
anpassade till dessa behov.gruppers

I paragrafen markeras vissa det särskilt angeläget bibliote-är attgrupper som
ken uppmärksammar, vilket i formerbör ske anpassade till dessa grupper

tillhandahållande kassettböcker, talböckert.ex. genom av m.m.
I bestämmelsen regleras inte på vilket litteraturen ska tillhandahållas.sätt

Detta kan ske inköp eller inlån från lånecentralergenom egna genom m.m.

§9 Länsbibliotek, ldnecentraler, högskolebibliotek och andra statliga forsk-
ningsbibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur de samlingarna tillm.m. ur egna
folkbibliotekens förfogande samverkai övrigt med folk- och skolbiblio-samt
teken och bistå låntagarnadem i deras erbjuda god biblioteks-strävan att en
service.

I denna paragraf läggs den viktigamycket regeln den lånekedjans.k. ellerom
fjärrlånesystemet fast. Detta binder ihop olikade biblioteken så frånatt man
det lokala biblioteket kan beställa vilken titel helst, det bi-trots attsom egna
blioteket inte har den. Detta mycket viktigt för folkbibliotekensärsystem
möjligheter erbjuda sina låntagare service.god I bestämmelsen slås fastatt en

denna verksamhet, såvitt litteratur ska avgiftsfri.att avser vara
Bestämmelsen forskningsbiblioteken inte bara skyldighet ställager atten

böcker till förfogande också bistå lämnasättutan att t.ex.annat attgenom
information från sina databaser. kravNågot denna service skaävenatt

avgiftsfri har det lämpligtdock inte I sådanainföra avseendenvara ansetts att
483



SOU 1995: 84

de olika Forsknings-överenskommelser biblioteken.får träffas mellan
mångskiftande den inte i alla delar lämparbibliotekens verksamhet såär att

för reglering i lag.sig en

1996.träder krdt den I julilag iDenna
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28 Museer, utställningar

Museema speglar utifrån sina föremål, bilder och andra data förändringar i
och i människans liv och verksamhetnaturen årtusenden. Deras möj-genom

ligheter nå publik, inte minst denatt stor generationen,en mycketäryngre
Man arbetar med många engagerandestora. utuycksmedel utställningar,som

film, publikationer Under år har den informationsteknikenm.m. senare nya
dessutom mångaöppnat spännande till förnyelse.vägar

Men mycketär den publikaän verksamheten. Samlingarnamuseer skamer
kompletteras, vårdas, konserveras och sökbara väl fungerandevara genom
register. Museema för dokumentations- och insamlingsarbete fält,svarar i et-
nologiska och arkeologiska undersökningar och kultunniljövård. De samar-
betar med många olika myndigheter och institutioner.

De omfattande, kostnadskrävande föroch samhället mycket betydelsefulla
uppgifter utförs bakom kulisser blir för densom allmänhetenmuseernas stora
okända. Detta har varit till nackdel för museiväsendets utveckling. Det är
angeläget aktivt vidgar kunskapenatt sina olikamuseerna uppgifter. Deom
ska kunna formuleras och utvecklas i kontaktnära med medborgarna

Utställningar nyttjas i hög grad mångaäven andraav museerna men av
institutioner och organisationer. Utställningen kan upplevelser, kunskapge
och väcka debatt. Den kan sittmed formspråk, med möjligheterna inte-att

ljud, bild, lukter och interaktivgrera sinnenatt öppna och någenom vara
människor med sittstora budskap. Dengrupper mångaav möjlighe-rymmer

till kommunikation mellanter besökarna.
Vi behandlari det följande museifrågoma i dess helhet. I delbetänkandet

"Kulturutredningens ställningstagande i anledning Museiutredningens be-av
tänkande Minne och bildning", har vi redovisat våra ställningstaganden i
anledning betänkandeMuseiutredningens De frågor viav där berört redo-
visas här.även

28.1 Möjligheter och problem

Utvecklingen museiområdet de 20 åren karakteriserassenaste av
museipubliken ökat sedan 1988,att-
de besökarnaatt minskat,yngre museer-

med hög utbildning oftareatt gårpersoner- museum,

1 SOU 1994:51: Minne och bildning. Betänkande Museiutnzdningen. 485av
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sida beträffarintresse uppdrag,ökat från vadstatensett museernas-
centralatill och regionalautbyggnad ökning anslagenoch museer,avav-

arbetslivs-lokala och ekomuseer,fler kommunala och t.ex.museer-
och i landet.mellan centralaökat samarbete museermuseer-

museiornrådet hänvisar vi tillbeskrivningutförligare utvär-För aven
Museiutredningens betänkande.och tillderingsrapporten

påmuseipolitiken ochfortsattaSom utgångspunkt för den statens ansvar
visammanfatta detmuseiområdet inleder vi med storaatt museernasser som

uppfattar problem ibeskriva det viinför framtiden ochmöjligheter somsom
verksamheten.den nuvarande

till betydelsefullaförutsättningar utvecklasharMuseema attstora mer
ti-för närvarande Museiutredningen har isamhällsinstitutioner vad de är.än

bildning" uppgift och"Minne och markeratpå sitt betänkandeteln museernas
denna grundsynantal remissinstanser, delarsyfte. Vi, liksom stortett som

museidefmition. lyder sinDen itill uttryck i förslagetockså kommit om en ny
helhet:

minne. samlar in,samhällets kollektiva Museetdel"Ett är avmuseum en
vittnesbördlevandegör föremål och andrabevarar ochdokumenterar, om

kunskapoch förmedlar ochmiljö. Det utvecklarmänniskors kultur och
och med-för allmänhetenför alla sinnen. Detbjuder upplevelser är öppet

för medbor-syfte bildningsamhällsutvecklingen. Museetsi ärverkar
garna."

viktig del samhäl-bibliotek och arkivmedtillsammansMuseema är aven
för kunna analy-erfarenheter ochdem för lagralets Vi behöverminne. attatt

tidstill grund för vårliggerförstå orsakssammanhangoch de egensomsera
ochutvecklaförståelsen för kunnaverklighet. Vi behöver denkomplexa att

för alla.tillgängligt Detframtiden Minnet behöveralternativadiskutera vara
information i detta.sökarättighet själv kunnademokratiskär atten

hu-möjliga tyngdmedMuseiutredningen betonar största att museernas
kunskap lig-möjligheter förmedlaspeciellavuduppgift bildning. Derasär att

bjuder upplevelserför med orden:museideñnitionen uttrycki det gerger som
unika möjlig-erbjudersamlingar förvaltaralla Defår sinnen. museernasom

upplevelsen ökarkänslomässigaDenmänniskors sinnen.heter öppnaatt
svåra till sig.för kanmottagligheten kunskap sätt att taannat varasom

bildningssystemeti det svenskahittills underutnyttjadMuseema är resursen
finns målskolans läroplandet infomiella. Idet formella såväl somnyasom-

skola ochnärmande mellanuppfordrar till ett museum.
institutioner, utvecklar sinavisuellaDet angeläget ärär att museerna, som

intressen, behovsin pedagogik så de deförmedlingsmedier och att motsvarar
skolan kan ställa.önskemål allmänheten har ochoch tex.somsom

grund svårtillgänglig-kunskapsbank delvis sinhar,Museemas stora av
hade viktiga bi-i bruk kunnat lämnaifrån alltid tagitslångthet, när museerna

Kanske har personalolika samhällsfrågor.belysningendrag till museernasav
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inte heller mäktat isätta dem de sammanhangatt varit befogade.som
Genom alltmer nyttja datateknik i sittatt registreringsarbete har museerna
gjort sitt källmaterial lättare tillgängligt. De har därmed bättreavsevärtett ut-
gångsläge för baraän några år sedan fylla funktionen delatt som en av sam-
hällets rninne. Detta mångåriga arbete inte färdigtär och har i de flesta fall

inte blivitännu synligt för allmänheten. Det pågår likafullt
Informationstekniken möjligheter sina faktabankeröppnager museerna att

på helt villkor. Både skolans elever och allmänhet kannya görastoren egna
efterforskningar och analyser i det omfattande källmaterialet. Eleverna kan

få träning i informationshantering och kritiskt.ex. analys information.av
Vi vill markera det positiva i inrättar s.k. faktarum,att därmuseerna

sökning i deras faktadatabaser kan Ettäga mindre antal bl.a.rum. museer,
Länsmuseet i Gävleborgs län, Jämtlands läns Skaraborgs länsmu-museum,

Länsmuseet Västernorrland, Stockholms stadsmuseumseum, Skellefteåsamt
har redan inrättat sådana och fler påmuseum är väg.museer

Sverige föregångslandär friluftsmuseiomrâdet.ett Många friluftsmu-
har under år fått bredare inriktningseer bl.a. innefattarsenare be-en som att
äldre odlingsväxter och gamla lantraser. De har i ökad kontaktvara med lant-

bruksuniversitet, den nordiska genbanken mil. utvecklat nätverk, påett som
sikt kan få betydelse bevarande- och kunskapsresurs.stor Det gällersom

den biologiskavärnet mångfalden och, inte minst, förmedlingenav eko-av
logisk kunskap. Friluftsmuseema har möjligheter utvecklas i dessastora att
avseenden.

Det ökade antalet ekornuseer och arbetslivsmuseer spelar allt viktigareen
roll det gällernär nå och publik med informationatt och kunskapstoren ny
på områden de traditionella inte alltid täcker. Dessasom harmuseerna museer
funnit verksamhetsforrner de fyller funktiongör föräven turismen.attsom en

Museiutredningen hari sitt betänkande tagit antal problem,ettupp som
bör ñnna lösning. Man anfördesnarast bl.a. samhällsupp-en att museernas

drag hittills formulerats alltför otydligt. Uppdraget behöver kon-ettges mer
kret uttryck. Det behövs för medborgarna ska ha möjlighet in-att utövaatten
flytande och det behövs för den statliga museipolitikens medel i frågaatt om
budget, organisation ska kunna inriktas sakerrätt och verksamhetenm.m.
genomföras effektivt. Vi instämmer och bör tydligare sig-att statenanser ge
naler både till de statliga och till museiorruádet imuseerna stort.

Museiutredningen har pekat på förhållandet de statliga verk-att museernas
samhet inte i tillräcklig omfattning berör hela landet. Den publika verksamhe-

har fortfarande stark koncentrationten till huvudstadsregionen. Rådgiv-en
ning och service till landets övriga inte efterfrågan ochmotsvararmuseer
behov. Ansvarsmuseireformen i mitten 1980-talet följdes varkenav av nya

eller omprioriteringar inom de femresurser av svaradeansvarsmuseema som
den utvidgade rollen. Den framtida museipolitikenmot kommer rikta kravatt
förväntningaroch på de statliga samspelar bättre hittillsatt än medmuseerna
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hela i vilketmuseisystemet, länsmuseema har viktig regionalaI detroll.en
nätverket bör lokala skilda och hembygdsrörelsenslag få störremuseer av en
betydelse. Från statligt och kommunalt håll ñnns önskemål på länsmuseema

ökad geografisk bredd i arbetet. De statliga bidragen avseddaär attom ge
möjlighetlänsmuseema verka i hela sina regioner.att

Museiutredningen har beskrivit problemet balansenmed inom museerna
mellan å sidan uppgiften samla och vårda och å andra sidan uppgiftenattena

publik. finns också viktigaDet balansfrågor mellan områdenamötaatt en
kulturhistoria, konst, teknik och naturvetenskap och i arbetet med olika tids-
epoker. Den nuvarande arbetsfördelnin mellan de statliga be-gen museerna

möjligheternadessutom helhetsperspektiv och tvärvetenskap-gränsar att ge
belysningar.liga

Museiutredningen utförligthar belyst frågeställningarna kompetens,om
rörlighet och utbildning och hur avgörande frågori museisystemet dessa är
för den fortsatta museiutvecklingen. Utredningen bl.a. det i alltförnoterar att

grad erbjuds utbildningarliten för dem ska arbeta med för-som museernas
medlande verksamheter och de kulturhistoriska akademisktatt museernas
utbildade personal i mycket utsträckning har änmesmässiga grundstor samma
i emologi, konstvetenskap och arkeologi. De flesta i museisystemet har inte

utbildningnågon gäller institutionstyp och de förvänt-museetsom som om
ningar samhällets medborgare kan tänkas ställa på det. Sådan utbildning har

saknats och den finns i dag otillräcklig. Goda initiativlänge för fort-ärsom
och vidareutbildning har tagits under år, behöver göras.senare men mer

28.2 framtida museipolitikenDen

Uppdraget till de statliga otydligt. De har för mångaär utsatts styr-museerna
signaler, det inte alltid varit klart målet eller vilkahar vad är ärmen som som

Landstingsförbundetde viktigaste funktionerna i förhållande till målet. har i
sin utvärderingsfrågor kulturområdet "Från vision till verk-rapport om
samhet" gjort liknande iakttagelser regionala kulturinstitutioner.det gällernär
Museiutredningen sina enkätundersökningar, funnit dethar, bl.a. attgenom
inom museisystemet finns stark efterfrågan klara och tydliga mål.en

förtydligaFör uppdrag föreslår vi sektorsmål för musei-att museernas sex
området. Därefter behandlar vi några museipolitiskt viktiga verksamhetsfrå-

gor.
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28.2.l målMotiv föroch museipolitiken

Motiv för det ofentliga museistädet

I betänkandets inledande kapitel och i föregåendenärmast avsnitt har vi angett
de kultur-politiska motiven for offentligade insatserna på museiområdeL

I avsnitt 5.2 Motiv för offentligt kulturstöd har vi också analys-prövat att
detta utifrån ekonomisk teori. Om tillämpar den och använder denera man

terminologin på museiområdet motiveras stödet framför allt "Lång tidsho-av
risont", "Kollektiva nyttigheter" och i viss mån "Fördelningspolitik".

Motivet "Lång tidshorisont" har relevans på museiområdet och för detstor
offentliga för kulturarven i övrigt. Besluten får långsiktigaengagemanget
konsekvenser individer, organisationer och andra enskilda harsom parter
svårt värdera. Det gällerrätt särskilt sådant inte kan återställas iatt som auten-
tiskt skick det gång ändrats förstörts.än eller Museer har ocksåom ett ex-
istens- och optionsvärde. Människor tycker det bör finnas ävenatt museer om

intede besöker dem särskilt ofta eller kanske inte alls. Museema i den ochär,
i del andra bemärkelser,även kollektiv nyttighet. Stödet till de regionalaen en

och andra i landet utslag fördelningspolitiskaärmuseerna över-ettmuseer av
väganden, fordelningspolitik med geografiska förtecken.

Mål för museipolitiken

Som sektorsmål för museiområdet föreslår vi följande.

Museipolitiken ska med utgångspunkt i huvudatt museernas
uppgift minne och bildning:är

främja nationen, regional och lokal kulturell identitet,-
öka möjligheterna för människor de kulturhistoriska,mötaatt-
konstnärliga, naturvetenskapliga och tekniska sammanhangen och
helhetsperspektiven,
främja människors aktiva deltagande i verksamhet,museernas-
vidareutveckla och stärka samverkan inom kulturmiljövården,-
främja utvecklas i relation till den pågåendenäraatt museerna-
samhällsförändringen,
verka för kunskapsinnehållet ska få bredd och balans.att-

För uppnå dessa mål krävs väl utvecklat samarbete inomatt helaett
museiväsendet. Viktiga medel för lyckas utvecklaräratt att museerna nya pre-
sentations- förmedlingsformeroch de människor möjlighetsamt att ger att

delaktiga inte bara publik.vara som
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Öppna28.2.2 museiverksamheten för allmänheten

Människor har svårt ställa krav på inte känner till hur deatt museerna om man
fungerar. Det har varit till nackdel för utveckling. enskildeDenmuseernas

huvudsakligen dessmöter utställningsverksamhet. Mångamuseet genom
verksamheter i dag sker bakom kulisserna och utförssom som av museernas

personal skulle mycket väl kunna medverkan andra, inteegen rymma av
minst ungdomar. Vi den möjligheten bör till inte detatt tasav anser vara, av
skälet ska För många fler ska få chansen för-att utan att attman spara pengar
stå hur fungerar, finna tillfredsställelse i imed arbetet,ett attmuseum vara
tillföra kunskaper och erfarenheter och få möjlighet påverka verksamheten.att
Museema bör också vidga sina publika verksamheter till många andra verk-
samheter utställningar.än

Museema bör aktivt vända sig till folkrörelser, fackliga organisationer, lo-
kalhållande organisationer, barn- och ungdomsorganisationer, yrkes- och
hantverksorganisationer, hembygdsrörelsen, stadsmiljögrupper, konstföre-
ningar m.fl. för ñnna samverkansparter i utåtriktadedet arbetet.att

Barn och ungdomar intressehar för perspektivet förr-nu-framti-ett stort
den. Här har liksom hembygdsrörelsen studiematerial och kompe-museerna

Ett väl utvecklat samarbete med studieförbund folkhögskoloroch skulletens.
möjligheter och angelägen publik ochmöta över-att storge museerna en

brygga både sociala och geograñska avstånd. I samarbete med fackliga orga-
nisationer kan dokumentera och spegla industri- tjänstesarnhäl-ochmuseerna
lets utveckling och förändring.

Museema visuella institutioner. Utvecklingen på den bildtekniska sidanär
har under de allra åren gått mycket snabbt kostnadsutvecklingenochsenaste

Det tillangeläget sig tekniken och denär är tillgöratt targynnsam. museerna
sin. Härigenom skulle troligen många pedagogiska vinster kunna nås. Därtill
skulle också den geografiska räckvidden Många fler människoröka. i dagän
skulle kunna del samlingar och utställningar. Detta gäller inteta av museernas
minst människor funktionshinder, informationsteknikenmed för vilka ger
helt förutsättningar i upplevelseforrn kunna utställningar pådelattnya ta av

interaktivt inte har möjlighet besöka Utveck-sätt ävenett att museetom man
lingen inom multimedietekniken detta möjligt.gör

Museemas samlingar, utställningar låter sig mycket väl förmedlasm.m.
Ändåvia visuella medier. det i anmärkningsvärt liten grad samarbeteär som

mellan och tv-bolagen förekommer. Större ansträngningar bör gö-museerna
för länka och övriga medier, framför allt Denatt tv.ras samman storamuseer

räckvidd tv-mediet har bör kunna nyttjas i bildningsarbetet.bättre
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28.2.3 Balansen mellan olika verksamhetermuseernas

Museisystemets möjligheter förhålla sig dynamiskt till snabbt föränder-att ett
ligt samhälle ökar förmår tolka samhällets kunskapsbehov. Detom man un-

förderlättar hålla balansen mellan rollerna samla, vårda, visaattmuseerna att
forskaoch och degöra awägningamarätta i satsningar naturvetenskap,att

teknik, konst och kulturhistoria.

vårdaSamla visa -forska- -

Museiutredningen har i sitt betänkande utförligt behandlat frågan balansenom
mellan samla, vårda, visa och forska. Utredningen ansåg i längreatt att ett
perspektiv ska fördela likasträvan insamlingattmuseernas vara resurserna

vårdoch å sidan och "möten med publiken" å andra sidan. Vi ansluterena
till denna bedömning och vill samtidigt i begreppet "samla"poängteraoss att

ligger också "väma".att
vårdarrollenVad beträffar konstaterade Museiutredningen finnsdetatt ca

38 miljoner föremål i de centrala och regionala samlingar. Mer-museernas
90 %, finns hos de centrala Av utredningensparten, ca museerna. egen

studie framgår hälften föremålen i behovän vård.är Musei-att mer av av
utredningen föreslog därför nationell räddningsaktion för kulturarvet påen

I förslaget ligger föremålen ska indelas i kategorier. Dessaattmuseerna. tre
tjänaska utgångspunkter för utdeponering från statliga tillsom m.m. museer

regionala skolor och vårdinstitutioner för vissmottagare som museer, samt en
gallring samlingarna.av

Förslaget, väl genomarbetat, innebärär i utvecklingensom ett stort steg av
museiväsendet på flera fronter. Det innebär kraftfull insats för bättre beva-en
rande det högprioriterade föremålsbeståndet. Det också förutsättningarav ger
för rutiner och förbättrad organisation. Tillsammans med förbättradenya en
magasinsförhållanden skapas förutsättningar för eftersläpningar iatt nya
vårdbehovet ska kunna undvikas. samtidigtVi vill betona det viktigtäratt att

gallrar i sina samlingar föremål finns imuseerna t.ex. att avyttragenom som
många exemplar. Vi har erfarit förslag i fråga gallring bereds inomatt ett om
regeringskansliet.

Vi vill särskilt peka det värde ligger i föremål i valdastora attsom m.m.
delar når regionala och lokala skolor vårdinstitu-ochmottagare som museer,
tioner. Trots viss skepsis hos många remissinstanser beträffande möjlighe-en

genomföra dessa utdeponeringar innebärdetta möjligheterattten attanser
i landet visualisera vår historia. Det viktigt tillskott i bild-att runt om ettger

ningsarbetet. Denna möjlighet bör umyttjas.
Regering och riksdag har redan våren 1995under fattat beslut i fråga om

den föreslagna räddningsaktionen föroch sysselsätmingsinsatser kultur-
området anvisat medel 235 kronormiljoner budgetåret 1995/96.förextra om
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julil 1995 regeringen ställning till plan för hurtog arbetet ska bedrivas.en
Medlen ska hjälpa komma ikapp med registreringenattmuseerna av sam-
lingarna. De ska också underlätta för samlingarnaöver ochattmuseerna se
rnagasinen, gallra och inbördes byta föremål. Kunskapenatt och intresset för
samlingarna och hur de bör handhas och kan användas ska breddas och
fördjupas inom Men samlingarna ska också bättre kända förgörasmuseerna.
allmänheten och tillgängliga för forskare. Arbetet skapar samtidigt 400mer

arbetstillfällen under år.nya ett par
Museiutredningen har utförligt behandlat frågor rörande museernas

ning. Utredningen anför har många verksamheteratt relaterarmuseerna som
sig till forskning. Man emellertid ordet forskning bör förbehållasattanser
problematiserade vetenskapliga arbeten där teori och empiri befinner sig i
samspel med varandra.

Utredningen, i behandlingen denna fråga inte behandlade Natur-som av
historiska riksmuseet, ställning på forskningsområdet starkt avviker frånvars
övriga föreslår museiforskningen ska finansieras medmuseers, att externa
medel, dvs. efter forskningsförslagen har oberoendeatt prövats råd ochav
nämnder och befunnits ha vetenskaplig relevans intresse.och Utredningen
föreslår vidare humanistiskabör få i deatt forsk-representantermuseerna
ningsråden och ska föra personalpolitikatt underlättar förmuseerna en som
dem vill bedriva forskning.som

Vi den kritiska remissopinionen, det finns fleratrots skälanser, att som
talar för Museiutredningens förslag. Finansieras forskningen med externa
medel, får dels tillskott medel, dels projektensprövasettmuseerna av veten-
skapliga halt oberoende instanser. En sådan kvalitetsbedömningav öns-av
kade forskningsprojekt kvaliteten museiforskningen och kangynnar ut-

grunden förgöra aktivt samarbete mellan och universitet.ett Vimera museer
stödjer vidare utredningens förslag möjlighet haatt museerna ges att represen-

i anslagsgivandetanter organ.
Vår uppfattning har sin grund i gränsdragning mellan vad in-ären som

samlings-, dokumentations-, utrednings- och publiceringsverksamhet och
vad i strikt mening kan beskrivas forskning. Vetenskapligtsom som grun-
dade bedömningar inom förgörs insamlingsarbetet, olika doku-som ramen
mentationsprojekt, den studier ingår i förberedelser förtyp av som t.ex. ut-
ställningar och kan resultera i kvalificerade i utställningskata-som uppsatser
loger eller årsböcker ska däremot kunna inomgöras förramen museernas
allmänna verksamhet.

Kulturhistoria naturvetenskap teknik konst- - -
De flesta statliga, regionala och lokala kulturhistoriskaärmuseer museer.
Med eller mindre breddstörre speglar och historiens gång, utveck-vart ett
lingen idéer och föreställningsvärldar, ochyrken näringsfång,492 levnadsför-av
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hållanden och sociala Centralmuseema imönster. det nationelltgör ett per-
spektiv, länsmuseema och de lokala med förankring i denmuseerna egna re-
gionen och kommunen. Tillsammans blir bilden mångsidig och rik. Om den

bli fullödigska lcrävs dock perspektiven vidgas ytterligare. Deatt naturenav
förutsättningarnagivna och naturvetenskapernas och teknikens landvinningar

och konsekvenser måste in i bilden. Här har de kulturhistoriskatas museerna
ofta små samlingar och begränsad kompetens. Samtidigt de naturhistoriskaär

tekniskaoch få och i de flesta fall små. Samarbetet mellan dessamuseerna
och de kulturhistoriska och med andra med kunskap inompartermuseerna
naturvetenskap och teknik inom forskningsområdet ganska begrän-ärt.ex.
sad.

Större med naturhistorisk respektive teknisk inriktning finns imuseer
Stockholm, Göteborg och Malmö. Därutöver finns mindre tekniska museer
och science eller teknik-naturvetarcentra, de ofta kallascenters som nu- -
och motsvarande på några få Länsmuseema domineras fortfarandeorter.
starkt kulturhistoria och konst.av

Ju betonar uppgift bildningsinstitutioner destomer man museernas som
allvarligare framstår den låga prioriterin naturvetenskaper och teknik.gen av
På båda dessa områden, och särskilt på det ekologiska, vi mångamöter av
mänsklighetens överlevnadsfrågor. Museerna och teknisk-naturvetarcentra

bidrakan frånmed allt gestaltning matematikens, fysikens, kemins ochav
biologins elementa till insikter komplicerade ekologiska och tekniskaom
sammanhang. Museernas möjligheter visa utveckling och förändring iatt
olika tidscykler och underlag för diskussion konsekvenser olikage om av
handlingsalternativ utnyttja.är atten resurs

Betydande offentliga insatser för öka medvetenheten hosgörs att storen
allmänhet människans och samhällets roll for miljöutvecklingen. Det ärom ett
allt viktigare inslag i skolans arbete. Naturrum och naturskolor harm.m.
kommit till stånd många platser i landet. Museema har rollrunt om en som
samverkanspart till myndigheter och organisationer arbetar i denna rikt-som
ning.

För länsmuseemas finnsdel inom för kulturmiljövården växanderamen ett
behov kunskapsuppbyggnad och kunskapsfönnedling kulturlandska-av om

framväxt, vård och förvaltning liksom industriminnesvården.pets om
Inom miljöområdet skulle interregional museisamverkan storten vara av

Östersjöländernavärde i det samarbete etablerats mellan i "Visionst.ex. som
Strategiesand around the Baltic Sea 2010". På motsvarande skulle läns-sätt

belägna i skogslän kunna samverka för beskriva utvecklingenmuseer att
inom den skogliga ekologin och skogsnäringen. Den utveckling härsom
skisserats har stimulerats från sida, varit svår få till stånd.statens attmen

På det tekniska området borde teknikhistoriskaäven utanmuseerna, egna
samlingar, mycket i belysadag kunna förhållandet teknikän samhälle.mer -
Länsmuseer på universitetsorter, i Linköping universitetetdär hart.ex. tema-
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forskning på Teknik och social förändring,tema skulle kunna utforma model-
len för den verksamhet.typen av

Arbetsfördelningen mellan de statliga centralmuseema försvårar de ur
publikens synvinkel önskvärda helhetsperspektiven och tvärvetenskapliga be-
skrivningarna. Den ämnesmässiga arbetsfördelningen leder till museisys-att

på central nivå lätt fastnar i traditionellatemet akademiska discipliner.
förordarVt statsmakterna särskilt beaktar behovetart stärkaattav naturve-

tenskapens och teknikens ställning i museiväsendet och framför allt ut-av
veckling syftar till integrera naturvetenskapligasom att och tekniska perspek-
tiv med de kulturhistoriska I regleringsbreven för budgetåret 1995/96 har re-
geringen också uppmärksammat behovet uppdrag till Riks-ettgenom
antikvarieämbetet och Statens historiska Naturhistoriska riksmuseetmuseer,
och Nordiska Uppdraget syftar till imuseet. historiskt perspektiv be-att ett
skriva samspelet mellan människan och och därigenom öka förståel-naturen

for hur miljön format människan. Olikasen särskilt Naturhistoriskamuseer,
riksmuseet, Tekniska Museet och Nordiska bör enligt vår meningmuseet, ta
fler initiativ med den inriktningen.

Under år har allt fler kommuner eller andrasenare huvudmän startat
teknik-naturvetarcentra. Ett viktigt inslag i denna verksamhet besökarenär att
ska få möjlighet praktiskt ochpröva undersöka.att Intressant har fleranog
svenska teknik-naturvetarcentra på olika kopplingarsätt till kulturarv och
kulturhistoria. Något inrymt iär länsmuseum, förlagtett tillär gamlaett annat
industrilokaler, tredje till hembygdsmuseum,ett fjärdeett planerar teknisktett
samarbete med kringliggande stadskulturonnådeett Det växande antaletosv.
teknik-naturvetarcentra intressantutgör inslag i den svenskaett museivärlden.
statsmakterna har sedan år, via det s.k. NOT-projektetett ett projektpar som
syftar till stärka och stimulera intresset föratt naturvetenskap och teknik i
skolan, utvecklingsmedel i verksamheten.satsat Det växande antalet centra
och kravet på rekrytering kunnig och engagerad personal behovetav gör av
erfarenhets- idéutbyteoch Den snabba expansionenstort. kan i fallvärsta
hota centrala idéer i teknik-naturvetarcentrumverksamheten. En enkel och
relativt informell lösning Kulturrådetär får i uppdrag iatt samverkan medatt
företrädare för teknik-naturvetarcentra möjlighetenpröva bygga natio-att ett
nellt nätverk. Det skulle kunna bidra till hittills satsade medel får ef-att större
fekt och på avgörande stärkasätt ochett utveckla verksamheten. Vi attmenar
denna idé värdär Detpröva. ocksåär angelägetatt samverkanatt uppmuntra
och erfarenhetsutbyte med i första hand etablerade lokal nivå.museer

Stora samlingar konst ñnns Statensi konstmuseer och i varierandeav om-
fattning Ävenregionalt i länsmuseema. kommunala med Göteborgsmuseer, -konstmuseum det harstörsta, betydande samlingarsom och verksamhet.
Resursema emellertidär ojämnt fördelade landet.över Statens konstmuseer
har ökat sitt samarbete med i landet. Tillsammans med länsmu-museerna

har samlat svensk konst från 1900-taletseema t.ex.man CD-ROMen som494
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utökat sin de-tillgänglig publik. Vidare harbli för stor manenavses
samlingar har deponeratsBetydandepositionsverksamhet till tex.museerna.

i Skövde, också hari KonstrnuseetBildmuseet i Umeå och deti somnya
i riktning. Fleri Skaraborgs län. Detlänskonstmuseum ärrollen rättstegsom

människors möjlighet upplevaför ökainitiativ till samverkan behövs attatt
konst.

vdr tids historiaDokumentationen egenav

själva, närnli-påtalatsocksåobalans ñnns, vilkenYtterligare museernaaven
insamlingengällerdokumentationsverksamheten. Denochi insarnlings-gen
bakomhistoria. ligger bl.a.1900-talets Dendokumentationenoch rege-av

förutarbeta handlingsplanRiksantikvarieämbetettillringens uppdrag att en
till28.2.5 vi nationellt uppdragavsnitt föreslårindustritninnesvården. I ett

historia.vår tidsdokumentationtemat av egenmuseerna
foto-grad nyttjai högrevill viI sammanhangdetta attuppmana museerna

filmens dokumen-Fotografiets ocharbetet.grafi och film i det dokumentära
mellanförhållandetgäller speglaoövernäffade detegenskaper närtära är att

upplevelsepublik förmedlatillnärmiljö ochmänniskan och hennes att storen
fotodokumentärhistoria. vårt land finnsvår tids Ikunskapoch enegenom

fotografer ochengageradekunniga ochtradition förvaltas mångai dagsom av
avseenden. Statensi dessakunna nyttjas bättrefilmare. tjänster börDeras

ordinarie museistödet,för detoch, inomkulturråd bör beakta detta ramen
fotografer och filmare.stimulera ökat samarbete mellanett museer,

28.2.4 Statliga för hela landetmuseer

första be-sig, vidmuseiområdet Fördelarekonomiska insatser påStatens ett
1994/95 tillgick80 % anslagentraktande, anmärkningsvärt ojämnt. Drygt av

ochtill de centralaStockholmsområdet, i första handi museernamuseer
Skansen.

harsärskiltochDet förhållandet centralmuseernaatt ansvarsmuseema en
metodutveckling, forsk-dokumentation,uppgifter i fråga insamling,rad om

museiväsendet mildrar intrycketoch helaning gäller hela landet avm.m. som
fördelningen.den ojämna

motiveraförtillräckligtMuseiutredningen ansåg inte detta attatt an-var
alltför stark koncentra-publika verksamheten harslagsfördelningen. Den en

servicenrådgivningen ochprofessionellation till huvudstadsregionen och den
inte efterfrågan och behov. Ansvars-till landets övriga motsvararmuseer

omprioriteringar inomellermuseireforrnen följdes varken resursernya avav
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de fick utvidgad roll. De statliga måste breddamuseer som en museerna nu
sina insatser för statsmaktemas intentioner ska uppnås.att

En viss samverkan sker informella nätverk i långa styckengenom som
fungerar bra. Ansvaret för målinriktad rådgivning och service åliggeren mer
dock de centrala någraInom verksamhetsområden har dennamuseerna. ut-
vecklats inom enskilt organisation. Här kan SAMDOK:snämnasett museums
sekreteriat för dokumentationsverksamhet, INSAM-rådetmuseernas vars
verksamhet gäller samordningen inom informationsteknikområdet och det
nyligen inrättade Fotosekretariatet, ska stöd arbete medsom ge museernas
fotografi. Samtliga dessa funktioner i dag knutnaär till Nordiska museet.

Utan ställning till enskildhetema delar Museiutredningensta allmännaatt
bedömning. De statliga behöver bli till direkt för hela Ian-museerna nyttamer
det. De måste i ökad utsträckning prioritera insatser for och allmänhetmuseer
landet Vi har markerat det i sektorsmålen.runt.

Vi har också markerat centralmuseemas for samverkan insti-överansvar
tutionsgränsema för kunna helhetsperspektiv på och tvärvetenskapligatt ge
belysning olika frågor och frågekomplex.av

Staten bör i bidragsförordning och i regleringsbrev markera detta. Staten
bör också starkare markera Iänsmuseernas uppdrag till direkt ochatt vara
omedelbar i hela sina respektive län.nytta

28.2.5 Nationella tilluppdrag museerna

I kapitel 20 har vi väckt tanken på tidsbegränsade nationella inomuppdrag
kulturområdet. Under våren 1995 har regering och riksdag givit sådant påett
museiområdet, uppdraget räddningsaktion förgöra föremålssamling-att en

vid i första hand de statsstödda I regleringsbeven för budget-arna museerna.
året 1995/96 fler uppdrag. Vi föreslår ytterligare två tidsbegränsadeges upp-
drag: särskild dokumentationsinsats i fråga vår tid ochen ettom egen upp-
drag utveckla läromedel.att museet som

Dessa nationella uppdrag bör till Kulturrådet sektorsmyndighet påges som
museiområdet. Rådet för de kommer igång, genomförs fortlö-ochattsvarar
pande följs och utvärderas.upp

Dokumentera vâr tidegen

Stora samhällsförändringar har skett under de 60-70 åren, för-senaste -
ändringar uppkomst och effekter bör studeras och belysas många.vars av
Med SAMDOK, sammanslutningär svenska kulturhistoriskasom en av mu-

bedriver insamling och dokumentation, skapade tillsarn-seer som museerna
år 1977 instrument för samordnad samtidsdokumentation.mans ett
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SAMDOK kunnathar stimulera och bedriva sådan hela landet medöveren
inriktning på det samtida skeendet. Det inte mäktat, vilket aldrighellerman
varit avsikten med SAMDOK, täcka bristerde gäller för periodenär att som
dessförinnan. Här finns luckor beträffande föremål, uppteckningar ochstora
andra data framför allt från tiden 1920-1970. Den bristen bör korrigeras
medan tid

Dokumentation vår tid kräver företrädare församarbete mellanav egen
naturvetenskap kulturhistoria mångaoch och andra discipliner. För att museet

minne ska kunna nyttjas för rniljöhistorisk och samhällspolitiskt.ex.som
forskning måste helhetssyn på vår komplicerade verklighet råda vid såvälen
inventeringar och insamlings- och dokumentationsarbete vid registreringsom

det material ska bevaras. Planer behöver utarbetas insam-gör attav som som
lingsarbete får den karaktären.

Ett arbete med det förflutna möjlighet till samspel mednära ger museerna
många människor. Den kan helt kontakter med män-ge museerna nya yngre
niskor, olika yrkesgrupper, myndigheter, organisationer mil., i mångasom
frågor kan bidra med sina kunskaper, erfarenheter och värderingar.

Vi det angeläget nationellt uppdrag ilandets näraett attser som museer
samverkan sinsemellan, med andra arkiwäsendet,även parter t.ex.men som
studieförbund, fackliga organisationer, hembygdsrönelsen mfl., inleder och
genomför denna insamlings- dokumentationsaktionoch med tyngdpunkten
lagd på perioden 1920-1970. SAMDOK, nydanande och effektivtettsom

kunnat för den angelägna nutidsdokumentära verksamheten, börsätt svara
i fortsättningen prioritera denna.även

Utveckla läromedelmuseet som

Vi har redan markerat betydelse för skolan. För kunna mötaattmuseernas
skolans behov läromedel behöver utveckla sin upplevelse- ochav museerna
kunskapsgivande sida. Detta kräver lyhördhet for skolans behov stöden av
och fördjupad kontakt med lärarutbildningen. Skolan ibehöver länkas inen

vardag och integreras i skolans verksamhet. målDemuseernas museerna som
gäller för skolan i många avseenden relevanta förär Detäven görmuseerna.

den läroplanen för obligatoriskautarbetats det skolväsendet kanatt nya som
ligga till grund för samverkan. Det viktigt både och skolanär att museerna
känner för den fortsatta utvecklingen, skulle vinna mycket påansvar ettsom
deltagande universitet och högskola.även av

Museema kan i samarbete med skolan utveckla goda miljöer för lärande i
vilka eleverna kan många olika uttryck för kunskaper. Miljöema kanmöta
erbjuda historiska möjligheterperspektiv och till estetiska upplevelser, egetge
skapande självständigt med faktainhämtningoch arbete och kritisk fakta-
granskning.
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Den datorstödda pedagogiken förändra både den traditionella lärar-väntas
rollen och, naturligtvis, läromedlen. Museer-na bör med deltaga iengagemang
utvecklingen läromedel. Datorstödda läromedel, CD-ROM, ka-av nya t.ex.

tillraktäriseras sin uppbyggnad elementa den traditionellaav samma ut-som
ställningen. De förmedlar kunskaper och insikter sinnena.öppnaattgenom

visuella,De interaktiva och engagerande.är
Museema har inte all kunskap för kunna historiska perspektiv på våratt ge

tids viktiga frågor i form står sig i jämförelse med det informations-en som
underhållningsutbudoch ungdomar på sin fritid. I alltför liten grad harmöter

sökt kunskap för klara denna uppgift.externt attmuseerna
SkolverketInom diskuteras för närvarande olika möjligheter stimuleraatt

till bättre nyttjande bildningsresurs och läromedel. Arbetetav museerna som
befinner sig idéstadiet.på förslag,Ett utarbetats Skolverket, isom av samar-
bete referensgruppmed med Företrädare för bl.a. Forskningsrådsnärrm-en
den, Kulturrådet, Riksutställningar, Riksantikvarieämbetet, universiteten i
Umeå och Linköping Lärarhögskolan i Stockholm, idénbygger påsamt om
museisystemet gestaltande länk universitetetsmellan forskningskun-som en
skaper och skolan. I förslaget ingår etablering s.k. Pedagogiska Musei-en av
forum i Umeå, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund och Uppsala, regio-

där redan gjorts för koppla universitet/forskning medansatser attner museer
och med skolor. Ett Museiforum föreslås tillstimulera kontaktermuseer-

och utveckla samarbete mellan och universitetens forskare samt attmuseerna
tankesmedja för idéer det gäller museipedagogik, forskningsin-närvara nya

formation och utställningsrådgivning. Det övergripande syftet är mötaatt
skolans behov. Vi med tillfredsställelse på denna bör kunnaansats,ser som
ingå del i arbetet med nationelladet uppdraget utvecklaatt museetsom en som
läromedel.

Några museifrågor28.2.6 övriga

Museiutbildning

Museiutredningen konstaterade den utbildning närvarande finnsföratt som
inte tillräcklig. I alltför liten grad erbjuds utbildningar för demär t.ex. som
ska arbeta med förmedlande förordadeUtredningenverksamheter.museernas
vidare inrättande i formkompletterande utbildningettårig museologiskav en

s.k. "mastersutbildning". Vi, i likhet remissorgan,med många attav en anser
fort- viktig ochoch vidareutbildning för mycketpersonal ärärmuseernas -

museian-positiva detill detta. På sikt skulle leda till kunskapen hosdet att
förvänt-vilkaställda ökar beträffande institutionstyp ochmuseet omsom

ningar samhället på detta.har
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forskningsmöjligheter ochmellansambandetuppmärksammaVi vill också
kunskapsför-delsfinns behovikompetensutveckling Det ett avmuseerna.

dels fördjupadämnesområden, behovpå specifikadjupning ettmuseets av
verksamhetsform.gällerkunskap museet somsom

uppmärksammaviktigtdetkompetensutvecklingen i ärFör attmuseerna
gällermetodutvecklingochkunskaps-vetenskapligt grundadeden som
frågorForskning kring sådanavisa.vårda ochuppgifter samla,attmuseernas

erhålla ekono-helhet bör kunnamuseisystemetförsärskild betydelse somav
Statensforskningsmedel fördelasför demiskt stöd inom avsomramen

kulturråd.
museologiska fältet behövsinom detforskningsverksamhetfördjupadEn

utbildningen levande.hållakunskapsmässiga basen ochdenutvecklaför att
utbild-vid museologiskaforskartjänster deinrättaangelägetsikt detPå är att

universitets-bådehögskolor, möjliga sökaochuniversitetvidningarna att av
museologiskInsikten behovetpersonal.forskare och avommuseernas

företrädare förmuseivetenskapligt medråd,understryksforskning att ettav
in-nyligenoch Stockholm,Uppsala, LundGöteborg,i Umeå,universiteten

rättats.
personalpolitik iförslagMuseiutredningensocksåVi stödjer mu-om en

forsk-för bedrivavill tjänstledig:för demunderlättar atttasomseerna som
mng.

antalstöd tillStatens stortett museer m.m.

bidragsgivare tillrespektiveförhuvudmanFörhållandet ett stortärstatenatt
Museiut-tål diskuteras.verksamhetermuseiliknandeellerantal attmuseer

iHallwylskaifrågasättadettaredningen fokus museetattsatte omgenom
Vibetydelse.har lokali huvudsakeller detriksintresseStockholm är omav

efterstatligai daguppfattning vissaMuseiutredningensdelar att museer,
huvudmannaskap. Iöverföras tillkunnafackmässig börprövning, annat en

i landet.anläggningarinstitutionerochfall driver centrala myndigheterdel ute
Öland medsödraEketorps fomborgförRiksantikvarieämbetet Lex.svarar
ochreparation takdjurhållning och stäng-guider tillallt från rekrytering avav

gälleruppgifter detmotsvarandeför närNordiskasel. museet svarar
Östbjörka iililla Matsgårdenoch denTyresö slottSvindersvik i Nacka,
verksarnhe-och liknandeför hur dessafinns andra formerMöjligenDalarna
föremål förfrågor bör blidessadrivas. Vikan administreras och attter anser

särskild översyn.
utanföroch kretsenutanför StockholmSamtidigt vi avatt museeranser

uppdrag.nationellastatliga fullgörakanmuseer
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Museer under andra departement

Museiverksamheter under andra departementsorterar Kulturdeparte-som än
har under de gångna åren varit föremålmentet för diskussioner och särskilda

studier.
Universiteten har givit uttryck för allmän osäkerhet vad skaen om man

sinamedgöra Museiutredningen konstaterade, med utgångspunktmuseer.
från enkät riktad till universiteten, dessa endast i begränsaden utsträckningatt
använder sina för forskningsinformation eller förmuseer nåsom resurser att
kontakter med andra utbildningsorgan. Mot bakgrund banden mellanattav
universitet/högskolor och behöver stärkas vi universitetenmuseer attanser
ska fortsätta förvalta sina Samarbetet mellanatt bör dockmuseer. parterna
successivt utvecklas så de tillsammans kan spela vidare rollatt i dag.änen

Museiverksamheten inom Försvarsdepartementets område har uppdrag
regeringen belysts Statskontoret i översyn överlämnadesav höstenav en som

1994. l syfte långsiktigt begränsa behoven anslagatt Statskontorettarav upp
två utvecklingslinjer. Den innebär de försvarshistoriskaena att museerna
främst vänder sig försvarets behov. Nuvarande organisationmot och depar-
tementstillhörighet behålls. Verksamhet för andra får prioriterasgrupper ner
eller finansieras från andra källor anslag från Försvarsdepartementet.än Den
andra inriktningen innebär sambanden med andra betonasatt ochmuseer att
Statens försvarshistoriska överförs till Kulturdepartementet. Av över-museer

framgår också samverkan mellan förbandsmuseemasynen att och de lokala
och regionala begränsad.ärmuseerna

Målen Oförändradeför kulturpolitiken gäller all statlig verksamhet. förhål-
landen innebär de försvarshistoriska ligger kvarsom att undermuseerna
Försvarsdepartementet också spelar roll det civila samhälletmen gentemoten
ligger helt i linje med detta. Vi förordar den lösningen. Vi dock attanser
kontakterna mellan de försvarshistoriska inklusive förbandsmu-museerna,

och musieväsendet i övrigt behöver utvecklas så kunskapseerna, för-att om
i äldre tider och dess betydelse försvaret landet, regioner och ef-orter mer

fektivt kan nå målgrupper.större
Vi således inga hinder för den nuvarande uppdelningenser att av museer

under flera departement består, understryker värdet undermen attav museer
andra departement i fler avseenden integreras iän de sammanhang be-nu som

den statligarör museisektom i övrigt.

28.2.7 Riksutstâllningars roll

Utställningens betydelse förrnedlingsforrn underströks till-som genom
komsten Riksutställningar i slutet l960talet. Riksutställningarav harav sva-

for utbud utställningarirat skiftandeett mycketstort former, utbudav ett som500
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år minskat betydligt. Genom ochde kunskaper erfarenhetersenare ut-av
ställningsmediet utvecklat och förmedlat till tilloch andrasom man museer
producenter och har fler fått förutsättningar använda utställ-mottagare att
ningsmediet, vilket också varit värde yttrandefrihetsperspektiv.stortav ur

Museiutredningen konstaterade Riksutställningar behövs i museisyste-att
kompetent och väl fungerande för förmedling utställningarmet som en part av

och kunskap utställningsmediet. Riksutställningar bör, enligt Museiut-om
redningen. koncentrera sig på uppgiften bistå övriga delar museisys-att av

med förmedla vandringsutställningari landet och utomlandstemet att samt att
i detta sammanhang utveckla utställningsmediet tekniskt och pedagogiskt.
Riksutställningar bör, ansåg utredningen vidare, omvandlas så det bliratt en
efterfrågestyrd organisation, dvs. det samarbetspartnersär i landetrunt om

i huvudsak ska vad organisationen arbetar med. Utredningen ansågsom styra
anslaget till Riksutställningar bör delas i tvåatt delar. Den delen skaena

finansiera Riksutställningars fasta kostnader. Den andra ska föröppenvara
dem på hand eller i samverkan vill producerasom utställningar föregen
spridning i landet. Nästan alla remissinstanserresten princi-av ärsvaratsom
piellt positiva till Museiutredningens förslag.

Vi delar uppfattningen Riksutstâllningar behövs någotatt än med redu-om
cerade producerande uppgifter. Vi tillstyrker också förslaget delningom en av
anslaget tvâi delar. Museiutredningens förslag innebar Riksut-att av
ställningars totala statsanslag på 33 miljoner kronor skulle 25 miljonerca
kronor för demöppna vill produceravara utställningar på handsom elleregen
i samverkan. I likhet med Museiutredningen vi del ansla-anser att storen av

bör ha den karaktären.get Vidare vi möjligheten skaanser att öppenvara
föräven andra än förparter organisationer.t.ex.museer En för ändamålet

utsedd Riksutställningarssammansatt grupp, styrelse, börav fördela medlen.
De prioriteringar barn och ungdom, satsningav på den konstenav unga

och utställningar ingen gör, Riksutställningarsom annan i olikasom sam-
manhang bör gälla i Riksutställningarsangett, fortsatta utställningsverksam-
het.

Vi vill också markera Riksutställningars uppgift utveckla utställnings-att
mediet och utställningen läromedel ochsom nyttja informationsteknikenatt i
olika förmedlingsavseenden sätt korresponderarett som mot museernasoch skolornas behov.gemensamma Riksutställningar kan i detta avseende ge

angelägetmuseerna stöd iett utvecklingsarbeteett bör forceras. Visom anserdet utställningskunnandeatt och den visuella ldeativitet finns påsomRiksutställnin förutsättningar förgar ger på detta teknikområde,ett, motsva-rande samspel mellan Riksutställningar och detmuseerna, initiera-som somdes för drygt 20 år sedan utställningsområdet.
Riksutställningar bör slutligen fortsätta aktivt följaatt den internationella

utvecklingen på utstallningsområdet och medverka i det internationella ut-srällningsutbytet.
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28.3 Regional museiverksarnhet

I Museiutredningens förslag till museideñnition betonas systemaspektema på
museivärlden. Definitionen famnar långt större antal vad denänett museer
nuvarande definitionen Kommunalagör. länsmuseet, enskildamuseer, mu-

centralmuseer, ekomuseer m.fl. hör hemma i familj och skaseer, samma
verka för syfte. Definitionen förär öppen det möjligt förgöra desamma att
olika medlemmarna utvecklas i samklang med varandra, och med bl.a.att
Svenska museiföreningen för tjäna med-gemensamtsom ytterst attorgan -
borgarnas behov och intressen. Museiverksarnheten kan med stöd defini-av
tionen stimuleras bli decentraliserad.att mer

Vi vill vidareutveckla systemaspekten på den regionala museiverksamhe-
Förhållandena i de olika länen varierarten. och länsmuseet täcker intestort

behovet museiverksarnhet. Särskilt i de mångaensamt museilösa kommu-av
detta problem. Detutgör kan gälla skolverksamhet, kuiturmiljövård,ettnerna

konstbildning, dokumentation Det angelägetär stimulera museisam-attm.m.
verkan så verksamheter hjälpmed väl utvecklat regionaltatt museinät-ettav
verk kan drivas också i dessa kommuner. För kommunerna, inte minst för de
museilösa kommunernas del, det nödvändigtär också delta aktivt i detatt mu-
seipolitiska utvecklingsarbetet och kunna påverka det. Genom strategisktett
inriktat utvecklingsarbete inom museisektom helhet och med de statligasom
och statsbidragsstödda i landet hömstenar kan små ochävenmuseerna som
resursmässigt kommunala hembygdsgårdar, arbetslivsmuseersvaga museer,
m.fl. i arbete.ettengageras gemensamt

De nationella uppdrag vi föreslagit förutsätter aktiv medverkan från deen
små i landet. De betydandeär del det kollektiva min-runtmuseerna om en av

och de framtida bildningsresurs.utgör Mennet de behöver biståndstoren
från de destörre och behöver känna de behövs för kunnamuseerna att att ut-
vecklas.

För åstadkomma regional museiverksamhet med dennaatt inriktningen
vi landsting och kommuner bör formuleraatt regionalanser gemensamt en

museipolirik i sina respektive län, syftar till utveckla nyttjaoch deattsom to-
tala museiresursema i regionen bästa utifrån de behov har.sätt Denman
regionala museipolitiken kan få sin konlcretion, och därmed bli tydlig för alla,

regionalt museiprograrn. I arbetet med fram sådantettgenom taatt ett pro-
bör länsmuseet kunna fungera Företrädare för olikagram motor.som parter

länsstyrelse, landsting och kommuner intressenter skola, uni-som samt som
versitet och högskola, hembygdsförbund, folkbildningen m.fl. bör delta. De
regionala museiprograrnmen, bl.a. bör markera länsmuseernas uppdragsom
for hela länen, bör fungera underlag för avvägningar bidragsom statens av
till museiverksarnheten den regionala nivån.

Den regionala museiverksamheten har hittills från sida stöttsstatens genom
grundbeloppen till länsmuseema tilloch i Göteborg och Malmö.museerna
Dessa502 har i begränsad omfattning fördelats vidare länsmuseerenstaka tillav
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något kommunalt bedömts förkunna visst ämnes-ettmuseum, som svara
iområde regionen konst, ekologi kulturmiljövård. möjlig-och Dent.ex.som

i kapitelheten bör tillvara ökad utsträckning. I 24 Bild och form har vitas
föreslagit del statliga stödet till de regionaladet knytsatt en av museerna
tydligare till genomförandet verksamhet på fonnomrddet.bild- ochav

museiorganisationen28.4 Den statliga

Museiutrednin lade vikt vid organisationens förbetydelsestorgen museernas
fortsatta utveckling. Den förslog de statligaatt merparten av sommuseer sor-

Kulturdepartementet skulle samorganiseras i fyraunder enheter tillsam-terar
vilkamed antal andra for inte huvudman. Enheternaärett statenmans museer

de preliminära benämningama Enheten för De sköna konstema, Naturgavs
ekologi, Fokus människan i historien Fokus människan i världen.och samt

Vi eniga med Museiutredningen de bakomliggande motivenär attom
uppnå professionalism inom verksamheter, möjlighe-ökad antal ökadeetten

tvärfacklighet effektiviseringtill och allmän samarbete allaöverter en genom
kategorigränser i Vi delar emellertid den antalsystemet. ett stortoro re-
missinstanser känner för Museiutredningens organisationsförslag. be-Många
farar administrativa enheter blir tungrodda upphov tillochstörreatt mer ger
ökad byråkrati och ineffektivitet, vitalitet hämmas och varjeatt systemets att

och självständighet Vi föreslår därför i följandehotas. detsärartmuseums en
lösning.annan

Vi vill, liksom Museiutredningen, utgå från den enskilda människans ön-
skemål fungerande verksamhet och vi vill tillhänsyn regionemastaom en
särskilda förutsättningar och behov.

Statens viktigaste uppgift imuseiområdet detta sammanhangär att vara
kulturpolitiskt museipolitisktoch tydlig. I de avseenden där ska formu-staten
lera förutsättningar och krav distinktska det och konkret. Det gällergöras
bl.a. frågor långsiktiga kulturarvsinuessen, rimlig geografiskatt tryggaom
spridning och krav aktivt utåtriktat arbete från allaett museer.

gällerSamspelet på museiområdet lång frågorrad olika inom olika äm-en
nesområden och professioner. del hanterasEn bäst på museinivå. Andra höri
första hand hemma på nivå överordnad medan det förären som museerna,
ytterligare awägningssakandra lägger för samspelet.är ansvareten var man

De tio statliga centralmuseema och specialister inom respektiveär var en
ämnesområde naturhistoria, konst, arkeologi, arkitektur osv.. Uppdrag att

till för hela landet tydligt bygger ämnesmässig kompetensnyttavara som
vila påbör centralmuseema, det inte finns särskilda skäl forom en annan

lösning. Vissa tekniska medspecialiteter hör ämnesområdenanära samman
vård och konservering vissa materialkategorier. Sådana frågor bört.ex. av

också Skulle sådanhanteras respektive centralmuseum. någon fråga beröra 503av



SOU 1995: 84

bör detett största kännadessapar museer självklart förav ett ansvar att
frågan drivs i samverkan med det andra museet.

Sektorsmyndighet på museionzrddet

Många frågor intresse och till förav gemensamt hela landet skärnytta genom
ämnessuuktmen. De inte unikaär för gäller allaett ellermuseum utan museer

antal dem. Det gäller mångaett teknikfrågor, detav gäller museipedagogik
och utbildningsfrågor. Det gäller inte minst behovet arbetaatt tvärve-av mer
tenskapligt och tvärmusealt. För tillräcklig samverkanatt ska komma till
stånd, också här med inriktning på för hela landet, bör antingennyttan några

ha särskilt för initiativettmuseer och driva sådantansvar att ta arbete eller
också bör det lyftas nivån ovanför, till myndighetsnivån.upp

På denna nivå mellan regeringen och riksdagen å sidan och institu-ena-
tioner med operativ verksamhet å den andra ligger normalt vissa uppgifter.-
Till del handlar det fram underlag fören att ta statsmaktemasom agerande.
Det kan gälla underlag för prioriteringar eller på uppdrag genomföraatt olika
utredningar, inventeringar eller särskilda studier. En allt viktigare del blir att
följa och utvärdera politiken inom sektorn ochupp föra detta underlag vi-att
dare till statsmaktsnivån. Alla dessa uppgifter aktuellaär på museiornrådet
liksom också fördelning statliga bidrag. Andra insatser skerav sådanen
myndighets initiativ initiera ocheget stödjaLex. utvecklingsarbete.att

I remissvaren på Museiutredningen finns framför allt fyra lösningar på
museisektoms myndighetsfråga företrädda: lägga uppgifterna inomatt
Kulturdepanementet, Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd eller inrättaatt

särskilt museiverk.ett
Att lägga myndighetsuppgifter inom K ulturdepartententet strider denmot

allmänna regeringens och regeringskanslietssynen roll och uppgifter. Vi
inte museiområdet såär specielltattanser det motiverar sådantatt undan-ett

tag.
Ett museiverk vi heller motiverat. Det innebäranser floranvara att av

myndigheter på kulturområdet utökas med ytterligare En sådanett organ.
lösning kan dessutom leda till vissa rollsvårigheter mellan verket och Riks-
antikvarieärnbetet och med Kulturrådet.även

Vi har vidare RAÄRiksantikvarieämbetetövervägt sektorsmyndig-som
het på museiområdet. Utgångspunkten har varit de naturliga sambanden mel-

RAÄ:slan verksamhet och framför allt länsmuseemas uppgifter vi harsom
beskrivit dem i kapitel 19. Vi har där pekat på kulturrniljövården iatt växande
grad kommit omfatta etnologisktatt perspektiv "seett människan mellanatt
husen". Vi har också beskrivit den förändring i myndighetsrollen decent-som
raliseringen rad beslut till länsstyrelserna inneburit.av en I kapitel 19 finns en
genomgång vad detta ställer för krav på de olika aktörerna,av med utgångs-
punkt i kulturmiljövårdens fyra504 verksamhetsgrenar: myndighetsutövning,
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RAÃkunskapsuppbyggnad, vård levandegörande publikarbete.samt svarar
för de s.k. centrala verksfunktionema.här

museiväsendet, ikulturhistoriska dvs. huvuddelenDe ärmuseerna, av
iutsträckning och allt efter inriktning engagerade dessa verk-olika museets

och många kommunalasamheter. Det gäller särskilt för länsmuseema mu-
mellan med tillvaratagår knappast definiera arbetetDet gräns attattseer. en

före-finns i den miljön och detdet kulturarv yttre representerassom avsom
i övrigt etnologiska förhållanden.dokumentation samhällslivmål och samtav

skulle dessa utgångspunkter kunnasammanhållen kulturarvsvård medEn ut-
RAÄ museiområdet.myndighet med förvecklas med ansvarsom

kulturhistoriskamellan kulturrniljövården och deVerksamhetssambanden
in ställning till vil-de faktorer ska vägas närär tarsom manmuseerna en av
museiornrådet. faktorerbör sektorsansvaret på Andramyndighet haken som

överblick med det regionala och lokala kultur-kulturpolitisk och samspeletär
Riksantikva-till förmån för vallivet i De änväger över ett annatstort.

rieämbeteL
RAÄgivetvis inte inte ska deltaga i den kommandeDetta innebär att mu-

spridaregionala museisektoms uppgifter samla ochseiutvecklingen. Den att
såvälkulturmiljövården har behöver stödkunskap de värden värnaattom om

RAÄ.myndigheten Samspelet mellan dennastyrning från den centralasom
effektivise-i detta stärkas ochde regionala behöver avseendeoch museerna

musei-kulturmiljövården integreras väl i den totalaDet angelägetär attras.
RAÄminst anledningen viktigtverksamheten. Av inte den detär att ges en

statliga museipolitiken..aktiv roll i genomförandet denoch konkret av
kulturråd för och sek-Statens har idag i huvudsak konstartemaansvaret

Rådets uppgift kulturpoli-för folkbiblioteken och ärtorsansvaret museerna.
kulturpolitisk. Rådet harrådets därför i första hand ocksåtiskt och kompetens

spela kulturpolitisk roll inompå enskilda sektorer för kunnakompetens att en
dem.

utvecklingsfrå-Kulturrådets uppgift museiområdet har framför allt gällt
tillinom regionala museisektom. Rådet har fördelat grundbeloppendengorna

RAÄ samarbetsråd.de regionala museerna samråd med och länsmuseemas
Vidare har Kulturrådet i handläggningen Boverkets fördelningdeltagit avav

icke-statliga kulturlokaler, medelmedel för och nybyggnation somom- av
möjlighe-under år gått till länsmuseema. Kulturrådetshuvudsakligensenare

museipolitik, i vilken och övri-aktivt driva nationellter att ansvarsmuseeren
Kulturrådetnyckelroll, har varit begränsade. harcentrala harmuseer enga

uppfattat leda det museipolitiska utvecklings-inte det sitt uppdrag attsom
Samspelet mellan centrala museisektomfölja det. denarbetet, utan attsnarare

musei-den regionala har därför huvudsak varit lagtsoch ett ansvar som
självt.sektom

radkulturpolitiska uppdrag och för sektorerKulturrådets ansvaret en ger
kulturpolitisk Rådet kan sektorsperspektiv ibred överblick. anlägga menen
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hög grad också andra perspektiv bl.a. individ-medborgarperspektiv.ett Det
har bl.a. lett till regeringsuppdrag arbeta för vidgat deltagande i kul-attsom
turlivet, främja bam- och ungdomskulturatt och medverka i projektatt mot
främlingsfientlighet och rasism Vi vill markera vikten sådanam.m. attav re-
geringsuppdrag integreras i verksarnheter. Rådet har också över-museernas
blick kulturutvecklingenöver i på lokal och regional nivå. De statligastort bi-
dragen till regionala kultur-institutioner bör i ökad utsträckning beakta den
samlade kulturutvecklingen i länen. Mot den bakgrunden förordar vi att
Statens kulturråd även i fortsättningen har uppdrag sektorsmyndighetatt vara
för museiområdet. Vi betonar, liksom Museiutredningen, därmed värdet av

myndighet med erfarenhetatt andra kulturpolitiskaen stor fält ocksåav
handlägger sektorsövergripande frågor Uppdraget bör dockom museerna.

tydligaregöras hittills. Viktigaän inslag bör stödja samverkan,attvara sam-
ordning och utvecklingsarbete inom museiområdet i hela dess bredd och att
stärka samspelet med andra delar kulturområdet. Kulturrådet bör tillsarn-av

RAÄ,med och underlag för bådemans derasmuseerna, utveck-som eget
lingsarbete och arbetet i regeringskansliet, för systematiskta ansvar en upp-
följning och återkommande utvärdering museiverksamheten.av

Av Kulturrådet RAÄsektorsmyndighet och central myndighetsom som
for kulturmiljövården krävs fungerandeväl och konstruktivtett samarbete så

kulturmiljöperspektivet påatt in irätt sätt rådetsvägs verksamhet. Rådet
måste utveckla hög sektorskompetens på museiområdet, inte baraen på det
övergripande kulturpolitiska planet.

En museirâd

För Kulturrådet ska kunna fullgöraatt sitt uppdrag museiområdet behövs
goda och kontinuerliga kontakter med områdets olika delar. Vi förordar att
nuvarande samspel stärks museirâd knyts till Kulturrådet.att I dettaengenom

RAÄ,råd kan företrädare för de centrala regionala och kommunalamuseerna,
universitet och högskolor, skolväsendet, folkbildningenmuseer, hem-och

bygdsrörelsen ingå.
Rådets uppgift ska medverka till fungerande mål-att ochvara resultats-en

tyming för de statliga och med statsbidrag, med uppfölj-museerna museer
ning och utvärdering centrala element, medverka i beslutspro-som samt att

statligt stöd till Vi här intecessen om ställning till de organi-museerna. tar
satoriska frågorna i detalj förutsätter de behov styrning demen att av av
statliga insatserna inom det regionala kulturmiljöarbetet vi isom presenterat
kapitel 19 kan tillfredsställande lösning.ges en
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centralaDe organisationmuseernas

organisation harMuseiutredningen lade deförslag statligaDet om museernas
fårnuvarande ansvarsmuseimodellenmånga remissinstanser. Denengagerat

begränsas.önskar emellertid antalet skastarkast stöd. Man att ansvarsmuseer
denochockså modellen med behållsVi förordar attatt anseransvarsmuseer
tyd-mycketFramför allt uppdraget till dessabör utvecklas. bör museer anges

återkommandeföljas ochbör också systematisktligare hittills. Detän ut-upp
följer med uppdragetspecifika uppgiftervärderas. De att ansvars-varasom

Viprioriteras inom varjemåste tydligt attansvarsmuseum. anser re-museum
minska antaletmöjlighetengeringen bör pröva att ansvarsmuseer.noga

RAÃ myndighetha central rollovanstående skaVi har i det sagt att en som
förhållandet till Statens historiskakulturmiljövården. Detta påverkarför mu-

myndigheten Riksantikvarieämbetet ochi samladeingår denseer som nu
ochHistoriska Medelhavsmuseethistoriska DessaStatens museet,museer.

remissinstanser, ide flestamyntkabinettet. Vi instämmer, liksomKungliga
RAÃRAÃ från historiskaskiljs deMuseiutredningens förslag att museerna.

publikamedanmyndighetsansvarfår därigenom renodlatett museerna som
självständigt.profilera siginstitutioner får möjlighet att

RAÃ strategisk, kontrollerande,fördelPrincipiellt detär stor om somen
arkeologisk under-inte bedriveruppföljande utvärderande instansoch egen

UV,Undersökningsverksamhetenarkeologiskasökningsverksamhet. Den
RAÃ.frånskiljasorganisation, bör det skäletnuvarandeingår i avsom

verksamhet. Också Insti-historiskafinns med deStarka samband museernas
praktisk verksamhet i principbedriverför konservering RIK,tutionen som

RAÃ handmed dess i förstamyndighethör hemma inominte strate-somen
olika organi-fattas bör dock konsekvensernabeslutgiska uppgifter. Innan av

fristående utredare.belysassatoriska lösningar av en
ñn-kan detantalettill regeringenI anslutning övervägeratt ansvarsmuseer

lösningen för antalorganisatoriskaanledning den nuvarandepröva ettattnas
Museiutredningeni "koncembildningar".statliga ingår störremuseer, som

varje enskilt"koncemema" låtaochpekade möjligheten upplösaatt mu-
skriverskulle, utred-institution. Mindre enhetersjälvständigseum vara en

specialisering. Kanske skulle detökadbli intressantaningen, kunna genom
ämnesmässiga beslutenkombinationerfärre för spännandefinnas hinder om

mindrehandläggarna. En fördel dessutomdirekt berördade ärnärmare atttas
starkarepå respektive ochbeslutsvägarsnabbare museum engermuseer

verksamheten.forkänsla direkt ansvarav
inge anslagsframställ-i fortsättningenbörDe tio centralmuseema även

Övriga anslagsframställningar tillbör ingetill regeringen.ningar museer
anslag i statsbudgetenbör finnas påKulturrådet. Bidragen till dem ett som

hittills lämna under-regionala börKulturrådet. Defördelas museerna somav
medel för dessa.anslagsframställningtill Kulturrådet för rådetslag om
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Övriga frågororganisatoriska

De behov landet har de statliga centralmu-ochmuseerna runt av ansvars-
kan inte sammanfattas i någon enkel formel. Därtill alltförde mång-ärseema

skiftande. De kan inte heller inordnas i någon enkel organisatorisk fonnel.
Formema måste till samverkansbehovens karaktär.anpassas

I vissa fall kan finnasdet behov formalisera finnssamverkan. Detattav
sådan.redan exempel Bildmuseet i Umeå och Stiftelsen MalmöRooseum i

samverkar under beteckningen samverkansmuseet Statensmed konstmuseer.
Samarbetet innebär bl.a. Statens konstmuseer till dessa båda institutioneratt
under längre perioder utdeponerar samlingar konst bas förstörre av som en

konstbildande Vidare tematisktderas verksamheter. samarbetar sam-man om
kollektioner visas på respektive utveck-manställda orter samt omsom

Arbetets i Norr-inom konstbildningsverksamheten.lingsarbete museum
Avtalsreglemti föremålsfrågor.träffat avtal Nordiskaköping har med museet

samarbeteetableratför samverkan. Fastalltså formsamarbete kan vara en
ocksåstatligainte hindra denågra institutioner får dockmed att museerna

i övrigtbistår museisystemet
fårRöhsska iföreslagitviBild och form harkapitel 24I museetatt upp-

och de-konsthantverk, formområdesamordningen inomfördrag att svara
sign.

ökadbehovuppstå, likartadei framtidenfinns, och kanDet samver-av en
iandra platserpåochStockholmistatligamellan dekan museermuseerna

landet.

Sammanfattning

vikapitlet betonarI
viktigde utgörochbildninghuvuduppgift är att enatt museernas-

minne,kollektivasamhälletsdel av
ochförmedlingsmediersinautvecklarvikten att museernaav- desåinformationstekniken mot-attdenanvändningen nyaav

har,skolanochallmänhetenbehovde somsvarar
tillochstatligatill deuppdrag museematydligarebörstaten geatt

imuseiområdet stort,
forförmåntillinsatsersinabreddamåstestatligade museernaatt

landet,hela
tilluppdrag att varalänsmuseernasmarkerabörstarkareatt staten-

länet,i helanytta
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tydligt uppdrag till länsmuseema kulturmiljö-att staten ettger
området,

naturvetenskapens och teknikens ställning i museiväsendet böratt
stärkas och utveckligen teknik-naturvetarcentra stödjas,av
friluftsmuseemas möjligheter bevaranderesurs vad be-stora som
träffar äldre odlingsväxter och gamla lantraser och kunskaps-som

det gäller ekologiska frågor.närresurs

I kapitlet föreslår vi

sektorsmål for museiområdet,
två nationella föruppdrag museerna

dokumentera våra tidegen
b utveckla läromedel,museet som

i regionerna formulerar regional museipolitik,att man en
Statens kulturråd ska sektorsmyndighet museiornrådet,att vara

inrättande till Statens kulturråd knutet museiråd,ettav
Riksantikvarieämbetet skiljs från de i organisationen ingåendeatt

historiska museerna,
den arkeologiska Undersökningsverksamheten UV, in-att som

går i nuvarande samlade organisation skiljs från Riksantikvarie-
ämbetet,

fristående utredare belyser konsekvenserna olikaatt en av orga-
nisatoriska lösningar beträffande Institutionen för konservering
RIK praktiska verksamhet i princip inte hör hemma inomvars
Riksantikvarieämbetet med sina strategiska uppgifter,

Röhsska får samordningsuppdrag området konst-att museet
hantverk, form och design,

frågan vissa i dag statliga efter fackmässigatt attom museer
prövning bör kunna överföras till huvudmannaskap blirannat
föremål för särskild översyn,

försvarshistoriska och universitetsmuseema liggeratt museerna
kvar under Försvarsdepartementet respektive Utbildningsdeparte-
mentet,

del det statliga tillstödet de regionala knytsatt en av museerna
tydligare till genomförande verksamhet bild- och for-mom-av
rådet,
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museiforskningen efter prövning oberoende råd ochatt nämnderav
finansierasska med medel och möjlighetexterna att museerna ges

ha i de humanistiska forskningsråden,att representanter
inrättande kompletterande ettårig museologisk utbildning,av en
något minskad produktion Riksutställningar ochav att storen
del återstående medel for produktion fördelas sär-av av en
skild arbetsgrupp.
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29 Kultur och turism

Våren 1995 fattade riksdagen beslut inriktningen turistpolitiken baseratom
turistpolitik".1på propositionen "Om Vi konstaterar, de förstaatt stegen

därmed till nationelltär förankrat aktivt och strategiskt stöd tilltagna denett
viktigareallt turistnäringen, där många intressanta initiativ och projekt inom

kulturområdet sedan länge utvecklingsornrådeVårutgör utgångspunktett är
därvid det vidare ansvarsområde, i riksdagsbehandlingen definieratssom av
Kulturutskottet

"Till turistpolitiken bör mycket viktig del höra frågor turistnä-som en om
ringens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Turistnäringen bör
också omfatta frågor möjligheterna för den enskilde till turism.som avser
Denna politik bör således förutsättningarna föräven den enskildeavse att

och för få meningsfullt innehåll i resandet, bl.a. kultur-att ettresa genom
och naturupplevelser och rika rekreationsmöjligheter.genom

Utskottet framhåller särskilt vikten den samhälleliga verksamhetenattav
inom turist och rekreationsområdet inte enbart utnyttjas några fåav grup-

också kommer de breda folklagren till del."utanper

Frågorna har kulturpolitisk synvinkel tidigare också behandlats i denur
kulturutredningen.3Internationella

Vi här de samband mellan kultur turismoch vi finner relvanta itar upp ett
samlat kulturpolitiskt perspektiv. Detta dels turismens möjligheterrör att
främja ökat kulturellt utbud för bofasta och turister, dels kulturarven ochett
kulturevenemangen, delar i turistutbud riktat såväl inhemskettsom mot en

internationell marknad. Vi pekar därvid också den rika variation,som en
kulturutbudet för den enskilde.som ger

Prop. 1994/95:l77: Om turistpolitik.
1994/95Bet. KrU28.

3 SOU 1994:35: Vår ande.: och andras.stämma Betänkande Intematio-av-
nella kulturutredningen. 511
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29.1 Kulturutbud för mottagareovana

villVi individensätta i och kulturpolitiken medelcentrum ser ettsom att
främja delaktighet och tillgång till kulturi alla dess former. hariVi kapitel
Kulturvanor och förändringsstrategier, pekat på möjligheter nåatt nya grup-

få människorvägar utanför sina invandasamt att mönster.per att
I det perspektivet erbjuder semestertid och ledighet i sig brottett mot var-

dagen, där öppenheten och nyfikenheten kan locka till upplevelser nyttav
slag. Man kan i dag nästan befinner sig i Sverige,än finna möjlighe-var man

planerat eller och efter stundens ingivelse,ter att, hamna på kul-otvunget en
turbegivenhet något slag. Den aldrig i vardagslag kommit sig för medav som

gå på eller konsert undermötsatt teater riktsemestersäsongen utbud.ettav
finnsDär de prestigefyllda festivalerna, dit folk kommer resandestora men

också amatöruppsättningar, kyrkokonserter, lyrikaftnar och mycket annat av
lokal Också resande kanän möjlighet tillannat semestenesor ge nya
kulturupplevelser.

Folkliga traditioner i hantverk, folkdans, slåtter och liknande, arrange-
knutna till bygdens lokalhistoria, konstindustri glas ochmang t.ex.som

smide, medeltidsveckor, akvarellmålning, körläger lockar besökare ochetc.
deltagare. Möjligheterna rikaär detmöta oväntade detoch aldrigatt man
skulle kommit sig för "hemmavid".göraatt

Semestrande och bofasta konstnärer ställer och kan, liksom Stadsvand-ut
ringar, fäbodturer, "vägkyrkor" vanliga inslag iär lokalt turist-m.m. som ett
utbud, också påöppna ögonen den befolkningen för kvaliteteregna man an-

inte uppfattar.nars
För den fritidsboende finns oftaär levande intresse för bygdensom ett an-

tingen återvänt till sina bamdomstrakter, eller valt utifrånman semesterort
andra preferenser. Aktiviteter, knyter till tradition historiaochsom an som
slåttergillen, hemvändardagar binder äldre och bofastam.m. samman yngre.
och tillresande.

För de bofasta likaväl för de besökande dessa tillfälle tillsättsom ges
perspektiv. Sociala barriärer givnabryts, suddas och tillfällenmönsternya ut
till kulturupplevelser kan mersmak.ges som ge

29.2 Motor for sysselsättning och utveckling

Positiva vittnesbörd finns från många håll, medvetna satsningar påattom
kulturturism haft effekt på den lokala ekonomin. Förändrade arbetsmark-
nadsvillkor, ställt krav på nytänkande och alternativa verksarnhetsfor-som

har inte sällan lett till bygdens och möjligheter tagitssärart tillattmer, ut-
gångspunkt för nysatsningar otraditionellt slag.av
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Ekomuseum Bergslagen, Glasriket, upprustningen äldre samfärdslederav
kanaler, järnvägar och pilgrimsleder exempel påsom är samlade grepp som

hela områdenrör och där de lokala initiativen utvecklas. Satsningar på lokala
hantverk kan kärnan iutgöra regional turistproñl, Klässbols lin-en t.ex.som
neväveri i Värmland. Samling kring det gemensamma arvet teaterupp-genom
sättningar, upprustning och visning den industrimiljön har varitav egna m.m.

bygga viljasätt och kraft till nytänkandeett hos invånarnaatt och etab-upp att
lera alternativa utkomstmöjligheter.

Allt oftare kombineras dessa möjligheter. Det vidsträckta museum som
Bergslagen innehålleriutgör allt, från små bruksmuseeerstort ochsett spår

gruvnäring i till helaterrängen museilandskap med inslagav musikteater,av
och levande hantverkstradition. Strömsholms kanal tidigare viktig trans-en
portled för hela järnhanteringen, återinvigs i år turistfarled.som

denI planering, för EU:sgörs strukturfonder, har kulturarvet ochsom
möjligheten till breda turismsatsningar genomgående uppmärksammats.
Särskilt framträdande detta för inreär Norrland, Gotland och Sydsvenska
höglandet.

Regionalekonomiska insatser avsevärd omfattning har ofta givit detav
startkapital krävts. Samarbete och samordning kommunersom emellan har
varit förutsättning och inte sällan sker detta i särskilda projektgrupperen eller
turistorganisationer.

Glesbygdsmyndigheten och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva" har
alltsedan arbetat med enskildastötta projekt istarten kommunerna.att I rap-

"Kultur på landsbygd ioch glesbygd" framtagenporten på vårt uppdrag av
Follaörelserådet konstateras begreppet kulturi dessa projekt har litetatt olika
karaktär. På landsbygd och kanske främst i glesbygd kultur någotär man
deltar något alla med och skapar.är I närheten till städer återfinnerstörre

i högre grad inte sällan professionella kulturarbetareman grupper av som- -
vill medverka till ökat kulturutbud.ett

De projekt redovisar hade alla sitt i vilja utvecklaman denursprung atten
bygden. En grundtanke deär, öka det socialaegna kapitaletatt dvs.anses

gemenskap, sammanhållning, identitet och trivsel, vilket grunden förses som
glesbygdens fortlevnad. Man konstaterar, de svårigheternastörstaatt när man
ska från idé till verksamhet ligger i finansiering och myndighetskontakter.
De förslag till åtgärder förs fram gäller därför den kommunala bered-som
skapen lokala initiativstötta och lotsa dem fram i initialskede.att Man tän-ett
ker sig kommunanställda kulturarbetare med byutvecklingatt som ansvars-
område skulle kunna ha viktig uppgift fylla.en att

En väsentlig komplettering ligger, vi det, i koppla de regionalasom attser
kulturinstitutionema till dettanära arbete. Något i hög grad redan skersom
de aktiviteter länsmuseema och länsstyrelsemas kulturmiljöenhetersom ut-
vecklar i sina respektive län.
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turistmål29.3 Kulturarv som

någotbygga verksamhet omkring,Kulturmiljöer och kärnorutgör attmuseer
Så hittills fembörjar ske aktivt och målmedvetet. har de ob-alltmer t.ex.som

bruk,på Världsarvslistan Drottningholm, Engelsbergsjekt Sverige har -
Birka, Skogskyrkogården i Stockholmhällristningama i Tanum, poten-en-

upplevelsemöjlighetermarknadsföring, liksom dei internationelltial stora
erbjuder.Upplandsbrukens dignitet och karaktärmiljöer avsom

vuxit till totalsatsningårlig medeltidsveckaI Visby har engage-en somen
återuppliva bjuda på sini medeltida klädedräkt ochflesta boendede attrar

också härhistoria i musik, historiespel Attstads etc.mat, serman enegen
viktig del i samlad turist-nominering till Världsarvslistanmöjlig en ensom

tydligt deklarerats.strategi har
i fullkan de gamla maskinernaskilda slag därIndustriminnen man seav

produktionenockså återupptagit delar den äldredärmed iblandgång och av
turismbakåt i tiden. Dennamånga spännandeupplevs typ avresaav som en

omfattning.får allt större
till deinsatser for besökareintensiñerat sinaRiksantikvarieämbetet har
ocksåBirka och Gamla Uppsala, därnationalmonumenten t.ex.stora som

miljöertill intressanta sevärdheter ochGuidebroschyrerplaneras.nya museer
medhar också presentböckerturistbyråer. I många länfinns på de flesta

publicerats.märkvärdigheterrundmålnin kring landskapetsbreda gar
länsstyrelserna i samtliga länlänsmuseema ochfyra åren harDe senaste

Fastighetsverk medoch StatensRiksantikvarieämbetettillsammans med
delar de turist-"Upptäcktsresan" valdaskriftensponsorstöd i presenterat av

gratis finns få påSkriften ochmål finns besöka. är attatt museernumerasom
vilketbas för urvalet,år skriftenVarje haroch bibliotek. ett nytt tema som

upptäcktsfärd i landskap hansigmed kanläsaren ögongör utatt nya ge
innehållerSom inspirationredan kände.kanske trodde deeller hon att

skilda perspektivintroduktionenskriften också kortare temat.som ger
museisve-historien" präglade helaår projektet "Den svenskaDet det stora

både iSverige vuxit frambeskrev hurrige presenterades utflyktsmål, som
frångenomgångar intressanta byggnaderfannsforntid och nutid. T.ex. av

kyrkobyggnader,1900-talet, tvärsnitt våraolika perioder under ett exem-av
tidernasvenskarhistoriemåleri, minnen kring kändapå spår ochpel genom

Årets varje län be-Sverige i Europa, därupplaga har presenterartematetc.
till vårtydlig relationsvenska det medsöksmål såväl det särpräglatdär som

i gången tid återfinns.omvärld ellernu
detalj-både överblick ochsatsningar detta slagVi bedömer att som gerav

för turistnä-betydelseårligen förnyas får alltinformation och störreensom
i nationelltinslag kommandebör väsentligaringen i och ettstort ses som

turismen.handlingsprogram for
pågårförberedandetagit arbeteVi också med intresse del dethar somav

MåletUpptäcktsresan i bredare ärmed utveckla angreppssätt.än514 ett enatt
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nationell organisation med särskild inriktning på fördjupa intresset och ökaatt
kunskapen vårt kulturarv hos bred allmänhet. Arbetsnamnet Svensktärom en
Kulturarv initiativtagareoch Länsmuseema, Riksantikvarieämbetet och
Statens Fastighetsverk.

29.4 Den framtida turistpolitiken

riksdagensI behandling turistpolitiken våren 1995 betonas turismensav
möjligheter inkomstkälla för landet dess betydelse för den enskil-som som
def En ökande turistström från andra länder förutspås. Målet anges samman-
fattningsvis Sverige ska ha hög attraktionskraft turistland ochattsom en som

långsiktigt konkurrensmässig turistnäring. Resurser och kulturen natursom
betonas liksom kopplingen till regional- och sysselsättningspolitik. I
utskottets betänkande hänvisades till riktlinjer för rniljöanpassning i enlighet
med Agenda 21 till insatser för ekoturismen.samt

turistmyndighetEn inrättas for samordning mellan berörda samhällssekto-
och intresseorganisationer företrädare for den regionala och kommu-rer samt

nala nivån. Myndigheten ska i samråd med olika inom turistområdet taorgan
fram handlingsprogram for de åtgärdernaanglägna i fråga turis-ett mest om

utveckling.mens
Att företrädare för kultur och kulturmiljö knyts till myndighetensnära

arbete vi förutsättning för bilden Sverige ska kunna bli såattser som en av
varierad innehållsrikoch den attraherar bred utländsk publik. Svenskatt en
kultur och kulturmiljö måste konsekvent integreras i den bild vi förmedlar till
omvärlden komplement till den attraktion vår För det bolag,som natur ger.

också ingår i den beslutade satsningen marknadsföring blir dettasom en
väsentlig uppgift.

Vi vill betona vikten den tänkta myndigheten inventerar och utveck-attav
lar idéer och möjligheter i vid mening integrera kulturen i de satsningaratt

för den svenskagörs marknaden. Vi vill också markera vikten desom attav
satsningu kommer de breda folklagrengörs till del möjlighe-som samt att

till enskild turism och individuell upplevelse främjas.terna
De initiativ inom landsting och kommuner bör i framtida planertassom

erbjudas definierad plattform och utvecklat nationellt nätverk.en ett
Vi vill samtidigt markera vikten lokaltatt ettav gemensamt tarman grepp
turistfrågoma. Vi därvid bl.a. de refererade tankarna, kom-om ser ovan som

mit fram i vår enkät till glesbygdskommuner "byutvecklare"påatt satsaom
utvecklingsbar för och samordnaväg stötta lokala idéer ochsom atten

projekt.
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Vi förutsätter regeringen i sin precisering arbetsuppgifter ochatt av an-
svarsområde för den myndigheten föroch marknadsföringsbolagetnya

vidareutveckla formernakommer för bredast möjliga samling kring dessaatt
frågor och vi förordar företrädare för kultursektom ska ingå i turistmyn-att
dighetens och bolagets styrelser.

Erfarenheter från turistsatsningar imed sin bas lokal och regional kultur
och kulturmiljö bör utvärderas och analyseras inom för det aviseraderamen
arbetet med handlingsprogram.ett

I sådant handlingsprogram bör, också förutsätts iett som prop.
l994/95zl77, dessutom ingå pilotprojekt kring något eller några verkligt
högklassiga områden. Den Internationella kulturutredningen diskuterade ett
antal möjliga projekt fastnade slutligenoch för Vallonbniken i Upplandatt

till föremål projektbör för sådant bakgrund degöras ett mot stora sats-av
ningar där skett i såväl bevarandesyfte med inriktning på turismsom som

Ävennäringsfång. pilotprojektvi kunde intressant iatt ett stegsom anser vara
utvecklandet kunskap och strategi for offensiv turistpolitik. Flera objektav en

intresse bör Visby där kraftfullt kommunaltövervägas t.ex. ettav som
och statliga bidrag till upprustning införhar nomi-stora satsatsengagemang

neringen till Världsarvsobjekt.

Sammanfattning

kapitletI betonar

vikten kulturen aktiv roll i turistproñleringenatt gentemotgesav en-
den internationella publiken,
vikten de satsningar kommer de breda folklagrengörsattav som-
till del och möjligheterna till enskild turism och individuellatt

främjas,upplevelse
kulturvikten företrädare för och kulturmiljö knyts tillnäraattav-

turistrnyndighetens liksom också till marknadsförings-arbete
också ibolagets dessa områden finns representeradesamt att

myndighetens och bolagets styrelser,
vikten den myndigheten inventerar och utvecklar idéerattav nya-

möjligheter i vid mening integrera ioch kulturen de satsningaratt
görs,som

vikten befintliga "kulturkärnor" kända be-ochattav som museer-
söksmål, initiativliksom "Upptäcktsresan" och "Svensktsom
Kulturarv" utnyttjas aktivt och strategiskt,
behovet kommunal regional nivå finnaoch former föratt attav-

initiativ idéer "färdiglokala och fram till produkt",stötta
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vikten inom för det aviserade handlingsprogram-attav man ramen
för turism analyserar och utvärderarmet erfarenheterna från

turistsatsningar med sin bas i lokal och regional kultur och/eller
kulturmiljö,

turistsatsningar kring regionalaatt större kulturresurser bör
utvecklas särskilt projektområde inom den myndighetensom inya
samverkan med regionala och lokala intressenter.
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30 Lokaler för kultur

Goda lokaler förutsättningarna förär mångsidig kulturverksamheten av en
människorna. Här harnära det hänt mycket under de decennierna.senaste

Många lokaler har byggts och flertal äldre har och byggtsettnya rustats upp
Överlagtill. bedrivs kulturverksamheten i landet i goda och välutrustade loka-

ler. I betydande utsträckning har utvecklingen skett in-genom gemensamma
från det offentliga och rad organisationer.satser en

Staten finansierar för de statliga kulturinstitutionemas lokaler, främst de
statliga arkivens och de helt statsunderstöddamuseernas, tre teatrarnas.
Kommunerna och förvaltaräger många lokaler for kulturverksamhet. Ett stort
lokalbeständ eller drivs deägs lokalhållande organisationerna ävenav men av

organisationerandra studieförbund. Det inte ovanligtär flerat.ex.som att
kulturlokaler bibliotek, och biograf förläggs tillt.ex. teater en gemensam
byggnad inrymmer både kommunal och föreningsdriven verksamhet.som

På biografområdet och drivs lokalernaägs till del i privat regi. På dettastor
område har det under år skett kraftig omstrukturering, där mångasenare en
små lokaler försvunnit och biografkomplex.ersatts storaav

En del kulturverksamheten bedrivs i andra lokalerstor demänav ärsom
särskilt avsedda för detta ändamål i fritidsanläggningar, skolor och för-t.ex.
skolor. Svenska kyrkans och frikyrkomas lokaler används samlingslo-som
kaler och lokaler för kulturverksarnhet, delvis föreningaräven saknarav som
kyrklig anknytning. Restauranger, diskotek och pubar platser för konserterär
och andra scenframträdanden.

30.1 Kommunernas för kulturlokaleransvar

Kommunerna för kulturlokaler, dels lokaler,tar ett stort ansvar genom egna
dels bidragsgivare till foreningslokaler. Kommunerna bl.a. försom ansvarar
folkbibliotek, konsthallar, konserthus, studie- och samlings-museer, teatrar,
lokaler och i vissa fall biografer. De kommunala satsningarna lokaler gäller
i särskilt hög biblioteken,grad vilka vanligen har lokaler mycket hög stan-av
dard.

Kommunala kulturhus finns flera håll i landet detäven ärom mer van-
ligt kommunen hyr lokaler i de föreningsägda kulturhusen.att Gemensamt
ägande förekommer också. I knappt hälften landets kommuner finnsav
kommunala musikhus och på många håll finns repetitionslokaler för musik.
Det har också vuxit fram s.k. Ungdomens Hus inrymmer ungdomsdriv-som 519
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finns ocksåkaféer och lokaler för musik och Det del allmännateater.na en
samlingslokaler i kommunal regi.

föreningsägdaKommunerna i många fall de lokalerna inves-stöder genom
teringsbidrag, lån och/eller driftstöd.

livaktigKommunernas insatser för kulturlokaler betydelse förär storav en
lokal kulturverksamhet.

30.2 Statens bidrag till förlokaler kulturverksamhet

Statens primära for lokalförsörjningen gäller de statliga statligtoch heltansvar
finansierade kulturinstitutionema. Sedan 1974 har det skett betydandeen
upprustning de statliga lokaler både nybyggnader,av museernas genom om-
byggnader och renoveringar. Detsamma gäller Operan i Stockholm och Dra-

Riksteatern har fått administration.helt lokaler för produktion ochmaten. nya
En och mycket viktigt bidragdel ansvarstagande bestårstatensannan av av

till allmänna samlingslokaler och vissa icke-statliga kulturlokaler.

Stöd till allmänna samlingslokaler

Statligt stöd till allmänna samlingslokaler har funnits sedan 1942. Stödets
syfte skapa samlingslokaler förär föreningslivet vilka ska upplåtasatt opar-
tiskt och i skälig omfattning på skäliga villkor. Syftet i princip varit oför-har
ändrat, formerna har förändrats under tidens Stöd för bl.a.gång. utgårmen

och ombyggnation, upprustning handikappanpassning.ochny-
De statliga bidragen har haft betydelse för sarnlingslo-anordnandetstor av

kaler. Under år har Boverket lämnat stöd till byggandet och vid-senare
makthållandet samlingslokaler 50med miljoner kronor årligen. Utöverav ca
detta har vissa fördelatår medel tillförts arbetsmark-man extra som av
nadspolitiska skäl. Dessa belopp har utgjort dynamiskt inslag i bi-ett
diagsgivning och har vissa år uppgått till dubbelt sånästan stora somsummor
de ordinarie bidragen.

Med hjälp stöd från i samarbete med kommunerna och före-statenav
ningslivet har fungerande lokaler byggtsnät landet.ett iav runtupp om
Större delen de allmänna samlingslokalema i skick,är många lo-av gott men
kaler fortfarande iär behov upprustning och renovering. Samlings-av
lokalutredningen kom i sitt arbete fram till 50 % lokalerna i behoväratt ca av

tillbyggnad eller upprustning. Det återstår 1 250 lokalerav behöverca som
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handikappanpassas och finnsdet fortfarande enligt utredningens mening
samlingslokalerÅbehov av nya

Stöd till icke-statliga Iculrurlakaler

Förutom det statliga stödet till allmänna samlingslokaler bidrar till byg-staten
gande och upprustning icke-statliga kulturlokaler konserthusav t.ex. teatrar,
och Tidigare finansierades bidragen behållningen det årligamuseer. ur av
Kulturlotteriet. Sedan budgetåret 1991/92 finns ändamålet med i statsbudge-
ten.

Enligt gällande förordning lämnas bidrag till eller ombyggnadny- av mu-
sei-, eller konsertlokal tillhör någon Bidrag utgårteater- änsom staten.annan

foräven standardhöjande reparationer, handikappanpassning eller komplette-
ring inventarier. Projekten ska angelägna från kulturpolitisk synpunktav vara
och enligt förordningen lämnas i första hand bidrag till lokaler för länsmu-

För närvarande omfattar förordningen inte biograflokaler. Undantag harseer.
emellertid gjorts och tillstöd ombyggnad biograflokaler har medgivits vidav

tillfällen.ett par
Frågor bidrag till icke-statliga kulturlokaler Boverketsprövasom sam-av

lingslokaldelegation efter samråd med Kulturrådet.

30.3 Lokalhållande organisationer

30.3.l De samlingslokalernaallmänna

Större delen de allmänna samlingslokalema förvaltas organisationslivet.av av
I kartläggning Boverket utförde Sarnlingslokalutredningen 1992en som
framkom det fanns 3 400 föreningsägda allmänna isamlingslokaler lan-att ca
det. Flertalet samlingslokaler anslutna till någonär rikstäckandede sam-av
lingslokalorganisationema: Folkets Hus Riksorganisation, Bygdegårdarnas
Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar Sverige.och iFolkparkerna
Riksorganisationema fungerar serviceorganisationer medlemmarnasom
och verkar för stöd de lokala föreningarna i deras arbete.att ge

Allmänna samlingslokaler finns i både ochglesbygd, förortsområden
och mindrestörre städer. Lokalerna oftast väl kulturaktiviteterär lämpade för

och flertalet har möjligheter till filmvisning utställningsverksamhetochscen,
Lokalemas utformning kan variera storlek ochbetydligt i frågam.m. om

funktion, vissa är och välutrustade medan andra enklare.mindre ochstora är

1 sou 1994:32: Mycket under Sam-tak. Betänkande 1993 årssamma av
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De allmänna samlingslokalema hand till fori första fylla lokalbehovetär att
för det organiserade föreningslivet medoch organiserad verksamhet.grupper

innebär dock inte icke-föreningsanslutnaDet människor ställs utanför.att
Många aktiviteter förde bedrivs allmänheten och lokalernaär öppnaav som
upplåts för olika justrad ändamål. den unika upplåtelseskyldighetenDet ären

skiljer de allmänna samlingslokalema från andra föreningsdrivna lokaler.som
På många håll de allmänna samlingslokalema avgörande förutsätt-är en

ning för den lokala kulturverksamheten.

30.3.2 iVerksamheten samlingslokalemade allmänna

verksamhet bedrivs i de allmänna samlingslokalemaDen rikt varierad.ärsom
På många håll förekommer samverkan offentligmellan ideell, och privat
verksamhet.

iDen delen verksamheten de allmänna samlingslokalemastörsta utgörsav
föreningsmöten, studieverksamhet, dans och privata fester. Men där före-av

filmvisning,också farniljeunderhållning, kurser och konferenser,kommer
På dagtid användsmusikprogram, utställningsverksarnhet vissateater, m.m.

lokaler till kommunal verksamhet daghem eller till privat Företags-t.ex.som
verksamhet.

del aktiviteterna kan räknas kulturverksamhetHur ärstor av som som
svårt hur definierar På vissa hålloch beror på ordet kultur.avgöraatt man
räknar bara för publik kulturverksamhet, medan andra för-man program som

körövningareningar inkluderar eller arnatörteaterrepetitioner de be-närt.ex.
skriver vilken kulturverksamhet i lokalen.ägersom rum

En del kulturverksamheten organiseras med hjälp de lokalhållandeav av
statligariksorganisationema, vilka får medel För kulturverksamhet. De ar-

bl.a. utbildningar för kulturansvariga, organiserar ñlmverksamhet,rangerar
teaterföreställningar vandringsutställningar.tuméer ochav

En del verksamheten i de allmärma samlingslokalema syftar tillstor attav
iskapa gemenskap bygden och lokalt verksamma konstnärer och amatörer

viktig del verksamheten.representerar en av

30.4 Framtidens lokalbehov

föreningsdrivna samlingslokalemaDe viktig förutsättning for kul-utgör en
turverksarnheten i hela landet. glesbygd och mindreI detutgörtätorter ett

kulturpolitik.nödvändigt medel för decentraliseraden
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Lokaler

De investeringar gjorts kommunerna och enskildastaten,som av genom
frivilliga insatser under flera decennier innebär och viktig förstoren resurs
samhället.

Vilka behov kommer finnas i framtiden vad gäller omfattningenattsom av
lokaler svårtär Att behovetavgöra. välutrustadeatt samlingslokaler ännuav
inte helt tillgodosettär framgår bl.a. väntetiden hos Boverket för beslutattav

statligt stöd för närvarande fem till sju år.är Det finns dessutomom sannolikt
föreningar har behov bättre lokaler på grund densom långaav men som av
väntetiden hos Boverket avstår från ansöka stödatt om

I budgetproposition 1994/95 anförde regeringen behovet heltatt av nya
samlingslokaler inte lika tidigareär och det statsñnansiella lägetstort attsom
motiverar förändring stödet. Inriktningen bör förskjutas till huvud-en av att
sakligen och öka tillgängligheten till de lokalerrusta finns, bl.a.upp som ge-

handikappanpassning. Stöd böri princip inte längre beviljas förnom köp el-
ler nybyggnation, undantag bör kunna medges i särskilda fall. Rege-men
ringen föreslog minskning både beslutsrarnen och anslaget till allmännaen av
samlingslokaler. Beslut bidrag till allmänna samlingslokaler för budget-om
året 1995/96 får meddelas inom 20 miljoner kronor och för bidragen ram om
till allmänna samlingslokaler anvisades förslagsanslag på 60 miljonerett
kronor, vilket minskning med 20 miljoner kronor. Riksdagen beslöt ivar en

förslagetenlighet med
Stödet till icke-statliga kulturlokaler har lett till antal kulturloka-att ett stort

ler i Sverige har kunnat byggas eller förbättrats. Intresset för bidragen är
mycket och antalet ansökningar har ökat sedanstort bidraget infördes. För
budgetåret 1994/95 har det hittills inkommit 95 ansökningar till Boverket,
vilka uppgår till 235 miljoner kronor.en summa av

Regeringen föreslog i kompletteringspropositionen beslut stöd ochatt om
anslaget till icke-statliga kulturlokaler för budgetåret 1995/96 minskas med
22,5 miljoner kronor. Anslaget uppgår då till 27,5 miljoner kronor.
Riksdagen beslöt i enlighet med regeringens förslag.

Som tidigare omfattar bidragetnämnts till icke-statliga kulturlokaler för
intenärvarande biografer. Vi har tidigare slagit fast vi betraktar filmatt som

självständig konstart och motiven foren på filmområ-att statens engagemang
det bör sammanfalla med de gäller för övriga konstområden. Vi harsom
också betonat de värden ligger i upplevelsen film biograf. Mångasom av
äldre biografer har kulturhistoriskt värde och bevara demett angelägetäratt

kulturarvsperspektiv. De medel inomett för 1993 års finansie-ur som ramen
ringsavtal mellan och filmbranschen för stöd tillstaten avsätts upprustning av
biografer får endast användas till teknisk upprustning projektorer,som avser

2 Prop. 1994/95:100, bilaga 1994/95:BOU11,14, bet. 1994/95:212.rskr. 523
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ljudljus, och tillduk, inte eller ombyggnad. Mot bakgrundenden börny-
förordningen icke-statliga kulturlokaler ändras och i fortsättningen ävenom
omfatta biograflokaler.

Under år har det i flera omgångar diskuterats huruvida handlägg-senare
ningen till icke-statligastödet kulturlokaler bör överföras från Boverket tillav
Kulturrådet eller Regeringen föreslog 1992/93 handläggningen skulleatt
överföras till rådet, vilket dock avslogs riksdagen motiveringenmed attav
någon ändring handläggningsordningen inte borde genomföras förränav

frågan.3Museiutredningen och Kulturutredningen belyst
Museiutredningen påpekade i sitt betänkande motiven för stödet kul-äratt

turpolitiska och beslut därför bör fattas Kulturrådet efter hörandeatt av av
Boverketfbl.a. Ett flertal remissinstanser avvisade dock Museiutredningens

förslag.
I budgetpropositionen 1994/95 anmälde regeringen den avsåg åter-att

till frågankomma handläggningsordningen för stödet i kompletterings-om
propositionen. Under 1995våren anfördes i betänkande från Bostads-ett
utskottet utskottet vidhåller uppfattningen Boverkets samlingslokal-att att

handläggningendelegation bör behålla huvudansvaret för stödet och attav
därför inte såg det meningsfullt regeringen åter aktualiserade frågan.attman

Inom Boverkets samlingslokaldelegation finns enligt Bostadsutskottet god
kompetens vad det gäller byggtekniska- och frnansieringsfrågor och med
hjälp yttrande från Kulturrådet blir det möjligt för dem bedöm-göraattav en
ning kombinerar den kunskapen med kulturpolitisk analys.som egna en

Bostadsutskottet.5Riksdagen följde
Som tidigare i förordningen SFS 1990:573nämnts det för fåatt attanges

stöd lcrävs projektet kulturpolitiskt angeläget. Den kulturpolitiska be-äratt
dömningen bör alltså det centrala vid fördelningen stödet. Eftervara av
minskningen tillstödet icke-statliga kulturlokaler det angelägetär änav mer

samverka så kan kombineras med de bidrag Kulturrådetatt att resurserna som
fördelar.

Genom ansträngningar från det offentliga, föreningslivetgemensamma
och det privata näringslivet har väl fungerande struktur allmännaen av sam-
lingslokaler och kulturlokaler tillandra kommit stånd landet. of-hela Detöver
fentligas insatser har spelat väsentlig roll under uppbyggnadsskedet och ären

tydligt ställningstagande för decentraliserad kulturpolitik.ett en
Behovet ändamålsenliga och tillgängliga lokaler gäller emellertid inteav

Ävenbara glesbygd och mindre städer. i de städerna och deras förorterstörre

3 1992/932172:Prop. Om anslag till Boverket och den regionala administra-
stöd förtionen bostadsfinansiering. bet. l992/93zBoU20. rskr.statensav

1992/931301.
4 SOU 1994:51: och bildning.Minne Betänkande Museiutredningen.av

524 1994/95:BoU10, 1994/951211.Bet. rskr.



Lokaler

behövs lokaler för kulturverksamhet. Pâ finnsstörre det vanligen mångaorter
lokaler lämpliga för kulturverksamhet de höga hyreskostnademamen utgör
ofta problem, särskilt för de friaett kulturskaparna.

Sammanfattning

I kapitlet betonar vi att

ändamålsenliga lokaler förutsättningär För mångsidigen- en
kulturverksamhet i hela landet,
kulturpolitiska bedömningar ska det centrala vid fördel-vara-
ningen stöd till icke-statliga kulturlokaler.av

I kapitlet Föreslår vi att

förordningen stöd till icke-statliga kulturlokaler ändras såom- att
den omfattaräven biograflokaler.
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31 Vissa frågor kultur, högre utbildningom

och forskning

Högre utbildning och forskning spelar inomroll alla samhällssektorer,storen
sambanden med kulturområdet fler och djupgåendeär medänmen mer

många andra områden.
Både kultur forskningoch handlar tankens frihet, sökande efterom om

kunskaper och djupare insikter, kreativitet och kommunikation.nya om
öppenhet, kritisk analys och respekt för olika och tolkningsmöjlighe-synsätt

andra Direktär drag. och indirekt verkar idéer från detter gemensamma ena
området hela tiden befmktande på det andra, tillsammans betyder de mycket
för samhällsklimatet i och viktiga förutsättningar för de demokratiskastort ger
processerna.

Mellan utbildning och kulturintresse finns starka samband. Utbildning ger
ofta redskap för tolka kulturella och konstnärligamönster uttryck ochatt ut-
vecklar förmågan analysera och kommunicera. Den kan vidgadeatt ge per-
spektiv humanistisk orientering inom naturvetenskapliga ocht.ex genom
tekniska utbildningar och naturvetenskaplig orientering och teknikförståelse
inom den humanistiska sfáren. Utbildningsmiljöerna rika på kulturellaär
möjligheter. Universitet högskoloroch utbildar för kulturyrken ocksåmen
mycket yrkesgrupper för områden där kultur ingår idel arbetet.stora som en

Universitet och högskolor har visat sig ha dynamisk effekt för deen orter
och regioner där de finns. De spelar ofta aktiv roll i den lokala och regio-en
nala kulturverksamheten.

viDet har ingått i underlaget för våra överväganden-tidigare i be-sagtnu
tänkandet. Vissa aspekter finns särskilt markerade i några kapitlen.av

Vi har likväl behov några frågorberöra lite Det gäller dennärmare.attav
högre utbildningen för bibliotek, och allmänt kulturpedagogiskt ochmuseer
kulturadministrativt arbete, forskningdet gäller kulturpolitikens driv-om
krafter och effekter forskningsinformation intressesamt ett gemensamtsom
för forskarsamhället och Iadturontrddet.

31.1 Vissa utbildningar inom kultursektom

Kultursektom vitt förgrenat arbetsområdeär med offentliga och privataett ar-
betsgivare. Det ökade kulturutbudet och kulturverksamhetemas utveckling
har gjort arbetsfáltet år.under Medieexplosionen ochväxt denatt tek-senare
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niska utvecklingen inom informationsornrådet ocksåhar skapat arbets-nya
uppgifter och behov kompetens inom kultursektom.ett av ny

Från kulturpolitisk utgångspunkt högskoleutbildningarmångaär stortav
intresse. Det gäller de konstnärliga utbildningarna, utbildningarna på medie-
området, utbildning övriga verksamma inomär kultursek-av personer som

förmedlare, administratörer och viss teknisktom personal, utbildning av
verksamma inom andra samhällsområden har kulturansvarpersoner ettsom

personal i förskolan, skolan och inom vård ocht.ex. utbildningsamtomsorg
med för vård och förvaltning kulturarvet liksom förav personer ansvar av

gestaltning och nyskapande den byggda miljön.av
Att analysera samtliga utbildningar med relevans för kultursektom har här

inte varit möjligt. Vissa utbildningar de högre konstnärliga utbild-t.ex.
ningarna har också på tid. Utbildningenöver lärare försetts gmnd-senare av
skolan har nyligen förändrats och det för tidigt värderaär resultatenatt av
förändringen. Det mångsidiga utbildningsfáltet för vård och förvaltning av
kulturarven och for gestaltning och nyskapande den byggda miljön har viav
inte haft möjlighet Vi bedömer det angeläget belyseratt ta upp. attsom man
detta i särskild ordning.

Vi har valt begränsa till några utbildningar viktiga i det in-att äross som
spirerande, förrnedlande och förvaltande arbetet: bibliotekarieutbildnin gen,
utbildningar inom musei- och utställningsområdet kulturvetarprogram-samt

Våra bygger på studie orts inom förmen. utvär-resonemang en som ramen
deringsarbetetl

En utgångspunkt för vårt arbete Kulturrådet i sin handlingsplanär foratt
vidgat deltagande i kulturlivet från januari 1994 diskuterat behovet attav re-
formera högskolans kultur- och kulturvetarutbildning. Man pekar där på att
den kommande generationen kulturtjänstemän i utsträckningstörre änav
tidigare i sin grundutbildning bör komma i kontakt med Sociologiska,
psykologiska och pedagogiska teorier betydelse för publikarbete inomav
kultursektom. Det kan innebära kunskap kulturteorier, upplevelse-t.ex. om
forskning, kommunikationsforskning massmedieforskningoch ocksåmen

praktiskt inriktad kunskap informationsteknik och marknadsfö-mer som
ringsmetoder. Bättre grundkunskaper leder till ökad publikkännedomsom
och publikrnedvetande i Kulturrådets mening önskvärt i de konst-ävenvore

2närliga högskoleutbildningarna.

1 Romanus 1994:M Kulturpolitik den högre utbildningen.i Studie för
Kulturutredningen.

2 Statens kulturråds handlingsplan för Kulturrådets arbete med vidgat delta-
528 gande i kulturlivet 1994.



Vissa frågor kultur, utbildninghögre och forskningom

3l.l.1 Vissa grundutbildningar

Linjesystemets avveckling och den allmänna trenden bort från yrkesförbere-
dande utbildningar inom högskolan präglar också de utbildningar vettersom

kulturområdet arbetsfält. Teoretiska kunskaper, problemlösnings-mot som
förmåga och vetenskaplig orientering bedöms allmängiltiga och be-som mer
ständiga kunskaper kan inomanvändas bredare arbetsområde. Sådanettsom
kunskap utbildningarnagör anpassade till och föränderligstörremer en mer
arbetsmarknad.

Utbildning för bibliotekarier

Utbildningen bibliotekarier tidigare klart yrkesinriktad utbildningav var en
med mycket fardighetsträning. Under år har den omstrukturerats ochsenare
samtidigt etablerats flera studieorter. Biblioteks- och informationsveten-
skap har under det decenniet etablerat sig akademisk dis-senaste som egen
ciplin och kärnämnet i de utbildningarär kommit till ståndnya som

Biblioteksverksamheten förändras ständigt och utvecklingen informa-
tionsområdet allt krav ställs på bibliotekarierna. Deras nyckelrollgör störreatt

kunskaps- och kulturförmedlare det nödvändigt följerde med igör attsom
utvecklingen på informations- och kommunikationsområdet. Dagens utbild-
ningar betydligt inriktade påär teoretiska kunskaper tidigare och deänmer
har klan vetenskaplig orientering. Kritiskt tänkande problemlösningochen

de lämpliga verktygen i bibliotekariemas framtida yrkesroll.mestses som
Behovet sådan kunskap för alla bibliotekarier, obe-är typerav gemensam av
roende de verksamma folkbibliotek, forskningsbibliotekär eller före-om
tagsbibliotek.

Inom dagens utbildningar finns de obligatoriska kurserna i biblio-utöver
teks- och informationsvetenskap valmöjligheter mellan olika specialkur-stora

lämpade för olikade biblioteksformema. Avnämare, utbildningsinstitu-ser
tioner fackligaoch organisationer positivt på utbildningens utveckling motser

teoretiska studier.mer
År 1988 startades forskningsprogram i biblioteks- och informationsve-ett

tenskaplig forskning i Göteborg med medel från Forskningsrådsnämnden.
CentrumVid för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs uni-

versitet finns landets för närvarande enda professur och forskarutbildningnu
i vilket har givit Bibliotekshögskolan i Boråsärrmet, den forskningsanknyt-
ning de länge saknade. Forskningscentra inom området finns också i Umeå

Linköping.och I Lund ñnns professur i bok- och bibliotekshistoria.en
Utvecklingen vetenskaplig disciplin med forskning harmot en egen egen

haft betydelse För bibliotekarieutbildningens utveckling. Behovetstor av
forskning inom fortfarandeområdet emellertid kontakternaochär mellanstort
forskningen och den verksamhetenpraktiska skulle kunna utvecklas vidare.
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Utbildning för museisektorn

Det finns flera utbildningsmöjligheter för siktar på framtidpersoner som en
inom museiverksamhet och kultur-miljövård. Vid flera universitet finns sär-
skilda utbildningsprogram eller kurser med inriktning området,mot men en

del de yrkesverksamma inomstor området har fortfarandeav sin grundut-
bildning i eller ofta fiera de traditionella museiämnenaett arkeologi,av etno--
logi eller konstvetenskap. Det finns dock klyfta mellan de traditionellaen mu-
seiämnena och verksamheten på Dessa ämnen inte de särskildamuseerna. ger
kunskaper handlar funktion institution,som dessmuseets roll iom som sam-
hället eller de pedagogiska krav museiarbetet ställer.som

För arbetet med vård och förvaltning kulturarvet ställs krav dels påav
fördjupning och utvidgning inom enskilda ämnesområden, dels integration

i dag existerandeöver fakultets- och linjegränser.
Kunskaperna museiväsendets särskilda fönitsättningar ochom problema-

tik har utvecklats till särskilt ämne, museologi ellerett museivetenskap, vilket
kan studeras vid universitet. I Umeå kanett läsa till 80par ipoängman upp

och där finnsämnet adjungerad professur.en
Museologi/museivetenskap särskild universitetsdisciplin motiverassom

både dess betydelse för museipersonalens yrkesmässigaav behov och på ve-
tenskapliga grunder. Kunskapen hur samhället bevarar och förmedlarom
kulturarvet, hur vi valt minnas och förmedla samhälletsatt utveckling är en
vetenskaplig disciplin i sig. Delar detta finnsämne i andra disciplinerav som
historia, socialantropologi och etnologi, dess helhet formarmen ett eget
ämne.

Traditionellt finns kopplingnära mellan verksamhet ochen museernas
universiteten eftersom forskning ingår i uppgifter. Ett sambandmuseernas
mellan och forskningen inom de traditionella museiämnenamuseerna är en
förutsättning för verksamhet.museernas

Forskningen i museologi/museivetenskap har tilltagit under årsenare men
på flera håll saknas forskningsorganisation. De vill bedriva forskar-en som
studier eller forska kring museiverksamhet tvingas ofta så inomgöra ramen
for andra ämnen.

Det har nyligen bildats Museivetenskapligt råd medett syfte drivaatt
forskningsfrågoma vidare. Ett led i arbetet utveckla forskningen inomatt om-
rådet få till ståndär forskningsprogram iatt samarbete medett Forsknings-
rådsnämnden.
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frågor högre forskningutbildning ochkultur,Vissa om

Kulturvetenskapliga utbildningsprogram

kulturvetarlinjen rad olika kul-avvecklinglinjesystemetsMed ersattes av en
och högskolor. Utbild-antal universitetvidturvetenskapliga ettprogram

yrkeskår till rad olikatill särskildvänder sig inteningen utan en yr-en
kulturområdet.inomkesgrupper

bestårgamla linjen och debåde denHuvuddelen avnya programmenav
obligatoriska termineringår eller tvåflesta fallämnesstudier. l de somen

kultursociologi och i viss månkultuneori.innehåller kurser ikortarevanligen
kulturvetenskapligadeförvaltning. bör dock betonaskulturpolitik Detoch att

I Umeåsig på olika utbildningsortema.utformning skiljer deprogrammens
magistemivå.kulturadministration påpåbyggnadsutbildning itvåårigfinns en

inom de kultur-museiområdet har detochfrån bibliotekarie-Till skillnad
fram kämämnenågotintevetenskapliga utbildningsprogrammen växt som

disciplin.egen
innehöllsplittrad ochkulturvetarlinjen överlagavveckladeDen varnu

for-kultursociologi. Möjligheterna tillkulturpolitik ellerfördjupning iingen
ämnesstudierna.förinomdjupning låg genomgående ramen

examinationsfrekvens.haft låg1970-talets slutKulturvetarlinjen har sedan
statistikenlängd visarutbildningslinjerandrajämförelse medI av samma

inom linjen.studieförseningarstudieavbrott ochantalstortett
gjorts, däremot haraldrigutbildningen harutvärderingNågon ettstörre av

utbildningsanstalter.3 studierI degenomförts vid vissamindre studierantal
delinjen mångastudieavbrottanledningen tillundersökt attuppgersom
tillanledning återgånågonoch intesin praktikplatsfått anställning attsett

förekomman-vanligtC-uppsatsenavslutastudierna. Problem äratt annanen
lönelägeoch sektorns lågaarbetsmarknadenDåliga utsikter påanledning.de

ovanligtDet inte hellerstudier.också anledning till avbrutna är attsomanges
därföroch hop-in någonlinjen i kommabörjat på väntan annanstansattman

börja.egentligen villeblivit därnär antagenpat manav man
inte uppfyllt deutbildningenindikerarexamensfrekvensenDen låga att

linjenfrånocksåhaft. Det antyderförväntningar studenterna att examenen
studenternaandelanmärkningsvärtsärskilt högt. Eninte värderats stor av

ochavslutadbåde efterfortsatt studera,från kulturvetarlinjen har att examen
inte givit demutbildningentolkasvilket också kanefter studieavbrott, attsom

sig behöva.de kunskaper de anser
har avlutatmed demvad häntundersökningar studeratI de somsomsom

givitutbildningen demmångadockutbildningen framkommer attatt enanser
förhållningssätt.allmänbildning och kritisktgodgrund stå på,bra ettatt

På mångaskulle kunna förbättras.utbildningenemellertidMånga attanser

3 Linköpings1988. uni-1994, i Karlstaduniversitet HögskolanGöteborgs
1986Stockholms universitet ochuniversitet 1990.versitet 1984, Lunds

5311991.universitet 1986 och1988 Uppsalasamt
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håll efterlyses kunskaper i administration, ekonomi ochmer annat man anser
sig sakna i arbetslivet. Behovetute kunskaper i kulturpolitikav nämnsmer
också.

Vid enskilda kontakter med studenter från utbildningen och representanter
från har bristeravnärnama i utbildningen påtalats från flera håll. Utbildningen
innehåller sig praktiska kunskaper har ivare arbetslivet, forsk-nyttaman av
ningsförberedande kunskap eller utvärderingsmetodik inom det kulturveten-
skapliga området.

Inom de kulturvetenskapliga har flera de obligatoriskanya programmen av
kurserna bytts eller förändrats. Programmenut präglas dock fortfarande av
kortare kurser i kulturpolitik och kulturförvaltning och fördjupningsstudier
inom för ärrmesstudierna. På vissa utbildningsorterramen har dockman
byggt och skapat möjligheterut läsa till 80programmen i kul-att poängupp
turadrninistration.

Kulturadministratörer/tjänstemän har brett arbetsområde,ett oavsettmen
verksamhetsfält behöver de utbildning kombinerar ämneskunskaperen som
med fördjupade kunskaper kulturornrådets särskilda förutsättningar ochom
kulturens roll i samhället. Det finns anledning för utbildningsanordnama att

följa utvecklingen de och ha beredskapnoga för ytterli-av nya programmen
förändring dem.gare av

Forskning med relevans för både kultursektoms olika områden och kul-
ställningstagandenturpolitiska i framtiden bedrivs vid flera universitet och

högskolor inom för ämnen sociologi, etnologi och kultur-ramen t.ex.som
geograñ. Tillräckliga och fast forskningsorganisation saknasresurser en
emellertid vid de institutioner där de kulturvetenskapliga finns.programmen
Bristen på forskningsanknytning har sannolikt varit hindren för utveck-ett av
lingen den kulturvetenskapliga grundutbildningen.av

3l.1.2 Fortbildning vidareutbildningoch inom kultursektorn

Kulturområdet har under de 20 åren genomgått betydande föränd-senaste
ringar och kraven på dem arbetar där har ökat. Det har blivit viktigaresom att
vid sidan gedigna ämneskunskaper också ha goda insikter iav bl.a. kultur-
politik, pedagogik, marlcnadsföring, ekonomi och administration.

Trenden bort från färdighetsträning teoretiska kunskaper i uni-mot mer
versitetsutbildningen ökar kraven arbetsgivarna. När yrkesinriktade kun--
skaper förväntas förvärvas på arbetsplatsen krävs detatt arbetsgivarnaatt

tid och påsatsar personalen i form aspirant-, fort-mer vidare-ochpengar av
utbildning.

Inom kultursektom finns och uppdämt behov fort-ett stort och vidare-av
utbildning på flera områden. Inom bibliotekarieutbildningarna erbjuds endast

fåtal kortare kurser på högskolor ochett universitet,532 den snabba utveck-trots
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inom biblioteksområdet. Som inom museisektom tagitslingen har detnämnts
initiativ vidareutbildning, behöverrad för fon- och göras.meren men
kulturadministxatörer har avsaknaden klart definierad yrkeskårFör av en

organisera och vidareutbildning.gjort det svårare och utveckla fort- Att detatt
så få utbildningar särskilt riktar sig till kulturadministratörer lederfinns som
kunskapsbrist inom kulturinstitutionema i jämförelse medtill konst- ochen

omvärldskun-företag organisationer. Kulturvetarlinjens brist påandra och
behovet fort- och vidareutbildning angeläget.skaper ängör merav

ekonomi fått tillkonstinstitutionemas ofta hårt belastade harKultur- och
för fortbildningföljd det många håll mycket litet och vi-avsattsatt pengar

Ännu fria och musiklivet.dareutbildning. svårare situationen för detär teater-
kunskapsintensiva företag kulturmyndigheter och in-För avsätteratt vara

utbildning.stitutioner betänkligt små för kunskapsutveckling och Iresurser
kunskapsinriktat samhälle ökar kraven på personalen inte baraalltmer attett

förstå dess betydelse iförtrogen med den verksamheten att ettutanvara egna
kompetens kultur-vidare sammanhang. Endast ökad kunskap och kan göra

till sektori samhället.sektom starken

31.2 kulturpolitikens drivkrafterForskning ochom
effekter

verksamheterteoretiska forskning sker inom konstartema och andraDen som
konstvetenskap, arkeologi ochinom kulturornrådet t.ex. teatervetenskap, et-

för utveckling. Mycketnologi självklart vikt kultursektomsär storav av
sig åt den institutionella kulturen.forskningen har tradition ägnatav

studieförbundens viktigt fält för forsk-Amatörkulturen och verksamhet är ett
framtiden.ningsinsatser och bör istörre utrymmeges

omfatt-Kulturpolitiskt inte bedrivits i någonrelevant forskning har större
för områdetning vid landets universitet högskolor, forskning ioch även om

fått ställning. Påintressanta frågeställningar under år har starkaresenare en
enskilda forsknings-några håll har forskningsorganisation etablerats kringen

projekt. gjorts inom socio-Den forskning bedrivits har framför alltharsom
ekonomiskalogi och i viss mån etnologi, statsvetenskap och deinom ämne-

na.
metoder nå kulturpolitiska resultatForskning kring mål och att t.ex. stu-

betydelsenkulturens ekonomiska betydelse ellerdier kulturvanor, avav
undervisning för ungdomars kulturvanorpraktiskt-estetiska inslag i skolans

liknas vid situa-framstår totalt outvecklad och kan fleradock sättsett som
Bristenmassmedieforskningsområdet för tjugotal år sedan.tionen inom ett

Kulturrådetsoch påtalades redan iöverblick forskningsornrådet är storav
till Europarådets examinatoner.rapport
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Forskningsmedel kulturområdet finns inom för de olika kultur-ramen
myndighetema tillsammans disponerar 37 miljoner kronor 1994/95.som ca
Cirka 10 % dessa medel riktaskan den slags forskning vi härav mot avser.
Övriga forskningsinsatser ämnesspecifrka och inomvetenskapligaär såsom
forskning luftföroreningar och försumingens inverkan på kulturminnenom
och byggnader eller forskning papperskonservering.om

De sektorsmyndighetema, Kulturrådet, Riksarkivet och Riksantikvarie-tre
ämbetet, disponerar alltså sedan mitten l980-talet forskningsmedelav egna
och har huvudansvar det gäller fånganär den kunskapett att ärupp som
resultat fri forskning vid universitet och högskolor. De har ocksåav ansvar
for forsknings-det och utvecklingsarbete behövs för denatt som egna
verksamhetens behov kunskapsförsörjning kommer till stånd. Deav tre
myndigheterna fungerar beställare forskning och anslagsgivare tillsom av
forskningsprojekt. I första hand förutsätts universitet och högskolor utföra
forskningen medan utvecklingsverksamhet kan utföras myndigheternaav
själva. Myndigheterna har överlag små personella för sina uppdragresurser
på forskningsområdet.

I regeringens proposition Forskning för kunskap och framsteg fastslogs
den kulturvetenskapliga forskningens utvecklingsmöjligheter behövdeatt

förbättras och humaniora behövs för hela samhällsutvecklingenatt att ge en
nödvändig kulturell förankring. Forskning inom det kulturvetenskapliga
området de teoretiska och metodologiska förutsättningarna förger att
förmedla och tolka viktiga samhällsprocesser och viktigt förär verk-en

kulturpolitikningsfull
I 1993december överlämnades 1,5 miljarder kronor de tidigare lön-av

tagarfondsmedlen till Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond för däratt
förvaltas och användas stöd till kulturvetenskaplig forskning.som

För skapa förutsättningar for uppföljning och utvärdering inom kultur-att
sektom krävs vital och aktuell forskning inom området. Den ären storav
betydelse för kunna utveckla användbara förmått uppföljning ochatt utvär-
dering och öka kunskapen kulturpolitikens effekter. Framför allt vill viom
betona aspekter syftar till belysa kulturverksamhetens kvalitet, så-att attsom
väl professionellt värderad denhur upplevs besökare eller utövare, ärsom av

fält där utvecklingsarbete behöverett göras.ett stort
Kultursektom har i jämförelse med andra samhällssektorer förfogat över

små forskningsresurser, vilket har lett till kunskapsbrist inom områden som
delvis försvårat möjligheterna bedriva verkningsfull kulturpolitik.att en

4534 Prop.1992/93:l70: Om forskning kunskapför och framsteg.
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31.3 Forskningsinforrnation intresse förett gemensamt-
forskarsarnhället och kulturområdet

Universitet och högskolor har betydande för skapa och spridaett attansvar
kunskap. Utbildning, forskning forskningsinformationoch derasär treny

huvuduppgifter. Inom for statsmaktemas forskningspolitiska ställ-ramen
ningstagande 1993 betonades vikten forskningsinformation.av

forskningensFör resultat ska kunna komma till fordras kontak-att nytta att
mellan forskningsvärlden och det övriga samhället intensiva ochär öm-terna

sesidiga. Information forskningen måste spridning. Ny kunskapstorom ges
måste tillgänglig både för dem har direkt och omedelbart behovgöras som av
den och för bred allmänhet.en

När det gäller forskningsinformation till bred allmänhet kan bibliotek,en
folkbildning och andra organisationer i utsträckning hittillsstörre änmuseer,

Genomsamverka med universitet och högskolor. aktivare hållning skulleen
universitet och högskolor också kunna fungera viktiga i det lokalapartersom
och regionala kultur- och bildningsarbetet.

Behovet aktivare hållning gäller kulturinstitutionema. Forsk-ävenav en
ningsinforrnation kan spridas till allmänheten i många olika former t.ex.
teaterföreställningar, utställningar, CD-ROM och multimedia

Forskningens anslagsgivare har också för forskningsinfonna-ett ansvar
tion. Forskningsrådsnämnden har riksdagens uppdrag främja kontaktenatt
mellan allmänheten och forskningen. Nämnden har flera projekt arbe-genom

sprida pågåendemed kunskap forskning, bl.a. stöd tilltat att om genom mu-
forskningsinformation till barn tilloch ungdom och stöd jour-seernas genom

nalister och massmedier.
Riksbankens Jubileumsfond har uttalat sig kraftigt för ökade insatser För
sprida detforskningsinformation gäller den kulturvetenskapliganäratt

forskning får från fonden. De anslagssökandestöd bör redan i ansökansom
hur sprida information projektet och forsknings-attpresentera man avser om

resultaten utanför forskarsarnhället. Speciella medel inom fonden haräven
anslagits För forskningsinforma-anordnandet seminarier, symposier ochav
tiva insatser.

Massmediernas insatser informationför sprida forskning begrän-äratt om
sade och det svårttycks få medierna intressera sig för vidarebe-att att attvara
fordra forskningsresultaten. Det önskvärt denna möjlighet utnyttjadesattvore
i utsträckning både för nå intresserad allmänhet förstörre och berikaatt atten
verksamheten inom olika samhällssektorer.

Informationen den forskning har betydelse för kulturpolitik ochom som
kulturverksamhet i inte överblick,dag de behov aktiv oriente-motsvarar av
ring och samspel mellan forskare praktiker kultursektom behöver.och som
Eftersom de flesta kulturområdetaktörer på kommuner, landsting, statliga-
kulturrnyndigheter, kulturinstitutioner och organisationer har liten personal-

535



SOU 1995: 84

intedet möjligtär för och hjälpligt hålla sig orienterad deattvar en ens om
forskningsrönen. Här behövs samlade insatser för informationensenaste att

från forskningsfaltet ska nå ut.
De sektorsmyndigheter har forskning del i sitt uppdrag,som som

Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Kulturrådet, har tydligt förett ansvar
föra kunskap både till de verksamma inom kultursektornatt och till all-ut ny

mänheten. På grund begränsade ekonomiska för informations-av resurser
spridning och små personella inom området har det emellertid varitresurser
svårt för dem utföra denna del uppdraget på fullt tillfredsställandeatt ettav
sätt.5

31.4 Kulturutbildningar forskningoch i framtiden

Kultursektoms olika delområden har kommit olika långt det gäller forsk-när
ning och utbildningsfrågor. Både biblioteks- och informationsvetenskap och
museologi/museivetenskap har eller håller på etableras vetenskapligaatt som
discipliner. Denna utveckling har skapat ökade möjligheter till forskning inom
dessa fält vilket i sin har berikat grundutbildningen bidragitoch tilltur
kompetensutveckling inom respektive område.

Behov förbättrad grundutbildning Iculturvetenskapiav

Förbättrad grundutbildning och ökad forskningsanknytning inom de kultur-
vetenskapliga betydelse för den framtidaär kompetensenstorprogrammen av
inom kultursektorn. Under år har dessa behov aktualiserats och disku-senare

bland från både universitetsväsendet,terats fackli-avnämarna,representanter
organisationer och berörda myndigheter.ga
Idag finns inte sammanhållet kulturvetenskapligt ämne dis-ett som egen

ciplin vilket de kulturvetenskapliga forskningsanknyt-ger programmen svag
ning vid de institutionemaegna

De kulturvetare väljer forska idet regel inomgör för de hu-attsom ramen
manistiska ämnesstudier de bedrivit inom linjen. Då med dessa utgångs-man
punkter sig kulturpolitikensnärmar område blir det vanligen inom förramen
den kritiska forskningstraditionen förankradstarktär inom humanveten-som
skapema Det leder till kan belysa och analysera värderingarna bakomatt man
kulturpolitiken, sällan värderar eller belyser effekterna dennamen mer av
politik.

5 Andersson GL 1994: Ny kunskap forskning och utvärdering.genom
Studie för Kulturutredningen.
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En tvärvetenskaplig koppling mellan samhällsvetenskapliga ochämnen
humaniora har lett till fruktbar kringutveckling kunskapen massmedieren av

informationsförmedling. förbindelseoch En motsvarande stärkt skulle kunna
tillleda kunskap också inom det kulturvetenskapliga området. På flera hållny

för utveckla tvärvetenskapligt kulturvetenskapligtarbetar ämneatt ettman
disciplin.som egen

En grundförutsättning för etablera kulturvetenskap självständigtatt ettsom
ökade möjligheter till forskningsanknutet utbildningsstegärämne ett mer

möjligtinom det kulturvetenskapliga I dag det på flera hållärprogrammet. att
i utbildningsprogrammets praktikterrnin med påuppsatsarbeteersätta ett eget

poängsnivå. tvärvetenskapliga magisterutbildningen i kulturadrrtinis-60 Den
upningsmöjli ination i Umeå innehåller fördj gheter kulturadministration.

övervägande delen de kulturvetenskapliga utbildningsprogrammen ärav
organisatoriskt till institutioner, begränsade lärartjänster ochknutna harstörre
saknar forskningsresurser. Utbildningens forskningsanknytning skulleegna

i forskartjänster tillförbättras framtiden i högre grad kunde knytaom man
80 poängsutbild-kulturvetarutbildningama och konsekvent genomföra en

rekryteringen för såväl kultursociologiskning. Vid borde skapasutrymme en
forskningstradition humanistisk inriktning. På sikt bordelängrerentsom en
också forskarutbildning inom området kunna införas.en

utbildningsmöjligheter för mureisektomBättre

Museiumedningen konstaterades allmänt utbildning förI den närvara-att som
tillräcklig. kapitel 28 utställningarfinns för museisektom inte I Museer,de är

vi diskuterat det utbildningsbehov finns bland ska arbetahar demsom som
med förmedlande verksamheter. I likhet med Museiutredningenmuseets

iförordar vi inrättandet kompletterande ettårig museologisk utbildningav en
form s.k. "mastersutbildning" för på sikt öka kunskapen hos deattav en
museianställda beträffande institutionstyp vilka förväntningarochmuseet som
samhället har detta.

Fortbildning vidareutbildningoch

har i tidigare avsnitt pekat på fort- och vidareutbild-Vi behovet ökadeav
ningsmöjligheter universitetinom kulturområdet. Inom för och hög-ramen
skolor finns exempel kortare kurser väl lämpar fort- och vi-sigsom som
dareutbildning. I vissa fall de utformats i medhar samarbete avnämarna.

mindre ochSamarbetet behöver icke desto utvecklas vidare och universitet
högskolor skulle i framtiden kunna spela roll för fort- och vidare-störreen
utbildning inom flera kultursektoms områden. Ett utökat samarbete förut-av
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förståelsesätter för betydelsenstörre utbildning och kompetensutveck-en av
ling från arbetsgivarens sida.

Behovet bättre kunskaper kulturpolitikens drivkrafter effekterochav om

För kunna bedriva verkningsfull kulturpolitik behövs bättre kunskaperatt en
kulturpolitikens drivkrafter och effekter. En viktig utgångspunkt förom

framtida diskussioner intensivare forskningsverksamhet inom kultur-om en
sektom det kartläggningär görs den kulturpolitiskt relevanta forsk-att en av
ning finns. En sådan förbereds för närvarande i samverkan mellansom
Kulturrådet, universitet och högskolor. Denna inventering bör helatäcka
kulturornrådet, områden ñlmforskning,även kulturmiljö- och arkiv-som
forskning. En sådan inventering skulle kunna bilda utgångspunkten för ett
antal projektseminarier och samla forskare har varit eller önskar bliär,som
verksamma inom kulturpolitiskt relevanta forskningsprojekt.

En sådan kartläggning kan bättre överblick, idéutby-ökatett steg motvara
i fråga användning forskningsresultat och forskningsbehov. Men förte om av
skapa långsiktig förbättring räcker det inte återkommandemedatt en ens

kartläggningar, seminarier o.dyl. Det behövs fastare struktur för utveck-en
lingen den kulturpolitiskt relevanta forskningen.av

Kulturpolitikens frågor skär universitetsämnen och discipliner.genom
Kunskapen från olika behöver Denämnen forskningssuukturmötas. som

kulturområdets behov bör därför tvärvetenskaplig till sin ka-motsvarar vara
raktär. En möjlighet skapaär för kulturforskning. Uppgiftenatt ett centrum
för sådant bör knyta kunskaper och forsknings-ett centrum attvara samman
insatser från olika och discipliner,ämnen både de traditionella t.ex.som so-
ciologi, etnologi, konstvetenskap, statsvetenskap och de ekonomiska ämnena
och ämnen museologi och biblioteksvetenskap.nya som

Ett för kulturforskning bör ha uppdrag och styrel-centrum ett eget en egen
Det bör repliera olika universitetsinstitutioner kunna förse. men svara ge-

kurser och seminarier för forskarstuderande knutna tillmensamma centrum.
För detta bör för kulturforskning disponera medel. Centrumcentrum egna
bör vidare inspirera till forskning finansierad forskningråd och andraav
forskningsñnansiärer och, inte minst, medverka till kontinuerlig forsknings-
information till kulturområdet. Kultursektoms behov forskning skaav vara

viktig utgångspunkt för arbete. Exempel på dennaen centrums typ cent-av
rumbildning finns i fråga handikappforskning. föreslårVi fråganom att om

för kulturforskning studeras vidare.ett centrum
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Sammanfattning

I kapitlet betonar vi att

finns behov fort- och vidareutbildning inomdet ett stort av-
kultursektom,

kulturvetenskapliga grundutbildningen behöverden förbättras och-
forskningsanknytning,ges

forskarutbildning i kulturvetenskap sikt tillbör kommaen-
stånd,

ettårig kompletterande museologisk utbildning bör inrättas,en-
utbildningssituationen förvaltningvad gäller vård och av-

gestaltning byggandekulturarven och samlad översyn,samt ges en
forskningsinfonnationen kulturpolitiskaden forskningensom-

behöverresultat utvecklas.

I kapitlet föreslår vi att

frågan forskningför kulturvetenskaplig stude-ett centrumom-
vidare.ras
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32 Former för styrningstatens

Forrnema för styrning påverkar hur väl de kulturpolitiska signalernastatens
går fram och får genomslag.

Grunderna för den nationella kulturpolitiken formuleras som normer,
mål och regler. En tydligt uttalad ansvarsfördelning klargöranges genom

roller och förväntningar. Inom dessa det dominerandeärramar styr-pengar
medlet. Uppföljning och utvärdering behöver få ökad betydelse. Opinions-
bildning det minst fomiella mångaär gånger det viktigaste medlet förmen
påverkan.

I fyra avsnitt sammanfattar vi förslagen tidigare i betänkandet i fråga om
den statliga styrningen. Vi utvecklar frågorna den statliga myndighets-om
strukturen och uppföljning, utvärdering, omvärlds- och framtidsoriente-om
ring.

32.1 Normer och opinionsbildning

När det gäller grunderna för kulturpolitiken i form har vi tö-att ge av normer
reslagit följande:

reviderade övergripande mål för den nationella kulturpolitiken kap. 4.-
Sektorsmål för dans-, musik-, bild- form-och och museiområdenateater-,-
kapitel 21-24 28,samt
fortsatt utveckling Verksamhetsmål for statliga kulturmyndigheter ochav-
institutioner för bidragsanslagen i statsbudgeten kap. 4,samt
bibliotekslag kap. 27.-
De övergripande målen sektorsmålenoch bör beslutas riksdagen, verk-av

samhetsmålen för kultur-myndigheter och institutioner och för bidragsansla-
beslutas regeringen.gen av

Målen gäller oberoende inom vilka samhällssektorer olika verksamheterav
administrativt hör hemma. Det uppgift för regeringenär det käntgöraatten
Inom kulturområdet det viktig uppgift för myndigheter Kulturrådet,är en som
Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet föra målen inom sinaatt ut ansvarsom-
råden.

Regering, statliga myndigheter institutioneroch bedriver opinionsbildning
kring mål och andra statliga policymarkeringar och beslut. Men väl så viktigt

det i samhället ñnnsär levande, ständigt pågående kulturpolitisk debattatt en
där många deltar.
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32.2 Anslagsstruktur bidragssystemoch

anslagsstrukturenI detta avsnitt vi i dvs. kulturavsnit-statsbudgeten,tar upp
indelning i anslag Vi sammanfattaranslagsgrupper, och anslagsposter.tets

också förändringar i statliga bidragssystem vi föreslagit tidigare i be-de som
tänkandet.

32.2.l iAnslagsstrukturen statsbudgeten

Kultur-avsnittet avsnitt i omfattarde statsbudgeten flest anslag.är ett av som
indelat i fyra olika huvudlittera:Det är grupper

A. Särskilda insatser inom kulturområdet
B. Arlciv, och kulturrniljövårdmuseer-
C. Konstartema och tryckta ordetdet

televisionD. Radio och

fyra 62Inom de finns totalt 12 undergrupper och sammanlagtgrupperna
fördelninganslag. Inom flera anslagen beslutar riksdagen dessutomav om av

88medlen på skilda anslagsposter, sammanlagt anslagsposter. Exempel på
anslagsposter enskilda organisationer och institutioner, olika stöd-är museer,
fonner olika verksamhetsområden inom myndigheter eller bidragsmot-samt

organisationer.tagande
Kultur-nuvarande huvudlitreraindelningen korresponderar direktDen mot

enhetsindelning, trädde i kraft den januari 1995.departementets lnya som
Staten efter bedriva mål- och resultatstyming sin verk-strävar attnu av

riktas formulera målsamhet. Det förutsätter uppmärksamheten ochatt mot att
resultatkrav för olika och följa utvärderaverksamheter och hur verk-att upp
samheten lyckas. Dessutom det nödvändigt tydligt pekaär äratt ut somvem
ansvarig för viss verksamhet. för verksamheterna ska haDe som ansvarar

frihet själva välja och metoder för åstadkomma de begärdavägarstor att att
indelningen äl-resultaten. Den nuvarande kulturbudgeten representerarav en

dre styrform, anslagsstyming, och bör därför förändras.
Ett skäl för förändra anslagsstrukturen den ändrade ordningenärannat att

för budgetbehandlingen i riksdagen. Den innebär bl.a. budgeten delas in iatt
utgiftsområden. Ett "Kultur, fritid, medierkommer benämnas ochatt tros-
samfund" och omfatta i utgifter i dagde redan beredssettstort som av
Kulturutskottet, eventuellt med tillskott presstöd och vissa kulturhistoriskaav

vidarebyggnader slotten. Den ordningen innebär riksdagen beslutarattnya
budgeten i förstai två väsentligt snabbare i dag. län ettsteg processom en
beslutas för utgiftsområde.respektive Därmed läggersteg ramarna manom

utgiftstak fortsattafast inte kan överskridas i den beslutsprocessen. Iett som
med fattatoch det har riksdagen totalbeslut statsbudgeten. I andraett ettom

utgiftsramama enskildafördelas anslag. demedlen inom på Det görssteg av544
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olika utskotten. Genom utgiftstaket fastställtär måsteatt utskotten balansera
eventuell utgiftshöjning minskning någoten mot ändamål.annat

Indelningsgrunder för kulturbudgeten

I första reformen kulturbudgetenett steg böratt överväga bortman att rensa
antalet anslagsposter. I andra kanett överväga förasteg fleraman att samman
anslag till anslag då kommer omfatta flera verksamheter.nya I dennasom att
fas det viktär vilken indelningsgrund väljer.stor Det finnsav olika al-man
ternativa grunder kan tillämpas och kan då utgå från:som man

den existerande myndighetsstmkturen och sammanföra alla anslag- som
disponeras och fördelas myndigheten till anslag,av en ett
den existerande huvudlitteraindelningen A-D,-
indelningen i konst- och kulturområden och sammanföra alla medel till- re-
spektive område till anslag. Denna åtgärd kanett naturligt korrespondera

de sektorsmålen föreslås imot kapitlennya dans, musik,som teater,om
bild och form och museer,
andra grunder bl.a. kan innebära medel till regional institutions-som att-
verksamhet sammanförs till anslag, konstnärsstöd till stöd tillett ett, or-
ganisationer och till Vi har föreslagit alla bidragett. till regio-grupper att
nalt verkande kulturinstitutioner samlas inom anslag. En sådan indel-ett
ning kan inte helt konsekventgöras inom budgeten måste kombinerasutan
med andra indelningar.

Vi föreslår kraftig minskning antalet anslag i den statliga kulturbud-en av
Vi det inte vår uppgift läggageten. fram konkreta förslagser hursom att om

den indelningen ska göras det i första handnya uppgiftutan förser som en
regeringen.

bidragssystemÄndrade32.2.2

Vi har tidigare i betänkandet föreslagit följande ändringar i statliga bidrags-
system:

Nuvarande grundbeloppssystem för bidrag till regionala och lokala kultur--
institutioner medersätts förenklat schablonsystem regionaltett gnmdbi--drag För alla institutionstypema.gemensamt-
Nuvarande avtalsbundna bidrag till länsmusiken upphör och länsmusiken-
ingår i den institutioner får regionala grundbidrag.grupp som
Kriterier bör utarbetas för fördelningen grundbidragen till de regionalaav

institutionerna och för fördelning vissa andra bidrag.av
Slutligen har vi rad punkter betonat den statliga bidragsgivningenatten

behöver bli flexibel bl.a. För stimuleraochmöta utvecklings- och För-mer att
nyelsebehov.
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myndighetssmikturenstatliga32.3 Den

styrmedel för nå deorganisationAnsvarsfördelning och är attett statensav
uppgiftsfördelningen mellanfor ochPrincipernaönskade resultaten. ansvars-

kapitelorganisationslivet har vi iochlandstingen, kommunerna angettstaten,
och med böruppgifter hur arbetet demvi detbehandlarHär är statenssom

organiseras.
kulturinstitutionerkulturrnyndigheter ochstatligastrukturDen somav
utsträckning blev det de1974. Ilik strukturen förei relativtñnns dag är stor

genomföra den kulturpoliti-ñck uppdragetinstitutionernagamla att nyasom
ken.

År inom kulturområdetövergripandefördelades uppgifter1974 naturav
riksantikvarieämbetet och riks-kulturråd,myndigheter: Statenscentralapå tre

samordningenrespektive försina sektorerskulle inomarkivet. De ge-svara
grad fördelauppföljning utredningsinsatser, i varierandeplanering, ochnom

ärenden.övrigt handlägga olikabidrag i typersamt av
med forantal myndigheterfinns relativtUtöver dessa ett stort ansvartre

också myndighets-förekommerkulturområdet. Detavgränsade delar attav
ställning statlig myndig-inte formellt haranförtrottsuppgifter avorgan som

omfattandestatsverksamheten så ochinomhar få områdendagslägethet. I en
kulturområdet.institutionsstrttkturochkomplicerad myndighets-delvis som

den finns i bilagaöversiktEn över
institutionsstrukturen påverka-myndighets- ochhistoriskt betingadeDen

mindre antal myndig-kulttupolitiken. Ett1974 mål Förföga årsalltsådes av
Hitförändrats. hörtillkommit, eller deras uppdragmotsvarande harheter eller

länsstyrelserna.länsantikvarieorganisationen vidkulturråd ochStatens
"utnämnin gen"RiksutställningarochRikskonserterPermanentandet samtav

också konsekvensertillcentralmuseer ärfem statliga avansvarsmuseerav
inriktning.kulturpolitikens

kultur-myndigheterna20 år gått harunder deDet är värt att notera att som
Studierkulturlivets aktörer.frånbegränsad kritikför mycket somutsatts

revisorer gjort har dockoch RiksdagensRiksrevisionsverket, Statskontoret
förändringari myndigheternaslett till vissakritikinnehållit inslag ar-av som

bete.
paralleller i den mycketmyndighetsstrukturen harkompliceradeDen

tillDetaljuppdelningen har bidragitanslagsstrukturen.detaljerade att styra
medi enlighet poli-kulturverksamhetenoch utformningenuppbyggnaden av

mellanviss oklarhetockså skapatMen den har gränsentiska intressen. omen
operativa nivån.politiska och denden
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Utgångspunkter32.3.l för ansvarsfördelning och organisa-
tionsstruktur

Mål och resultatstyrning

Ett grundläggande krav på den statliga verksamheten den ska bedrivasär att
effektivt och med hög måluppfyllelse. Detta ska åstadkommasen attgenom
riksdag och regering mål och resultatkrav kombinerat med delegeratanger ett

i fråga hur verksamheten ska genomföras. I regeringensansvar om ansvar
ligger till de olika verksamheterna får de förutsättningaratt attse ärsom
nödvändiga för kunna detta Riksdag och regering kanatt ta ocksåansvar.
ställa preciserade krav på resultat och återrapporteringarmer genom
kontrollera målen uppfylls.att

Myndigheternas information den viktigasteär basen för regeringskansliets
analyser. Regeringens informationsbehov bör därför tillgodoses vid valet av
myndighetsindelning och ansvarsstruktur.

E U-medlermkapet

Det svenska EU-medlemskapet aktualiserar frågan hur EU-arbetet bör in-om
ordnas i och uppgiftsfördelningen inom kulturområdet. Den svenskaansvars-
förvaltningsmodellen bygger fristående myndigheter fattar beslut iatt en-
skilda ärenden utifrån de riktlinjer riksdagen och regeringen Det harsom gett.
utgjort huvudprincipen för svenskt internationellt samarbete inom kulturom-
rådet, inneburit myndigheter och kulturinstitutioner själva förattsom svarat
överenskommelser med i andra länder. Men det regeringensärmotparter
uppgift forma Sveriges EU-politik och för Sverigesatt agerande iansvara
olika EU-organ. I praktiken innebär de årens utveckling det till-senaste att
kommit beslutsnivå regeringsnivånöver där regeringskansliet måsteen agera.
Med oförändrad filosofi vad gäller departementens storlek innebär detta att
kraven informationpå och genomarbetat underlag från myndighetsnivån ökar
markant.

Ett tydligare sektorsperspektiv

För konkretisera kulturpolitiken och öka tydlighetenatt i de statliga styrsigna-
lema har vi föreslagit sektorsmål införs för olika delområden. Det dåatt är
väsentligt det tydligt påär vilka myndigheter sektorsansvaret ligger.att

Rent allmänt kan det finnas anledning motverka samhällets sektorise-att
ring. Ur den enskildes synpunkt blir samhället svåröverskådligtalltmer och
kontakterna med de offentliga alltmer komplicerade längre specia-organen
liseringen går.
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flera sektorer hardelvis det Inomkulturområdet problemetPå är motsatta.
samlat eller vad detta in-sektorsansvarharaldrig gjorts klartdet ettvem som

sektorsansvaret tydligare ochformuleradärförHär börnebär. samgrup-man
Det innebärblir tydlig för omvärlden.så helhetenfunktionersplittrade attpera

kulturområdetför andra påför enskilde ochservicefördelar denrad organen
riksdag.för regering ochinklusive

nivdperspelaivochEttfunktions-

utgå ifrånorganisationsstruktur måsteochändamålsenlig statligEn ansvars
utföras och vilkenuppgifter behöver påvilkaklargör typer somatt avman

bäst sköts.nivå de
uppgifter funktioner, nämligen:ochhuvudtyperursldljer femVi av

utvecklingen,och värderafölja, analysera-
och åtgärder,föreslå insatser-
stimulerafrämja, stödja, osv.,-

fördela bidrag,ärenden,förvalta, handläggaverkställa dvs.-
verksamhet.genomföra publik-

beslutsnivåer, nämligen:ochprincipiellaurskiljer också femVi ansvars-

i EU-processen,svensk medverkaninternationell meden-
stymingsnivå,politisknationellen-

stabsnivå,kulturpolitisksektorövergripandeen-
sektorsnivå,operativen-
verksamhetsnivå.operativen-

i analysen. Ihjälpmedelsyftettjänar här enbartNivågrupperingen som
myndighet.ansvarsnivåer i ochfleraförenas oftapraktiken sammaen
följande modell föransvarsnivåer får vifunktioner ochviVäger samman

organisationsstruktur.ändamålsenligen

frågaregering detriksdag ochstymingsnivån ärnationellaPå den om- princi-mål ochövergripandebeslutresultatstymingmål- och omgenom
effektbedömning förstatsbudgetperspektiv,frånekonomiska ramarper,

prioritering mel-ochsektorsmål, samordningområdet, besluthela avom
underlag från sektors-heltäckandeKrav påpolicynivåsektorerlan osv.

ansvarig myndighet.
sektorsövergripande kulturpoli-forPå stabsnivå behövs organ som svarar-

utvärde-uppföljning ochutvecklingsstöd,forsknings- ochfrågor,tiska
politikområden Krav på signa-ochmed andra sektorerring, samspel osv.

prioriteringar.ler om
sektorsvis genomförahandlarsektorsnivån detoperativaPå den attom-

utvärdera, ef-analysera,följa utvecklingen,överblicka,politiska beslut,
kvalitetsbedömninsamordna, prioritera,fektbedöma, informera, göra gar

sektorsmål ochmedel Kravurval, fördelaoch resurser.osv.
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På den operativa verksarnhetsnivån det frågafrämstär direkt ochom- ut-
åtriktad publik verksamhet, konstnärligt skapande verksamhet Kravm.m.
på verksarnhetsmål och resurser

För- och nackdelar med nuvarande myndighetsstrukrur

En allmän värdering den nuvarande myndighetsstrukturen visar på positivaav
drag b1.a. med europeiska mått förhållandevis liten kulturadrni-som en
nistration, tydlig och kompetent kulturpolitisk stabsmyndighet i Statensen
kulturråd och tydligt utpekade och kompetenta sektorsorgan för arkiv och
kulturmiljövård i Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet.

Till svaghetema hör relativt splittrad och specialiserad myndighetsstnik-en
med antal relativt små myndigheter med likartadetur ett och delvis över-

lappande uppgifter. Vi tänker här b1.a. på museisektom, musikområdet,
konstnärsstödet och stöd till internationellt kulturutbyte.

Ett antal sektorer saknar tillräckligt starka myndighetsfunktioner för över-
blick, prioritering och samordning agerande nationellt och interna-samt
tionellt. Kulturrådet har uppgiften sektorsmyndighet för dans,som teater,
musik, bild och form, litteratur och bibliotek, har i varierandemuseer, men
grad möjlighet på tydligt utföra denna.getts sätt Detta har lett tillatt ett att ett
antal kulturpolitiska uppgifter inte fått önskvärd behandling på myndighets-
nivå Förekomsten många självständiga myndigheter har resulterat iav att
både förvaltningsfrågor, inomsektoriella frågor och helhetsfrågor för enskilda
sektorer hamnat på departementsnivån ha beretts på myndighetsnivå.utan att
Detta har i viss utsträckning medfört bristande överblick, effektanalys och
prioriteringsfönnåga.

32.3.2 Förändringar i statligaden myndighetsstrukturen

Övergripandekulturpolitiska uppgifter

I Kulturådets uppgifter ingår ha överblick delöver det kultur-att storen av
politiska området, vid sidan sin roll sektorsansvarig på antal områ-av sorti ett
den.

En tydligare sektorsansvar

Vi har föreslagit sektorsmål införs. Sådana finns i praktikenatt redan för ar-
kiv- och kulturrniljövårdssektorema. Dessa sektorer har också tydliga och
kompetenta sektorsmyndigheter Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet. Vi

RAÄ:shar i kapitel 28 föreslagit renodlasmyndighetsrollatt degenom att
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Undersökningsverksarnheten Institutionen förUV ochhistoriska museerna,
RiksantikvarieämbetetRIK skiljs frånKonservering

kapitel 28har vi också iOrganisationsfrågor på museiornrådet behandlat
Vialternativa lösningar vad beträffar sektorsansvaret.vidär övervägt

sektors-i fortsättningen har uppdragetKulturrådetförordar även attatt vara
Förformuleras tydligare.museiområdet uppdragetmyndighet för attattmen

inom helasamarbetekunna uppnås krävs dockmålen för sektorn ska näraett
hänvisning till samord-meddenna bakgrund ochmuseiväsendet. Mot

museiråd knytskulturmiljövården har vi föreslagitinomningsbehovet att ett
uppgift ska medverka tillkulturråd. Museirådetstill Statens attvara en

resultatstyming för de statliga med uppfölj-mål- ochfungerande museerna
centrala element. Rådet ska vidare medverka iutvärderingning och som
stöd tillstatligtbeslutsprocessen museerna.om

möjligheternadet angeläget närmareVi prövaär att ettattatt genomanser
samspeletmyndigheter stärkaKulturrådet och andrasamarbete mellan även

från bild-exempel ochsektorsansvarigt. Medandra sektorer där rådetinom är
statligacheferna för dekunna såformområdet skulle detta göras att organen -

konstmuseer, Riksutställ-konstråd, StatensBildkonstnärsfonden, Statens
i anslutning till Kulturrådet.eller nämndm.fl. referensgruppningar utgör en

sådan ordningmyndighetsindelningen skulleden formellaUtan ändraatt en
inom sektorn.främja av samsynmer

Övriga jidgørorganisatoriska

och delvismed närliggandesmå myndigheter eller överdet gällerNär organ
samordningsvinster hämtañnnasuppgifter bör detlappande att sam-genom

Vi ioch sarnlokalisering. harsamarbetsförutsättningarmanslagningar, bättre
uppgifterna förochUNSK U avvecklaskapitel 24 föreslagit N att attatt svara

pd Konstnärsnämnden.i utlandet läggsnutida svensk konstutställningar av
Statens musiksam-samspelet mellanmusikområdet bör fråganInom om

MusikSvensk övervägas.och närmareVisar/rivet, Rikskonserterlingar,
Även ochdans-samordningmöjligheterna till närmare teatennuseernaaven
bör över.ses

omvärlds- ochutvärderingUppföljning,32.4 samt

framtidsorientering

i delar denbli arbetsmodellresultatstyming har kommitMål- och storaatt av
idéernahämtade från näringslivet,Grunddragenoffentliga sektorn. är men

förutsättningar.verksamhetens speciellaoffentligatill denhar anpassats
utvärdering. Vipå uppföljning ochställer särskilda lcravStymingsmetoden
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har berört detta i flera tidigare kapitel. Här sammanfattar och fördjupar vi dis-
kussionen. Frågorna diskuteras i utvärderingsrapporten.mer

Mål-32.4.l och resultatstyrning arbetsmodellen som-
kräver uppföljning och utvärdering

Mål- och resultatstyming lcräver med gamlagör arbetsformeratt ochman upp
ställer perspektiven. En tanke bakom stymingsmetodenom skapaär flexi-att
bla organisationer och institutioner, själva kan sin verksamhetsom anpassa
till omvärldens föränderliga förväntningar och krav. Fokus förskjuts från
styrning insatserna till styrning vad myndigheten eller institutionenav skaav
åstadkomma.

Hittills har rnål- och resultatstwning på kulturområdet egentligen inte till-
i praktiken.ämpats De kulturpolitiska målen har varit ledstjärnor för tän-

kande, planering och verksamhet. Men målen behöver också, på ett mer sys-
tematiskt vadsätt än skett, uttolkas och konkretiseras för olika slagssom
verksamheter och på såväl policy- planerings- och produktionsnivå. Desom
riktningsgivande målen behöver kompletteras med resultatmål. Dessa ska

realistiska och kunna förstås och utvecklas berörda verksamheter.vara Detav
ska också möjligt för dem arbetar målen påverka dem. Sist,vara som mot att

inte minst, ska målen uppföljnings- och utvärderingsbara.men Devara
särskilda sektorsmål vi föreslagit för dans-, musik- bild- ochsom teater-,
form museiområdena och de verksarnhetsmålsamt regeringen isom anger
regleringsbreven led iär genomarbetad mål- och resultatstyming.en

För kunna uppföljninggöra och utvärderingatt det nödvändigtär for-att
mulera indikatorer på måluppfyllelse och finna mått på dessa. Medatt mät-
ningar grund ska resultatet verksamheten och effekten insattasom av av re-

beskrivas, tolkas och värderas. Givetvis skersurser uttolkning resulta-en av
då mål-även och resultatstymingtet inte tillämpas. Det det systematiskaär

och konsekventa arbetssättet skillnaden.ärsom
Uppföljning och utvärdering kan ha flera olika syften. Ett syfte är att

kontrollera utvecklingen gåri målens riktning ochatt söka orsakerna såatt om
inte skulle fallet. Ett syfte med hjälpär den systematiskavara annat att av
kunskap utvärderingen och uppföljningen utveckla och förbättrager,
verksamheten. Om initiativet till uppföljning och utvärdering kommer utifrån

det viktigtär uppgiften känns angelägen inte bara för denatt beställersom -
för denäven föremål förär den. Uppföljningutan och utvärdering inne-som

håller alltså element kontroll, det utvecklingsstimulansenett ärav men som
största värdet.ger

Medan uppföljning bör kontinuerlig kan utvärderingenvara gö-en process
såväl med glesaretätare intervall. Utvärderingen gårras också påsom mer

djupet.
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Uppföljning och aspekter lätt låter sig ellerutvärdering mätassomav
periodiska insatser bidra med studierkvanitñeras kan ske löpande medan kan

tidsdimension tolkningen. Periodisktydlig tillslagannat samt ge enav
möjligt avdelautvärdering förespråkas eftersom det då kankan attvara en

Ska verksamhetsfältför ändamålet. täckarelativt ärstortstor ettmanresurs
på djupet varje fältet.ekonomiskt omöjligt gå år heladet överatt

kulturpolitiken hållerKulturen lever inte isolerad. Det angelägetär att en
in stödjandemöjligt kravberedskap det möta sättagör attatt nya genomsom

insatseri tidigt skede möjligt. Det därför nöd-utvecklande såoch ärett som
i vidare sammanhang beskrivavändigt in kulturensätta attatt ett genom om-

kulturpolitiska förtecken.världen med
inte till Därför behöver ocksåBilden omvärlden kan begränsas nuet.av

kulturpolitiskt påframtidsbedömningar perspektiv Med tanke detgöras.ettur
viktigtkulturverksamheten och medierna detstarka sambandet mellan är att

informationsteknologininbegriper medieområdet och denbedömnin nyagarna
har blickentolkning ftamtidsbildema kan baraMenIT. göras om manen av

kontinuerlig uppföljning och utvärdering.också i backspegeln genom en

Möjligheter4 2 och problem32 . .
årmål dag för 20 sedanförståelse för uppföljningsbara i änStörre

resultatet samspel mellan mångaKulturverksamheten i landet är ettrunt avom
intresse för uppföljnings- ochfinns grunden förHär ett gemensamtparter.

uppföljningar kulturverksamhetenTidigare år förekomutvärderingsfrågor. av
Senare Kultur-Landstingsförbundet,initiativ. harpå statligtmest genom

utveckla användbara verktyg förmålmedvetet förmätarprojektet, arbetat att
följdtillinom landstingen. Bl.a.uppföljning kulturverksamhet attavav

utvärdering ocksåi harbörjat tillämpas kommunernabeställar/utförarmodeller
bli vanligare.verksamhet kommit alltkommunal attav

påaldrig belystsfrågeställningarSamtidigt finns det omfattande ettsom
varit prioriterat områdekulturpolitisk forskning intesystematiskt Attsätt. ett

teoribildning harMetodutveckling ochviktig förklaring till detta.säkertär en
officiella statistikgenomförande. Deni skymundan för politikenskommit

beskriva produktionsförhållan-koncentrerad påfinns synnerligenär attsom
före-distribueras sporadisktmått på hurmedan olika kulturen ärden mer

orienteradeinte alltid påutnyttjande förekommerkommande. Mått på ärmen
information besökare eller användare.sättett ger omsom

minskad detaljregleringresultatstymin ochökad tonvikt på mål- ochMed g
lättareekonomiska bör detsida i fråga defrån statens varaom resurserna nu

indikatorerfinna påkulturverksamheterför myndigheter och att gemensamma
måttfinns mängd mätningar ochmåluppfyllelse. Det också prövatssomen
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under den gångna ZO-årspeiioden och kan fungera underlag försom som en
bred diskussion. Därmed inte har identiskagemensam be-sagt att parterna
hov.

Tydligare mål och Icriteriedzlskussioner I 974än

De kulturpolitiska målen från 1974 har inte varit lätta följa och utvär-att upp
dera. Bara undantagsvis på kultumiiljövårdens och arkivväsendets område-

har de konkretiseras delmål eller sektorsmål. Inget systematisktgenom- ar-
bete med finna kriterier, beskrivningsmodeller elleratt mått måluppfyllelse
har genomförts.

De övergripande mål vi föreslår också rikmingsgivandeär karaktär,av
vi har konkretiserat dem sektorsmål på flera områden. Sektorsmålmen börav

utarbetas på samtliga kulturområden. Regeringen i reglerings-anger numera
breven verksamhetsmål för enskilda kulturrnyndigheter, kulturinstitutioner
och bidragsanslag. Vi föreslår berörda kulturmyndigheter får i uppdragatt att

möjligt arbeta fram sektorsmål där ingasnarast sådana finns, framta
målindikatorer och lämpliga mått. Ett framtida uppföljningsarbete borde helst
kunna inledas i samtidigt mål för kulturpolitikenstort sett träder isom nya
kraft.

Grunden till utvecklingsarbete finns redan lagdett

Fr.o.m. budgetåret 1994/95 har medel överförts från SCB till statistikanvän-
dande myndigheter. Kulturrådet har fått beställaransvar och inrättatett en re-
ferensgrupp för kulturstatistik. I ingår för Kultur-gruppen representanter
departementet, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Folkbildningsrådet
och Riksantikvarieämbetet. Kopplingen till mediestatistiken upprätthålls

representation från Nordiska Dokumentationscentralengenom för Mass-
kommunikationsforskning NORDICOM. Ien samrådsgrupp, tidigaresom

knuten till SCB, ingick förutom ovannämndavar också ytterligareparter
några Presstödsnämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Sveriges-
Radio Konstnärsnämnden, Författarfondensamt och Filminstitutet.

Vi Kultun-ådets referensgrupp för kulturstatistikattanser viktigtär ett or-
i det framtida uppföljnings- och utvärderingsarbetet.gan Vi vill samtidigt be-

mindre myndigheter bör möjlighettona att följa arbete ochges att gruppens
kommaäven till tals i frågor kan beröraatt dem. Det därförär nödvän-som

digt referensgruppen arbetar med öppenhetatt övristor pågentemot parterga
medie- och kultummrådet.
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utvecklingen32.4.3 Den fortsatta

målGemensamt arbete och bland de offentligamed utvärdering finansiärerna
pd kulturomrddet

Grunden för konstruktiv framtida uppföljnings- och utvärderingsprocessen
uthålligti för uppföljning säkrarligger skapa de dataatt ett system som som

uppslutning såväl nationellbehövs. Då krävs regional och lokalsomen
nivå. Det därför viktigt brett samråd kommer till stånd mellanär att ett snarast

Kommunförbundetstatliga myndigheterna, och Landstingsförbundet.de
med diskussion framtida hantering deArbetet målen ochom av gemensamma

inledas omedelbart. På förbereder sigsektorsmålen bör det alla berördasättet
handlingremissarbetet för direkt efter riksdagsbeslutxviinstanser under ett

initiativ tillföreslår uppdraget sådan brett upplagd diskussionatt att ta en
Riksantikvarieämbetet Riksarkivetpå Kulturrådet med och aktivaläggs som

samarbetspaner.

Samråd med för kulturverlcsanzlzeternarepresentanter

synpunkter inhämtas från kultursektomParallellt med detta arbete behöver
uppföljning Vilka uppgifter behöver förhur behoven attut.om av ser man

sektorsmålen förmåluppfyllelse de Vad behövsstämma mot attegnaav
effekterna för nå målen Uppdraget initi-kunna värdera olika medel att attav

ansvarigdenna dialog bör ligga hos respektive myndighet i enlighet medera
myndighetssuuktur föreslagits i föregående avsnitt. Också i dettaden som ar-

offentligadet viktigt försöka eftersträva mellan debete är att tresamsynen
nivåerna.

Värdering behovet befintlig statistikav av

Värdet befintliga diskuteras. Inför diskussionendataserier behöver denav
dter-behövs vilka uppföljningar eller mindreinventering görssomen av mer

kommande. också sådan uppföljning utförs kultur-Den bör medta som av
Kulturrådet får genomförainstitutionema själva. Vi föreslår uppdragiatt att

sådan kartläggning. kan lägga grunden för statistikdatabas till-Denen en
gänglig för såväl på kulturområdet den vetenskapliga forsk-aktörerna som
ningen. leda begränsningDet också möjligt överblicken kan till ochär att en
förenkling datainsamlingen. inte självändamål för-den årliga Det är ett attav
länga dataserier haft sitt berättigande i tid, inte be-längresom en annan men
hövs. Det också angelägen uppgift samordna planera så in-ochär att atten

utvärderingsområdet inte dubbeltäckeri onödan eller brister isatta resurser
jämförbarhet.
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Vi vill samtidigt avråda från abrupt bryta existerande serier. Enatt över-
gång till glesare periodicitet eller begränsade urval eller institutio-av personer

kan under dengöras tid mätserier utvecklas. När det gäller hante-ner nya
ringen undersökningar eller mätserier avvecklas vill vi peka på möj-av som
lighetema för Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst i Göteborg SSD att

äldre data tillgängliga förgöra användargrupper inom främst forsknings-nya
området.

Mått pd kvalitet bör ökad uppmärksamhet

Det ovanligt kulturverksamhetär beskrivs med hjälp kvalitativa varia-att av
bler beskrivningar eller utbudets innehåll.t.ex. Detgenom av genrer som en-
kelt låter sig kvantiñeras tenderar också bli det vanligen följsatt som upp.

Mål- och resultatstyrning ställer ökade krav på kvalitativ information.
enkeltGenom bara luta sig det mätbara finns riskatt kunskapen tri-emot att

vialiseras. Vi vill därför utökad användning data be-uppmuntra en av som
skriver innehållet i kulturutbudet. Klassificeringar olika slag behövs förav att
följa utvecklingen olika eller Kopplingar mellan lånestatistikteman.av genrer
och de lånade böckernas innehåll analysmöjlighet.är Koppling mellanen tea-

och publikutfall Idag räknas föreställningartergenrer och uppsätt-en annan.
ningar på teaterområdet, statistiken medger inte beskrivningar hurmen ut-av
budets innehåll förändrats tidöver

I till Europarådets examinatorer kvalitetsbedömningarrapporten sägs att
inte fråga förär utvärderare och överlåter bedömningar kvaliteten att man av
till professionella kritiker. Vi har inte kunnat ñnna något försök därefteratt
systematisera dessa professionella kvalitetsvärdeiin gar.

Material skulle kunna ligga till grund för sådan analys samlas docksom en
på olika håll. Filminstitutet har databas innehållande filmrecensioner.en

Vid Lunds universitet finns databas konstkritik.över Inom litteraturveten-en
skapen har omnämnandeanalyser mått påanvänts kulturell framgång el-som
ler kvalitet. En inventering skulle förmodligen identifiera material.mer

Intervjuer med kulturlivets aktörer bör etableras metodsom

Det sällsyntär med undersökningsansatser i form djupintervjuer med insti-av
tutions- eller oimådesföreträdare kulturområdet. Publikrepresentanter eller
deltagare kommer sällan till tals. Detta slags kunskaper bör inhämtas i syfte

tolkningen de data regelbundetatt samlas in.nyansera av som nu
Genom utökad och fördjupad förståelse för exempelvis ambitioner hosen

upphovsmän och och för förväntningarutövare och upplevelser bland ar-
ochrangörer användare kan beslutsunderlagen för anslagsgivande myndighe-

och olika aktörer på tillföraskulturområdet dimensioner.ter Genomnya att
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statistikbilden identifierat kan fördjupas.belysa problem tolkningamasom
Djupintervjuer helt insikter och kunskaper. detta slagskan I regel lederge nya
studier också till kvalificerade kan i andra utvärde-hypoteser, testatssom en
ringsomgång. Utvärderingama skulle förbättras tillföras di-att nygenom en
mension rimligt respekten för försöken utvärderaoch det är anta att attatt

samarbete mellan kul-skulle öka i alla led. På detta område bordemålen ett
etableras i syfteturrnyndighetema och universitet och högskolor snarast att

utveckla fungerande metoder.

verksamhetsnivåbåde på och populationsrtivâBasstatistik behövs

skiljer inteden statistik f.n. samlas in alltid tydligt på beskriv-I som man
å sidan befolkningen å den andra. Arbetet medningar publik och ut-av ena

inte sällan svårigheter följa utvecklingen påvärderingsrapporten mötte att
befintligakultunområden. Skälen såväl data saknades dataolika att attsomvar

jämförbara.inte sinsemellan var
verksamhets- och befolkningsperspektiven. EnI praktiken behövs både

beskriva sin publik, medan de offentligainstitution har glädje kunnaattav
befolk-förändringar hos helaockså behöver mått på ochaktörerna vanor

kulturinstitutionemakunskap kan i sin användasningen. Denna tur t.ex.av
marknadsföring. ensidigt publik- ellerverksamhetsplanering Ettför och po-

Genom enbartpulationsperspektiv kan till felaktiga slutsatser.leda att t.ex.
och färre märmis-biljettforsäljningen få uppfattningen färrefölja kan attman

fler, de flitigaste besö-går i själva verket något medankor på de ärnärteater
så oftakama inte längre går

kulturinstitu-kulturområdet främst Kulturrådet- ochMyndigheterna -
överensstämmelse ochutveckla mått medtionema behöver tillsammans större

jämförbarhet.

ojffentligabör kunna hela detEkonomiska insatser imätas systemet

detaljerad.mycket Detstatliga anslagsgivningen kulturområdet görDen är
kulturekonomin mångasammanfatta den statligadet relativt enkeltär attatt

kulturutgif-jämförelse de kommunalaskillnad i medolika Det ärsätt. stor
tillvarierande forvaltningstradition har lettKommunernas antal och atttema.

för folkbi-kan identifieras kostnadernabara de kulturpostemastörstatre -
till studieförbunden. Landstingensblioteken musikskolan stödetoch samt
jämförelser offentligaekonomiska statistik utförlig, mellan deär tremer men

kategorieri finns för kommu-nivåerna kan i princip bara degöras somgrova
försöka redovisning de ekonomiska in-Parterna måste enas avnerna. om en

finns påockså avspeglar den kulturområdet.samverkan Desatserna somsom
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ekonomiska insatserna kraftfulltutgör styr-instrument och de börett kunna
följas klan och entydigt.

Att antal huvudkategorier inom kulturområdetettenas ekono-om vars
miska villkor kan belysas central, regional och lokal nivå, förvalt-oavsett
ningsfonner eller indelning i nämnder kan första detett görvara steg som
möjligt analysera huvuddragen i de ekonomiska prioriteringaratt man gemen-

Därefter kangör. diskussion föras punktbelysningsamt enskildhe-en om av
i anslagsgivningen. Dessa kan i regel grundas påter urval kommuner ochav

landsting och behöver bara vid enstaka tillfällen utvidgas till totalstudier.
Arbete med kommunurval tillämpas exempelvis Socialstyrelsen i vissaav
uppföljningar och utvärderingar. Erfarenheter bör inhämtas från detta arbete.

På de enskilda kulturområdena behöver olika underlag fram förnya tas att
möjliggöra värdering hur insatta kommer till användning. Ien av resurser re-

ñnnsgel något slags underlag för ekonomisk uppföljning och analys.
Emellertid saknas ofta mått på utvecklingen kostnaden enhet- det måav per

besök, utställning eller andra styckkostnader. Mått påvara per produktivi-per
eller effektivitet lyser så helttet med sin frånvaro. Den ekonomiskagott som

uppföljningen kulturverksamheten kan förbättras.av

Tydliggör användbarheten Iculturstatzlstikenav

Ett problem med den hittillsvarande statistildnsamlingen, inte direkt utta-som
lats indirekt framgått arbetet med utvärderingsrapporten,men som ärav att
myndigheter och kulturinstitutioner mfl. saknat incitament arbeta medatt sta-
tistiken. Motivationen följa verksamheterna statistik har varit lågatt genom

intenär själv kunnat de uppgifter lämnat. Viman nyttanse av man attmenar
det krävs pedagogisk insats för vända detta till positiv inställning.en att en
Berörda i de praktiska kulturverksamhetema måste uppleva de fårpersoner att
något tillbaka kunskap och möjlighet till utveckling. För detta krävs också-
lyhördhet för kulturverksamhetemas behov liksom för deltagarperspek-egna
tivet. Om målen ska kunna utvärderas meningsfullt i framtiden börsättett

försöka bygga kunskapsbilden nedifrån -inte uppifrån. Samtligaman kul-
turmyndigheter måste arbeta för detta.uppmuntras att

Underlag behöver också fram för stärka kunskaper och utvecklatas att
de pedagogiska insatserna. Att ökat.ex. delaktigheten i kulturlivet iär stor

utsträckning fråga motivera. Vi välkomnar det kulturpedagogiskaen attom
arbete vid Kulturrådetgörs ytterligare ansträngningarsom attmen menar
måste till för utveckla praktiskt fungerande kulan-pedagogikatt en
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Behov omvärlds- och framtidsorienteringav en

viktigt återkommandeDet registrera sådanaär förändringar i samhälletatt som
få återverkningareller börkan kulturområdet.

kulturomrddetAtt regelbundet förse med kulturpolitiskt relevanta om-
vårldsbeskrivningar och framtidsbilder bör uppgift för de myndig-trevara en

Kulturrådet, Riksantikvarieämbetetheterna och Riksarkivet i samverkan med
för framtidsstudier.Institutet Vi Föreslår underlag fram med sådanatt tas en

periodicitet det kan in i utformningen myndigheternas fördjupadevägasatt av
anslagsframställningar och därigenom också bli till och glädje för andranytta
inom kultursektom.

Det finns ytterligare skäl rikta blicken också andra samhällssekto-att emot
Kulturområdet omfattar fler verksamheter dem inordnatsän underrer. som

departementet. Kulturområdetdet tillförs betydande belopp också frånegna
andra departements verksamhetsområden. Studieförbunden, finansierassom

utbildningsdepartementets budget, spelar viktig roll erbjudaöver atten genom
lokalt kultumtbud möjligheter föroch människor själva kultur-utövaett att

verksamhet Kultunniljövården tillförs betydande belopp via landskapsstödet
från jordbruksdepartementet också beredskapsmedel via arbetsmark-men

Ävennadsbudgeten. många konstnärer får via arbetsmarknadspolitiska insat-
möjlighet till fortbildning eller beredskapsarbete. Att helhetsbildser ge en av

ocksådetta uppgift för instanserde fårär bevakaen ansvaret attsom om-
världsfrågorna.

kulturpolitisktStöd till relevant forskning

kulturpolitisktDen relevanta forskningen framstår fortfarande isom svag
Sverige utveckling gång. Kulturrådetäven stöder visserligenärom en
sedan något år forskning vid högskolan kring såväl publikarbete som
kulturpedagogik kulturvetenskap emellertid ingen disciplin.ärmen egen
Forskarutbildning saknas helt.

inteDet har varit möjligt inom för Kulturuuedningen genomföraatt ramen
någon total kartläggning befintlig forskning området. Att göraav nu en
sådan kartläggning viktigt för framtida diskussionerär ett steg om
forskningsverksamheten inom kultursektom.

I kombination med den inventering vi föreslagit befintligasom av upp-
följningar och bedömningar vid landets olika kulturinstitutioner och andra
kultun/erksamheter kan solid bild kunskapsläget områdeten av ges.

För få hjälp utveckla användbara mått behövs i framtiden ökatatt att ett
städ för kulturpolitiskt relevant forskning Sverige. Framför villi allt vien
betona frågeställningar syftar till belysa kulturverksamhetens kvaliatt attsom
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professionelltsåväl värderad upplevshur den besökare eller utö-tet, som av
fält där utvecklingsarbete skulle behövaär göras.ett ett stortvare,

kapitel 31I har vi tagit dessa frågor bl.a. väckt fråganoch ettupp om cen-
för kulturforskning.trum

Tänkbara för förbättrad utvärdering32.4.4 steg

Vi föreslår här för stärka möjligheterna till framtida utvärderingväg påatten
kulturpolitikens område.

Tydligare uttalat utvärderingsansvar för myndigheterna

Kulturrådet fâbör uppgiften det övergripandeha utvärderingranrvaret föratt
kultur- och medieverksamheten. Rådets nuvarande för uppföljning,resurser
utvärdering, forskningsfrämjande insatser och statistikproduktion behöver då
förstärkas. Fungerande mediestatistikproduktion, främst vid NORDICOM,

bibehållasbör samarbetet bör utvecklas ytterligare. Detsamma gäller rå-men
dets samarbete med Filminstitutet, Folkbildningsrådet och departer som cen-

institutionernatrala musik- och museiområdena.dans-, Det ritn-ärteater-,
ligt kulturinstitutionema själva för delta i denäven avsätteratt attresurser
övergripande utvärderingen kultur- och medieverksamhet. Om uppgiftenav

utvärdera måluppfyllelse effekter olika insatser inteoch får utvär-att av syns
deringen lätt undanskymd plats. Därför bör föravsättsen resurser som upp-
följnings- utvärderingsverksamhetoch i myndigheternas institutio-ochsynas

anslagsframställningar och budgetar.nemas
Det önskvärt Kulturrådet också försöker utveckla och fördjupaär att sam-

arbetet kring utvärdering Landstingsförbundetmed och Kommunförbundet.

Fler initiativ till tillämpad forskning behöver tas

Kulturpolitisk forskning i principomfattar den forskning i dag bedrivssom
olika institutioner.många frågeställningarvid De relevanta för detärsom

kulturpolitiska området kan ha problem finna sin naturliga forsknings-att
miljö. Vi har väckt tanken på för kulturforskning. Kulturmyn-ett centrum
dighetema, främst Kulturrådet, har här viktig roll. Det räcker alltså inteen
med löpande följa och utvärdera verksamheten. Metodutveckling behöveratt
genomföras och det krävs arbete med teoriutveckling och prövningäven av
alternativa teoretiska modeller.

Rent allmänt tycks på massmedieonnådetdet lyckats väl medsom om man
förena forskning, myndigheter vissaoch bransch in-att runt gemensamma

Branschen fungerar forskningensavnämare resultat hartressen. som av men 559
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också initiativtagare bidragsgivarerollen och till akademisk forskningsom -
dock huvudsakligen forskning.tillämpad Myndigheterna beställer undersök-
ningar och också forskningen. medieområdetdata till På finns för-ettger nu
slag särskilt för massmedieforskning.programstödettom

Vi därför medieområdetsdet olyckligt lösa kunskapsbe-att attmenar vore
hov in det vidare, kulturpolitiska, perspektivet bilden.ivägaseparat utan att
Myndigheter, kulturinstitutioner och mediebranschen har möjligheterstora att

vissasamordna sina datainsamlingsbehov. Kunskapsinhâmtandet kringav
massmedier och kulturverksamhet borde kunna i därett systemannan samsas

möjliga effektivitet synergi eftersträvasoch då det insamlinggällerstörsta av
basdata. Detta behöver diskuteras ytterligare.

Kunskapsutvecklingen förutsätter också kontakter utanför landets gränser
och bör möjliggöra överblick inte bara den nationella situationen, utanav
också i övri Norden, iden Europa och den övri världen. Inte minstga ga
Europarådets exarninationer och inrättandet världskommissionen för kulturav
och utveckling har gjort det fruktbara i informationsutbyte tydligt. Efterfrågan
på jämförande data kommer inom föröka EU-samarbetet.att ramen

Sammanfattning 32.4avsnittav

För atti framtiden kunna följa och utvärdera graden måluppfyllelseupp av
och effekterna olika för nå målenmedel behövs tydliga samarbetsfor-attav

och insatser inom kulturområdet. Vi föreslår också attmer gemensamma en
omvärlds-tydligare tyngdpunkt läggs på och frarntidsbevakning. För att

åstadkomma detta behövs insatser flera olika områden.

I kapitlet betonar att

det viktigt kulturpolitiska mål diskuterasoch medel ochär att-
till lcriterier imätbara och indikatorer dialogöversätts en

myndigheterna emellan och mellan de offentligatre
beslutsnivåema,
kultunnyndighetema bör informera motiv för uppföljningarom-
och utvärderingar och underlätta resultaten kan användasatt av

uppgiftslämnare,olika
uthålligtdet behövs säkrar nödvändiga data förett system som-

uppföljning och utvärdering,
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de ekonomiska insatserna kulturområdet i vid mening bör-
regelbundet belysas så olikasamspelet mellanatt
samhällssektorer tydliggörs,

kommuner och landsting bör komma överensstat, snarast-
form för redovisning de ekonomiskaom en gemensam av

insatserna på kulturområdet,
samarbete mellan medie- och kulturområdet beträffande informa--
tionsinsamlande bör diskuteras for möjliga effektivitet ochstörsta
synergi.

kapitlet föreslår viI att

Kulturrådet får övergripande utvärderingsansvar för kultur- ochett-
medieverksamheten,
Kulturrådet i uppdrag inventera och katalogisera befintligaattges-
kulturundersökningar och mätserier i syfte underlag föratt ge en
diskussion framtida uppföljning och utvärdering,om
Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet Riksarkivetoch i uppdragges-

regelbundet förse kulturonrrådet med relevanta omvärlds- ochatt
framtidsbedömningar,

kartläggning kulturpolitiskt forskningrelevant i Sverigeen av-
kommer till stånd,snarast

ökade for Kulturrådets stöd till den kulturpolitisktavsättsresurser-
relevanta forskningen för rådets uppföljnings- ochsamt
utvärderingsarbete.
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finansieringochKostnader33

viföreslår ökadekulturpolitikenvi villinriktningförverkliga denFör att ge
för-Huvuddelenområden.antalinomstatliga insatser permanentaett avser

budgetförsvagningar vileda tillreformema inte skaFörstärkningar. geratt
reformtakten blirochstorlekfinansieringskällor. Insatsernasförslag tillockså

förändringarnavipunkter föreslårnågrafinansieringen. Påberoende attav
övergripande karak-haftvån uppdrag harEftersomnågra år.genomförs över

ñnansierings-insatserna ellerstorlekenpreciseravarkenvi valthartär att av
detalj.källorna i

insatser liggerökadevåra förslag tilliTyngdpunkten

ungdom,barn och-
hela landet,verksamhet över-

verksamhet.konstnärlig-
avseende.iresultatavsedda äninsatsernaMånga är ettatt mergeav

konsekven-ekonomiskaharvi deförslagsammanfattarföljandeI det som
hänvis-avsnittkapitel elleri respektiveåterfinnsmotivBakgrund ochser.
fårvåra förslagbilden allakomplettaDeninom parentes.ning görs manav

7-32.kapitelfinns i slutetsammanfattningarde somgenom

insatserstatligatill ökade33.1 Förslag

ungdomochBarn

kapitelkapitel 10 i9 och ungdomkapitelVi behandlat barnhar separata
betydligt mellanskiljer sigintressenförutsättningar ochför markera attatt

undervi dock förslagensammanfattarHärolika åldersgrupper. gemensam
rubrik. Vi föreslår:

sig kulturellatillgodogörahur barn kankunskapenför ökaInsatser att om- mellanförmetodermodeller och mötenutvecklaförupplevelser och att
9.4.l.tidsbegränsatkulturen och barnen

9.4.2.kulturi skolanlångsiktig satsningEn-
10.2.kulturella skapandetill ungdomarsStöd eget-

l0.l.multimedieverkstädersatsning påEn-
2l.2.4.ungdomsteaterbam- ochi frågaEtt nationellt uppdrag om-

musik-dans- ochfria"länskonstnärer",förslag nedanVåra teater-,om
också barn ochkonstnärlig verksamhet kommerövrigt stöd tillochgrupper
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Verksamhet landetöver hela

I alla förslag under rubrikerna Barn och ungdomstort sett och Konstnärlig
verksamhet ökar möjligheterna till bred kulturverksamhet hela landet.överen
Till det ska läggas:

"Länskonstnärer" inom olika kulturomrâden 8.3.4.- Ökat stöd till kulturföreningar 14.4.2.
Stöd till regionala ñlm- och medieverkstäder 26.3.3.
Insatser för stärka och utveckla det samiska kulturarvet l 1.3.att

Vi föreslår också bidragssystem för regionalt verkande kulturinsti-ett nytt
tutioner med andel rörliga grundbidrag och delvis andra prioriteringarstor än
hittills inom 20.4.2, 21, 222.2.systemets ramar

Vi föreslår också regionalt inflytande del Rikskonsertersöverett ochen av
Riksutställningars medel för produktion och spridning konserter respekti-av

utställningar.ve

Konstnärlig verksamhet

Vi föreslår kraftig ökning stödet till konstnärlig verksamheten av
Ökade bidrag till konstnärlig verksamhet i form långtidsstipendier,av-
andraarbetsstipendier, projektbidrag 16.2.3.m.m.
Ökade till Centrumbildningar för arbetsskapande insatserresurser-
16.4.2.
Ökade möjligheter till fortbildning och vidareutbildning vid de konstnärliga-
högskolorna l6.4.2.

Vi föreslår också ökade insatser på olika konstområden:

Genreproñlering musikområdet, uppbyggnad under treårsperioden-
23.2.3.
Ökade bidrag till fria dans- och musikgrupper 21.3.2, 222.2,teater-,-
23.2.3 och samisk teaterinstitution 2l.2.7.en
Insatser för bredda dansincresset 22.2.3 och dokumentera dansatt-
22.2.5.
Utvidgad utställningsersätming 24.2.2.-
Bidrag till regional filmproduktion 26.3.3.- Ökat internationellt utbyte 7.3, 24.2.6.
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Övriga förslag till ökade insatser

föreslår också:Vi

på det tidigareSatsningar på utveckla IT kulturområdet nämndaatt genom-
till mulrimedieverkstäder, samordning databaser inomstödet genom av

kulturområdet i "Kulturnät Sverige", informationsstationer folkbibliotek
utvecklingsinsatser på multimedieområdet 17.6.samt

arkitekturpolitiskt handlingsprogram 25.4.1.Utarbetande ettav-
museiområdet, vår tidTvå nationella uppdrag på dokumenteraett att egen-

läromedel 28.2.5.och utveckla museetett att som
mastersutbildningkompletterande ettårig museiutbildningInrättande av-

28.2.6.
Ökat organisationer 1.2.stöd till invandrarnas l-

uppföljningmyndighctsuppgifter kommer till, framför allt för bättreVissa
kulturpolitiken 32.4. Vi föreslår också designrådutvärderingoch ettav

24.2.4.

33.2 till ñnansieringskällorFörslag

nivåregionalFörändringar relationerna mellan central ochi

för 80% den totalaVi redovisat vi inte börhar att att statenanser svara ca av
90% offentliga bidragen till länsmusiken. Vi fö-finansieringen och deavca

avtrappningreslår därför minskade statsbidrag till länsmusiken genom en un-
23.2.3.treårsperiodder en

Stockholm i ökad utsträckningfinansierade kulturen i börDen statligt
medfinansieras Stockholmsregionen. Sammanlagt nästanstatensatsarav

centrala imiljard på Operan i Stockholm, Dramaten och1 kronor museer
institutioner deStockholm. medfinansiering dessaEn motsvararav som re-

kulturinstitutioner i Göteborgsregionen och Malmö-gionala satsningarna på
Stockholmsregionen i intervallet 600-regionen innebära bidrag frånskulle ett

finansie-700 miljoner och landstingskronor. Kommuners gemensamma
symfoni- kammarorkestrar ochringsandelar regionala ochteatrar, museerav

50-85 %. motsvarande regionalt fmansie-varierar och ligger i intervallet Ett
finansiera-Stockholmsregionen i förhållande till statligtringsansvar för de nu

500-850bidrag i storleksordningende kultur-institutionema skulle leda till
kulturinstitutioner i Stockholmmiljoner Bidragen till regionalakronor.

uppgår till 65 miljo-länsmusik Folkoperanlänsmuseum, stadsteater, samt
Stockholmregionen bidrardärför det rimligtkronor. Vi äratt attmenarner

kulturinstitutionema i Stockholm.finansieringen de statligamed del aven av
satsningar nationell betydelse idet statliga medel frigöras förPå börsättet av

tillAlternativen bidragen statliga institu-andra landet. reduceradelar är attav
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tioner i Stockholm och/eller dereducera statliga bidragen till regionala institu-
tioneri Stockholm 20.2.2.

Vi föreslår också:

vissEn koncentration Riksteaterns uppdrag 2l.3.3.av-
En viss minskning anslagen till Rikskonserter och Riksutställningarav-
23.2.3, 28.2.8.
Att för Stockholms Blåsarsymfoniker utgår Rikskonsertersansvaret ur-
uppdrag och länsmusik i Stockholms län stödsatt grundersamma som
den i andra län regionen huvudmannaskapetövertar för orkesternom
23.2.3.

OperanAtt i Stockholm och Dramaten i ökad utsträckning finansieras med-
biljettintäkter 2l.3.4.
Att Nämnden för utställning nutida svensk konsti utlandet NUNSKUav-
avvecklas 24.2.6.

Andra finansieringskâllor

föreslårVi medel Allmänna arvsfonden i ökadatt utsträckning ska kunnaur
föranvändas stödja ungdomars kulturella skapande l0.2.att

I avsnitt l6.4.2 redogör vi för vara förslag vissa medel förs överattom
från Arbetsmarknadsdepartementets till Kulturdepartementets budget. Dels
föreslår vi Arbetsmarknadspolitiska medel utbildningsinsatseratt som avser
förs till de konstnärliga högskolorna för den fort- och vidareutbildning visom
konstaterat det ñnns behov Dels föreslår vi arbetsmarknadspolitiskaatt attav.
medel stöd till fria enskilda konstnärer och kulturinstitu-som avser grupper,

Överföringarnationer överförs till kulturomrädet. ska motsvara permanenta
och strukturellt avgränsningsbara insatser, eftersom vi det finnsattanser en
styrka och konsekvens i arbetsmarknadspolitiken omfattar alla, dematt även

konstnärligtär verksamma. De överförda medlen ska användas försom att
skapa arbetstillfällen utifrån kulturpolitiska prioriteringar.nya

Inom för EUzs strukturfonder och särskilda har möj-ramen program nya
ligheter för stöd till kultur Bl.a. insatseröppnats. bör för stärka ochatt ut-

Ävenveckla det samiska kulturarvet finansieras med EU-medel. insatser för
kulturmiljövården kan komma ökas EU-medel inom jordbrukssek-att genom
tom.
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på kultur33.3 Moms

den svenskahar frågan hursvenskt inträde i EUanledningMed ett omav
inom EU aktualise-regler gällerska till demervärdesskatten somanpassas

undantaget fråninnebär det generellafram bl.a.har lagtsFörslag attrats. som
slopaskonserterför inträde tillskatteplikten teatrar, mm.

i detmedlemskapet EU nöd-uppfattning inte det svenskaEnligt vår gör
gäller kultur-nuvarande momsreglerändraför närvarandevändigt somatt

vilka Skattereglerbeslutaenskilt medlemsland kanVarjeområdet. om som
kulturområdet.gällaska

vi reduceradkulturområdetinföraslikvälSkulle attanser enmoms
inom kultur-möjligt strukturenbör detDetbör tillämpas. göraskattesats att

påverkas beslut inom skat-inte direktväsentligt behålls ochområdet i allt av
eventuellkonsekvensernasamtidigt betonateområdet. Vi vill att av en moms

fattas.noggrant beslutanalyseras innankultur börpå
avsnittframhålls i 27.1.2kulturområdetpå bör,eventuellEn sommoms

omfatta litteratur. Detlitteraturornrådet,på ärinsatser ävenStatens fortsatta
statliga stöden litte-innebär deförändring samtidigtsådanrimligt attatt en

raturområdet övervägs.
Även Möjlighe-mornsfrågan.ñlmpolitik berörs26.3 utvidgadi avsnitt En
att ñlmavtal hängermedkonstruktioneni framtiden behållaäven ett sam-ten

framhål-sida har detFrån filmbranschenskulturmoms.med frågan omman
imed villkoren6 % kan förenasinte överstigerlits att momssats nu-somen

varande avtal.

1 UtredningenslutbetänkandeEG.Mervärdesskatten ochSOU 1994:88: av
567skatterna.de indirektaEG-anpassningteknisk avom
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Elisabeth IeetwoodF och Bertil Norbelieav

Folkbildningens uppgifter

Utredningens majoritet förordar ökade satsningar på rad områden. Försla-en
syftar till öka delaktighet och i olika kulturverksamheter.attgen engagemang

Metoden den i Sverigeär det gällergängse när kulturornrådet: verksam-mer
het häver eller utökade bidrag. Det gäller projekt kultur i arbetslivet,nya som
vården eller i bostadsområden. Det gäller särskilda insatser medie-t.ex.som
verkstäder. Det gäller insatser för särskilda målgrupper barn ochsom ung-
dom eller invandrare.

Utredningen har i sina diskussioner konstaterat denna insatseratt typ av
ligger de uppgifter inära dag åvilar folkbildningen, framför allt studie-som
förbunden, inte dragit den naturliga slutsatsen de aktuella verksarnhe-men att

också bör skötas folkbildningen inom för ordinarietema anslag.av ramen
Vi kan inte finna detta rimlig ordning.är Folkbildningen haratt en av

statsmakterna givits frihet för bedriva sin verksamhet in-stor atten utan
blandning. I detta ligger också givit folkbildningenatt staten ett attansvar en-

sig i verksamheter. Det intekan rimligt ytterligare medelgagera nya attvara
ska tillkomma för folkbildningen ska sig i informationsteknolo-att engagera
gin, medieverkstäder elleri olika kulturfrågor. Det måste skegruppers genom

fortgående omprövning och förnyelse den verksamheten.en av egna
Enligt vår uppfattning borde kommittén tydligt uttala i folkbildningensatt

frihet ligger också på sig uppgifter aktualiserasett att taansvar nya som av
utvecklingen. För detta ska inte krävas nya resurser.

Ökade till kulturresurser

Kultumtredningens majoritet uttalar sig for ökade offentliga utgifter raden
områden.

Även de olika ändamålen kan välmotiverade för-stämmerom synas vara
slagen illa med de kravöverens på återhållsamhet offentligamed utgifter som
ålagts alla statliga utredningar enligt direktiv 1994:23. I direktiven attanges
alla utredningar Kulturutredningenäven förutsättningslöst ska pröva om- -

offentligt motiveratärett engagemang
Utredningen har i kapitel 5 analyserat motiven för offentligt finansierat

kulturstöd. Analysen fullföljs dock inte så alternativen fortsatt, minskatatt
eller indraget offentligt stöd diskuteras. I utgår majoritetenstället från att en
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gång givna ekonomiska står till buds för fortsatt användning tillresurser
ändamål eller för omfördelning till verksamhet inom kulturom-samma annan

rådet.
Enligt vår uppfattning har Kultumtredningens majoritet inte löst uppgiften

Överenligheti med vad 1994:23direktiv lag präglas i stället betänkan-anger.
det majoriteten förespråkar ökade till mängd verksamheter.attav resurser en
Utredningen väljer inte föreslå några konkreta belopp. I stället förordasatt
eller föreslås verksamheter bör få ökad vikt eller omfattning. Detta innebäratt

i flertaletdock fall factode ökade offentliga utgifter för landstingenstaten,
eller kommunerna.

fallI de landsting eller kommuner för verksamheten strideravses svara
uttalandena fmansieringsprincipen inte ska åläggamot att statensom anger
landsting eller primärkommuner utgifter samtidigt anvisa medel här-utan att
för.

Med den valda metodiken uteblir också kritiskaden prövning de offent-av
liga åtagandena enligt tilläggsdirektiven. Utvecklingen under årde vårasom
studier visar på omfattande utbyggnad regionala institutio-t.ex.avser en av

Detta borde kunna leda till hårdare prövning de uppgifter åvi-ner. en av som
Rikskonserter,lar Riksteatern Riksutställningar.och
Sveriges ekonomi tillåter inte landsting eller kommuner på sigatt stat, tar

offentliga utgifter. Det ankommer på dem verksamma inomärnya som
kultursektom solidariskt sitt för den ekonomiska helheten. Föratt ta ansvar
kulturpolitiken ska ledstjärnan densamma för offentligtvara som annan
finansierad verksamhet: kritisk prövning i syfte få möjliga utbytestörstaatt av
insatta medel.
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Norbelie, Stina Gustavsson, Charlotzeleetwood, BertilElisabeth Fav
Alwa Wennerlund LarssonochBranting

framtidensStiftelsen kultur

kommer från olikabidragen till kulturverksamhetenvärdeDet är attstortav
fria från varandra. Vi tycker därförinstitutionerfrån ochhåll ärsomorgan-

fördela sinaStiftelsen framtiden kultur medelangelägetdet rättär attattatt ges
bidragsförmedlare.inflytande andraavgörandeutan av

gäller den betydelsemajoritetens uppfattning vad detVi instämmer i stora
för utveckling och förnyelseframtidens kultur kommer haStiftelsen attsom

partiersamtligaglädjandeinom kulturlivet. Det är överensär att numera om
detta.

behov finnskonstatera detvårt arbete har vi kunnatUnder stora som av
tillkulturområdet, inte minst det gällerinsatser inomökade när mer pengar

kulturaktiviteter.handikappadesungdomars ochbarns,
framtidens kultur deladestillfället då från StiftelsenVid förstadet pengar

olika kulturprojekt. Men det finns403 000 kronor till 52fördelades 18 utut
350 hade inkommitl ansökningarprojekt blevmånga bra utan pengar.som

utdelningstillfälle922 miljoner kronor. Nästa be-sammanlagtuppgående till
ytterligare 30 miljoner kronor kommer1995, dåslutet höstenräknas till caav

delas ut.att
majoritet förordar, nämligen utdelningutredningensSkulle vi följa vad en
blir utdelningen ganska liten.enbart avkastningen på kapitalet,av

Vi förordar därförinom de tio åren.Pengarna behövs närmaste att ut-ca
stiftelseförordnandet,i ursprungligaredningen vidhåller står detvad som

tio år eko-nämligen Stiftelsen sitt syfte under minstska tillse attatt genom ge
Genomnomiskt nyskapande kulturprojekt.stöd till långsiktiga och att suc-

möjlighetockså kapitalet detcessivt inte bara förbruka räntan attutan ges un-
välbehövlig markering kulturens betydelsede kommande årender göra aven

denna satsning på kultur.extragenom

Förslag bibliotekslagom

bibliotekslagUtredningens majoritet föreslår införs.att en
förbehov lagregler-ingEnligt vår finnsuppfattning inget att garanteraav

Folkbiblioteken kommunernas ochtillgången till folkbibliotek. är ansvar
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kommunerna i dagär måna fungerande biblioteksverksamhet. En lag-om en
stiftning såledesär onödig.

Däremot kan bibliotekslag komma till intäkt för lagens bokstaven att tas att
uppfylles och insatser intedärutöver erfordras. Ambitionema kan därmedatt
komma lägresättas lagstiftningän inte fanns.att om en

Därutöver instämmer vi i särskilt yttrande avgivet kommunförbundetsav
sakkunnige Ants Viirman.
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Persson-GripElisabethav

musikskoloravsnitt 9.4.3 behandlar och kulturskolor bordeJag att somanser
för tillsammans med kom-i förslag ska ta attmynnat ut att staten ansvarom

inrätta i varjemusikskoloma och kulturskolor kommun.utvecklamunerna
den del beskriver musik-inget invändahar däremotJag mot textenatt av som

reservationmin också direkta citat frånkulturskoloma. Vissa delaroch ärav
betänkandetexten.

tredje i avsnitt 9.4.3 slutar i många kommuner allt-Från stycket som
jagför svag" skatextenattanser vara:

Även fåttmusikskolan har bred förankring och har erkännande iom en
På kommunalmusikkretsar finns inget entydigt för verksamheten.ansvar

finns ingen självklar enhetlig uppfattning musikskolomasnivå och rollom
förhållanden ibland förkla-organisatoriska tillhörighet. Dessaoch anges som

besparingar har drabbat många musiksko-ringar till års kommunalaatt senare
lor hån.

sin avgifterna kraftigt och elevantalet min-Det har i lett till ökat atttur att
socialaDärmed risken för den redan uppenbara snedrekryte-skat. ökar att nu

förstärks.ringen
Mångaflesta musikskolor också andra problem. eleverDe brottas med är

börja alltför många efter några år och detintresserade spela tröttnarattav men
få fortsätter de blivit 17--18 år.närär som

i kulturlivet "GanskaOm dessa Kulturrådet i "Att vidga deltagandetsäger
musikinstrument då de börjar förvärvsarbetamånga ungdomar slutar spela

utsträckning poj-då bildar familj. slutarieller de Flickorna mycket större än
helt25-årsåldem kvinnodorninansen bland musikutövarekar. I har nästan

försvunnit. Det sammanlagda bortfallet så andelenär stort att vuxna som re-
60-talet."gelbundet spelar musikinstrument påi dag inte änär större

fri-Vi egentligen inte så varför ungdomarna slutar. Andramycketvet om
tidsinuessen, skolan all tid, kamrattryck iblandtar etc. uppges som svar.

i avgiftsnivå-Men frågor måste besvaras också vilken utsträckningärsom
och organisatoriska och pedagogiska faktorer i musikskolans verksam-ema

bidrar till intresset.het det svalnande
musiksmak i fokusKanske det vidmakthållas elevernaskan sättsegnaom

i grupp Vad händer lämnar denoch tid spelaägnas att omom manmer
och i tillsammans teatetin-reproducerande musikutövningen stället medrent

musikaltresserade kulturskoleelever gör en
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Kulturutredningen skriver:
"Ett vidgar intresse för kulturellaolika uttrycksformer har lagt grunden till
förändring vissa tillmusikskolor kulturskolor. Sådan verksamheten av ge-

nomförs på elevernas fritid och ska inte förväxlas grundskolormed väl-som
jer kultur proñlormåde och därför kallar sig kulturskolor.ettsom

En särskild studie Kulturutredningen låtit genomföra visar tju-att ettsom
gotal kommuner hade våren 1994 någon form kulturskola. Ytterligareav

25 kommunerdrygt hade långt framskridna planer införa kulturskola.att
kännetecknar dessa erbjuderDet de frivillig ochär regelbundenattsom un-

dervisning i åtminstone uttrycksformema musik, bildkonst, danstre teater,av
film/video efter skoldagensoch slut. En ambition vidare integrationär att en

mellan olika konstnärliga uttrycksformer ska komma till stånd. Därmed blir
verksamheten i kulturskolor projektinriktad och sig utgångspunkt i detar

erfarenheter. Betoningen samverkan och kreativitet blirungas egna mer
framträdande betoning reproduktion färdigskriven musik, någotän av som
i hög grad hittills präglat musikskolans arbetssätt."

Jag kulturpolitik för förstabam i hand ska handla demattanser attom ge
möjligheter till konstnärligt skapande och till konstnärliga aktivite-eget egna
ter.

Utveckling musikskolor till kulturskolor eller kulturskolorstartav av nya
kan och utveckla barns intresse För konstnärligmöta och kulturell verk-som

samhet och olika uttrycksformer synnerligen angeläget.är Det bör vara en
statlig uppgift tillsammans med kommunerna bygga kulturskolor iatt upp
varje kommun.

Kulturskolan kan bidra till berika hela skolans arbete bådeatt genom sam-
verkan med skolans ordinarie undervisning och förstärka skolansattgenom
roll kulturinstitution. Som exempel på organisatorisk samarbete kansom

samutnyttjande lokaler de flesta skolor stårnämnas efter dentommaav or--
dinarie skoldagen. Möjligheter kombinera tjänstgöring i kulturskolaatt en
med lärartjänst bör kunna till bidraoch till öka Förutsätt-tasannan attvara
ningarna för kulturens integrering i skolan.

Livakti kulturskolor kan också bli tillgång i det lokala kulturlivet.ga en
Kulturutredningen har betonat vikten de statliga eller statsstöddaattav

kulturinstitutionema vidare arbetssätt 20.3.avsnitt Samarbetel. ochantar ett
samverkan mellan olika institutionernade och amatörverksamhet och an-angö-

och mellan olika institutionernade exempel.även ärrer
Jag kulturinstitutionema särskilt bör uppmärksamma kultursko-attanser

uppbyggnadloma och på olika medverka till deras utveckling.ochsätt
Även de föreslagna länskonsmäremf inom olika kulturområden bör vara

till hjälp i kulturskolomas verksamhet.
En viktig slutsats utvärderingen kulturvanoma, allaär att trots sats-av

ningar de 20 åren i inte ändrats kapitel 8.stortsenaste sett
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Mina förslag innebär genomgripande satsning på barn och ungdomarsen
skapande kulturaktiviteter. första handI kommer det positivt föregna att vara

de barn och ungdomar får del kulturskolomas verksamhet. Mensom av ett
tidigt grundlagt behov och tillvarataget intresse konstnärliga uttrycksfor-av

hos många fler människor också förutsättningär för vi i framtidenmer en att
ska uppnå den delaktighet i kulturlivet varit och viktigtär mål förettsom
kulturpolitiken. I dag "fostras" morgondagens kultumktivistcr

En särskild utredning bör lämna förslag på i vilken form det statliga med-
för musik- och kulturskoloma ska utformas liksom vilkenansvaret myndig-

Skolverkethet- eller Kulturrådet- ska ha tillsyn verksamheten.översom
Den bör också förslag på vilka omfördelningar inom nuvarande budgetge

måste för finansiera degöras statliga åtagandena.attsom nya

575





Reservation

Ewa Larssonav

Jag ställer mig bakom förslaget de fem målentill för kulturpolitiken men ser
andra till hur dessa mål kan förverkligas. Framförvägar allt jag kritiskär mot

alltför låga ambitionsnivånden för vad kulturen får kosta. Utredningen har
utgått från nollsummespel. Med hänsyn till ansträngda ekonomi harett statens

omfördelning medlen inom den givna budgetramen. Jagaccepteratman en av
och Miljöpartiet det just på grundtvärtom vår inhemskaäranser av
lågkonjunktur vi mycket på kulturlivet. I national-satsar extrasom
budgetsammanhang kostnaden för kulturen ringa.är Men priset för män-att
niskor lider brist på inspirerande och utvecklande upplevelser förödandeär
högt. Ett rikt och aktivt kulturliv den nationella identiteten självrespekt.ger
Det nödvändigt för människor ska finna kraftär vidare-att att renovera,
utveckla förnyaoch vån kulturelltland, och ekologiskt ekonomiskt

Jag delar Kulturutredningens analys kulturpolitikens betydelse i tidav en
samhällsomvälvning. En allt automatiserad och effektiviserad indust-av mer

riproduktion innebär inte bara förändrade kompetenslcrav också minskadutan
efterfrågan på arbetskraft. Detta kan motverkas ökad produktion inomgenom
miljöområdet på kretsloppssamhället.väg Fortbildning inom miljöom-mot
rådet blir nödvändigt inom allt fler sektorer.

Men det också inom den expanderande tjänste-är och inforrnationssektom
de finns,arbetena där teknik möjliggör distansarbete inom alltsom nya ny

fler yrkeskategorier. Eftersom denna sektor kunskapsintensiv kommerär
fort- och vidareutbildning återkommandebli inslag i yrkeslivet. Dennaatt ut-
veckling innebär arbetsplatsens traditionella roll förändras,sammantaget att
något i övergångsskede fåkan allvarliga sociala konsekvenser. Ar-ettsom
betsplatsen många människor utlopp för kreativitet och viktig delärger en av
deras sociala kontaktnät. Kulturpolitikens roll i detta läge stimuleraär att nya
mötesplatser för skapande och social samvaro.

Mina invändningar utredningens delförslag följande:ärmot

Kapitel 16 En samlad konstnärspolitik

Skapande talang nödvändigt inte tillräckligt förär villkor kunnaett attmen
leva drägligt sin konst. Det krävs också talang för marknadsföring och
fingertoppskänsla för vad värderas dem eller indirektdirekt på-som av som
verkar lcriteriema för stipendieutbildning Frågan statligt stöd kanetc. om ges
till konstnärer i generella och/eller selektiva former återkommandeständigtär 577
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i den kulturpolitiska debatten. Eftersom konstnärligt skapande och
konstupplevelse frånutgår subjektiv gårkänsla det självfallet inte ställaen att

några enkla generella kriterier för vad god kvalitet. Konstnärsstö-ärupp som
det har därför tiderna varit selektivt och tilldelats efter individuellgenom
prövning. Detta konstformer med akademitradition och missgynnargynnar
andra former skapande och konstupplevelse.av

förordarDärför jag förslaget konstnärstillägg och beklagar dettaattom av-
förmånfärdats till för selektivt och individuellt stöd. Utredningenprövatett

hävdar konstnärstillägget har fyra nackdelar.att

Det går inte från objektival utgångspunkter yrkesmässigt avgränsaatt rent
den krets bör uppbära stödet.som
Kommentar: Eftersom det inte heller går objektivt vilkenavgränsaatt

skickligkonstnär någonär denna problematikän ofrån-ärsom mer annan
komlig och lika närvarande vid selektivt stöd.

Även2 någon individuell kvalitetsprövning inte ska måste det skegörasom
bedömning vilka Verksamhetsinriktning inom olika yrkeska-typeren av av

tegorier ska värde för kulturlivet och hur gränsdrag-som anses vara av
ningen för dessa yrkeskategorier görs.
Kommentar: Förslaget konstnärstillägg beskriver tydligt hur Konst-om

närsnämnden ska i uppdrag ansökningarna i förhållandepröva till hurattges
verksamheten ekonomiskt hävdar sig inom kulturlivet. I ansökningen redovi-

den konstnärliga utbildningen, olika uppdrag, utställningar, publikationersas
Det alltså aktivitet kvalitet bedöms, vilketär innebäränetc. snarare som en
objektiv bedömning vad möjlig inom detän selektiva stödet.ärmer som

Självfallet avgränsning i förhållande till renodlat kommersiellär yrkesut-en
övning nödvändig. Jag inte detta något principiellt hinderutgöratt motanser

generell bedömning konstutövning samhället vill stödja.en av som
Avgränsning dessutom ofrånkornlig inom det selektiva stödet,är även

det då sig konstarter yrkesgrupper.även rör änom om snarare
3 Förslaget innebär omfattanderelativt administrativ hantering.en

Kommentar: Detta gäller likaväl för det selektiva stödet.

4 Ett generellt stöd i form inkomstförstärkning inte möjlighet attav en ger
prioritera kvalitet och förnyelse.t.ex.
Kommentar: Själva grundtanken med konstnärstillägget, vi uppfattarsom

det, vidga den krets kan komma i frågaär för stöd. Det selektiva stö-att som
det bildad och kunnig elits uppfattning vad kvalitet ochärgynnar en om som
förnyelse. Jag övertygad konstnärstillägget fångar inär vidare kretsattom en

skapande konstnärer och detta dynamisk och utvecklande kraftutgörattav en
i sig kvalitetärsom en

Förslaget konstnärstillägg innebär stöd motsvarande 50 % in-om ett av
komsterna till 50 000 kronor och maximalt 25 000 kronor i bidrag.upp ger
Om inkomsten överstiger 70 000 kronor minskar konstnärstillägget för att
helt upphöra vid inkomst på 132 500 kronor.578
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Jag detta stöd kan höjas till 70 % och alltså maximalt 35 000attanser ge
kronor, för helt upphöra vid inkomst överstiger 150 000 lcronor. Fi-att som
nansieringen kan ske del medel vadstörre utredningenän Före-attgenom en
slår förs från Arbetsmarknadsverketsöver medel för åtgärdsprogram. Detta
bör ske förslaget konstnämilläggäven inte genomförs. Det enligtärom om
min mening bättre kunna stärka fler konstnärers förutsättningaratt över-att
leva på arbetsmarknaden sysselsätta fåtalän i åtgärdsprogramatt ett

Kapitel Upphovsrättsfrågor16.1

Upphovsrättslagen bör och användas kulturområdets grund-ses som en av
läggande lagar och upphovsrättsfrågoma bör aktiva instrument i kulmr-vara
politiken. Upphovsrättsfrågoma bör därför föras till det kulturpolitiskaöver
ansvarsområden i likhet med övriga nordiska länder.

Jag avgifter på oinspelade ljud- bildbandoch bör införasattanser snarast
för kompensera rättighetshavama för den omfattande kopieringenatt derasav
verk. Enligt min mening finns det inga skäl awakta fortsatt behandlingatt av
frågan inom EU, förslag till avgift bör utarbetas regeringen. Det börutan av
då vissövervägas del intäkterna bör användas för kollektiva insatserom av
inom kulturområdet eller hela intäkten ska tillföras upphovsmakama. Somom

komplement till den upphovsrättsliga ersättningen droit de suite, förett som
närvarande behandlas riksdagen, bör offentligrättslig avgift på vidare-av en
försäljning bildkonst inte omfattas något upphovsrättsligt skyddav som av
införas.

Kapitel 17 Massmedier

framtidaI överväganden censurregler bör särskild uppmärksamhet riktasom
Över-utbudet i framför allt vid sådan sändningstid då barn påmot tv, tv.ser

väganden lämpligheten våldsskildringarsända bör i degöras avtalom attav
sluter med public service-företagen. Enstaten bör för huröversyn dettagöras

relaterar till regler för programutbud distribueras via satellit.som

Kapitel 20 mångfaldBehovet etc.av

Utredningen förordar Stockholmsregionen ska ökat ekonomisktatt ta ett an-
för de statligt finansierade nationalscenema i huvudstaden. Skälen häv-svar

das publiken i huvudsak kommer från regionen och kommunernaattvara att
och landstinget i länet betydligt mindre på kultur invånare riks-änsatsar per
genomsnittet.

Jag instämmer i kommunerna och landstinget i Stockholms län böratt
på kulturen för invånarna.de Men jag inte detta kansatsa mer egna attanser 579



1995: 84SOU

krav på medñnansiering Detinnebära ökad nationalscenema. regio-ärav en
fråga kulturnalpolitisk vill på. För de flestavilkenavgöra sortsatt satsaman

människor avståndet till sociala barriärerOperan frågaär änmera en om om
geograñkst avstånd vilket geografiska tillgänglighetenden meningslös.gör

från regionen måsteAtt del publiken kommer analyserasstoren av ur per-
spektivet regionen andel högutbildade. Enligthar procentuell deatt storav en

utredningen refererar till främst högutbildadepublikundersökningar detär
publiken vid kulturscener i hela landet. Det alltså individensärutgörsom

geografiska avståndetkulturella kapital det tillgänglig-än avgörsnarare som
heten.

uppgiften för Operan ikonstnärliga Dramaten och Stockholm ståDen är att
för bevarande traditioner såväl utveckling. Att fleragaranter somsom en-

internationellvid nationella framgång börsembler de röntscenerna ses som, i denna utveckling och inte ställas i motsatsförhållande till nåled attett
publiken i hela Sverige. Kulturpolitiken måste innebära vision höjeren som
sig den regionalism ställer regionerna i Sverigesödraöver t.ex. motsom

Jag iStockholm; instämmer i institutionerna i viss mån böratt turnera utemer
landet. Det också viktigt ökat samarbete med public service-är att genom

möjligt för Sverige avnjuta föreställningar viaföretagen det helagöra att
media.

välvilliga skrivningen kring musik-Den samarbetet Norrlands ochom
vidtasdansteater inte i något förslag. Jag planering bör förutmynnar attanser

Norrlandsoperan nationellt uppdrag så musikteatem i Norrlandattatt ettge
får ställning nationalscen.som

övrigt Orionteatem fåFör jag Folkoperan, och Backa Teater börattanser
behålla statligade stöden.

MångfaldenKapitel 21 konstarter, etc.av genrer

1994-95, vilket för-En ökning den samlade teaterpubliken har skett underav
Likaså publilcminslming skett på privat-tjänar uppmärksammas.att att storen

stimulerainte omfattas statliga bidrag. För kunna ettteatrarna, attsom av
biljettpriset påfortsatt ökande teaterintresse det viktigt liggerär ytterst att en

vid derimlig nivå. Jag bestämt nej till förslaget höja biljettprisemasäger att
statligt understödda scenerna.

Riksteatern

kapitlet behandlas också Riksteaterns verksamhet. Jag stödjer förslagetI om
innebär de lokala teaterföreningarna iOrganisationsutveckling stärksattsom
jag detta fårbeställare. Men inte ske till prisetegenskap att attav anser av

produktion minskar fastRiksteaterns och koncentreras till län utanegen en-
mångfaldsemble. Utbudet vid måste präglas variation förlänsteatmma ochav
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kunna attrahera och behålla publik. harRiksteatern underatt lång rad årny en
visat sin unika kompetens i kvalitativmed till låg kostnad.att turnera teater en
Att inte fortsätta tillvarata denna kompetens helt enkelt dålig användningäratt

kulturpolitiskade medlen.av

Kapitel 24 Bild formoch

De allra flesta människor tillbringar den tiden på arbetet och i bostaden.mesta
Därför det viktigt dessa miljöer estetiskt stimulerande.är Offentligär konstatt
fyller här viktig funktion i människors vardagsliv. Satsning på offentligen
konst också viktig inkomstkällaär för konstutövama. Jag den ti-en attanser
digare %-regeln för offentlig1 utsmyckning minimikrav.är ett

Kapitel 30 Lokaler

I enlighet med Museiutredningen jag handläggningsansvaret för stödattanser
till icke statliga kulturlokaler bör överföras till Kulturrådet. Enligt förord-
ningen förstöd renovering lokaler endast till kulturpolitisktges etc.av ange-

alltsåprojekt.lägna Den kulturpolitiska bedömningen Eftercentral.är
minskningen stödet till icke statliga kulturlokaler det angelägetär änav attmer
överföra till Kulturrådet så kan kombineras ochansvaret att resurserna sam-
verka med andra bidrag rådet fördelar.
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Elisabeth F Ieetwood och Bertil Norbelieav

Landstingens uppgifter

Utredningen anför på rad områden landstingen ska för viss verk-atten svara
samhet eller samordning verksamheter på kulturormådet.av

Det vår uppfattningär regionalt samarbete bör ske. Detatt emellertid inteär
givet just landstingen ska för verksamhetatt eller samordning på regio-svara
nal nivå. Dessa frågor kan lösas på rad olika Det hellersätt. inte såären att
lösningarna behöver lika i olika delar landet.vara av

Vi vill inte heller föregripa de förslag lagts Regionberedningensom av
SOU 1995:27 och de beslut kan följa härav.som

Public service-uppdraget åläggandenoch för övriga aktörer
inom etermedia

Utredningens majoritet förordar kraftigt offentligt ansvarstagande förett att
bevara och utveckla public service-verksamheten.

Vi Sverige bör ha stark public service-verksamhetattanser högen av
kvalitet. Behovet smala och informativa likaväl bredav program som en om-
världsbevakning i såväl radio ärtv stort.som

Däremot måste det ifrågasättas uppgiften kräver tillgång till änom mer en
radiokanal och markbunden tv-kanal. Allt fler ställer sig tveksamma till deen
offentligt finansierade etennediemas krav på ökade och ökat sänd-resurser
ningsutrymme. Vi de mottagaravgiftema finansieradeatt publicanser genom
service-kanalema ska fokusera sitt arbete på sådana produktioner och sänd-
ningar inte lika väl kan utföras andra.som av

Enligt vår uppfattning bör public service-verksamheten inom Sverige Ra-
dio och Sveriges Övri-Television koncentreras till kanal i vardera mediet.en

kanaler bör privatiseras. Detta innebär förstärkningga för deen av resurser
kvarvarande public service-kanalema. Förändringen bör genomföras så att
public service-kanalema också behåller sitt för regional bevakning.ansvar
Detta kommer leda till ökad programkvalitetatt och valfrihet för såvälen
lyssnare tittare.som

Utredningens majoritet vidare villkoren för reklamfrnansieradeattanser tv-
kanaler bör åtföljas krav kulturpolitisk karaktär.av av

Beträffande de fria radio- och tv-kanalema bör inte föreskrivastaten att
dessa ska omfatta vissa eller programvolymer visstprogramtyper utöver ett
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rimligt ställapå inhemsk produktion. inte i dels kravkrav Det dagär att som
producera samtidigt vid konces-på TV4 vissat.ex. att program som man

400 tillsionsgivningen ålägger kanalen betala miljoner kronor staten.att
kvalitets-i disponera för produktionborde TV4 ställetDessa egnaavpengar

program.

på geografiskKrav balans

statliga kulturbidragen fördelas till verksarnhe-Utredningen redovisar hur de
i övrigtStockholm och till landetteri

förda diskussionen föreslår utredningenbakgrund den såMot en om-av
Stockholmsområdetså statliga anslag tillfördelning statliga bidrag att re-av

för verksamheter på andra håll.till förmånduceras
i utsträckning70-talet de statliga kulturresursema alltAlltsedan har större

regionalai övrigt. Stödet till denfrån Stockholm och till landetströmmat
ökat kraftigt.kulturverksamheten har

inne-Kulturutredningen för fram kommerförslag majoriteten iDet attnu. mindrei Stockholm kommer fånationella institutionernadebära attatt resur-
ekono-kvaliteten blir lidande. Avsikten med deninnebärvilket attytterstser

dehuvudstadenkulturverksamheten iåtstramningen vad ärmiska attavser
i övrigt.ska fördelas till landetdärvid frigjorda resurserna

andra frågor,sig det gäller kultur ellerStockholms uppgift inte,är attvare
Stockholm landet.delövriga landet.medkonkurrera ärresten en avav

historiska betingel-för med sigvår huvudstad med allt detStockholm är av
nyskapan-för idéer, forskning ochfokusering från utlandet och centrumser,

fungerar ansik-plats i vårt landpå många dende. Stockholm sättär somsom
tillgång för hela landet.skullutåt. för stadensInte utantet somegen en

i till dynamiskt kul-i huvudstaden står intestark kultur-profilEn motsats
andra huvudstädersker iställeti landet, konkurrensenturliv gentemotutanute

i nationfungerarkulturliv i huvudstadenEtt starkti Europa. motorsom en
roll.kulturen spelardär stor

dynamiskt kulturlivrepresentativt ochdärför viktigt staden harDet är att ett
påGenom kravattraktiv huvudstad.stadens ställningbefäster somsom

tillkulturendecentralisering och därmed kravlångtgående göraatt en re-om
fördela självändamål.fördelningspolitisk fråga blirgional strävan ettatt

statliga medel på andras bekost-erhåller på kulturornrådet ingaStockholm
nationelladet Kungliga biblioteket mfl.nad. De ärstora museerna,scenerna,

stockholmarna skatankefel begås det hävdasinstitutioner och när attett an-
institutioner anledningen de liggertill denkommunala anslag dessavisa attav

tillgång för hela vårnationellStockholm. De ochjust i ärär resurs na-en en
tion.

till övrigaför omfördela från Stockholm lan-Ett argument attannat pengar
Stockholmsregionen med hänvisningivarit kommunalpolitikemadet har att584
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till de statliga satsningarna kunnat skära ned på den kommunala kultur-egna
verksamheten. Stockholms stad har liksom många andra kommuner svårt att
få budgeten ihop. Trots fredadesdetta kulturen för sparbetingatt under
1994 1995och 100 miljoner kronor för lcultumktiviteter framsamt avsattes
till och under året då Stockholm blir Europas Kulturhuvudstad 1998. Bara
Stockholms stad sina olika nämnder och styrelser dryga 650satsar genom
miljoner kronor årligen. Kulturnämndens nettobudget 354,8 miljonerär kro-

för 1995.nor
Ytterligare för inte minska de statliga kulturinsatsemaargument att är att

invånarna i Stockholmsregionen inte enbart lever i den folktätaste delen av
landet också den dyraste. jämförelseVid kan konstateras levnadsom-utan att
kostnaderna skiljer sig starkt mellan familjeri Stockholm och andra de-t.ex.
lar landet.av

Operans i Stockholm/Dramatens intäkter

Utredningens majoritet föreslår biljettpriserna på Operan i Stockholm ochatt
Dramaten höjs med 20 %.

Även vi instämmer självfinansieringsgraden vid Operan i Stock-attom
holm och Dramaten kan öka bör inte biljettprisema i slag höjas så kraftigtett

föreslås. Få eller operahus förmår bedriva sin verksamhet enbartteater-som
på biljettintäkter. I många länder har intäkterandra biljettintäktemaän stor
betydelse för kultminstitutionema. Detta berori sin på har möjlig-tur att man
het inom skattesystemet avdrag för sponsorsinsatser eller donationer.göraatt

Ett särskilt motiv för offentlig finansiering Operan i Stockholm ochav
Dramaten dessa institutionerär statsmakterna åläggs i landetatt av att turnera
för förverkliga målet kvalitativt kultumtbud för alla.att ettom

Kommitténs majoritet väljer inte hänsyn till de beräkningaratt ta ut-som
förts de berörda institutionerna själva. Det finns påtaglig risk förav atten
publiken minskar vid kraftig höjning biljettprisema.en av
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Catharina Blomav

Jag har från utredningens majoritet avvikande uppfattningen på två punkter;
dels beträffande bidrag till finansieringenstatens de regionala kulturinsti-av
tutionema där jag förespråkar samlat statsbidrag till landstingen,ett dels be-
träffande förslaget till till SO-procentig neddragningen upp bidragstatensav
till länsmusiken.

Inledningsvis vill jag framhålla grundläggande brist i betänkandet.en En-
ligt direktiven har utredningen haft två huvuduppgifter, nämligen utvärderaatt
1974 års kulturpolitiska mål och föreslå eventuella förändringaratt i den
svenska kulturpolitiken. En naturlig hade varitväg låta utvärderingen liggaatt
till grund för förslagen förändringar. Så har inte skett. Utvärderingenom har
utförts parallellt utredningens sekretariat och möjligheternaav underbyggaatt
förslagen till förändringar med material från denna har varit begränsa-ytterst
de.

statsbidrag till regionala kulturinstitutioner

I de ursprungliga direktiven till utredningen konstateras Kulturutskottetatt pe-
kat på behovet fortsatta överväganden hur strukturenav kulturinstitu-om av
tioner kan byggas vidare i geografiskt hänseende. Utskottet har i det sam-
manhanget anknutit till Regionberedningens då pågående arbete. Dessa ut-
gångspunkter borde "ett grundläggande i utredningensvara arbete.moment
Utredningen borde också beakta sambandet mellan de kulturpolitiskanoga
ställningstaganden görs respektive kommunernasom staten ochav
landstingen. Enligt tilläggsdirektiven till utredningen det "rimligtär prövaatt

direkta ekonomiskastatens iom de regionala kulturinstitutioner-engagemang
på sikt kan awecklas. Kommittén skallna redovisa hur detta kan ske". Enligt

min uppfattning har utredningen inte följt direktiven i dessa stycken.

Regional kulturpolitik

Genom 1974 års kulturpolitiska reform fick landstingen ökat förett ansvar
kulturen i länen. Detta har i högsta grad levt till.ansvar Av de of-man upp
fentliga aktörerna det landstingenär ökat sina ekonomiska åtagandensom

under den gångna 20-årsperioden.mest Trots i dag bekymmersam eko-en
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landsting skyddad sektor. Detnomisk situation kulturen i de allra flestaär en
sina kultursatsningar.finns landsting i årets ökarbudgett.o.m som

mindre ha kopierattendens från ellerEn landstingenär attatt merannan -
proñlerat sig. Ett antal landsting har1974 års kultur-politiska mål alltmer un--

kulturpolitiska utgår från det unikaåren fastställtder de senaste program som
utveckling.i regionensi respektive län och delär störreett engagemangen av

sammanfattat utvecklatrad sammanhang ochlandstingsförbundet hari en
kulturpolitiken, i samband medden regionalalandstingens senast attsyn

motion regional kulturpolitiksig positivt till förmån förstyrelsen uttalat omen
i positions-Förbundet har bl.a. s.k.inlämnats till årets kongress. ettsom

Kulturutredningenregional kulturpolitik delgett sina ståndpunkter.papper om
i regionala utvecklingen. Detta slåsKulturen strategisk denär resursen

slutbetänkande "Regionalfast i Regionberedningens just aktuellabl.a. nu
för regioners.k. åttapunktsprogramframtid och i Landstingsförbundets nya

1994. EU-kommissionen har lyft fram kulturen ikongressenantogssom av
framgångsrika regioner.sammanfattning vad betecknarsin av som

statlig kulturpolitik ochskilja mellan decentraliseradDet viktigtär att re-
regionalpolitikmellan ochgional kulturpolitik motsvarande sätt som re-

gionpolitik.
förutsättningar utfor-utgår från varje regions unika ochRegionpolitiken

Samverkan övriga aktörer iregionens direktvalda medeget organ.mas av
betydelse för möjlighe-i första hand kommunerna., avgöranderegionen, är av

regionala kulturpolitikenregionpolitik. Denbedriva samlad ärterna att enen
visionstrategi for tillväxt och utveckling. Ingen regionaldel regionalav en

lculturdimension.fullständigblir utan en
fördelningspolitiska aspek-framför alltstatliga regionalpolitiken harDen

ter.
uppgiftsektorspolitik tillför harStatens kulturpolitik uttryckär attsomen
utvecklarvärdena. Utredningenlyfta konstnärligai första hand fram de rent

här i utredningensjag instämmerroll kulturområdet ochnärmarestatens
uppfattning.

geografisktför inomregionala kulturen uttryck helhetssynDen är etten
godtillsammans medfaktorerområde kulturen ingår dedär som en av som

och utveckling.bidrar till tillväxtinfrastruktur, utbildningsmöjligheter osv
utformningen den regionalasamverka vidLandsting och kommuner bör av

möjligt uttryckasåkulturpolitiken. samlade politiken bör långt detDen är en
utveckling och på frå-regionens/länetskommunernas ochgemensam syn

konstnärlig kvalitet, institutionemasfrihet,konstnärlig förnyelse ochgor om
angränsande I många länmed län.vidgat deltagande och samverkanansvar,

viktigt i länetsinslagför stärka arrangörsledettorde insatser utgöra ettatt
kulturpolitik

Även ifunktion samhällsnytta hamnar i fokussociala ochkulturensom
det intedet angeläget betona ska behövaden regionala kulturpolitiken är attatt
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råda någon motsättning mellan det statliga och det regionala påsynsättet
kulturen. Båda nödvändiga och kompletterarär varandra. Det synsättetena

intehar tolkningsföreuäde framför det andra. äriDet skämingspunkten mel-
lan den konstnärliga och den politiska dialogen det verkligt spännandesom
nyskapandet kan få chans. Ett regionalt perspektiv ska någoten ses som som
tillför kulturen mervärde, inte något konkurrerar den konst-ett som som om
närliga friheten.

I regionalt perspektiv kan framför funktionerallt två hos kulturen lyftasett
fram, båda lika viktiga. Dels bidrar kulturen till utforma den bildenatt yttre av
regionen och dels den bärare regionens liv.är inre Den bilden kanyttreav ses

ljusreklam skickar signaler vad regionen har erbjuda tänk-utsom som attom
investerarebara och människor vill flytta dit. Det inre livet det kittärsom 80m

skapar identitet och samhörighet och fogar regionen till kul-som samman en
turell enhet.

Den bilden handlar genuina kulturtraditioner, färgstarka minori-yttre om
tetskulturer, anrika kulturmiljöer, berömda konstnärer och kulturinstitutioner

företeelser tillsammans regionen image. Det inre livet denärsom ger en-
självständigt skapande konsten, litteraturen, musiken, arkitekturen,teatern,
massmedierna tillsammans med mötesplatser och kulturella knut-osv. som
punkter för regionens invånare skapar regionens identitet. Det inre livet- att
sjunga i kör eller delta i studiecirklar blir därmed del civilaregionsen av en-
kultur, dvs. samhälle invånarnadär utvecklat former för frivilligtett
samarbete den stabila effektivaoch demokratinsär grundläggande förut-som
sättning. Enligt aktuell forskning finns det i sin starkt samband mellantur ett
sådana medborgaraktiviteter och ekonomisk utveckling.

Den regionala lculturpolitiken bådehar till uppgift det finnsatt garantera att
konstnärliga strukturer med hög kvalitet och det särpräglade ochvärnaatt om
mobilisera regioninvånarnas utbyte, kreativa självtillit.ochresurser

Kulturinstitutionema den regionala kulturpolitikensär redskap. Deras
uppgifter och uppdrag måste också definieras utifrån tvåde funktionerna,
dvs. "skyltfönsterfunktionen" och rollen för hela regionensom resurs som
inspiratör, nätverksbyggare och identitetsbärare. Förutom kulturinstitu-
tioner-na spelar folkbildningen viktig roll. Av landstingens kultursatsningaren
går drygt fjärdedel till folkbildningen. Dessutom måste det finnasen resurser
for regionalt motiverat utvecklingsarbete.

Det viktigt påpeka regionalär kulturpolitik inte enbart handlar deatt att om
regionala kulturinstitutionema. Betydelsefulla delar i kulturpolitik fören re-
gionen/länet exempelvis tillhandahållaär varierat förutbud den etable-att ett
rade publiken, nå publik och riktade insatser för särskilda mål-göraatt ny

framför allt barn och ungdom, främja och stödja människorsgrupper, att
egenaktiviteter utveckla och stärka regional identitet, bådesamt att en genom

levandegöra kulturarvet och gestalta nutid och framtidatt attgenom
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sistaI hand regionala förhållanden ochavgör politiska ställningstaganden
tyngdpunkten och prioriteringarna mellan kulturens två huvudfunktio-var

skapa den bilden och bidra till det inre livet- ska ligga.att Föryttrener -
storstadsregion med ambitionen spela rollen Europas länk till denatten som

skandinaviska marknaden det kanske viktigt sända signaler tillär omvärl-att
den sig själv skandinaviskt kulturcentrum och brett påettom som satsa
konstnärlig förnyelse och institutioner förmedlakan budskapet vidare tillsom

Europa. En glesbygdsregion profilerad turistcentrumärresten av som som
för vildmarksliv måste utforma sin kulturstrategi utifrån helt andra utgångs-
punkter. Här gäller det kanske främst stärka den regionala identitetenatt egna
och de nätverk samlar och mobiliserar människorna kring utveck-som nya
lingsprojekt. Därigenom motverkas utflyttning och utarmning regionensav
befolkning och kulturella struktur.

En konsekvens betrakta den regionala kulturpolitiken delattav som en av
regionpolitiken blir statsbidraget bör utgå samlat, öronmärkt be-att ettsom
lopp till regionens direktvalda politiska dvs. landstinget, i stället förorgan,

i dag till respektive kulturinstitution.som
Landstingen ställer huvudkrav på statsbidrag det ska bidraett nytt attsom

till delfinansiering regional kulturverksamhet och underlätta fören av
landstingen leva till sin kulturpolitiska roll. Följande kriterier bör stäl-att upp
las för de statliga bidragen i framtiden. De skaupp

medverka till de statliga kulturpolitiska målen uppfylls,att-
underlätta de regionala kulturpolitiska målen uppfylls,att-
möjliggöra regional helhetssyn kulturfrågoma,en-
underlätta samverkan med kommuner folkbildning,och-
medverka till effektiv resurshushållning.en-
Med hänsyn till kulturen inte lagstadgad verksamhet i kommuneräratt en

landstingoch det ändamålsenligt bidrag fortsättningsvisär även äratt statens
äronmärkt för kultur. börDet dock utgå samlat belopp landsting.ettsom per
Med de statliga ska följa antal grundkrav bidrar till ävenpengarna en attsom
nationella kulturpolitiska md uppnås. De sektorsmål för respektive konstom-
råde utredningen formulerat skulle kunna fungera sådana krav,som som som
givetvis ska följastaten upp.

Ett samlat statsbidrag för kultur till landstingen skulle möjliggöra deatt av
riksdagen fastlagda målen för den nationella kulturpolitiken kan ochmötas av
få sin konkreta utformning i regionemas politiska Uppföljning och ut-organ.
värdering underlättas landstingen direktvalda kan utkrä-attgenom som organ

tydligt politiskt för regionaladen kulturpolitiken omfattarettvas ansvar som
det de enskilda kultur-institutionemaän för. Det statliga kul-mer som svarar

turstödet kan få bäst effekt det kan komplettera väl grundade lokala ochom
regionala politiska beslut.

Ett undantag bör avseende de uppgifter på kulturmiljöornrådetgöras som
länsmuseema utför direktpå uppdrag Riksantikvarieämbetet och länssty-av590
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ersättning till länsmuseemarelsema. Denna bör betalas direkt berörda stat-av
liga myndigheter sidanvid det samlade bidraget till landstingen för kultur.av

Utredningen

Utredningen anför rad skäl enligt min uppfattning borde hanaturligten som
atti fortsättningsvisstatsbidragen utgår samlat till landstingen.utrnynnat

offentligaUtredningen slår således fast det för den nationellaatt ansvaret
kulturpolitiken fortsättningsvis bör delas mellan landsting ochäven stat,

jag delar. Utredningen grundar slutsatskommuner, dennasynsättett som
framförtsbl.a. på de synpunkter vid dess besök i samtliga län. Dock harsom

också önskemål regionaltdär och lokalt inflytandemötts störreman av om
statsbidragsgivningen avsnitt 6.2. Utredningen konstaterar ocksåöver

avsnitt 6.2.2 uppgifter nationell betydelse i ökad börutsträckningatt av
kunna utföras på regional nivå.

I avsnittet det statliga stödets effektivitet och konsekvenser stödetom om
avskaffas 5.3.2 citeras den studie svensk kulturpolitik Europarådetav som

1989:gjorde "Vi det skulle till fördel i samarbete medtror att staten,vara om
berörda kommuner och landsting inom region, strategiskintogen en mer
hållning till regionaladet utbudet helhet Regelbundna strategiska samtalsom

varjei region mellan landstinget och kommunerna erbjudaskullestaten, ett
forum för samlad regional hållning till den framtida utvecklingen".en mer

I kapitel 6 bekräftas det brist de statliga kulturorganens kontak-äratt atten
med lokal och regional kulturverksarnhet i i förstadag hand sker med deter

bidragsmottagarna,olika dvs med Dialogen mellan före-teatrar, museer osv.
trädare för landsting och kommuner den kulturella helheten i länstat, ettom
behöver utvecklas. "I framtiden bör samspelet landstingmellan ochstat,
kommuner breddas så används bästa sätt." Ut-att sammantagetresurserna
redningen anför det behövs både för samladestrategi hur deatt en gemensam

för kultur kan användas och helhetssyn på kulturutvecklingenresurserna en
Äventotalt i kommunen 6.2.6..respektive länet avsnitt i kapitel 9 sägs att

"ett samarbete mellan landstingen och nödvändigtnära kommunerna ärstaten,
för insatta ska utnyttjas på bästa möjliga sätt. kapitel 20Iatt resurser
Behovet mångfald, geografisk balans och ökad flexibilitet betonas attav
kommunernas och landstingens till förbör ligga grundgemensamma syn
arbetet regionalmed politik berör olika kulturområden. Avsnitt 28.4en som

statligade bidragen till regionala kulturinstitutioner i ökadtar attupp
länen.utsträckning bör beakta kulturutvecklingenden samlade i

Genomgående i utredningen avsnitt 6.3, mfl.avsnitt 4.4, avsnitt 8.3.1
betonas nödvändigheten samverkan med andra samhällssektorer.av

Staten bör i första hand stödja och stimulera kultur-verksamheten, inte reg-
lera den avsnitt 4.2. Statsbidragen flexibla avsnittmåste bli i dagänmer
4.2, kapitel 20 m.fl.. 591
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I särskild utvärdering det statliga grundbeloppssystemeten tagitsav som
fram på utredningens uppdrag hänvisar författaren till 1972 års kulturutred-
ning i sin argumentering för bidragsstruktur ansåg "en följdsom en ny att av
kulturrådets decentraliseringsmål skulle landstingenatt statenvara ger gene-
rella bidrag de skulle kunna fördela självständigt på institutioner ochsom öv-
rig regional verksamhet". Utredningen fann också "en sådan utformningatt

statsbidragen" borde "den naturliga lösningen längre sikt. Förstav vara
därigenom skulle regionerna få det fulla för regional kulturpolitik.ansvaret en

Rådet räknar därför med tiden intill början 1980-talet kommeratt be-av att
hövas för omorganisera och komplettera. Förstatt sedan det skedet är
färdigt och sedan landstingen successivt kunnat bygga sina insatser tidenärut

för konsekvent decentralisering till regionala organ."mogen en av ansvaret
Utredningen antal brister hos dagens regionalatar kulturinstitutio-ettupp

En slutsats blir bör ställa tydligare krav på institutionernaner. att staten än
vad hittills gjort.man

l kapitel 20 föreslås nuvarande skillnader i statliga och övrigaatt of-stora
fentliga insatser för olika verksamheter, konstarter och med respektivegenrer

institutioner bör reduceras, proportionernautan mellan satsning på kultur-att
institutoner och stöd till professionell verksamhet i andra former bör föränd-

bör överväga den nuvarande fördelningenatt det offentligaras, man om av
stödet till producenter, distributörer, och publikorganisationermottagare ger
bästa samlade effekt verksamheten vid de regionala kulturinstitutio-samt att

ska utformas på sådant den kommersätt dels hela länet delsnema ett ocksåatt
vidare region län till del. Utredningenän ocksåsägeren ett statsbidragenatt

bör utformas så de vidare arbetssätt från kulturinstitutio-att uppmuntrar ett
sida.nemas

Utredningens majoritet kommer sammanfattningsvis fram till statsbi-att
draget fortsättningsvisäven ska utgå till respektive kultur-institution. Detta är

slutsats jag inte kan dela. Den framstår särskilten anmärkningsvärtsom som
bakgrund samtidigt förordarmot samlatatt statsbudgetanslag förav man ett

regionalt verkande kulturinstitutioner. Det naturliga då dettaattvore motsva-
rades samlat statsbidrag till varje län. Ett statsbidragssystem enligtav utred-
ningens förslag skulle innebära detaljstyming medel helten statensav som
saknar motstycke på andra områden. Där har utvecklingen gått i rikt-motsatt
ning. Dessutom skulle det innebära förenkling i sig ha dialog meden att en
endast 26 statsbidrag stället för i dag medmottagare 100.av uppemot

Enligt min uppfattning har den prövning statsbidragen till de regionalaav
kulturinstitutionema direktiven till, inte skett. Utredningensom uppmanar
nöjer sig med konstatera i framtidenävenatt bör medverka tillatt staten att ga-

den konstnärliga och professionellarantera utvecklingen regional nivå, bör
kunna ställa vissa krav på de olika institutionerna och ha inflytande överett
proportionerna mellan olika konst- och verksamhetsområden. Med dessa ra-
der avvisas tanken på s.k. kulturpåse till all regional kulturverksamhet. Ar-en592
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gumenteringen sker i det följande for fortsattuteslutande bidrag till institu-ett
tionema.

Utredningen föreslår dessutom andel statsbidragetstörreatt aven reserve-
i form rörliga grundbidrag kan användas för utvecklingsprojektras av som

Detta innebär centralisering statsbidragen rimmar illa med di-mm. en av som
rektiven övrigaoch de delarna betänkandet tydligt markerar betydel-av som

decentraliserat kulturliv.ettavsen
grundbidragssystemNuvarande fungerade bra i skede kultur-institu-närett

tionerna i länen skulle byggas Ett statsbidrag fortsättningsvisävenut. som
till respektive kulturinstitution skapar integär dock de incitament i dagsom

för till med de bristerbehövs komma utredningen påtalarrättaatt som exem-
beträffande tuméverksamhet,pelvis samspel med frilansartisterochamatörer

balans mellan producenter och Det tordearrangörer. närmastsamt vara en
självklarhet varje institution vill använda sina for den verk-att pengar egna
samhet och slippa "dela med sig" till andra. Däremot skulle landstingen kunna
ställa sådana krav på de institutionerna.egna

Ett bidrag till landstingen skulle dessutom den samverkan medgarantera
andra samhällssektorer utredningen efterlyser.som

Samverkan med kommunerna skulle underlättas kommunernaattgenom
får tydlig politisk nivå samspela med.atten

Ett statsbidrag till landstingen skulle också det lättare för verk-göra nya
samheter etableras, exempelvis dans och filmproduktion.att

samlatEtt statsbidrag skulle kort optimalt utredningendesagt motsvara av
själv ställda kraven på flexibilitet för och stimulera behov utveck-mötaatt av
ling och förnyelse.

Statens bidrag till länsmusiken

Länsmusiken i dag de enda kulturinstitutionema i landstingen inte till-är som
delas statsbidrag i form grundbidrag. Statens bidrag resultatetärav av en
överenskommelse landstingen skulle den dåvarande regionmu-överatt taom
siken åsamkas kostnader för detta.utan att

Utredningen föreslår bidrag 120ska halveras, dvs miljo-att statens attnu
kronor ska från länsmusiken.bort generellt "En betydande del"tasner av

beloppdetta ska kunna bl.a. for selektivtanvändas kompletterande stöd tillett
genreprofrlering länsmusiken till föroch genreproñlerande jazz,centraav
folkmusik, körlivet och kammarmusik områden i dag underre-ärsom-
presenterade i länen.

inteJag kan neddragning och den argumenteringdennaacceptera ut-som
redningen motiverar förslaget med.

följa minsta förJag utredningen här har valt motståndets lagatt att attanser
få fram för finansiera andra reformer.attresurser
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Ett skäl är finansierar 90 %att staten länsmusiken. Beträffande denav
anmärkning i avtalet säger någon kostnadsövervältringattsom till lands-
tingssektom inte ska ske varken vid övertagandet eller därefter hävdas att ut-
redningsförslaget inte innebär övervältring kostnader eftersom det inteen av
tvingar landstingen till åtaganden. Genom samtidigt föreslårnya att man att
statsbidraget till länsmusikenäven ska utgå i form grundbidrag med kravav
på motprestation från huvudmännen jag det allt handlaranser att trots om en
övervältring kostnader på landstingen.av

I dagens kärva ekonomiska läge detär orealistiskt landstingen skulleatt
kunna kompensera bortfallet statliga Jag utredningenav resurser. attanser
borde ha redovisat analys konsekvenserna för svenskten musiklivav av en
faktisk minskning länsmusiken med till 50 % i vissaav län. En sådanupp
analys borde ha vägts vad det skulle innebära dramot på bidragatt statensner
till andra konstområden. Det finns enligt mitt förmenande ingen saklig grund
för just musiken ska drabbas såatt omfattande neddragningar, särskilt inteav

bakgrund utredningenmot samtidigt vill prioriteraatt kulturav för barn och
ungdomar och konstaterar musik den kulturfonnäratt viktigastär försom

människor.unga
En sådan neddragning ocksåär anmärkningsvärd bakgrundmot attav

länsmusiken sedan landstingens Övertagande uppvisar mycket positiven ut-
veckling. Denna utveckling liggeri linje med de önskemål utredningen ställer
på de regionala kulturinstitutionema allmänt.rent

Således har antalet fast anställda musiker minskat, något utredningensom
eftersträvar. Enligt tillgänglig statistik från Statens kulturrådsenast avseende
verksamhetsåret 1994 har antalet fasta årsverken minskat under de senaste tre
åren från 589 till 541 till 511. Lönekostnaden för tillfälligt anställd personal
ökade från 32 till 39 de lönekostnadema.totalaprocent procent av

Antalet konserter Ökade från 12 051 år 1993 till 12 718 år 1994. Som en
jämförelse kan nämnas det totala antalet konserteratt under länsmusikens
första verksamhetsår 1988 8 000. Antalet frilanskonserter har ökat.var rena
1994 uppgick andelen konserter med enbart frilansartister till 50 %änmer av
det totala antalet

Kultur för barn och ungdom prioriteras utredningen. När det gällerav
länsmusiken skolkonsertemautgör hälftenän det totala utbudetmer av av
konserter. Enligt Kulturrådets statistikrapport har de allra flesta länsmusik-
organisationer under alla år haft "en mycket omfattande barn- och ungdoms-
verksamhet". Förutom de traditionella skolkonsertema och eller mindremer
reglebundna projekt finns rik provkarta olika slags aktiviteter.en

Utredningen efterlyser andra aktiviteter enbart konserter.än Statistiken re-
dovisar samtliga länsmusikorganisationeratt under 1994 hade "en omfattande
projektverksamhet".

När det gäller Spelplats sker 31 % i hemkommen, 63 % konserterna iav
det övriga länet, 4 % länet och 1 % utomlands.utom Uttryckt i absoluta tal594
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8 075 spelades iinte mindre konserter länetinnebär detta sammanlagtänatt
utanför hemkommunen.

Om i omfattning utredningen föreslår bryts denstatsbidraget reduceras den
bli utomordentligt svårtredovisade positiva utvecklingen. Det torde att upp-

genreproñleringen utredningen villentusiasm för åstadkomma denattamma
verka för.

behandlasinte länsmusiken i ekonomiskt hänseendeJag migmotsätter att
kunna uppnåsregionala kultur-institutioner. Detta skulle docklika övrigasom

för samlat statsbidrag till landstingen.inom ettramen
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Ants Viirmanav

lagfatta beslutskariksdagenföreslårmajoritetUtredningens somom enatt
inteJag kanskolbiblioteksverksarnhet.folk- ochkommunernasreglerar an-

ställningsta-mitttillhuvudsakliga skälenståndpunkt. Demig till dennasluta
följande.gande är

kommunal självstyrelseprincipenlagförslaget strider mot om

självstyrelsenkommunala ärfast denslåsregeringsformeniRedan enatt
Sverigesituationsvårafolkstyrelsen. I densvenskaför dengrundval som
viktdetsamhällsñnanser, störstaansträngda är attmedbefinner sig, avytterst
möjligtentydigsåoch kommunerna ärmellanansvarsfördelningen somstaten

vägande skäl. Destarktförändrasansvarsfördelning inteoch denna utanatt
folkbiblioteksverksamhe-förtidi modernharsvenska kommunerna ansvarat

folk-svenskafört fram dehardirektiv, ochochregleringarstatligaten utan
finns det imeningEnligt mininternationelltledet,biblioteken i främsta sett.

den kommuna-inslaänkningmotiverar göringentingdag avatt staten ensom
Tvärtomfolkbiblioteksverksamheten.lagreglerasjälvstyrelsenla attgenom

kulturverksamhetenkommunaladenutveckling attårensvisar de avsenaste
vid-ekonomiskt lägemycketi ansträngtförmåtthar ävenkommunerna ettatt

bibliote-kulturverksamhet därändamålsenlig lokalutvecklaochmakthålla en
uttryck förmåsteLagförslaget statensprioritet.hög ettken ses somgetts

folkbiblio-utformaförmågavilja ellerkommunernastilltro tillbristande att
kulturverksarn-kommunalaryggraden i denutgörteksverksarnheten, som

önskemålkommunmedlemmamasmedöverensstämmerheten, sättett som
skickadbättreskullemigföreställasvårtharoch behov. Jag staten varaattatt
behov.önskemål ochuttrycka dessaförtroendemännenkommunaladeän att

och stri-handlingdrihetekonomiskakommunernaspåverkarLagfärslaget
finansieringsprincipender mot

förbigåendeñnansieringsprincipen närmarei attMajoriteten utannämner
inte harföreslagna lagendendärmed tydligenochkommentera den, attmenar

alltförmajoritetkommitténsprincip. Jagför dennanågon relevans attanser
förslagetdiskussionfmansieringsprincipen sinvidavfärdatlättvindigt har om

folkbiblio-primärkommunaladenframhållasmåsteDettill bibliotekslag. att
helt och hålletpunktbidragstatligafrån smärreteksverksarnheten bortsett -- 597
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finansieradär med kommunala medel. Några generella statsbidrag till verk-
samheten har inte utgått sedan 1965. Det ofrånkomligtär lagregleringatt en -hur och allmänt hållen den måän fårvag ekonomiska konsekvenservara -
och innebär ingrepp i den enskilda kommunensett prioriteringar och föränd-
ringsarbete, detta i läge där statsmakterna iett andra sammanhang ålägger
kommunerna möjligastörsta ekonomiska återhållsamhet. I det ekonomiska
läge kommunerna i dag befinner sig, måste de hasom frihet biblio-prövaatt
teksverksarnhetens och organisation i kommunalt helhetsperspek-resurser ett

Omtiv. denna frihet inskränks måste också beredd destaten eko-attvara ta
nomiska konsekvenserna, finansiera de insatser kommunernaattgenom som
tvingas prioritera

lagförslaget strider principen lagstiftning ska fyllamot behovatt ett av ny
regelgivning

Innebörden i statsrådsberedningens PM 1995:2, "Checklista för regelgivare",
inteär ska lagregleraatt verksamhetstaten syftet med lagen redan ärom

tillgodosett. Kommitténs förslag till bibliotekslag slår fast fåtal principerett -
varje kommun skall ha folkbibliotek,att folkbiblioteken ska lånaatt ut

litteratur gratis, det ska finnas skolbibliotek Samtligaatt de principeretc. som
hävdas lagförslageti sedanär länge allmänt vedertagna, och har inte på allvar
ifrågasätts någon kommun. De kostnadsfria boklånen,av har stått isom

för den bibliotekspolitiska debattcentrum ifrågasatt kommunernassom
förmåga förvalta folkbibliotek, säkrasatt reglerna upphovsrättslagen.genom
Den föreslagna lagen blir därför slag i luften, saklig relevans.ett Detutan är
lätt få intrycket lagförslaget inteatt föranlettäratt sakligt grundadav en oro
for biblioteksutvecklingen betingas viljautan tillmötesgåmer av en att en
opinion, har målat orealistisk hotbildsom upp en

Allmänna kommentarer

Utöver de redovisade invändningarna lagförslagetovan vill jag göramot
några allmänna reflexioner.

Det uppenbartär har varitsträvan utforma förslagatt till lag såatt ett som
litet möjligt får styrande effekt på kommunerna,som för undvikaen kritikatt
från kommunpolitikema för lagen skall verka kosmadsdrivandeatt och in-
skränka den kommunala självstyrelsen. En följd denna strävan ärav natur-
ligtvis lagförslaget blir mycket defensivt.att I ekonomiskt läge kanett pressat

kommun, överträda lagens bestämmelser,en utan att inskränka sin biblio-
teksverksamhet till minimum -i princip konventionellett bokutlåning vid ett
huvudbibliotek.

På punkt kan lagförslaget sägas stöd fören strävanettvara att garantera
medborgarens tillgång till informations- och studiematerial, nämligen 9598
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skyldighet sitthögskolebibliotekensstatligatalar de att ta ansvar somomsom
kommittén själv harkonstaterarSombiblioteksnätverk.nationelltdelari ett

ambitionfinansierade, haftstatligthögskolebiblioteken, är att av-ensom
omfattningbetydandeifolkbibliotek, fjärrlåntillfjärrlånengiftsbelägga som

behovoch andrastudielitteraturbehovhögskolestuderandes avavavser
endautgjort detambition harstudier. Dennaolika formerfacklitteratur för av

sig föran-bekantriksdagen harboklånen, ochfriadereella hotet settsommot
frånhindra demförersättninghögskolebibliotekenlåten att ta utatt av-att ge

finansieradestatligtmening borde deminEnligtfolkbiblioteken.frångifter
slås fasti landet kunnabildningsarbetetförhögskolebibliotekens avansvar

finan-kommunaltreglerar delagtillgripabehöver somatt enutanstaten man
verksamhet.folkbibliotekenssierade

lagförslagettill enskildheterKommentarer

dengenomföras. Iinte skalagförslagetnaturligtvisgrundhållningMin är att
rörandevissa påpekandenjagvillallt skulle ske görahändelse detta en-trots

föreskrifter i förslaget.skilda
olyckligtdetJagskolbiblioteken. ärbehandlas§ lagförslagetI 5 i attanser

ilagstiftningin iskolverksarnhetendelföreskrifter rörande tas somatt aven
utgåparagrafen skaochverksamhet,handförsta att uranserannanavser

biblioteksfunktionenföreskrift stärkasyftet med dennaOm ärlagförslaget. att
detmin uppfattningEnligtuppnås. ärjag detta intebefarari skolan, mestatt

skolväsendet hållsrörandeföreskrifterstatsmaktemasändamålsenligt att
ibiblioteksfunktionenföreskrifterEventuellaregelverk.samlade i omett

försvårar lokaltde intepå sådantockså utformas sättmåsteskolan att an-ett
och folk-skol-samverkan mellanolika formerpassade lösningar, t.ex. av

bibliotek.
Enligtbiblioteken.beaktassärskilt skall§ vissaI 8 avgrupper somanges

dendetta slag,uppräkningsvårtmin uppfattning det attgöra utanär att aven
detaljeringsgrad.i orimligofullständig eller hamnaralltförantingen blir en

motstridi-förena tvåförsökolyckligtutformningenföreliggandeDen är attett
utgå.meningenligt minparagrafen börambitioner, ochga

följande:jag konstateraAvslutningsvis vill

samverkan,ansvarsfördelning och6i kapitelbl.a.olika sammanhang,I om
primärkommunemasnivåns ochlokalafast "deneftertryckmed visstslås

kulturpoli-ochkulturverksamhetenbetydelse" förgrundläggandeoförändrat
såvälbakgrundbakgrund, ochdennautveckling. Motframtidatikens mot av

förslagöverväganden och röran-nulägesbeskrivningar desskommitténs som
illainkonsekvent och sakligtsigdetkulturpolitiken,delarde andra un-terav

ansvarsmedvetenhetfrånkänna kommunernaenda punktpåderbyggt att en 599
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och förmåga fullgöra sitt kulturpolitiska åtagande.att Förslaget till lagstiftning
på biblioteksornrådet kommer inte främja förtroendefulltatt samarbeteett
mellan statsmakterna och primärkommunema på kulturomrâdet, bidraroch
inte till den ökade tydlighet i roll- och ansvarsfördelning kommittén isom
andra sammanhang förordar.



yttrandeSärskilt

GustafssonCharlottaav

Inledning

forgod grundpå många lagtsitt betänkandehari sättKultumtredningen en
statistiskabl.a. detoch diskussionanalysuppföljning,kommande genom

tagit framutredningenmaterial
jag inte harutredningens uppdragdelarinågradockDet är upp-som anser

direktivfölja regeringenshar ålagtstillfredsställande. Utredningenfyllts att
offent-och särskilda utredarekommittéer1994:23 till samtliga prövadir. att

harkulturverksamheten från grundenVikten ävenåtaganden.liga prövaattav
1994:146 till utredningen.tilläggsdirektiv dir.understrukits i regeringens

till utgiftsök-dess förslagvarit visa hurocksåUtredningens uppdrag har att
finansieras.skaningar

finansieringtillutgiftsökningar och förslagantalföreslårUtredningen ett
konkretiserade ochtillräckligtfinansiering intetillNågra förslag ärdessa.av

politikom-andraövervältring kostnader påförockså riskinnebärnågra aven
utredningensRisken därförlandsting.och äreller på kommunerråden attstor

offentliga utgifter.ytterligaretillförslag leder
insatser inomnuvarandeanalysgenomgång ochgrundligEn statensav

ñnansiera åtagan-andra möjligheterha kunnatkulturområdet skulle att nyage
genomgång hargrundligbetänkandet. En sådanide: slagden angettsav som

ompriori-tänkbaraföreslåmöjligheternagjorts, vilket försvåratdock inte att
teringar inom området.

mervärdesskatteni fråganståndpunktframhåller ocksåUtredningen omen
analysutredningen gjortkulturområdet. Dettainom görs att noggrannutan en

sitt förslag.konsekvenserna avav
ställningstagande.motiverar jag mittI det följande

finansieringskâllorförslag tillUtredningens

insatser.konjunkturberoendeanvänds förmedelArbetsmarknadspolitikens
fördel-nivådet gällerverksamhetsåren såväl närvarierar mellanDessa som

förslå kon-utredningenGenom iverksamhetsområden.mellanning attatt
riskenblikulturområdet skainom ärjunkturberoende insatser permanenta

och fårmindre flexiblaarbetsmarknadspolitiska insatser blirframtidaattstor
stöd undanträngssamhällsgmpps behovdvs.minskat avattett utrymme, en

varit önskvärtsammanhang dethadeI dettaförmån förtill att ut-annan.en
601
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redningen gjort analys och konkretiserat vad kan kon-en av som anses vara
junkturberoende respektive strukturella åtgärder inom arbetsmarknadsområdet

kulturverksamhet.som avser
Förslaget Stockholmsregionen bör bidra till finansieringenatt den stat-av

liga kulturverksamheten i Stockholm innebär övervältring kostnader tillen av
kommunerna och landstinget i regionen. Möjlighet inte utredningen forges av
dessa kommuner kompensera dessa kostnadsökningar. Kommunernasatt al-
ternativ minskaär eller aweckla verksamheternaatt

Mervärdesskatt på kultur

Utredningens uppfattning det svenskaär medlemsskapet i inteEUatt detgör
nödvändigt ändra nuvarande mervärdesskatteregleratt inom kulturområdet.
Några skäl for denna ståndpunkt inte utredningen.anger

En slutsats dras i betänkandet "Mervärdesskattenmotsatt och EG" SOU
1994:88. Möjlighet ñnns dock svenska mervärdesskatteregler stri-utan att-
der EG:s bestämmelser undanta offentligtmot stödda kulturinstitutioner.att-
Detta skulle dock kunna medföra konkurrenssnedvridning mellan offent-en
ligstödda och privata kulturinstitutioner privata och friaLex. teatrar grupper.
Vidare kan det finnas svårigheteri gränsdragningen mellan offentligstödd och
privat kulturverksamhet.

Kulturutredningen också mervärdesskatt på kulturområdetattmenar om
ska införas bör reducerad skattesats tillämpas. Denna skattesats bör ocksåen
omfatta litteraturområdet. Denna ståndpunkt intetycks gälla s.k.änannat
kvalitetslitteratur, vilket skulle kunna avgränsningsproblemge gentemot an-

litteratur och tidningar/tidskrifter.nan
Vidare förslaget sänkt mervärdesskatt litteratur negativa konse-ger om

kvenser för budget, eftersom litteratur forstatens närvarande belagdär med
full mervärdesskatt. Dessa konsekvenser har utredningen inte analyserat och

finansiering för.angett
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Summary
Translation by Brian Turner

Introduction

1 The Importance of Culture

The word "culture" has different dimensions. We the wordmany use
culture" descriptively, and evaluate determinenot concept toas a stan-or
dards. By culture forms, media, educational aspirations andartwe mean
cultural heritage.

To be effective practical/political of culture touch thea concept must on
communicative of itsculture, and material expressions.aspects processes
This of cultural responsibility, the "home ground" of cultural policy,area

than of Co-operationculture. between the political andnarrower conceptour
administrative ñelds of culture and other branches of the community of the

importance. The aims of cultural policy should applyutmost all culturalto ac-
tivity irrespective of the of the community which the panicipantssector to
belong.

The importance of culture be described from different perspectives.can
For the individual, culture perfonns functions which from indivi-many vary
dual individual, and during different ofto life. itsIn wideststages sense,
culture provides people with vital of their identity. But culture alsoparta
provides vehicle for each and his/her identity anda to createeveryone toown

thoughts and emotions. Art skilled expression of mans imagina-express a
tion and creative ability. Artistic and expressions cnicial for theprocesses are
richness of cultural life. Mass media opportunities for communica-open up
tion and cultural experience. They also provide for expressingnew means
who who be. The interplay between radio, televisionone or wants toone
and "living" culture of the keys multi-varying and vibrant culturaltoone a
life. Each generation has acquire historical and cultural insight, just ofto not
the but also for pointing the forward by providingpast clearer under-way a
standing of the opportunities and limitations ahead.

There close connection between rich and varied cultural life anda a an
and democratic society. Culture like web which bindsopen societyacts

together.
Renewal and continuity fundamental dimensions cultureof andtwoare

cultural policy. They interact dynamically. All renewal has its beginnings a
historical context.
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2 Culture in changing societya

The future exclusively Variable and unpredictable. Geographicalnot situa-
tion, natural size of population, language and urbanisationresources, area are
all conditions that given stable. Increasing international throughare or contact
imrnigration, travel, other cross-border rapidand technological deve-contacts
lopments change existing conditions and preconditions.create new

Changes in working life occur-ring all the time. This imposes de-are new
mands employees and changes the distinction between work and leisure.on
Education and knowledge crucial prerequisites for the opportunities avai-are
lable the individual and the development of society. No factorto other as
powerfully linked participation in cultural life education.to as

Reality provides nourishment for imagination. The internationalour enter-
tainment industry expanding and offering images of reality and interactive
products representing different worlds of the imagination. Anglo-American
domination massive, and the ponrayal of violence commercialised. There

pressing need stimulate and activity which providesto nourish-a support
for the creative imagination.ment

Technical and scientific trends challenge of values.present systemour
Questions about global problems concerning survival, conservation ofpeace,
natural national problems of welfare and the of children, theresources, care
elderly and the sick all provoke similar questions.

The fight for society characterised by human values with fora great scope
the individual be of all public initiatives.must parta

3 Experiences from culture policy the last 20over
years

As result of the 1974 decision, the cultm-al treated equally ina area was more
relation other of society where public given.to Its aims haveareas support
inspired the work of culture. Political the aims of culturalconsensus on po-
licy has been of importance for its development.great

Structures and activities in the cultural have remained largelyarea un-
changed the last 20over years.

Some changes have, however, taken place. In the radio and TV area, a
number of channels have into existence, both Swedish and fo-new come
reign. The network of cultural institutions working the regional level hasat
been strengthened. Local cultural institutions have been expanded. Centrally
produced and travelling exhibitions have declined in favourtours of regio-
nally based activities. Independent theatre have increased number.groups
The number of artists, especially female artists, has increased signifrcantly.
The and different forms of activity with emphasisart insti-area, stronga604 on
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have further strengthened. State in thetutional beenstructure areameasures
forof cultural environment conservation have been expanded and thesupport

ofwork adult education and activities have been strengthened.amateur
interaction of societyThe between the cultural and other hasarea areas

developed. The distribution of roles and responsibility between thebeen
councils, authorities organisational changed inlocal and life hasstate, county

few individualonly a areas.
obligations in oflocal authorities have been given numberThe greater a

ofothers, the school and the the elderly.amongst careareas.
principal steering instrument of policy.Public funds have been the cultural

increased during first of the period. Thereafterfunds thePublic part appro-
unchanged. proportionspriations have remained largely The allocated dif-to

activity forms have been changed.ferent andart
Cultural habits have during period been stable in of the publicsthe terms

activities and visits. The change visits musicalgreatest to eventsconcerns
where major increase has taken place. An expanded pre-school andsectora

in life both factors influencing culturalincrease expectancy areaveragean
habits.

particularly for children of pre-schoolLarge investrnents have been made
and school children. Younger children also whoalso thoseage younger are

ofculturally active. The connection between cultural habits and levelmostare
education extremely strong.

Differences different changing slowly. The thatbetween groups are gaps
education could,decreasing extremely slowly. Extending however,exist are

equalisation.lead to greater

policy4 Aims of national cultural

meaning ofThrough policy, public adopts position thecultural the sector a on
of activities, their economicculture, its functions importance differentand the

conditions and need for support.
forThe overall aims of policy importantcultural whatevermust express

policycultural development establish framework for culturaland a as a
aims within variouswhole. Overall aims should be complemented sector-al

authorities, institutionscultural fields activity aims, for the andand grants.
follow-upcultural work well theThe question of methods adopted in asas

givenevaluation of different should beand of the results at-moremeasures,
qualitativeimportant being andtention in the future, particularly the aspect

effects.long-term
instance, andbefore, should, the firstAs the support encouragestate

activity it.cultural rather than regulate
605
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We the following aims ofthe cultural policy:propose as

Culture gives joy,people insights, different opportunities formany
expressing themselves and richer life.a

Cultural policy thus:must
safeguard the freedom of expression and provide real opportunities-
for its exercise,

forwork participation stimulateand personal creativity,-
artistic and cultural renewal and quality,promote-

take responsibility for cultural heritage and its positivepromote-
use,
give culture the prerequisites be dynamic, challenging andto a-
independent in society.power

The will between different of activities. Some of themeans vary types
accessibility, decentralisation, media culture bearers,common means are as

and international contacts.

5 Reasons for the public of culturesupport

The basis of cultural life peoples interest and involvement, individualsas
and together with others. To large the opportunities for satisfyingextent,a
those interests created by people themselves, but also influenced by theare
market and decisions taken in the public sector.

Three of all cultural spending private. The public givenquarters support
cultural varies between different ñeldscultural and activities.to matters
The starting point for proposal for the aims of cultural policy thatour

culture has value of its But the for the public of cul-a own. reasons support
and the question of whetherture appropriatepresent state measures are can

also discussedbe from the viewpoint of economic theory and terrninology.
This shown the forward for public comrnitrnents.putreasons

Support certain literature, records, cultural publicationsto andareas,
ñlms, that the quality relatively low andstate promotesmeans at a cost con-
tributes multiplicity. Support activities of associationsto greater contributes-to

maintaining activity which has the principal aim of increasingto and broa-an
dening participation in cultural life. Efforts lessreach the educatedto are par-
ticularly imponant The for public cultural institutionsstatereason support to

that they perform activity which iingful from nationalan mt a perspec-
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outside linked the utilisation oftive. Support artists institutions partlyto to
continuedof and partly the opportunities for and deeperthe work artists, to

conserving environmentartistic work. State for the cultural also ori-support
from national of responsibility, and largeginates to extent, actsa sense a as

privateand encouragement tosupport property owners.
regional institutions thatAn examination of the cultural showssupport to

continuation of their joint frnancing by the and the regionsstate necessary.
safeguarding national cultural policy andTheir activities important forare

professional cultural activity permanently leastthat operate atcanmean
Requirements imposed the institutionsthirty places around the country. on

withdraw from ñnancing, localclariñed. Should the theshould be state
viewauthorities councils will in in the economicand county not presentour

for the lack of Activities willclimate be able state support.to compensate
opportunities influence direction of culturaldecline states theand the to

policy will cease.

6 responsibilities and working togetherSharing

lifein "living" cultural has localMost of what takes place stronga connec-
best the local level andtion. That circumstances assessedwhy ataremany

framework of local responsibility. Localshould ñnanced within thebe
cultural activity will also be founda-authority responsibility for support to a

future.tion of public cultural efforts in the
authorities small base handleWhere individual local represent too to cer-a

first instance the future beactivities, should in the alsotain cultural they
Co-operation between counties andorganised regional level. countyat across

time, the regional of thewill need intensify. Inborders structure countryto
field.regional responsibilities in the culturalchange this affectandmay may

objecti-of forrnulateLocal authorities and councils must,county course,
beneñcial the thefor their cultural policies. clearly state,ves own

aimsview about thecouncils and the local authorities sharecounty a common
of cultural policy.

certain tasksWithin of national cultural policy, therethe framework are
naturalwhich and others where thatonly be performed by the state,can

they should be performed by the state.
These are:

whichthe authority only theconnected stateto possesses,measures-
local ties,particular regionalactivities which do havenot orany-

perspective dominant,activities overall nationalwhere the-
geographical spread.achieve reasonabletomeasures a-
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There need develop discussions between councilto anda state, county
local authority representatives about the cultural totality of the regions, what
their collective development needs and ideas what priorities will be allo-are,
cated by the respective and suchlike.partners

The fundamental prerequisites for cultural life created outside theare area
of culture. Insights and experience within the and cultural activity inarts ge-
neral affect the development of other fields and important themany toare
overall climate of society. The aims of cultural policy should apply all le-to
vels of society and all of society.to sectors

The states future priorities in the field of culture involve

specifying the desired direction of cultural policy-
demarcating the of responsibilitystateareas-
finding the effective possible for involvementmost statemeans-
discussing furthermore, the and of culturalpattern extent state support.-

7 Culture in the international spotlight

Increasing intemationalisation making itself felt in different respects.many
offers of opportunities while the time, stimulatesa range new at same

ideas for what domestic.to protectmeasures
Cultural co-operation within the EU that culture partlymeans seen as a

dimension which should throughout the whole of society, wellpermeate as as
activity be promoted through specific important thattoan prograrnmes.

the opportunities which EU membership offers fully utilised. Thosenew are
authorities responsible for different cultural ought allocate highsectors to
priority keeping watch and obtaining information aboutto over, matters
which relate the EU.to

Nordic and European cultural co-operation should be advanced within the
framework of existing organisations. Regional cultural co-operation across
national borders will increase.

The responsibility for international co-operation ought lie with theto re-
spective cultural institutions. Ongoing international and forcontacts support
artistic exchanges should includedbe the tasks of the authorities responsi-
ble for the respective For this the tasks of the Swedishsectors. reason
Institute should be restricted.

Knowledge about the of Swedish and culture highly deñcient.export art
A should be conducted possible identify opportunitiessurvey toas soon as
and difficulties.
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8 Cultural practice and strategies for change

Culture, in the of activities and participation, affects all Swedes but insense
different and varying But remain totally outside "li-to extent.ways a some
ving" cultural life and take in studies, activities in diffe-partnever amateur or

cultural The for joining in has partlyrent do withevents. notreason to
obvious difñculties such geographical distance, working and familyas
circumstances, language difficulties handicaps, and partly alsoexpense, or
with psychological and social mechanisms. Lack of knowledge about artistic
and cultural codes additionalan reason.

Differences in cultural habits between individuals and conside-groups are
rable. The which active in cultural life made ofmostgroup up young,
well-educated and the which least active made of ol-women, group up
der, less-educated Generally, culturally active thanmen. women are more

and the highly educated active than the less-educated. Theremen more are
both direct indirectand connections between education and cultural habits.

Cultural habits of whole and make of socialpart greaterare a patternaup
habits, and relationships with other people. There factorscontacts twoare
that crucial in determining whether people participate cultural life wil-are -
lingness, whether and ability, whether ablewants to,one to.one

Participation in cultural life be increased by strengthening its drivingcan
forces and opportunities.
Important elements in for changestrategya are:

smoothly functioning interplay between cultural policy and policies in other-
of society, especially in the social and educationalsectors sectors,

sensitivity peoples needs and initiatives,to-
marketing based the circumstances of differenton target groups,-
importance of media raising participation levels.mass-
Within the framework of this that backing be givenstrategy, we propose
county artists" in different culturalto areas.

9 Beginning with children

Aesthetic expression of fundamental importance childs ability inter-to toa
and understand what happening in its environment, and for describingpret

experiences and feelings.
The important prerequisites for "cultivatin small childs aestheticmost a

appreciation found in its immediate surroundings, in the home,are nursery
school and school. The choice offered by the media plays vital role.mass a
The should require Swedish radio and TV companies transmitstate to pro-

appropriate times suitable for children and which contributeatgrarnmes to
expanding their cultural experience and enjoyment.
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significant ofA the efforts being made within the cultural fieldpart con-
children. The councils and local authorities havestate, countycern a common

responsibility for taking overall view that available usedan so resources are
in efficientan manner.

opportunityNursery schools have the of encouraging children involveto
inthemselves cultural activity. The task of bringing childrens aestheticout

talents and letting the child and take in various forms of artisticencounter part
expression should be strengthened in school work.nursery

The knowledge and attitude of staff crucial.the An ofassessment nur-
school teacher training should be undertaken with particular reference tosery

positionthe of aesthetic and practical Subjects, and the interplay betweento
aesthetic activity and the childs development

Knowledge about how children benefit from cultural experiences andcan
makingdevelop models and methods for the between and theencounter art

child meaningful, should be intensified and bybroadened of specialmeans
efforts.

The aesthetic/practical Subjects provide opportunities for personal creati-
vity. Cultural activities integrated Subjectsshould be into other and into acti-
vities which nationalthe school whole. A whichassessmentconcern as a

identitiesprincipally these should be undertaken the Nationalaspects
forAgency Education.

involvement for inTeachers in cultural crucial all cultural workmatters
schools. A special effort should be made in schools thestrengthento oppor-
tunities for the themselves.toyoung express

Music schools play important role in stimulating interest in musicanan
ofand providing opportunities for individual practice. The development

music activities other artistic fields important.schools embrace alsoto
An increase the number of cultural schools positive.

10 The wishes choices ofand the young

The starting point for cultural efforts directed youth originate in theto must
conditions which apply them today.to

The attitude of forms ofyouth various cultural expression influencedto
from Standards and values what consideredhome,quaners. atmany cor-

in society, ones circle of friends,what acceptable andrect messages
emanating from media will all impactthe them. For of themass on many

cultural life for their ambitions establish independencetoyoung, an arena
relation society in well for finding their identitiesgeneral, andto as as own

developing into independent individuals.
theThe important cultural efforts for made local level.atmost young are

Flexible premises and efforts in of youth who do partici-610 support not want to
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themselves in organised activities vital. Culturepate in the form of aesthe-are
tic activities, knowledge of media and knowledge about historical conti-mass
nuity and traditions should be communicated pupil and be includedto every
in all secondary schoolupper programmes.

We efforts build peoples creativityto central ele-see up young own as a
in integrated policy towards youth.ment Powerful effons shouldan be made

with funds from the Swedish State Inheritance Fund.
The creative attitudes of youth the visual media be recognised.to must

Other media work also the Extensive for multi-mass attracts young. support
media workshops should be introduced and allocated by the National Council
for Cultural Affairs.

The role of culture the activities of associations and societies should be
strengthened.

There need for cultural institutions whenurgent arranging theiran acti-
vities take their starting point theto world of the youth. The in-as uneven

in culture becomes in theterest transition from the secondaryapparent upper
school further education employment.to The student discountor current
should be intorevamped general discount for youth. In the chapters cul-a on
tural spheres, there number of proposals which aim mobilityare a at greater
and dynamics within cultural life and which should better opportunitiescreate
for activity directed towards youth. Cultural institutions should be given the
task of preparing their annual and show what efforts thereports accounts to
institutions have under-taken behalf of children and people, whaton young re-
sults have been achieved, and what conclusions have been drawn concerning
activities in future.the

11 Ethnic and minority language groups

Immigration has exercised influence Swedish society. Artisticstronga on
creativity fundamental human needs. therefore contributeexpresses can to
the building of bridges between peoples of different nationalities and ethnic
afñliation.

The starting point for professional creative activity lie insupport to must
the demand for quality. Artists with immigrant backgrounds bemust sup-
ported for the apply artists with Swedish backgrounds.same reasons toas
Support immigrant organisations should be increased.to

Mastering the Swedish language essential work in theto progress,
community and participation in Swedish cultural life. Language and culture

inextricably linked with each other and the importantare bearers ofmostare
identity and culture. Education in persons language thereforea own sup-

for the preservation and expression ofport that persons cultural heiitage.
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Cultural institutions, particularly importantand also havemuseums, an
task in imparting knowledge communicating ofand the experience history

"and cultural life Sweden immigrants.to
expressions differentNew from activities artists of ethniccreated byare

origins. There for supporting development of multi-culturaltheargumentsare
activities that ethnic boundaries.transcend

In their capacity original inhabitants of their Samithe thecountry,as own
people ascribed special position compared other language and ethnictoare a
minorities. Support Samifor culture and research should be reinforced. A
Sami theatre should be established.

Efforts should futurealso be made the the language andto preserve
culture of Tornedalen.

12 Cultural foropportunities the disabled

Cultural policy aims make culture available everybody. Numerous im-to to
disabled furtherhave been made for the but efforts needed.provements are

Physical shortcomings inshould be improved and the adaptability ofaccess
cultural facilities should be remedied. Developing their culturalown expres-
sion should handicap organisationsbe for the themselves and for themattera
educational associations work with. Ihe importance of close dialoguethey a
between disabled institutionsthe and cultural needs be stressed.to

Companions disabled receive education inand assistants the should theto
cultural field. Requirements for adapting the needs of disabled shouldtheto

laid forbe down all terrestrial radio and TV channels. New technical solu-
tions should convertingbe applied for computerised speech andtext to to
enable Swedish films viewed with subtitles conjunction with ci-beto even

screenings.nema

13 Culture in the everyday environment

Culture of life. work, be liberating inspi-everyday At andpart arta can a
ring force andand contribute personnel development.to corporatecan
Community spirit within forthe workplace lot those whocan mean a are
disinclined life.participate in cultural Places of work also importantto are an

"of cultural heritage. important that the development ofpart commonour
cultural life leads participation, job and gender equality. Againstto greater
that background, for culture work important tool.state atsupport an

forThe in which live place social andalso shared culturalarea we a ac-
tivity. distinction between working hours willThe and leisure time probably612
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shift time. The home environment therefore become vital startingover can a
forpoint extendin peoples participation cultural life.in approachAg common

should be developed for supporting cultural activity in differentpeoples en-
vironments.

We importance ofthe cultural work and ele-cultural activitiesstress as
in the different public for both those being cared for andments sectors,care

the staff.

Sources of inspiration14 and organisations

Having people involved and broadly based, lively club and association lifea
essential prerequisites for flourishing cultural life.are a

Organisational life itsin broadest Swedes. Inmostsense, concerns gene-
ral, all clubs associationsand kind of activity which touches therun some on
cultural area.

Adult educational associations play important role through study circlesan
also organisersand of cultural Being the generalas toprogrammes. open

public of their essential features. ofThe role cultural associationsone
similar that of educational associations, but activities directed towardsto are
certain forms of culture. The of activitiesvalue the of adult education associa-
tions and other associations in view lies in:our

breadth of creative activity,-
multiplicity of cultural culturaland other activity,programmes-

people and values,toopenness-
their forcerole for democratic, social and cultural development in soci-as a-
ety.

The four roles of adult education associations and associations theother
cultural provide for their activities, responsible forbetoarea are scope orga-
nising recruiting and attracting the public, providingand deeperevents,
knowledge and influencin decisions.g

The for public education intrinsicadult partly itsargument tosupport
value, and its functionpartly instrument of educational and culturalas an po-
licy. This also in favour of maintaining the adultargument grant toan
education single appropriation. There pressing for popular adultneedas a a
education evaluate working methods and of workingto present test new ways

find effective of raising participation life.in cultural Atoso as more means
close dialogue between the National Council for Cultural Affairs and
organisations running adult education should be continued.

Cultural associations play big in opportunities individuals haverole thea
like-minded people, be involved and culti-actively themselvesto meet to to
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their interests. State cultural associations ought bevate toown support to ex-
panded.

15 Artistic -itswork forms and conditions

Art based the need people have themselves using differenttoon express
One of the important functions of its identifyingmostsenses. art nature.

also has investigative and experimental relevance and result,an as a a rene-
wing and vitalising effect society.on

Conditions for artistic work behave The demand for qualityto generous.
has be made clear. The cultural labour market characterised byto an excess
of supply demand. The increase in the number of artists inover recent
decades has been considerably than the number of work opportunities.more
Many artists themselves through their artistic endeavours.cannot support

Increasingly work in the cultural labour market commissioned which
leads increase in self-employment and freelance activity. In the long-to an

in the private market that the key work better incomeandterm to more
lies. The interest of the labour market in expanding the privateprospects mar-

ket coincides overall level with the aims of cultural policy of increasingat an
participation and involvement cultural life. The imbalance affec-permanent
ting the cultural labour market, makes that inflowtheto suggest toeasy ar-
tistic occupations should be restricted. However, refrain fromwe recom-
mending restriction educational opportunities, principlethe thatany on on
pupils should have freedom of choice.

We that opportunities for further education and training for artisticpropose
occupations extended university colleges ofatare art.

16 An integrated forpolicy artists

Among other things, cultural aimspolicy creating best possible condi-theat
tions for working the The Copyright Act should be actively employedarts.

instrument within the culturalas an area.
The question of general artists dealt with in detail. An analy-support to

sis of proposals for fund for the of social feesto cempensatea payment
indicates number of disadvantages which lead the conclusion that suchtoa a
fund should be established. An alternative proposal for general innot support
the form of income benefit known artiststhe supplement has beenan as
examined. This proposal should be adopted either. Against thisnot
background financial improvement the selective artiststronga present

proposed by, inter alia, retaining incomesupport grant system guarantees614
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the scale, by extending long-tenn scholarships by 150 units, andpresenton
by increasing funds for project and workingstart-up grams, grams
scholarships, international exchanges and general theto promotemeasures
arts.

Some of the labour fundsmarket which correspond structuralto un-
employment, should be transferred the cultural field. incre-Totoacross an
asing the of the National Labour Market Board should beextent, measures
adapted the special conditions which prevail the artisticto area.

Mass17 media opportunities

We regard the media being covered by cultural policy. Freedom ofmass as
speech and artistic freedom provide the justiñcation for their role cultural
life and in the social debate. Mass media make possible disseminate cul-to

the general public. New forms of expression being developed andture to are
through Simplified production technologies, individualsthe opportunities for
expression thereby increased.are

important concentrations of within the media world.to counter power
essential have public commitment maintain and developto strong to

public-service activities supplying varied, high quality choice with arnplea
for domestic expression. Those enterprises supported by TV licenceroom

fees should produce public service annual accounts.
The and conditions for TV and radio channels funded through ad-terms

vertising should also include requirements of cultural policy nature.a
The number of TV transmissions of music and theatrical performances

should increase through wider co-operation with theatres and orchestras
throughout the The Royal Dramatic Theatre and The Royal Opera incountry.
Stockholm should give higher priority using radio and TV ofto as a means
reaching the whole population.

The free ofexchange ideas should be ensured through networks andnew
information Efforts should be made develop databases thesystems. to
cultural field, making information available the general public. A specialto
cultural CultureNetnetwork Sweden" should be established increaseto ac-
cessibility the knowledge and information cultural institutions. Theto
National Council for Cultural Affairs being asked take initiative forto an a
pilot project information stations libraries.aton

The development of high quality multi-media productions the cultural
field should be undertaken inter alia investment creative centre.a

The GrantsArts Committee will given thebe task of supporting the devel-
and renewal of artistic expression in the media throughand theopment mass

of technology.computeruse
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Responsibility for cultural follow-up and of the mediaassessment mass
should be allocated of the existing authorities the field ofarea to cultureone

and media.

18 Cultural heritage the ground which standon we-

The cultural heritage which shapes surrounding world the foundationour
which all stand and the basic knowledge which affectson all.we us

Knowledge about, and understanding of the society in which lives andone
the historical which shaped conditions for being ableevents takeare to an
active in the democratic We that active attitudepart cul-stressprocess. an to
tural heritage has characterise humanistic society.to a

A wider view of cultural inheritance implies that manifests itself in work
throughout all of society. Properly used, cultural heritage providessectors a
basis for integration into broad community. Incorrectly used, nationala sym-
bols risk being taken by intent forming barriers against outsi-over groups on
ders.

The cultural environment be looked history book availablemay upon as a
all, be read by each and who consciouslyto searching fortoopen everyone

knowledge, well vehicle for impressions the unconscious level.as as a at
Artistic heritage finds its expression in the work of the cultural institutions

and in ongoing artistic creativity.
Cultural heritage be within the reach of This requires themust everyone.

cultural conservation bodies, archives and cultural institutions in different fi-
elds of record, and make collections available theart, to public.preserve to

19 Preserving the cultural environment- broada
perspective

Changing industrial massive of population and higherStructures. movements
immigration have led the preservadon of the cultural environment takingto on

far strategic role. The need relate history and take material anda more to to
immaterial values starting point growing. Greater importanceas a atta-
ched varied and full environment which brings together historicalto a roots
with new-found acquisitions highof quality.

Cultural environment conservation from overall view ofmust start an man
and his environment. therefore play important role othermust an sectors
of society.

The main weight of cultural environment conservation work localat
authority locallevel. Many authorities lack these TheCompetence areas.616
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role of regional important.county Workmuseums as centresresource to
and the cultural environment long-tenn responsibility.conserve manage a

The relationship between employment efforts and for conservationsupport
and maintenance of the cultural heritage should be overhauled. Terms and
conditions for contributions regional should be specifiedstate to museums so
that rational division of responsibilities efficientand co-operation the fielda
of cultural environment conservation be brought about. The andcan terms
conditions for and the responsibilities andstate grants to county museums
authority of Centralthe Board of National Antiquities in following activi-up
ties should be clarified.

20 The forneed variet geographical balance and
,

increased flexibility

Cultural policy conditions for activity in number of differentmust create a
and in different forms and Activities be made availableareas art mustgenres.

people possible. They should be all theto andas many as countryrun over a
reasonable balance should prevail between different of theparts country.

In order increase the variety of forms and of activity,to art types pro-
posed that:

the large differences in and other public for activities,present state support-
and forms, inside and outside the institutions be reduced,art

-the balance between contributions made cultural institutions andto support
professional activity in other forms be changed,to

cultural institutions working regional level shouldstate tosupport at sup--
and distinctive focus,port encourage a more

-the distribution of public producers, distributors,present sector support to
recipients and public organisations be reassessed.

The main responsibility for implementing ideathe of culture throughout
the lies the local level. Efforts regional level should be designedcountry at at

that they benefit the whole Distribution of regionalso county. state support to
institutions should take of the requirement of artistic qualitygreater account
and conditions for artistic and cultural development.

A certain redirection of production from the National Touring Theatre,
National Concerts and National Exhibitions regional level proposed.to

We that the highly state-subsidised culture in Stockholm be jointlypropose
financed together with the Stockholm region.

In order artistic development and withinrenewal style ofto promote an,a
form of activity, proposed that national assignments could be awardedor
certain institutions differentactivities in of theto or parts country.
Assignments cultural institutions should be withdrawn regard theto toup

balance between artisticpublic service and freedom, renewal and continuity, 617
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and productive and wider method of working. Managements will havea
responsibility for ensuring institutions increase effortstheir to encourage a
larger and broader public.

Peoples interest inand involvement culture forprovide the foundation ñ-
nancing cultural life.

State cultural institutions active regional level beingthesupport to at re-
forrned and of basic regional introduced. The share ofsystem grantsa
rotating" basic should be large. proposed that collectivegrants statea
contribution regional cultural institutions introduced.beto

21 Theatre

The theatre with its combination of speech, spectacle, sound andmovement,
music, offers the experience fascinationall-round and of work of art.a
Contact between the audience importantand the dimension for thestage an

and for the publics enjoyment. We proposing aims for theactors sectorare
theatre.

The councils, local authorities interestedand other parties shouldcounty
draw policy for the theatres in the counties basis for de-programup a as a
termining future measures.up

within frameworkFurthermore the of the for regional theatres,state grant
reallocation of funds regional performing whichtheatres taketowe propose a

considerable regional responsibility well responsibility for musicalas as
productions and dance. There should be certain reduction in the Nationala
Touring productionTheatres of drama by cutting down performances in the
three major population As music theatres take regionalpermanentareas. on a
touring responsibility, the National Touring Theatres musical productions

decrease. In future the National Touringthe Theatre should be givencan
assignments relating dance, childrens and youth theatre, Finnish theatre,to
mime theatre multi-culturaland ensemble.a

Touring responsibilities of the Royal Opera and the Royal Dramatic
Theatre should increase, independent theatre will besupport to stren-groups
gthened, and Sami established.theatrea

All the should directlytheatre theatresupport to amateur to amateurgo or-
ganisations.
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22 Dance

Dance of oldestthe forms of communication between people. Dancingone
well recognised social function. artisticAs experience, hasdanceas a an

had limited opportunities develop and has been available broadto not to a
public the music and theatre.same way as

We proposing aims for the of dance.sectorare area
Various effons interest in dance should be intermade aliato promote an at

school and improve the situation for organisers.to
Furthermore, increased overall for dance. Amongsupportwe propose ot-
things,her should inresult regional institutions with dance ensembles being

given better opportunities that high quality dance activities be continu-so can
ously ensured throughout the regions. The expanded duties of the National
Touring Theatre in this should lead better distribution of ofthetoarea arta
dance in the The number of dance advisers should increase.country. county
Support the independent dance will expand while becomingto groups more
concentrated

Support for the documentation of dance should also increase.

23 Music

Music the far-reaching and all-embracing field of Tomost an. greatera ex-
than other forms, music brings traditions life in exciting andtent art to an

captivating For people, particularly the music ofway. many young, a way
expressing their identities.

We proposing aims for the music ñeld.sectorare
Furthermore, thethat councils and local authoritiescountywe propose

jointly and together with others basiswork regional music policies theout as
for local, and national efforts the counties and also co-operationcounty
between the counties.

The fmanced regional music bodies should be developed intostate co-a
ordinated and supportive regional music body empowered initiatives.taketo
General will be by half and imponant of thesupport cut partan resources re-
leased the budget should be used for providing selectivestate support to

music, and promoting for jazz, folk, choral and charnbercounty to centres
music.

There should be certain reduction in funds allocated the Nationaltoa
Concert for development work and production thisand should beconcert
transforrned into single which will be distributed specialbyamounta a
working application from music and other organisers.countygroup on

Continued for Stockholms SymphonyWind Orchestrasupport assumes
that the Stockholmcouncil will take responsibility for Orchestra.thecounty 619
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formsVarious of record production will combinedbe intostate support to
appropriation which will be allocated by Councilthe National for Culturalan

Affairs.

24 Visual designandarts

Visual form of communication and of expression beco-arts as a a means are
ming far significant. We constantly exposed images of highlytomore are a
Variable quality. Pictorial inform, and communicate emotions.arts express

powerfulThey face competition from broad of different ofspectrum typesa
pictures.

Visual designand longer be defined sculpture, painting,arts can no as
drawing, graphics, photography but also installations, perfor-etc. cover

video and multi-media.mance,
We proposin aims for the field of visual design.andsector artsare g
Support for educative work in the visual should be strengthened. Thearts

Swedish ClubArt Association and Popular forMovement the Promotion of
Art will be given funds enable compensation be paid artiststo to tomore
participating in exhibitions.

GrantsThe Arts Committee will be allocated increased for inter-resources
national artist and exhibition willexchanges. A proposal be submitted for the
establishment of design council.a

Regional planning for visual designthe and covering the wholearts re-
gional should be undertaken by councils and local authoritiesart countyscene
jointly with others. Parts of the regional will be tiedstate support to museums

efforts supporting field of visual design.the andto arts

25 Architecture

Throughout time, desire of society itselfthe and manifest hastoa express
been closely tied with its buildings. Architecture form whichartup an

obviously lives in. affectseverybody consciously and unconsciously.us
Architecture applied with ties functional and technical require-art strong to

conditions.well given economic and politicalments toas as
We Nationalthat the give the Board of Housinggovernmentpropose

Building and Planning Boverket together with other parties concemed, the
task of drawing foundation forthe action for architecturalan programmeup
policy. Among other things, this should deal ofwith the qualityconcept as

focus forwell educational and the the activities of the Museum ofmattersas
Architecture.620
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26 Film

Film form. brings together, enhances and multiplies qualitiesarta young
from other fields of Film effective medium for the dissernina-art. an mass

oftion moving pictures. Among the interest in film extremely high.young,
Increased efforts should be for themade preservation of films archives.

Support for film production should make possible allocate largerto
than the allow, whichproductions anis-arnounts present arrangements to are

tically important. Measures should be taken in order that the under-to ensure
intentions oflying the film far the allocation of productionagreement as as

between and concemed, fulfilled.support post supportpre are
We regional film production funds in addition regio-support to topropose
filmnal and media centres.

27 Literature and libraries

Language exceptionally important bearer of identity and culture.as a
crucial for individualsthe understanding of what happening, and for ex-
changing thoughts ideas. richand A and living language deeppresupposes

in linguisüc heritage and in of and careful renewal.roots state constantour a
We for Culturalthat the National Council Affairs be given the taskpropose

of paying particular attention the need for translations of literature fromto
language and cultures unfamiliar the Swedish public, and intoareas co-
operation with book trade, of presentingthe the task proposals for measures

increase opportunitiesthe purchase older literature Classics inand bookto to
In the that the breadth of publications declines and/or the bookstores. event

trade faces increasing economic difficulties considered.should bemeasures
We that library introduced.beactpropose a
The activities of the libraries should become flexible farcounty more as as

the direction of consultancy services concemed. Funds should be redistri-
buted from the libraries lending In Consultation with thecounty to centres.
Royal Library National Counciland others concemed, the for Cultural Affairs
will be given task of developing computerisedthe catalogue systema cove-
ring all publications of general literature which be made available thetocan
public through public libraries.
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28 Museums, exhibitions

From their objects, pictures and other data, reflect the changes inmuseums
and in peoples lives and activitiesnature thousands of Activitiesover years.

broad field and in addition their publicrange over collectina cover, to part,
conservation and documentation work.

We proposing aims for the fieldsectorare museum
The balance between the roles of collecting, conserving, displaying and

carrying research, well allocating the rightout prioritiesas as support to natu-
ral sciences, technology, and cultural history, of considerableart impor-

the and its facilitiestance rapidlyto changingsystem society.museum a
National Exhibition funds for central production will be decreased and the

distribution of funds should be allocated by specially appointed fora group
the purpose.

We in addition, national assignments for thetwo do-propose museums:
cumenting and recording period and developing theour own museum as a
pedagogical teaching resource.

Museum research be ñnanced by external funds and themust museums
be given the opportunity be representedmust the research councils forto on

the humanities.
The councils and local authorities should togethercounty and in conjunc-

tion with other parties involved draw policy for in theirup a museums re-
spective counties through regionala museum programme.

The National Council for Cultural Affairs will be the authority forsector
the field. A museums council will be introduced and tied in themuseum to
National Council for Cultural Affairs. The Central Board of National

organisationallyAntiquities will be separated from the history museums.

29 Culture and tourism

Culture and tourism have points of interest. As tourists,many common many
into with cultural manifestations whichcontact would otherwisecome one

seldom In certain regions, efforts in of cultureencounter. andsupport
tourism cross-fertilise with another. Co-operation between responsibleone
bodies needs be strengthened and culture should receiveto prominenta more
position local and regional tourism promotion.
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for30 Premises culture

variety of activityprerequisite for large culturalGood premises to re-are a a
from well-appointedactivity good,ach people. On the whole, cultural run

cultural premises important Wepremises. Public sector support to propose
critical point when awardingcultural policy bethat tograntsassessments a

premises.state-owned culturalnon
premises also be payable ci-state-owned culturalSupport must toto non

nemas.

higherconcerning culture, educationCertain31 matters
researchand

major in all of society, butplay rolesHigher education and research sectors
thanñeld and deep-rootedrelationship with the culturalthe greater more

with fields.othermany
of thought, theconcemed with the freedomBoth culture and research are

in addition creativity anddeeper insights,for knowledge and toquest new
communication.

training within thefor further education andThere considerable needa
shouldin workcultural A years supplementarysector. course museumone

be introduced.
be improved and givenBasic in cultural science needstraining to a rese-

should be established dis-link-up. time, cultural sciencearch In separateas a
cipline with its research resources.own

cultural policy knowledge of its dri-effective betterTo be able to run an
forquestion of establishingving forces effects required. Theand centrea

studied further.research into cultural sciences should bethe
Co-operation community and the culturalbetween the research area on

of information the public should be expanded.researchmatters to

32 State steering

foundations of policy forrnulatedThe the national culture are as norms ex-
of responsibi-Explicitly defined divisionpressed in of aims and rules.terms

framework, finance thelity expectations. Within thisclariñes roles and
principal steering instrument.

appropriationsreformed the number ofThe culture budget needs be andto
should be greatly reduced.

623
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We number of minor changes inpropose thea authoritystate structure.
Sector responsibility needs be made clearer. Differentto methods for the co-
operation of the Culture Council with other bodies need be developed. Theto
Council should be given assignments within the of the media.area mass

Follow-up and evaluation should receive increased funds. There greata
need for reliable and continuous figures the culture area.

33 Costs and ñnancing

We increase in withinpropose an state number of in addi-resources a areas
tion making proposals ñnancing.to This that reforms do leadon means not to
reductions in the budget. Since task has been of overallour an nature, we
have specified either the size of the contributionsnot the of ñ-nor sources
nance.

In proposals the emphasis for increased conuibutionsour on:
children and youth-
activities the wholeover county-
artistic activities.-
If VAT introduced in the culturetax thena should be lowerarea, at a

The of possiblerate. introduction should beconsequences carefully analy-a
sed before decision made.any
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MålKommittédirektiv

1993:24Dir.

inriktningKulturpolitikens

1993:24Dir.

1993-02-25regeringssammanträdevidBeslut

anför.Friggebo.statsrådetKulturdepartementet,Chefen för

förslagMittl

sammansättningparlamentariskmedutredningföreslårJag att en
uppgiftmedtillsätts att

inriktninghittillsvarandekulturpolitikensutvärderinggöra aven-
mål.kulturpolitiska1974 årsiutgångspunktmed

detill effekternamed hänsyn resurserkulturpolitiken avvärdera-
har satsats,som

utmaningarochkravvilka sombedömningsamladgöra aven- sikt,längrepåoch1990-taletunderharkulturpolitiken mötaatt
kulturinstitutioner-ochkulturverksamhetemasanalysgöra aven-

utvecklingsmöjligheter,nas
kulturpolitiken,förmålförändradeeventuelltförslaglämna om-

kulturpolitiken,förprecisera statens ansvar- posi-ochkulturlivetfrämjaföråtgärdertill enförslaglämna att-
kulturen.utvecklingtiv av

och hurdecentraliseringsmåletuppmärksamhet bör ägnasSärskild
Utredningenfrämjas.landet kanikulturellatillkomsten centrumav

ställningstagan-kulturpolitiskamellan desambandetbeaktabör noga
Utred-landstingen.ochkommunernaden görs staten resp.avsom
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ningens överväganden bör utifrån förutsättningengöras de offent-att
liga utgiftema inte kan ökas.

2 Bakgrund

Riksdagen fastställde år 1974 åtta mål för den statliga kultur-
politiken prop. 1974:28, bet. 1974:KrU15 3 och 19-20, rskr.s.
1974:248. Enligt målen skall kultuipolitiken

medverka till skydda yttrandefriheten och skapa reellaatt förut--
sättningar för denna frihet skall kunna utnyttjas,att

människor möjligheter till skapande aktivitet och främjage egen-
kontakt mellan människor,

motverka kommersialismens negativa verkningar inom kultur--
området.

främja decentralisering verksamhet och beslutsfunktioneren av-
inom kulturområdet,

utformas med hänsyn till eftersatta erfarenheter ochgruppers-
behov,

möjliggöra konstnärlig och kulturell fömyelse.-
äldre tiders kultur tillgarantera och levandegörs,att tas vara-

främja utbyte erfarenheter och idéer inomett kulturområdetav-
språk- ochöver nationsgränsenta.

Målen allmänt hållnaär och övergripande till sin karaktär, avsedda
fungera vägledande och pådrivandeatt förpolitikens inriktning

alla nivåer. Sedan de fastställdes har 20 års politisktnära besluts-
fattande lett fram till utformningen dagens kulturpolitik.av

Bland med anledning motioner väcktaannat under den allmännaav
motionstiden under våren 1992, också bakgrund uttalan-motmen av
den kulturutskottet gjorde under våren 1989 l988/89zKrUl5som s.
10, har riksdagen uttalat l991/92:KrU18. rskr. l99l/92z204 att en
kulturpolitisk utredning med parlamentarisk sammansättning bör till-

med huvuduppgiftsättas utvärdera i vad mån 1974 års kulturpoli-att
tiska mål har uppfyllts. l kulturutskottets betänkande 1991/92118 s.
6-11 fyllig beskrivning hur utskottet bedömt behovetges en av av en
utvärdering.

I 1993 års budgetproposition prop. 1992/93:l00 bil. 12 har jag
redovisat mina ställningstaganden till kulturmyndighetemas fördjupa-
de anslagsfrzimställningar. Den utredning riksdagen begärt börsom
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beslutmedinledsberedningsprocesstill stånd. Denkomma somnu
kulturpoli-inriktaduppfattas såsomdirektivföreliggande börom

tidsperspektiv.längreutfonnning itikens ett

Uppdraget3

huvuduppgiftcrulturpolitikcns3. K

mångfalddesskänneteckenfrämstakulturområdets ärEtt avav
inriktningolikartadsinsemellanmedinstitutionerverksamheter och

mängddärförKulturpolitikenoch omfattning. utgörs storenav
uppgifter ochMängdenfrågor.i olikabeslut avgörandenoch av

kulturpolitiken kanrisk förnaturligsakområdets bredd medför atten
långsik-dessgårbli enskildhetersplittrad översätt utett som

lyftaväsentligt sökaDärför detmålmedvetenhet.tighet och är att
uppgiftema.kulturpolitiskade viktigastefram och fokusera

måletkulturpolitiskadetbetydelsedenRiksdagen har betonat som
politikhaft för denharkulturverksamhetdecentraliseradskapaatt en

under dennasålundaKulturpolitiken harförts 1970-talet.sedansom
regionalauppbyggnadenfrämjainriktadtid i hög grad varit att av

länsnivå finnspåi detresulteratkulturinstitutioner. Det har att ennu
bibliotek ochhandetablerad i förstastruktur teatrar. museer.av

orkestrar.
tillemellertid inteinstitutioner kanNätet regionala sägas varaav

övergåruppbyggnadsskedetslutligt Menalla delar fullt eller utbyggt.
konsolidering.grad kännetecknasi fas i högre avnu en som

diskutera deidentifiera ochåterigenDärvid blir det angeläget att
1990-talet och fram-underkulturpolitiska uppdragenöverordnade

öven
huvuduppgifter.kulturpolitikensbeskrivadärförUtredningen bör

samhällsför-vår tidsbedömningarpåBeskrivningen grundasbör av
börStatensföljer dessa.ändringar vilka kravoch ana-ansvaravsom

lyseras.
kultur-själv välja vilka aspekterha frihetUtredningen bör att

För delfram sammanhanget.lyfta ipolitiken den önskar egensom
detjagviktigaantalpåvill jag dock peka ämnenett anser varasom

underkanuppmärksammar. Dessautredningenangeläget angesatt
följande rubriker.
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3.1.1 Kulturella centrum

Kulturutskottet har pekat behovet fortsatta övervägandenav om
hur strukturen kulturinstitutioner kan byggas vidare iav geografiskt
hänseende. Därvid har aktualiserats önskvardhetert byggaattav upp
kulturella utanföräven Stockholm,centrum platser har förut-som
sättningar erbjuda kulturverksamlteteratt och konstnärligt skapande

intemationell standard.av
Kulturutskottet har i det sammanhanget anknutit till den pågåen-nu

de parlamentariska beredningen C l992:O6 den offentliga verk-om
samhetens uppbyggnad indelningoch regional nivå. Dessa övervä-
ganden kan sålunda utgångspunkter också för hur kulturens insti-ge
tutionsstruktur skall byggas i vårt land. Som utgångspunkten annan
för behovet flera kulturcentrum har riksdagenav anknutit till frågan

kulturens betydelse för våixtkraftom och dynamik nationellt och
regionalt.

l enlighet med vad riksdagen anfört jag ivervägattdettattanser
med dessa utgångspunkter bör grundläggande iettvara moment
utredningens arbete.

3.1.2 Kulturen i det mångkulturella Sverige

ifterkrigstidctts invandring har inneburit Sverige heltatt ett
tidigaresätt an blivitannat mångkulturellt santhiille. Dettaett har

enligt min mening betydelse och bör beaktasstor i kulturpolitiken.
Den etniska mångfalden innebar förutsättningar, behov och kravnya

bör uppmiirksantntzts i kulturpolitikett.som Utredningen bör ställ-ta
ning till de behov och önskemål olika etniska minoriteter ochsom
invandrargrttpper har för utvecklande sitt kulturella Den börav arv.
också värdera hur kulturpolitiken kan medverka till erfarenheteratt
och idéer människor med kulturbakgrttttdsom har skall kunnaannan
berika det svenska kulturlivet.

ct mångkulturella samhällets möjligheter och problem är ett
huvudtema för de svenska insatsema för FN:s kulturårtionde och en
omfattande verksamhet bedrivs under ledning särskild samord-av en
ningskontmitté. Utredaren bör tillgodogöra sig crfarenhetcma från
denna verksamhet.
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dir.kommittéparlamentarisktillkallatRegeringen har nyligen en
invandrarpolitiken1993:1 med uppgift samtöversyngöraatt en av

ochinvandraresförinvandrings- flyktingpolitiken. Villkorenoch
huvuduppgift församhälletflyktingars integration i det svenska är en

tillkalladföreslårjagkommitté. kulturutredningdenna Den som nu
kulturpolitiska aspekternafråga desamråda kommittén ibör med om

integrationen.

kulturen3.1.3 Den intemationaliserade

framväxt idemokratinsFörändringar i vår omvärld t.ex.som
Östeuropa, integrationenpolitiskaCentral- liksom denoch av

naturligt ikommerEuropas påverkar Kulturen sättettstater oss.
kontakterknytafokus det finns uttalat behov övernär attett av
roll i den inter-viktigdärvid ofta spelanationsgränsema. Den kan en

säker-har den dockStörst betydelsenationella kontaktverksamheten.
ligen långsiktigt bärare gemensamtett arv.som av

parallellaocksåEuropaperspektivet denFörstärkning menav -
ingetinnebärleder nordisk samverkantill ökadsom enprocess -
alltidverksamheter harkulturområdet. olikaprincipiellt för Dessnytt

impul-förinternationella kanalernabehövt hålla de öppna att nya
medieutvecklingen har inne-Särskiltoch för kunna utvecklas.attser

inter-kommit också verka iburit fler kulturskapare harallt attatt en
nationell miljö.

Ändå påinternationella perspektivettalar förmycket detatt
Svenskaförstärkas.kulturområdet successivt ytterligare kommer att

utsträckningi ökadkulturskapare och kulturverksamheter kommer att
inomväljer verkafinnas internationell antingen depå marknad, atten

Sverige eller utomlands.
vilka kravutredningen analyserarDärför det angelägetär att nya

kulturpolitiken. Iställainternationaliseringen kan komma attsom
följerde förutsättningardetta sammanhang särskilt beaktasbör som

randlägemed geografiskt iSverige litet språkområdeär ettatt ettav
Europa.
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3.1.4 Medieutvecklingen och kulturpolitiken

Utvecklingen inom medieområdet med självklarhet viktigager
förutsättningar för kulturområdets intemationalisering. Till detta
bidrar såväl teknik- marknadsutvecklingen. Massmediema görsom
det möjligt sprida kunskap konstnärligt skapandeatt ochom om
kulturella förhållanden i andra länder.

Men utvecklingen inom medieområdet särskilt för de elektroniska-
mediema därutöver förutsättningar för kulturpolitiken iger nya-
många andra hänseenden. Det gäller bl.a. medieutvecklingens bety-
delse för tillgängligheten till kulturutbud förutsättningamaett samt
för spridning och mångfaldigande bilder, musik och Dettexter.av
gäller också teknikens betydelse för utveckling konstarter ochav nya
konstnärliga uttryckssätt.

Utredningen bör därför förhållandetanalysera mellan kulturpoliti-
ken och utvecklingen inom massmedierna. Den bör redovisa bedöm-
ningar i vilka avseenden kulturpolitiken påverkas och kan draom av

medieutveckliitgen.nytta av

3.1.5 Värnet kulturarvetav

l den utformning kulturpolitiken under l970-talet komsom gavs
begreppet kulturarv uppfattas relativtpå smalt Enatt sätt. näraett
identifikation med arkiv. och kulturminnesvård kant.ex. museer
iakttas.

Det uppfattasättet kulturarvet enligt min mening knappastatt är
giltigt i dag. Numera finns betydligt bredare kulturarvetsen syn
betydelse, bl.a. grund för kulturskapande och försom en som resurs
samhällsutvecklingen i övrigt. l regeringsfâirklaringen betonas att
kulturarvet skall Svensk kultur skall kunna förasvarnas. i detut
övriga Europa och vår kulturella identitet måste kunna utveck-egen
las. Uppmärksamhet bör fästas det faktum vi delaktiga iäratt ett

europeiskt kulturarv.gemensamt
Enligt min mening finns det skäl utredningen gör närmareatt en

bedömning hur kulturarvet bäst kan till och stärkas i kultur-tas vara
politiken.
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för och ungdom3.1.6 barnInsatser

sigriktarkulturpolitikensinsatser inomBehovet motram somav
bådeårunderofta uppmärksammatsungdom harbarn och senare av

Ändå talar förskälstarkafinns detriksdag.regering och attsom
i för-behövergradi högrepå kulturpolitiken sättasaspektdenna än

lämpligaredovisa förslagUtredningen börframöver.grunden om
Denungdom.ochställning bland barnför stärka kulturensvägar att

grund-kulturintressebarnensfrån förhållandetdärvid utgåbör att
kultur-kanske viktigastevårSkolanoch i skolan.i hemmet ärläggs

institution.

3.1.7 Folkbildningen

föreningarochorganisationerSverige finns finmaskigtI nätett av
lokalav-ochmedlemmarsinadelar landettäcker stora genomavsom

folkbildningsorganisatio-kulturområdet spelar bl.a.delningar. Inom
miljöer.kultur till olikaför föraviktig roll att utnema en

satsninginnebäraframför alltkulturpolitiken börstatligaDen en
står inte iinriktningsådanprofessionalism. Enkvalitet och motsats

växelspel med denifolkbildningen leverfolkbildningen. Tvärtom,till
yrkes-destimulerasskapandetDet bredaprofessionella kulturen. av

iaspektdennabeaktaUtredningen börkulturutövarna.verksamma
sitt arbete.

ideellabetydelsedenockså uppmärksammaDet finns skäl somatt
för kulturen.samfund harsåsom kyrkor ochorganisationer

finansieringl Kulturens

bl.a. denprägladvaritSamhällsekonomi harEfterkrigstidens av
1990-delaroch underutgiftsexpansionen. l dag,offentliga stora av

besparingar inomomfattandegenomföranödvändigttalet, detär att
den offentliga sektorn.

Även grundläggandeefter demåstekulturpolitiken sam-anpassas
läggadärför intebörUtredningenhällsekonomiska förutsättningarna.

angelä-budgetförsvagningar. Detfram några förslag innebär ärsom
effektivt såanvändsförfogandeställs tillde attget att resurser som

villkor.ekonomiskagodaframtiden kankulturen också i ges
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Huvuddelen kulturutgifterna i samhället finansierasav genom
privat konsumtion. lnsatser frivillighetens grund och bidrag från
näringsliv och organisationer andra viktiga finansieringskällorutgör
vid sidan de offentliga utgifterna. Andra tillskott kan skeav genom
sponsring. Många skäl talar för kulturen sektoräratt en vars sam-
hällsekonomiska betydelse successivt kommer öka. En sådanatt ut-
veckling kommer med säkerhet medföra former för kulturensatt nya
finansiering. Det viktigt kulturen mångaär har och olika finansie-att
ringskällor, då detta vidgar de ekonomiska och ökar kultu-ramarna

oberoende.rens
Det vikt mångaär direkt och personligt föratt tarav ett ansvar

kulturen i samhället. Kulturens betydelse för sysselsättning och
näringsliv bör beaktas i utredningsarbetet.

Utredningen bör redovisa sina bedömningar kulturens betydelseav
för växtkraften i hela vårt samhälle. Den bör redovisa överväganden

hur mångsidig finansiering kulturen kan främjas. Den börom en av
också bedöma det inom nuvarande finns behovom resursramar av
förändringar i den statliga kulturbudgeten bakgrund utred-mot av
ningens överväganden och önskemålet främjastatens attom ansvar en
långsiktig och stabil finansiering prioriterade kulturverksamheter.av

3.2 K ulturpuli tikcns gønonzslagskrcift

l enlighet med vad jag har angivit bör det huvuduppgiftnu vara en
för utredningen analysera vilka utmaningar kulturpolitiatt somnya
ken har medellång och längre sikt.möta De behov omorien-att av
tering och omprioriteringar kan komma iakttas bör dock inteattsom
skymma det förhållandet grundläggande värderingaratt t.ex.om
kulturutbudets tillgänglighet och kvalitet i väsentliga delar kommer

ha oförändrad aktualitet. På kommer de offentligaatt sättsamma
kulturpolitiska instrumenten förutsättningarna för styrning. bl.a.samt

väsentligen desamma i dag.genom attresurser. vara som
Kulturpolitikens genomslag kommer i hög grad beroendeatt vara
hur och instrumenten används.av resurserna

Regeringen har nyligen i proposition l992/93zl70 forskningom-
för kunskap och framsteg betonat den betydelse universitet ochsom-
högskolor har för kunskap kultur. utvecklatEtt samspel mellanom
kulturinstilutioner universitetoch och högskolor därföriir storav
betydelse.
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identifierasökadärföruppdrag börEn del utredningens attvaraav
institutio-ochkulturverksamheternasfinnas förde hinder kansom

angelägetsådan analys detpositiva utveckling. l är att ut-ennemas
finnsunderlagkvalificeradeutnyttjar det fylliga ochredningen som

särskildautredningar,kulturpolitiskatillgängligt i form tidigareav
studier.utvärderingar och andra

den svenskavill jag särskilt erinraI detta sammanhang rappor-om
Kulturpolitik iStatlig kulturpolitik i Sverige;till Europarådetten

europeiskfrån2zl följandeEuropa och den expert-rapporten en
2:2.Kulturpolitik ii Sverige; EuropaStatlig kulturpolitikgrupp

kulturpoli-utförligt denoch utvärderasl analyserasrapporterna
nåkulturverksamheten,decentraliseratiska ambitionen attatt nya

för kulturskapama.förutsättningaroch skapa godaattgrupper
regeringenspåViktigt underlagsmaterial för analyser har vidare

redovisningarkulturråd. dels iuppdrag tagits fram Statens av er-av
i kultur-för aktiverafarenheter vunnits i arbetet att nya gruppersom

kulturinstitutionemas insatser fördels gällerverksamheten, detnär
till Kulturdepartementethar redovisatsbam och ungdom. Uppdragen

den 24 1992.mars
utgågenomslagskraft bör bl.a.kulturpolitikensBedömningama av

från ambitionen att
främjas,kvalitet. professionalism och mångfald bör-

för-effekter främjakulturpolitiskt stöd iakttagbarabör samtge-
utveckling,nyelse och

ansvarsfördelning mellantydlig roll-ändamålsenlig och ochen-
olika beslutsnivåer i kulturpolitiken eftersträvansvärd.är

arbete.kulturskapare skall goda villkor för sittha-
efter tydliggörautredningenVid dessa bedömningar bör sträva att

offent-Detoffentliga och samhället i övrigt.relationerna mellan det
kaninsatserliga stödet till kulturen bör inte syfta till ersättaatt som

komplettera ochfrämstandra. politiskaDetgöras är attansvaretav
ochunderstödja mångfaldvidga kulturella utbudetdet sär-attgenom

genomföras.skilt viktig verksamhet inte skulle kunnasom annars
inte tillmångfald och valfrihet,Kulturpolitiken syftar till öka attatt

styra.
föreslå förändringarfinns skälUtredningen bör detpröva attom

anslagsför-kulturområdets ochinom myndighetsstruktur. ansvars-
;tnslagsstruktu-mellan myntlighetenia kulturbullgctenstlCilllllgCll samt
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Utredningen bör granska den nuvarande formen för statsbi-rer. om
drag till regionala kulturinstitutioner ändamålsenligt utformad.är

Det kan finnas skäl utredningen sammanfattar resultatet sinaatt av
övervägande kring dessa frågor med avseende kulturområdets
olika delsektorer. lnom två områden har jag bedömt det finns sär-att
skilda skäl behovet omfattande förändringarpröva insti-att av mer av
tutionsstruktur och ansvarsförhållanden. Särskilda utredare kommer
därför tillkallas med uppgift mål-att ochgöra översyneratt av
strukturfrågor inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet

Riksteaterns betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningenresp. av
mellan Riksteatern och länsteatrama. Den utredning jag före-som nu
slår tillkallad bör samråda med dessa utredare. bl.a. i frågor som
gäller statsbidraget till de regionala kulturinstitutionema.

3.2.1 Konsekvenser 1974 års kulturpolitikav

Kulturutskottet har i sitt betänkande uttalat sig för utvärderingen
hur 1974 års kulturpolitiska mål har uppfyllts. Såsom utredningensav

uppdrag fomiuleras innehåller det tydliga sådannu moment ut-av en
värdering. Jag vill dock till uppdraget foga Önskvâirdheten utred-att
ningen dcn fördaöverväger politiken hafthar negativa effekterom
kulturverksamhetemas och institutionernas utveckling.

Det kan fråga formerna för anslagsgivning, stöd ocht.ex. vara om
bidrag låst fast existerande strukturer, varit kostnadsdrivande eller
konserverat verksamhetsformer.

Utredningen bör också bedömning politiken hargöra en av om
skapat eller befäst atlministrativa. organisatoriska och kompetcnsmäs-
siga inomgränser kulturområdet kan verka hindrande försom
kulturverksamhetcrnas tttveckling. Den bör uppmärksamma detom
förekommer olika roller och olämpligt blandasatt sättettansvar

i beslutsfattandet.samman
Utredningen bör i enlighet med vad anförts kulturenssom ovan om

finansiering värderinggöra till olikastöd delaren statensav om av
kulturlivet varit rimligt och stödet förändratsavvägt sättettom

förändringar i kulturverksamheternas villkormotsvarar ochsom
behov.
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Sammanfattning uppdraget4 m.m.av

målkulturpolitiskaändradeeller4./ Behov av nya
deövervägandensinabakgrundbörUtredningen ommot av

om koncentrationviktenframöverkulturpolitiska behoven samt av
ändradeellerjämkadebehovetuppgifter,angelägna överväga nya,av

mål.kulturpolitiska
offentligafrånöverväganden utgångspunktmedbör attgöras nya

budgetför-någontillfår ledaintekulturpolitikeninomåtaganden
svagning.

Åtgärder tttttecklirtgshinderkulturpolitiskafor undanröja4.2 att

förhindergenomgångsinbakgrundUtredningen bör avmot av
förslaglämnautvecklinginstitutionemasochkulturverksamheternas
sådanaeffekternamildraellerundanröjaföråtgärder avattom

hinder.
dir.direktivi regeringensanförsbeakta vadUtredningen bör som

utrednings-angåendeutredaresärskildakommittéer ochtill1984:5
1988:43dir.EG-aspekterbeaktandeinriktning,förslagens avom

konsekvenserregionalpolitiskaverksamhetensredovisaattsamt om
1992:50.dir.

Riks-Riksarkivet,utsträckningerforderligikulturrådStatens samt
omfattningdenimyndigheter börövriga ut-ochantikvarieämbetet

be-utredningenexpertstödtillhandahålla detbegär detredningen som
sitt uppdrag.fullgöraför kunnahovet att

inhämtaomfattningbehövligiutredningenarbetets gång börUnder
inomorganisationerochkulturlivetförfrån företrädaresynpunkter

kulturotnrådet.
arbetetsundervidareochpåbtárjandevid arbetetsUtredningen bör

före-iochhuvudorganisationetfackligaberördagång informera
medarbetstagarorganisationer,centralaberördakommande fall andra

anställ-andralöner ochavtalhaeller brukarvilka harstaten om
synpunkter.framföratillfällebereda demochningsvillkor. att

vaduppdragetredovisalämplighetenKommittén bör överväga att
iresultathittillsvarandekultutpolitikensutvärderingen ettavavser

delbetänkande.
1994.decemberiredovisasslutligtbörLltredningsttppdraget senast
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5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag attnu rege-
ringen bemyndigar mig

tillkalla kommitté omfattadatt kommittéförordningenen av
1976:119 med högst elva ledamöter med uppdrag utreda kultur-att
politikens inriktning,

besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeom experter, annat
kommittén.
Vidare hemställer jag

regeringen beslutar kostnadernaatt skall belasta elfte huvudti-att
telns anslag Utredningar m.m.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och
bifaller hennes hemställan.

Kulturdepartementet

REGERINGSKANSLIETSOFFSETCENTRAL
StockholmI993
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Kommittédirektiv WW

1153

Dir.KommitténtillTilläggsdirektiv om
1994: 146inriktning 1993:03Kukulturpolitikens

december 1994regeringssammanträde den 15Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

skall i sitt1993:03inriktning KukulturpolitikensKommittén om
vidsärskild viktläggafortsatta arbete

kulturlivet,delaktighet ijämlikhet och
roll,kulturspridandefolkrörelsemasfolkbildningens och

delaktighet i kulturen,ungdomensbarnens och
villkor,förbättring konstnärernasav

utvecklingen,kulturellainverkan denmassmediemas
betydelse,språketsoch det svenskakulturarvets

utformning.miljönsfysiskaden-
till bibliotekslag.FörslagKommittén skall lämna en

totala statligabl.a. frågor detkommittén behandlaskallVidare om
förhållandet mellankulturverksamhetföransvarstagandet samt om

nivå.regional och lokalcentral,statliga insatser
anledningtill beslut medförslagKommittén skall lämna av en

SjöhistoriskaförvärvNobelstiñelsenframställning museetsavomav
samband därmedNobelmuseum. lför inrättandebyggnad ettav

Sjöhistoriskalokaliseringenskall utredningen museetsöverväga av
före utgångenredovisasi denna del skallFörslagsamlingar. av mars

1995.
den 31sin helhet avslutatskall iUtredningsarbetet senastvara

maj 1995.
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Uppdraget

Med anledning begäran från riksdagen våren 1992 bet.av en
1991/92:KrU1 rskr. 1991/922204 utfärdade den Föregående rege-
ringen den 25 februari 1993 direktiv för parlamentariskten samman-

utredning med uppgiftsatt göra övervägandenatt kulturpoli-om
tikens inriktning dir. 1993:24. Kommittén arbetar under namnet
Kommittén kulturpolitikens inriktning Kul993:03. Kommitténsom
direktiv skall i allt väsentligt fast.stå Med anledning bl.a. de ut-av
talanden kulturpolitiken har gjorts i regeringsförklaringenom som
skall kommittén i sitt fortsatta arbete dock lägga särskild vikt vid
följande.

Jämlikhet och delaktighet kulturliveti

förslagDe kommittén lägger fram skall syfta till breddasom ochatt
fördjupa kulturintresset, delta i kulturlivetattnya grupper samt

kulturen lättaregöra åtkomlig i alla delar landet. En viktig delav av
kommitténs arbete vidare belysaär kvinnors ochatt kultur-mäns

hur den kulturellaöverväga jämställdhetensamt kan ökas.vanor
Kommittén skall också hur kulturverksamhetpröva i arbetslivet kan
bidra till uppnå ökad kulturell jämlikhet.att

F olkbildningen och organisationslivet

Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet och det mångskiftande
organisationslivet spelar viktig förroll möjligheterna fleren att
människor delta i kulturlivet och främja derasatt skapandeatt egen
verksamhet.

Kommittén skall belysa folkbildningens och organisationslivets
betydelse för den kulturella amatörverksamheten hurprövasamt
samarbetet mellan kulturinstitutioner och organiserad amatörverk-
samhet kan ökas.

Kommittén skall också det finns anledning föreslåse om att nya
former stöd till folkbildningen och organisationslivet för sti-av att
mulera dem ytterligare utveckla levande kulturliv.att ett
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delaktighetkulturellaungdomarsochBarns

fram i syfteskall läggaförslag denvilkakommitténNär överväger
deltagandevidgatjämställdhetjämlikhet ochkulturellfrämja samtatt

vik-dengenerationenden ärbeaktaskall denkulturliveti att unga
också hoskulturpolitik. Detlångsiktig ärförmålgruppentigaste en

läggamöjligheterharkulturen attungdomar störstochbarn som
emellan.människoroch förståelseökad toleransförgrunden

ochinriktning barnmedföreslå insatserKommittén skall nya
förskolansuppmärksammasärskiltskall kommitténDärvidungdom.
människordärkulturmötesplatser,betydelseskolansoch ungasom

erfarenheter ochkulturellaskapandeförfår samtegetutrymme nya
upplevelser.

ochformer barnomsorgensi vilkaskallKommittén överväga
stimuleras ochkulturlivet kanövrigadetmedsamverkanskolans

åtgärder.lämpligaföreslå

villkorkonslnöirernusFörbättring av
konstnärernasefterfrågangodfinnskulturlivet blomstrarOm en

förutsättningar förgodaskapasDärmedprestationer.ochverk
förockså anledningemellertidfinnsskapande. Detkonstnärligt sam-

åstadkommainriktadesärskiltåtgärdervidtahället är attatt som
verksamhet.konstnärliglörarbetsklimatbättreett

konkreta förslagframläggaochskall diskuteraKommittén som
därvid analyseraskallKommitténarbete.konstnärligtunderlättar

egenavgifterfinansiering konstnärersförstödordninghuruvida aven
effekternaekonomiskadebelysaskallKommitténinföras.skall noga

stödordning kansådanvilka incitamentavseendebl.a. med geen
och inom andradenomfattasdenbåde inom grupper.avsomgrupp

stödordning bör införassådantillframkommittén kommerOm att en
den.till utformningförslagframden läggaskall av
beredningsarbetefölja detocksåskallKommittén noggrant som

frågor.upphovsrättsligairegeringskanslietinompågår
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Massmediernas inverkan på den kulturella utvecklingen

Sedan 1974 års kulturpolitik utformades har det skett omfattande
förändringar massmedieområdet. Framför allt har tillgången
bild- och ljudmedier, film,såsom TV, radio, videogram och fono-

blivit mycket kanProcessen fortsättastörre. till följdväntasgram, av
den tekniska utveckling pågår i gränsområdet mellan tele-som
kommunikationer och traditionella massmedier.

skisseradeDen utvecklingen innehåller både hot och möjligheter
för kulturområdet. lbland konsekvenserna svåra bedöma.är att

ökad tillgångEn till massmedier torde innebära människoratt
lättare kan del kulturupplevelser och kulturskaparna fårta attav
bättre möjligheter komma i kontakt med sin publik. Utsiktemaatt att
finansiera kulturverksamhet torde öka. Detta bör kunna leda till
minskade anspråk kulturpolitiska stödåtgärder inom vissa om-
råden. Bland bör ökad efterfrågan personal med konst-annat en
närliga eller konstnärligt-tekniska arbetsuppgifter innebära dessaatt
yrkesgruppers levnadsvillkor förbättras.

Samtidigt kan det inte uteslutas utvecklingen inomatt mass-
medieområdet försvagakan underlaget för andra delar kulturlivetav

spridningenoch främstverk vänder sig till mindre publik-att av som
kan hotas.grupper

Kommittén skall analysera dessa frågor och lägga fram förslag till
de ändrade kulturpolitiska prioriteringar bör föranledas ut-som av
vecklingen inom massmedierna. Utgångspunkten är att mass-
mediernas förmåga bidra till kulturell mångfald och kvalitet böratt

tilltas vara.

Kulturarvets och språkets identitetsskapande betydelse

Det svenska medlemskapet i Europeiska unionen och vårt inter-
nationella i övrigt får värde både för självastörreengagemang oss

föroch omvärlden förankrade i vårär kultur.tryggtom egen
Kulturarvet, det utvecklats fram till idag i språket och konst-som

och i vår fysiska miljö, har därvid grundläggande betydel-arterna en
Det demokratiskt krav och förutsättningär för för-ökadettse. en

ståelse vår tid det kulturella blir tillgängligt ochatt arvetav egen att
de historiska sambanden tydliggörs for alla. Skolan och folkbild-
ningen, biblioteken, och andra kulturinstitutioner utgör,museerna
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tillsammans med massmedierna, viktiga redskap för kunskapssprid-
ningen. utredningens uppgiftDet dessa frågor iär sättaatt ett

kulturpolitiskt sammanhang.större
skall fästaKommittén avseende vid det svenska språkets roll som

referensram for alla ibor vårt land.gemensam som

Den fysiska miljöns utformning

fysiska miljöns utformningDen med tillvaratagande kulturhisto-av
riska värden, och vad gäller färg, form och estetik, betyder mycket
for människors livskvalitet. Kommittén skall därför i sitt arbete upp-

arkitekturensmärksamma och bebyggelseplaneringens förbetydelse
socialökad och kulturell jämlikhet. Kommittén skall vidare disku-en

hur kan stimulera regionala och lokala ambitionertera man som
kommer till uttryck i den byggda miljön, i hävdan-t.ex. omsorgen om
det odlingslandskapet och i bevarandet hantverks- och indu-av av
striminnen. Kommittén skall särskilt åtgärderöverväga ärsom
ägnade bevara och förstärka den regionala och i detsärartenatt

betydelsensammanhanget beakta bl.a. kulturturism. Kommitténav
skall i dessa frågor samråda med Kulturarvsutredningen Ku
1994:09.

finns anledning förDet kommittén uppmärksammaäven att sam-
bandet mellan god kulturmiljövård och förekomsten arbets-en av
marknadspolitiska insatser sysselsättningsskapande inve-t.ex.som
steringar.

Bib/ioteks/ag m.m.

friaDen tillgången till det tryckta ordet har grundläggande be-en
tydelse i demokratiskt samhälle. kommunalaDe folk- och skol-ett
biblioteken spelar därvid central roll. Biblioteken har också viktigaen

kulturlivet.uppgifter i det lokala Regeringen har markerat folk- och
skolbibliotekens i regeringsdeklarationenbetydelse aviseraattgenom

skall införas.bibliotekslag Syftet bibliotekslagmedatt är atten en
skolbibliotekensäkra folk- och kan bevara mångfald och kvalitetatt

det gäller bokinköp avgiftsfria boklån. Därtillnär samt att garantera
skall förekomstenlagen säkerställa bibliotek i varje kommun.av

fram förslagKommittén skall lägga till sådan lag.en
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Kommittén skall också utvärdera gällande form för biblioteks-
ersättning med avseende förhandlingsordning, anslagskonstruktion

fordelningsorganisationoch och lämna förslag till åtgärder. Därvid
bör frågan ersättning för utlåning bibliotek ljudupptagningarom av

litterära och musikaliska verk behandlas. Som framgår tillav av en
riksdagen nyligen överlämnad proposition uthyrning och utlåningom

upphovsrättligt skyddade verk, 1994/95258prop. kan detav m.m.
ifrågasättas den gällande ordningen uppfyller kraven i EG:som nu
direktiv 92/l00/EEG uthyrnings- och utlåningsrättigheteterom
avseende upphovsrättsligt skyddade verk och upphovsrätten när-om
stående rättigheter. Kommittén skall bedöma nuvarande stöd till-om
godoser EG:s direktiv eller åtgärder bör vidtas.om

Kommittén skall vidare belysa hur informationsteknologin kan
användas for utveckla folkbibliotekens verksamhet.att

Staten och den regionala nivån

gällande direktiv anförs,l uppbyggandet regionala kulturinsti-att av
tutioner iövergår fas kännetecknas konsolidering ochnu en som av
precisering Kommittén har enligt direktivenstatens attav ansvar.
granska den nuvarande formen för statsbidrag till regionalaom
kulturinstitutioner ändamålsenligt utfonnad.är

Kommitténs uppdrag bör i dessa avseenden tydligare inrikt-en
ning i nuvarande direktiv.än som anges

rimligtDet direktaär ekonomiskaprövaatt statensom engage-
i de regionala kulturinstitutionerna sikt kan avvecklas.mang

Kommittén skall redovisa hur detta kan ske. Kulturpolitiken bygger
bl.a. på har för sådan kulturell verksamhetatt staten ett ansvar som

särskilt nationellt intresse. anslutning härtilll skallär kommitténav
föreslå åtgärder kan säkerställa genomförandet nationellsom av en
kulturpolitik såväl regional lokal nivå. Bland skallannatsom anges

ochhur regelbunden redovisning kulturutvecklingen påvemav en av
olika nivåernade kan åstadkommas.

Vid behandlingen ovanstående frågor skall kommittén beaktaav
länsmuseerna till skillnad från andra länsinstitutioner haratt ett- -

statligt uppdrag inom for kulturmiljövården. Länsmuseemasramen
länsstyrelsernasamspel med och Riksantikvarieämbetet analyseras

för närvarande ämbetet regeringensi enlighet med uppdrag denav
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24 november Kommitténl994. skall därför samråda med Riksanti-
kvarieämbetet i fråga.denna

Nya styrformer m. m.

statliga verksamhetenDen sedan några krañigår tillbaka underär
Förändring vad formerna förgäller riksdagens och regeringens
styrning. traditionella styrningenDen detaljerade anslags-genom
regler med resultatstyrning. Kultursektorn kommithar inersätts nu
relativt i denna och många outveck-är ännusent momentprocess
lade. Kommittén skall redovisa sina synpunkter på hur kultursektom

tydligare integreras ikan den resultatstymings-sättett nya
processen.

Kulturpolitikens förnyelse, kärnan i kommitténs uppdrag,ärsom
förutsätter vilka områden skall prioriteras inomöversynen av som
den samlade statliga kulturbudgeten. Om insatser för kultur-statens
livet effektskall önskad måste de anvisade utnyttjasmedlen opti-

Regeringen vill därförmalt. understryka vikten kommitténattav
den statsunderstödda kulturverksamheten från grunden, inbe-prövar

gripet motiven för ansvarstagande. Kommittén skall belysastatens
frånvarje delområde denna utgångspunkt.

angeläget kommitténs frågaDet överväganden i priori-är att om
teringar sker i EU-perspektiv. Kommittén skall därvid sär-ettm.m.
skilt beakta de möjligheter till delfinansiering utvecklingsinsatserav

erbjuds inom för strukturfonder.EU:ssom ramen

Särskilt uppdrag

Nobelstiftelsen har i framställning till regeringen föreslagit atten
Sjöhistoriska nuvarande huvudbyggnad överlåts till stif-museets
telsen, där inrätta FramställningenNobelmuseum.att ettsom avser
överlämnas till kommittén, skall fram underlag införta ettsom
regeringens ställningstagande i denna fråga. samband därmed skallI
kommittén alternativ lokalisering Sjöhistoriskaöverväga en av

Äveni anslutning till Galärvarvet vid Vasamuseet.museet, t.ex.
med anknytning till svensk sjöfart kan Fråganort övervägas.annan

Sjöhistoriskaöverförande samlingar till Marin-museetsom av
Karlskrona möjligheti skallär in ivägas pröv-museum en som
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ningen. Förslag i denna del skall redovisas till regeringen densenast
31 1995.mars

Överlämnande utredningsbetänkanden,av m.m.
Regeringen överlämnar betänkandena SOU 1994:35 Vår andes

och andras,stämma avgivet Internationella kulturutredningen,av-
SOU 1994:51 Minne och bildning, avgivet Museiutredningen,av
och SOU 1994:52 Teaterns roller, avgivet Teaterutredningen.av
Till betänkandena har fogats remissvar och sammanställningar av
dessa. Betänkandena och remissvaren skall bilda underlag för kom-
mitténs fortsatta överväganden.

De museipolitiska övervägandena skall också omfatta Statens
försvarshistoriska museer.

Kommittén skall i sitt arbete beakta regeringens direktiv dir.
1994: 124 till samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisaatt

jämställdhetspolitiska konsekvenser.
Kommitténs arbete skall i sin helhet avslutat före utgångenvara
maj 1995.av

Kulturdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1994
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Frågor överlämnats till utredningen frånsom

Kulturdepartementet

Dnr 14/93 Skrivelser från Svenska Konstnärsförbundet förslagmed till
myndighet för den samlade konstverksarnhetenny m.m.

Ku93/1723,2001/K
18/93Dnr Skrivelser från Svenska museiföreningen Synskadadesoch

riksförbund framställningar utredning kulturpoli-om om om
tiken Ku92/4293/K, Ku93/2198/K

25/93Dnr Skrivelse från Sveriges Författarförbund rörande bl.a. avgifts-
fria boklån bibliotek, inklusive bibliotekslagstifming
Ku92/4775/K, Ku93/349/K

Dnr 44/93 Skrivelse från Svenska Konstnärsförbundet angående förslag
till utformning det statliga konstnärsstödet Ku93/3872/Kav

Dnr 5/94 Skrivelser från Statens handikappråd kulturpolitikens in-om
riktning Ku93/3761/K

46/94Dnr Rapport från Statens kulturråd angående Stockholmsmusiken
och Länsmusiken i Blekinge Ku94/1626/K

Dnr 54/94 Skrivelse från Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kom-
fler kulturella Ku94/1927/Kcentramun om

Dnr 110/94 Skrivelse från Stiftelsen Galleri Enkehuset angående förslag
till former för stöd till konstnärer Ku94/4001/K

Dnr 1163/94 Framställning i fråga lokaler från Statens Sjöhistoriskaom mu-
lokaler för Sjöhistoriska Ku94/4314/Kseer om museet

Dnr ll6b/94 Framställnin från Nobelstiftelsen Nobelmuseumg ettom
Ku94/4361/K

Dnr 3/95 Skrivelse från Västerbottens läns landsting Norrlandsom
Musik- och Dansteater Ku94/4062/K

4/95Dnr Skrivelse från Föreningen Bibliotek i Samhälle angående
bibliotekslag KU94/3960/K

8/95Dnr Betänkande avgivet Museiutredningen "Museemasav upp--
drag och organisation" SOU 1994:51 Ku94/1336/K

9/95Dnr Betänkande avgivet Internationella kulturutredningen "Vårav -
andes och andras" SOU 1994:35stämma Ku94/662/K-

Dnr 10/95 Betänkande avgivet Teaterutredningen Teaterns roller"av -
SOU 1994:52 Ku94/ 1373/K

17/95Dnr Skrivelse från Statens handikappråd angående vissa frågor
inom handikappolitiken Ku94/3584/K
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Dnr 44/95 Skrivelse från A. Pasquini angående kulturpolitikens
inriktning Ku95/285/Ko

Dnr 45/95 Skrivelse från A.M. Johansson angående kulturpolitikens
inriktning Ku95/346/Ko

Dnr 46/95 Skrivelse från L.A. Söderström angående kulturpolitikens
inriktning Ku95/348/Ko

47/95Dnr Skrivelser från S-D. Sandström och L. Ekström angående
Stockholms blåsarsymfoniker Ku95/397/Ko

48/95Dnr Skrivelse från Rhedin angående Stockholms
blåsarsyrnfoniker Ku95/398/Ko

Dnr 66/95 Skrivelse från Svenska Jazzakademien vad långsiktigaavser
åtgärder Ku95/389/Ko

ÖstgötamusikenDnr 73/95 Skrivelse från nationellt forettom centrum
blåsmusik Ku95/562/K0

107/95Dnr Brev från M. Nilsson angående Stockholms blåsarsymfoniker
Ku95/662/Ko

108/95Dnr Brev från S. Sagvik angående Stockholms blåsarsymfoniker
Ku95/837/Ko
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1974 års kulturpolitiska mål

1974:28, 1994:15, rskr. 1748:248Prop. KrU

Kulturpolitiken skall medverka till skydda yttrandefriheten och skapa reellaatt
förutsättningar för denna frihet skall kunna utnyttjas.att

Kulturpolitiken människor möjligheter till skapande aktivitetskall ochge egen
främja kontakt mellan människor.

Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom
kulturomrâdet.

Kulturpolitiken skall främja decentralisering verksamhet och besluts-en av
funktioner inom kulturomrâdet.

Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas till eftersattamed hänsyn
erfarenheter och behov.gruppers

Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse.

Kulturpolitiken skall tiders till ochäldre kultur levande-att tasgarantera vara
görs.

Kulturpolitiken främja erfarenheterskall utbyte och idéer inomett av
kulturområdet sprák- och nationsgränsema.över
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1994/95budgetkulturstödet,statligaDet

OOO-tals kronorBelopp 1

Budget
1994/95

Littera B
27 309kulturrådStatens

124 672kulturområdetinomutvccklingsverksatnhettillBidrag :m.m.
20924kulturråd: dispositionTill statens
9435amatörorganisationerCentrala

10 291Centrumbildningar
017central 5centralorganisationfär serviceolkparkernasF m.m.

konst-förhujöreningarnas riksorganisationFolkets
2012utställningar m.m.
504kulturverksamhetBygdegårdarnas riksförbund för
229kulturverksamhetVåra gårdar för
298kulturcentrumRiksförbundet invandrarnas
625Baltiska institutet

dolatrnentationsverk-arkiv- ochförlmmigrantinstitutet
0731samhet
500ochSveriges lnvandrarinstitut -museum

flyktingför-tillför gäststipendiumSvenska pennklubben
88fattare

128fomtkonstområdet 8bild- ochOrganisationer inom m.m.
6 871förestållningsverksamhetförDrottningholms teatennuseum

202förestållningsverksamhet 2för kurs- ochVadstena akademien-
12 134Dansens Hus

0621för verksamhetenMarionetteatern
2824Skddebaneverksamheten

4 124internationellt kulturutbytekulturrådets fördispositionTill
2 072Svenska dispositionTill Stiftelsen institutets

1287NordenSvenska föreningen
0787Voksendsen AISSvenskhemmet
218samarbetsfonden för stipendierSvensk-norska
718Finlandför Sverige ochHanaholmens kulturcentrum

Östersjöns I 500författar- och översâttarcentrum
3 331Kultur arbetsliveti
1 118folkbibliotekBidrag till

9325länsbildningsförbund fl.tillBidrag m.
7965disposition och övrigtTill regeringens
10 515samisk kulturBidrag till
35 000kulturlokalerStöd till icke-statliga
58 285bild- och fomukonstnän-.rVisningsersätming 553
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Budget
1994/95

Bidrag till konstnärer 32 6 l 5
Bidrag till författare, översättare och Iazlturjournalister 2 I 23
Bidrag till dramatiker 2 284
Bidrag till bild- och fomikonstnärer 6 186
Bidrag till upphovsman pd musikomrâdet 3 579
Bidrag till och filmkonstnärer, musiker och sångarescen- 12 387
Särskilda insatser för upphovsmän pd musikomrddet 3 628
Särskilda insatser för enskilda konstnärers deltagande 2 428

Inkomstgarantier för konstnärer 21 395m.m.
lnkontstgarantierfär konstnärer 15 995
Lángtidsstipendierfär konstnärer 5 400

Ersättning författare mil. för utlåning deras verk 84 304av
Ersättning för författare mfl. för utlåning deras verk 80 126av
Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande 4 086
Nordiska fårfattarstipendier 69
Nordiskt författarsamarbete 23

Ersättning till rättighetshavare på musikomrádct 3 375
Svenska tonsättares internationella musikbyrd 1 350
Svenska IFPI 957gruppen av
Svenska oberoende musikproducenter 55
Svenska artisters och musikers intresseorganisation l 013

Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska 606 818teatern
Bidrag till Svenska riksteatern 203 225
Bidrag till Operan 253 563
Bidrag till Dramatiska 150 030teatern

Bidrag till Svenska rikskonserter 69 753
Täckning vissa kostnader vid rikskonserter även Operanav 1
Bidrag till regional musikverksamhet 233 270
Bidrag till lokala och regionala musik- och dansinstitut 379 977teater-,
Bidrag till fria dans- och musikgrupperteater-, 59 256m.m.
Bidrag till Musikaliska akademien 3 429
Bidrag till regional biblioteksverksamhet 35 944
Statens konstråd 5 139
Förvärv konst för byggnaderstatensav 28 038m.m.

Förvärv konst till byggnaderav 24 133statens m.m.
Bidrag för konstinköp till folkparker, folkets hus 3 905m.m.

Bidrag for konstnärlig utsmyckning i bostadsområden 10 000
Utställningar nutida svensk konst i utlandetav 560l
Bidrag till Akademien för friade konstema 5801
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Budget
1994/95

709Främjande hemslöjden 15av
hemslåjdsfrâgor 2 509Nämnden för

onsulenrverksamhet 11 625K
Hemslöjdsföreningars Riksförbund 1 575Svenska

194 228och landsarldvenRiksarkivet
visarkiv 29ortnamnsarkiven svenskt 745Dialekt- och samt

lexikon 3 404Svenskt biografiskt
129Förvaltningskostnader 254Riksantikvarieämbetet:

600Kulturmiljövård 72
UppdragsverksamhetRiksantikvarieämbetet: 1

160 000Kulturstöd vid ombyggnad m.m.
413Myndigheter 415Centrala museer:

222Statens historiska 72museer
95 764Statens konstmuseer

105 426Naturhistoriska riksmuseet
684etnograjiska 23Falkens museum -

Skoklosters slott och HallwylskaLivrustkammaren, mu-
26 624seet

275Statens sjöhistoriska 55museer
7 161Arkitekturmuseet

27 259musiksamlingarStatens
lll 316Centrala Stiftelsermuseer:

82 053Stiftelsen Nordiska museet
29 263Stiftelsen Tekniska museet

101 938Bidrag till vissa museer :
10 000Stiftelsen Arbetets museum
8 128Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet
4 873StiftDrottningholms verksamh. utom teaterteaterm.,

203Olga Lidingähem 1Stiftelsen Carl och Milles
426Stiftelsen Strindbergsmuseet

1 244Stiftelsen Thielska galleriet
993öremâLwård 5Stiftelsen KirunaF i

Skansen 46 116Bidrag till
1 000Stiftelsen Rooseum

300Judiska museet
2 413Vissa kostnader för centrala museer m.m.

20 242för IönebidragsanställdaKostnader vissa museer
81 313Bidrag till regionala museer
33 355Riksutställnin gar

80kultur-föremålvissaInköp av
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Budget
1994/95

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 36 806
Statens kulturråd 2 325
Artsvarsmuseerna 2 150
Riksarkivet 10 304
Riksantikvarieämbetet 16 123
Naturhistoriska riksmuseet 5 365
Sprdk- och folkminnesinstitutet 539

SUMMA LITTERA B 3 215 399

Littera C
Statens biogmfbyrå 7 726
Stöd till svensk filmproduktion 61 500
Stöd till ñlmkulturell verksamhet 61 000

F lmkulturelli verksamhet 58 772m.m.
Bidrag till Konstnârsnämndensfilmstöd 2 228

Stöd till fonogram och musikalier 10 918
Stöd till fonogramproduktion 7530
Stöd till fonogramdistribution 1081
Stöd till äldre svenska verktonsättares 380
STIM Svensk Musik för infonnation och utgivning 1 900-

Presstödsnämnden och taltidningsnänmden 5 266
Driftstöd till dagspressen 410 700
Utvecklingsstöd till dagspressen 1
Täckande förluster vid statlig lcreditgatanti till dagspressenav 1
Distributionsstöd till dagspressen 73 000
Stöd till radio- och kassettidningar 114 367
Littcraturstöd 00041

Stöd till utgivning litteratur 32 700av
En Bok får Alla AB 8 200
Expertkomrnittén för översättning finsk 100av

Stöd till kulturtidslcifter 19 500
Produktionsstöd 17500
Utvecklingsstöd 2 000

Stöd till bokhandel 8 101
Lån till investeringar bokhandeli 3822m.m.
Sortimentstöd 3500
Katalogdatorstöd 1519
Bokbranschens Finansieringsinstina AB 700
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Budget
1994/95

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och
litteratur 13 000

Utgivning nyhetstidningen 8 SIDOR 6 240av
Utgivning lättläst litteratur 6 760av

Talboks-och punktslcriftsbibl.: Förvaltningskosmader 53 534
Bidrag till SDR för videogramproduktion på teckenspråk 17 500av
Bidrag till Svenska språknämndcn 3 219m.m.

Bidrag till Svenska sprdknâmnden 2 476
Bidrag till Sverigefinska spráknâmnden 743

Utbyte TV-sändningar Sverigemellan och Finland 27 810av
Teracom för tekniska kostnader 11 466
Svenska Kabel-TV för tekniska kostnader 13 179
Sverigefinska Riksförbundet för sândningsverksarnhet 3 165

Bidrag till dok mcdiautv. och till europeiskt mediesamarbete 16 310av
Basresurs för mediepolitisk forskning NORDICOM 600
Dokumentation den mediepolitiska utvecklingen 310om
Bidrag till europeiskt mediesamarbete 15 400

SUMMA LITTERA C 944 453

TOTALSUMMA 4 159 852
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Bilaga 7

Generellt konstnärsstöd; egenavgiftsfond1

eller konstnärstillägg.
Charlotta GustafssonPM Lars Emanuelsson Korsell ochav

Sammanfattning:

Problemen med egenavgiftsfon-bilagan analyseras egenavgiftsfonden.I
sammanfattas enligt följande.den kan

Stödformen gå till sådana inte konstnärligt verk-kommer ärävenatt som-
egenavgiftsfonden utgår från upphovsrättsliga inkomster.eftersomsamma

inkomsterEgenavgiftsfonden inte neutral arbetstagare påär gentemot vars-
socialavgifter också skall betalas.
Bidrag från egenavgiftsfonden skulle skattefria vilket strider motvara-
grundläggande skatterättsliga principer.

egenavgiftsfonden konstnärs-Vi har tagit fram alternativ till kallasett som
konstnärstillägget.tillägg. I bilagan redovisas och analyseras

Även förslaget konstnärstillägg innehåller flera problem.om

svårt vilka skall berättigade till stödDet är avgränsaatt varasom-
kräver mycket administration.Konstnärstillägget-

1.1 Ett generellt konstnärsstöd

tilläggsdirektivet dir. 1994:146Enligt till Kulturutredningen skall kommit-
tén diskutera fram konkreta förslag underlättar konstnärligtoch lägga som ar-

finansieringbete. Kommittén skall analysera stödordning förom en av
konstnäremas egenavgifter tidigare föreslagna egenavgiftsfondenden s.k.

införas. effekterna, bl.a. på vilka incita-skall De ekonomiska med avseende
sådan stödordning kan både inom omfattas dendenment en ge grupp som av

och inom andra skall belysas.grupper,
I detta avsnitt analyseras dels den nämnda egenavgiftsfonden, dels presen-

egenavgiftsfonden vi föroch diskuteras alternativ till kallarteras ett som
konstnärstillägg. Egenavgiftsfonden och konstnärstilläggget kan till-anses
höra kategorin generella stödformer.
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1.2 Motiv för ett generellt konstnärsstöd

När olika generella stödfomier till konstnärlig verksamhet diskuteras måste
givetvis det bakomliggande motivet för stödet bestämmas.

Om stödets syfte höja inkomsternaär eller undanröja egenavgiftemaatt att
för konstnärer med låga inkomster det framför alltär behovet inkomststödav

kommer i förgrunden. Det framstår då självklart sidoinkomstersom som att
e.dyl. skall beaktas.

Skall stödet i stället ersättning för konstnärlig verksamhet fallerses som en
behovsprövningen tillbaka l stället det viktigt fastställaär grunden föratt er-
sättningen. Stödet kan då skilja sig mellan olika konstnärliga verksamheter.

Konstnärlig produktion kan ha positiva effekter på bådeexterna
konsumtion och produktion.

Konstverk visas offentligt kan komma fler till godo desom än som
betalar. Konstverket kan därför delvis hasägas karaktären s.k.av en
kollektiv nyttighet. Oförmågan andrautestänga de betalarän föratt som
konstverket från konsumtion medför den totala marginella betalningsviljanatt
för konstverket, utgörs betalningsviljan hos samtligasom av summan av
individer konsumerar konstverket, kommer överstiga enskildssom att en
individs betalningsvilja och därmed det pris konstnären kan påsom ta ut
marknaden. Konstarter inför publikutövas och där entréavgiftersom tas ut,

kan däremot andrautestänga betalande frånt.ex. än konsumtionteater, vilket
möjligen skulle kunna motivera lägre subventionsgrad för dessaen
verksamheter.

Konstnärlig produktion kan ha positivaäven effekter påexterna
produktionen. Konstnärliga verk kan, liksom icke patenterade uppfinningar,
utnyttjas andra företag t.ex. industriell formgivning och andraav av
konstnärliga konstnärer lånarutövare konstnärliga idéer varandra änav av
köparen konstverket. Det kan alltså svårt andraav utestängaattvara
producenter från utnyttja konstverk och konstnären kan därför inteatt få
någon inkomst från detta utnyttjande.

Stöd till konstnärlig verksamhet kan också motiveras från kulturpoli-rent
tiska utgångspunkter. Eftersom konstnärer i regel har låga inkomster men
knappast brist på arbete kan konstnärsstöd kanske liknas vid inkomst-ett en
löshetsförsälcring.

2 Egenavgiftsfond

En skiss till egenavgiftsfond presenterades i betänkandet Konstnärens villkor
SOU 1990:39. Syftet med stödet utanför skatte- och avgiftssystemetattvar
undanröja avgiftsbelastningen på konstnäremas inkomster. Förslaget skulle
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innebära väsentlig lindring pålaga konstnärskollektiveten av en som av upp-
fattas orättvis och skadlig.som

Enligt förordning skulle alla rörelseidkande upphovsmänen ny rätt attges
söka stöd för sin konstnärliga verksamhet. I samband med självdeklaratio-ga att

skulle ocksåupprättas ansökan lämnas till fonden där det skullenen en anges
de stödberättigade inkomsterna, i första hand upphovsrättsliga ersätt-avses
ningar. 70 % debiterade egenavgifter betalas bidrag, dock högstav som

00015 kronor. Orsaken till enbart 70 % egenavgiftema skulle ligga tillatt av
förgrund stödet egenavgifterär avdragsgilla vid inkomsttaxeringenäratt

30 % i kommunalskatt.
Remissopinionen splittrad till förslaget till egenavgiftsfond prop.var

1990/9l:l00 bil. 10, 30-31, inte har genomförts.s. som
I det följande analyseras förslaget till egenavgiftsfond.

2.1 Egenavgifter och avgifterandra

Eftersom förslaget till egenavgiftsfond baseras på egenavgiftema innehåller
detta avsnitt redogörelse för sådana avgifter.en

Socialavgiftema finansierar den allmänna försäkringen och andra sociala
ändamål. Avgifterna sociala fönnåner. En del socialavgiftema ärger stor av
emellertid i realiteten skatt eftersom de inte till några förmåner.rättger

Socialavgiftema antingen i form arbetsgivaravgifter 32,86 %tas ut av
eller egenavgifter 31,25 %.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter betalas arbetsgivare och igrundas princip den lönav
och ersättning betalas till arbetstagaren. Arbetsgivaravgifterannan ut ärsom
naturligtvis avdragsgilla för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen.

Arbetsgivaravgifter skall betalas för den arbetstagare har A-skatt, vil-som
ket kan uppdragstagare enskild näringsidkareär intevara en som men som
längre har F-skattesedel grund han misskött skatteinbetalningar.attav

Egenavgzyfter

Enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolagärpersoner som
aktiv näringsverksamhet alltså "sinaär arbetsgivare" betalar isom egna
stället egenavgifter. Dessa också avdragsgilla vidär taxeringen.

Även arbetstagare kan betala egenavgifter. Det gäller bl.a. för sådana in-
komster inte hänföra till näringsverksamhetär och det inte finnsnärattsom
någon arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter, inkomster från hob-som t.ex.
byverksamhet. Avdraget för egenavgifter sker i dessa fall i inkomstslaget
tjänst. 663
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Särskild Iäneskatt

Som följd 1990 års skattereforrn betalas i stället för socialavgifter sär-en av
skild löneskatt på vissa forvärvsinkomster nämligen för inkomster intesom

några sociala förmåner. Denna skatt den del socialavgiftemager motsvarar av
inte avgifter skatt. Den särskilda löneskattenär uppgår f.n. tillutansom

21,39 %. Arbetsgivare betalar särskild löneskatt på lön eller ersättningannan
till arbetstagare uppnått 65 års ålder. Enskilda näringsidkare betalar sär-som
skild löneskatt de uppnått pensionsåldem eller bedriverde s.k. passivom om
näringsverksamhet, intedvs. de varit verksamma i förvärvskällan i till-om
räcklig utsträckning. Den särskilda löneskatten avdragsgill vidär taxeringen.

Allmänna egenavgifter

På tid har allmänna egenavgifter införts skall betalas bådesenare som av en-
skilda näringsidkare och arbetstagare. Reglerna de allmänna egenavgifter-om

har från årsskiftet i 1994:samlats lagen 1744 allmänna egenavgifter.na om
Avgifterna går till sjukförsäkringen och reformeradedet pensionssystemet.
För uppgårnärvarande avgifterna till 3,95 %. De allmänna egenavgiftema
skall inte blandas ihop med de egenavgifter enskilda näringsidkare beta-som
lar och egenavgiftsfonden avsåg som skall i vissa fallnämnts ävensom ar-
betstagare betala egenavgifter.

Tekniskt skiljer sig de båda avgiftskategorierna åt. Egenavgiftema ärsett
avdragsgilla i näringsverksarnheten. De allmänna egenavgiftema dras utan-av
för inkomstslagen från den taxerade förvärvsinkomsten. Det skattemyn-är
digheten avdraget för allmänna egenavgifter.görsom

Som följd det reformerade pensionssystemet kan blidet aktuelltaven att
höja den allmänna egenavgiften ålderspensionsavgiftenavseende 8,25med

frånprocentenheter l % till 9,25 jfr SOU%, 1994:20, 433 ochs. prop.
1993/941250 212. Det skulle innebära ålderspensionsavgiften i arbets-atts.
givaravgiftema för iarbetstagare och egenavgiftema för enskilda näringsidka-

sänks i motsvarande mån. Hälften ålderspensionsavgiftenden totalare av
l8,5 % skulle då komma betalas arbetsgivaren arbetsgivaravgiftatt av som
eller egenavgift för enskild näringsidkare och hälften arbetstaga-som en av

näringsidkaren allmän egenavgift.ren som
För löntagare skall kunna betala den höga ålderspensionsavgiftenatt en

9,25 % allmän egenavgift krävs lönerna höjs i motsvarande mån.attsom
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Avgifter förslagetoch till egenavgiftifond

Utvecklingen på avgiftsområdet innebär egenavgiftema minskar betydel-att
på bekostnad de allmänna egenavgiftema vilket får till följdse av att en

egenavgiftsfond bör beakta de allmännaäven avgifterna. Obalansen mellan
näringsidkare och arbetstagare tydliggörs då eftersom anställd skall betalaen
lika allmänna egenavgifter enskild näringsidkare detstora ärsom en men en-
bart näringsidkaren få bidragkan till avgifterna.som

Slutsatsen därför det väsentliga socialavgifterär betalas,är inteatt att av
arbetsgivare arbetsgivaravgifter, enskilda näringsidkare egen-vem,

avgifter, löntagare/enskilda näringsidkare allmänna egenavgifter. Se vidare
figur

Genom F-skattereformen kan enskild näringsidkare missköter sinaen som
skattebetalningar förlora till F-skattesedeln. Enrätten uppdragsgivare dåär
skyldig betala arbetsgivaravgifter baserat på ersättningen till näringsidkare.att
Det då inte möjligt för näringsidkarenär få stöd från egenavgiftsfondenatt
eftersom arbetsgivaravgifter och inte egenavgifter betalats.

Figur 1
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2.3 Konstnärernas låga inkomster

I betänkandet Konstnärens villkor beskrivs konstnäremas skattesituation på
följande "Ett desätt: problemen för rörelsedrivande konstnärer ärstoraav att 665
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deras marginalskatt vid låga inkomsmivåeräven hög beroendeär uttaget av
socialavgifter formi egenavgifter. Detta förhållande kommer bestå ävenav att
efter skattereformens genomförande."

iVad betänkandet problemsägs gäller förär inkomsttagare iettsom som
allmänhet. I mycket begränsad utsträckning beaktar skatte- och avgiftssyste-

låga inkomster eller hög försörjningsbörda. Betänkandet alltsåmet tar upp
fråga betydligt vidare kretsrör konstnärerna ochän svårären som en attsom

inomlösa for kulturpolitiska stödåtgärder i form bidrag till konstnä-ramen av
egenavgifter. Vad lämpligen kan ske äri stället olika åt-remas som att genom

gärder konstnäremashöja inkomster.
Egenavgifter och skatter relaterade till inkomsten. Omär stödformen ny

skall införas till konstnärer kan lika utgå från inkomstengärnaman som
egenavgiftema. Vid bestämmande bidragets storlek kan hänsyn tillav tas att
inkomsten beskattas och avgifter skall betalas. Detta naturligäratt ut-en
gångspunkt för olika statsbidrag utgår till näringsverksamhet närings-som
bidrag. På indirekt uppnår härigenom någraväg de önskemålman av som
motiverade egenavgiftsfonden.

Även stödet ligger utanför skatte- och avgiftssystemet kan denom ome-
delbara kopplingen till egenavgiftema få andra näringsidkaregrupper av som
kännetecknas låga inkomster kräva liknande "skattemässig" kompensa-attav
tion; det kan gälla uppñnnama, lantbrukarna, yrkesfiskarna, de renskötande

m.fl.samerna

Frågan2.4 skattefrihetom m.m.

Enligt förslaget skulle bidrag från egenavgiftsfonden skattefria.vara
Bestämmelserna näringsbidrag ñnns i punkt 9 anvisningarna tillom av

22 § kommunalskattelagen. Som näringsbidrag i huvudsak statligt stödavses
återbetalningsskyldighet tillfaller näringsidkare för näringsverksam-utan som

heten.
Bestämmelserna näringsbidrag generella och hanterarär hur olika stödom

skall beskattas beroende vad stödet skall användas till. Ett stöd t.ex.som
skall användas för sådan utgift i verksamheten gångären som en av-
dragsgill skall omedelbart intäkt.tas somupp

Enligt dessa generella regler borde frånstöd egenavgiftsfonden beskattas
det intäkt årdet det uppbärs. Genom stödet frånatt tasgenom upp som att

egenavgiftsfonden föreslås skattefritt skiljer det sig från näringsbi-andravara
drag och strider därför grundläggande princip i vårt skattesystem.mot en
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Begreppet upphovsman2 5.
rikta sig till enskildaegenavgiftsfond skulle bidragetförslagetEnligt om en

bidraget upphovs-första handupphovsmän. Inäringsidkare är avsersom
ersättningar författar-närliggandeersättningar,rättsliga även t.ex.sommen

näringsverksamhetanknytningen tillskulle ingå. Vidarepenning attanges
upphovsman-i lagenlagstiftning tidigare harupphovsrättsligoch prövats om

gränsdragningsproblemen få.visatharoch erfarenheterna ärnakonto att
fysisk fåupphovsmannakonto kan1979:611Enligt lagen en personom

näringsverksamhet till-intäktbeskattningen sådanmeduppskov somav av
1960:729lagenupphovsman enligti egenskapkommit honom om upp-av

upphovsmannaintäkt. Undantagkonstnärliga verkochtill litterärahovsrätt
verk.emellertid för fotografiskagörs

upphovsmannaintäkt och upphovs-skilja mellanviktigtDet är att enen
till-sådana intäkteralltså sikte påUpphovsmannakontoträttsintäkt. tar som
intebehöver emellertidIntäkternaupphovsman.kommit någon i egenskap av

intemålning detOm konstnär ärupphovsrättsliga. avyttrart.ex. enenenvara
upphovsrättslig har intäkten till-Däremotintäkt. Konstnären avyttrar vara.en

eftersom konstnärenupphovsmankommit i egenskapkonstnären avyttratav
Om konstnä-upphovsrätt.till vilket han harhar skapat ochverk hanett som

bokomslag detanvändsför bild ärfår ersättningi stället ensomsomenren
i egenskapockså tillkommit konstnärengivetvisintäktupphovsrättslig som

upphovsman.av
in-föremål ochframgår upphovsrättens§ upphovsrättslagenkap. 1Av 1

upphovsrättverk harkonstnärligtlitterärt ellernehåll. har skapatDen ettsom
framställ-beskrivandeskönlitterär ellerdetverket. Detta gällertill är enom

sceniskt ñlmverk,eller verk,musikaliskttal, datorprogram,ning i skrift eller
byggnads-alsterbildkonst,något alsterfotografiskt verk eller annat avav

någottill uttryck påhar kommitverkeller brukskonst ellerkonst annatsom
teckning eller grafikandra ihänförs kartorTill litterära verk ävensätt. samt

beskrivandeutförda verkeller i plastisk form art.av
Som framgårarbete.intellektuellt skapatskyddaUpphovsrätten attavser

väsentligtdärföromfattar upphovsrätten störrebeskrivningen nedan ettav
kulturpolitiska medel.stödja medanledningområde finnsvad detän att

kravuppfyller vissaalstergäller enbartupphovsrättsliga skyddetDet som
personlig ellersåskall säregen"verkshöjd". Produktenpå attegenart, vara

fram tillinte skulle kommavarandra oberoendetvå ut-sammapersonerav
Sverige. För bedömalågt iverkshöjd ligger regelpåtryck. Kravet attsom
konstnärlig värderingellernågon litterärinteverkshöjden skall göra avman

Även fråga bruks-upphovsrätten. Iomfattas"Hötorgskonst"alstret. omav
och där-idé påutför sättfleraförkonst riskenär sammastor att enpersoner

fall högt.verkshöjd i dettaligger kravet påför
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litterära verk

Till litterära verk räknas skönlitteratur, föredrag, tal, beskrivandet.ex. fram-
ställningar såsom vetenskapliga arbeten och handböcker, kartor, teckningar
och andra beskrivningar t.ex. konstruktionsritningar och datorprogram.

Konstnärliga verk

Till konstnärliga verk räknas sceniska verk t.ex. koreografi, musikaliska
kompositioner, filmverk, alster bildkonst målningar m.m., alsterav av
bildhuggarkonst, alster byggnadskonst ritningar på byggnader, skepp,av
broar m.m., alster brukskonst konstindustii och konsthantverk och fo-av
tografiska verk.

Fotografer mjl.

Som framgått omfattar upphovsmannabegreppet mängd yrkeskategorieren
i interegel räknas till de kulturverksamma. Bland yrkesgrupper fo-som som

tografer, fackboksförfattare, dataprogrammerare, arkitekter torde antalet kul-
turarbetare relativt begränsat. Värt fotografiskaär verkvara att notera att ut-
tryckligen undantas från reglerna upphovsmannakonto. Skälet denärom att

fotografer driver etablerad verksamhetstora i formgrupp som en mer av
ateljérörelse eller liknande inte bedömdes i behovstörre resultatut-vara av
jämning med upphovsmannakonto näringsidkare iän allmänhet. iAtt skatte-
sammanhang kunna skilja olika kategorier fotografer knappast möj-ärav
ligt.

Förslaget egenavgiftsfond tanken till egenavgiftema. Det centrala istyrom
diskussionen blir då frågor kring egenavgifter, skattetryck och vad 1990 års
skattereforrn innebär i fråga for- eller nackdelar. Men eftersom egenavgif-om

enbart spegling inkomstenär det i realiteten frågaterna ären av ettom gene-
rellt inkomststöd till vissa yrkesgrupper. Om stödet i stället hade presenterats

inkomstrelaterat stöd till vissa yrkesgrupper hade troligenett diskussio-som
i stället gällt vilka upphovsman borde komma i åtnjutandenen m.m. som av

stödet och hur stödet skulle beräknas beroende på de allmänna inkomstförhål-
landena e.d.

Det kan KLYS i sitt remissyttrandenämnas betänkandetöver Konstnä-att
villkor vände sig kriteriet "upphovsrättsliga ersättningar" grundrens mot som

för bidrag från egenavgiftsfonden ioch stället förordade "litterär och konst-
närlig verksamhet".
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2.6 Upphovsmannakonto

Genom upphovsmannakontot kan upphovsmannaintäkter vissaunder förut-
sättningar med avdragsrätt in på särskilt bankkonto. Närsättas ett pengarna

från kontot skall de intäkt.tas ut tas somupp
För kunna utnyttja upphovsmannakontot krävs årets upphovsmanna-att att

intäkter överstiger något de två föregående årens upphovsmannaintäkterav
50med minst %. Upphovsmannakontot kan därför bara användas in-när

komsterna varierar kraftigt under åren. Vidare finns beloppsmässiga krav.
Som måste medlen in på konto. Undernämnts uppskovstidensättas maxett
5 år kan medlen inte användas skillnadtill bokslutsavsättningar ochmot rena
reserveringar. Sammantaget innebär dessa krav förbehålloch upphovs-att
mannakontot sig tillriktar relativt begränsad lcrets. Detta har också visaten
sig i utredning Riksskatteverket gjorde 1988år Dnr A29-296-88 dåen som

uppgick 700antalet konton till knappt 34 % avsåg författare 60och %varav
bildkonstnärer. Eftersom det vanligt konstnär författareeller har fleraär att en
konton ett konto beskattningsår understiger antalet kontoinnehavareper
700. Erfarenheterna från upphovsmannakontot kan därför inte till intäkttas
för egenavgiftsfond kommer fungera lika bra. En egenavgiftsfondatt atten
kommer för samtliga näringsidkare med upphovsmannaintäkteröppenatt vara
och trycket på sådana regler blir därför högre för upphovsmannakontot.än

Även begreppet upphovsmannaintäkt kan alltför ochgrovtom anses vara
bristfälligt medför kravet upphovsmannaintäktens nivå jämfört med tidiga-

år upphovsmannakontot typiskt riktar sig till sådana upphovsmänatt settre
har starkt varierande inkomster, bildkonstnär har störret.ex.som en som en

utställning tredje år.vart

7 Utövande2 konstnärer.
Upphovsrätten skydd alster upphovsmannens andliga skapandeger av
verksamhet. Utövande konstnärer musiker, skådespelare och dansaresom
omfattas inte egentligaden upphovsrätten särskilda bestämmelserutanav av
inspelningsskydd, utsändningsskydd kopieringsskyddoch i lagstift-som
ningen karaktäriseras upphovsrätten "närstående rättigheter". De försom
upphovsrätten närstående rättigheterna utövande konstnärs framfö-avser en
randen litterära och konstnärliga verk. Förslaget egenavgiftsfonderav togom
inte de utövande konstnärerna. Det kan det i denna finnsantas attupp grupp

kultur-politiska skäl i behov likautövare minstär stödett stortsom av av som
upphovsmän.

Bland de utövande konstnärerna löntagare, dvs. deär ärstora grupper an-
ställda under korta eller perioder. harlängre De därför i allmänhet tillrätt er-
sättning från Somarbetslöshetskassa. regel befinner sig konstnä-de utövande
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i bättre ekonomisk situation många författareän bildkonstnärer.ochrerna en
också finnasDet kan har flera konstnärliga yrken och bådegrupper som som

löntagare och enskilda näringsidkare.är

Enskilda näringsidkare2.8 och arbetstagare

Enligt tilläggsdirektiven skall kommittén undersöka vilka incitament bidrag
enligt förslaget till egenavgiftsfond får för andra yrkesgrupper.

När det gäller utövande konstnärer kommer in ytterligareman ett pro-
egenavgiftsfonder.blem med Många utövande konstnärer torde anställ-vara

da. Förslaget med egenavgiftsfonden gäller inte anställda enbart enskildautan
näringsidkare. Ett för egenavgiftsfonden enligt exempel påargument ett

175 i betänkandet konstnär med årsinkomstär 90 000på kronoratts. en en
före egenavgifter skall komma i disponibla inkomstupp samma som en ar-
betstagare med lönenivå.motsvarande En konstnär bedriver närings-som
verksamhet skall nämligen betala egenavgifter inkomsten.på Genom bidraget
skulle sådan konstnär komma inkomstnivå arbetstagaren.en samma som
Vad inte beaktats den anställdes arbetsgivareär betalat arbetsgivarav-attsom
gifter baserat på utgiven lön. Som i avsnitt 2.3 skall socialavgifternämnts
alternativt särskild löneskatt alltid betalas förvärvsinkomster. Genom att

arbetsgivare skall betala socialavgifter baserad den utbetalda min-lönenen
skar löneutrymmet. På liknande innebär egenavgifter enskildsätt nä-som en
ringsidkare skall betala den disponibla inkomsten minskar. Exempletatt är
därför inte relevant.

En egenavgiftsfond enligt förslaget skulle alltså leda till snedvridningen
mellan enskilda näringsidkare och anställda. Avgiftssystemet bygger på allatt
förvärvsinkomst näringsverksamhet, anställning e.d. skall leda till soci-att
alavgifter betalas. Obalansen med egenavgiftsfond leder till det blir in-en att

delta i arbete företagare projektan-tressantare att änt.ex. ett som egen som
ställd. En upphovsman skulle kunna fördela vissa inkomster så inkomstenatt

näringsverksamheten uppgick till den nivå vid vilken maximala bidragav ut-
Överskjutandegår. del beskattas lön i inkomstslaget tjänst. För kulturar-som

betare med aktiebolag egenavgiftsfonden möjlighetereget ger stora att styra
inkomsterna i syfte enskild näringsidkare erhålla maximalt stöd.att som
Obalansen leder till bidragsanpassning.

I detta sammanhang bör påpekas inom skattelagstiftningen jämförsatt re-
gelmässigt enskild näringsidkares skatte- och avgiftssituation med före-en en

driver näringsverksamheten aktiebolag. Somtagare bely-som ettgenom ett
sande exempel kan de omfattande skattemässiga förbättringarattanges som
nyligen införts för enskilda näringsidkare redovisas i avsnitt 2.9 motivera-
des med enskilda näringsidkare skulle komma i likvärdig situation medatt en

företagare driver enmansaktiebolag. tillFörslaget egenavgiftsfondett670 en som
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beaktar alltså inte det grundläggande kravet på neutralitet mellan de olika for-
näringsverksamhet kan ensidigt fö-gynnandeutan ettmerna av ses som av en

retagarform.
Genom egenavgiftsfondenstödet från skulle uppgå till 70 % debite-att av

rade egenavgifter, dock 000högst 15 kronor, kommer stödet utgå medatt
belopp till konstnärer måttliga inkomstermed med mycket högasamma som

inkomster. Likaså kommer stödet lika for konstnär medenatt stortvara en
måttliga frånbart inkomster den konstnärliga verksamheten försom en

konstnär med motsvarande inkomster från den konstnärliga verksamheten
med inkomster frånbetydande anställning eller kapitalförvaltning.men

Eftersom förgrunden stödet konstnäremas låga inkomster räckerär det
inte med frånenbart utgå debiterade egenavgifter. riktatEtt stöd till konst-att

motiveras yrkesgruppens låga inkomster kan inte hellernärer kon-som av
generellt stöd som barnbidrag. Själva kärnan denärstrueras ett t.ex.som

låga inkomsten och därför måste inkomsterna i sin helhet beaktas. På ett
lämpligt måste inkomstnivån i övrigt in. l fallsätt även blir resul-vägas annat

delar stödet delas till feltatet att utav personer.
Enligt vår mening finns det inga skäl utforma stödsystem enbartatt ett som

riktar sig till näringsidkarna.de enskilda Skälet till varfor kulturverksamma
löntagare inte kvalificeras för stöd bör inkomsterna liggerär överattsom vara

för stöd, inte de löntagare. lågaLöntagare med inkomster börgränsen äratt
erhålla stöd på grund enskild näringsidkare.samma som en

2 9 Det reformerade pensionssystemet.
När det gäller pensionssystemet riktades kritik i betänkandet Konstärens vill-
kor 1990 skattereforrn.års Bl.a. gjordes gällande särskildaden löne-mot att
skatten på förvärvsinkomster pensionerade företagare fick betala ellersom

skulle betalas arbetsgivaren för anställda uppnått pensionsåldernsom av som
ofördelaktig för konstnärer. Orsaken konstnärer lågregel harär attvar som

pension och de fortsätter sin förvärvsverksamhet efter pensionering-ävenatt
Genom det reformerade pensionssystemet baseras ålderspensionen påen.

livsinkomsten och ålderspensionsavgifter betalas efter formellt in-ävensom
trädd pensionsålder medför högre pension. Det ålderspensionssystemetnya

därför för yrkesgrupper eller individer olikaär skäl fortsät-gynnsamt som av
förvärvsarbeta efter uppnådd pensionsålder.ter att
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2.10 Förändringar årsefter 1990 skattereform

En kvarvarande fråga efter 1990 års skattereforrn de enskilda näringsid-var
kamas skatteförhållanden. Det gammalt problem enskilda närings-ettvar att
idkares skatteförhållanden ofördelaktigare jämfört med företagarevar som
drev verksamheten aktiebolag. Förslaget med egenavgiftsfondettgenom
grundades bl.a. på konstnärer inte ansågs få några skattesänkningaratt ge-

1990 års skattereform, påstående gällde andraäven näringsidka-nom ett som
med låga inkomstnivåer. Från och 1995med års taxering harre regler in-nya

förts medför förbättrade villkor för enskilda näringsidkare. Dettasom gäller
givetvis också konstnärerna. Dessa regler innebär enskilda näringsidkareatt
får Skatteregler likvärdigaär med de bestämmelser gäller försom som en-
mansaktiebolag. Emellertid torde kunna utgå från förändringarnaman att en-

Återigenbart i begränsad utsträckning innebär förbättringar för konstnärema.
problemet de lågaär inkomsterna. I korthet innebär de reglerna följande.nya

Förvärvskälleindelning

All enskild näringsverksamhet bedrivs häri landet beräknas isom gemensamt
och förvärvskälla. Det betyder överskott och underskotten samma olikaatt av

verksamheter kan kvittas varandra. En konstnär kan alltså kvittamot över-
skott i den konstnärliga verksamheten underskott i någon verk-mot annan
samhet.

Genom all enskild näringsverksamhet hänförs till förvärvskällaatt för-en
svåras tillämpningen egenavgiftsfond egenavgiftema måsteav en attgenom
fördelas mellan olika verksamhetsgrenar. I bidragshänseende det därförär
fördelaktigt den konstnärliga verksamheten har låga kostnader vilketom ger

överskott. Detta leder till höga egenavgifter vilket iett sinstort medförtur ett
högt bidrag. En sådan ordning inbjuder till redovisa så del kostna-att stor av
derna möjligti den andra verksamheten.som

Räntefördelning

Om det kapitalet i verksamheten positivt tillgångarnaär överstiger alltsåegna
skulderna får schablonmässigt beräknat avdrag i näringsverksamhe-ett göras

och belopp intäkt i inkomstslagetten kapital positivsamma tas rän-upp som
tefördelning. Härigenom kan avkastning på det kapitalet i verksamhetenegna
beskattas fördelaktigare i inkomstslaget kapital 30 % i näringsverksam-än

.heten lägst omkring 50 % och egenavgifter. En del inkomsten frånutan av
näringsverksamheten betraktas alltså kapitalinkomst ränta på detsom en egna
kapitalet och beskattas alltså sådan inkomst.som en
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Om kapitaletdet negativt sker i stället negativ räntefördelning.är Ettegna
schablonmässigt beräknat belopp dras i inkomstslaget kapital och tasav upp

intäkt i näringsverksamheten.som
Med hänsyn till konstnärer regelmässigt torde ha lågt kapital in-att ett eget

nebär dessa bestämmelser begränsade fördelar jämfört med tidigare system.
Expansionsrrtedel

Enskilda näringsidkare möjlighet fondcra vinstrnedel i näringsverk-attges
samheten. De fonderade medlen enkelbeskattas 28 % och kan användas för
expansion verksamheten. Dessa bestämmelser itorde någon mån förbättraav
skattevillkoren för konstnärer.

Periodiseringsfond

Vid beräkningen inkomst näringsverksamhet får avdrag medgöras ettav av
belopp till periodiseringsfond. Det fråga bokslutsdis-avsätts ärsom enom
position; någon insättning på konto e.d. behöver alltså inte ske. Avdrag får

25 %ske med på s.k. positivt belopp vilket inkomstendetsammaärett som
efter vissa justeringar. förAvdrag avsättning till periodiseringsfond skall åter-
föras till beskattning intäkt det femte beskattningsårettas senasteupp som-
efter det beskattningsår då avsättnin gjordes.gen

Genom möjligheten till periodiseringsfond kan konstnär har högasomen
inkomster minskavisst år den beskattningsbara inkomsten omkringmedett
25 för i% stället höja den beskattningsbara inkomsten årunder senastatt ett

år med låga inkomster.5

från2.11 Antalet stödberättigade egenavgiftsfonden samt
beräkning budgeteffekterav

I betänkandet gjordes antagande hur många konstnärer skulleett om som om-
fattas stödet. Det skulle årligen beröra omkring 3 000av personer.

SCB:sI undersökning Kulturarbetares arbets- och inkomstvillkor 1989
redovisas i olikaantalet verksamhetsformer tabell 2A sid. 21.personer
Denna redovisning de 16 000 undersökta kulturverksammaattanger av
Svenska Författarförbundets SFF medlemmar exkluderade hade ca
10 000 inkomster helt eller delvis från firma. Medpersoner ett antagan-egen
de 50 000 kronor i genomsnittsinkomst inkomst näringsverk-om ca av av
samhet budgeteffekten 80skulle bli miljoner kronor konsekvensca som en av
förslaget egenavgiftsfond. Detta dock lågt beräknat.mycket Omär detom
skulle visa sig samtliga kulturverksamma istället för sina inkomsteratt att ta ut

löntagare egenföretagareväljer nivåarbeta till högstaattsom som en som ger
möjliga återbetalning egenavgiftsfonden,via risk kostnadernafinns det att 673
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ökar till 150 miljoner kronor 128 tkr i genomsnittsinkomst 1989 för kultur-
verksamma enligt SCB, givet antalet yrkesverksamma iatt firma hållsegen
konstant och inte ökar.

Det bör understrykas de redovisade beräkningarna inteatt omfattar de
2 000 medlemmarna i Sveriges Författarförbund. Inte heller omfattas foto-
grafer mfl.

3 Konstnärstillägg

Med hänsyn till nackdelarna med det tidigare förslaget till egenavgiftsfond se
avsnitt 2 har vi tagit fram alternativ vi kallar konstnärstillägg.ett som

Utgângspunkter för konstnärsrillägg

Stödet skulle utgå till samtliga yrkesverksamma konstnärer och författare,
både näringsidkare och arbetstagare, i syfte höja deras inkomstnivåer.att
Detta stöd bör inte utformat socialt stöd där högre stöd utgårvara ettsom
lägre inkomsterna I stället bör stödet öka i takt inkomsternamed till en
viss nivå. Stödet bör till öka inkomsterna inteochuppmuntra att motverka
extraarbete inom andra yrkesornråden.

Det finns omfattande bidragssystem till institutionerett och fria grupper.
Kulturverksamma koppling till dessa institutioner erhållerutan för närvarande
stöd i form ersättningar, selektiva stipendier Det företrädesvisärav m.m. en-
skilda näringsidkare står utanför institutionerna. Ett konstnärstillägg börsom
därför i första hand inriktad de inte uppbär subventio-vara grupper som
ner.

Med hänsyn till begränsadeär måste konstnärstilläggetatt resurserna
prioritera konstnärer och författare med låga inkomster. Stödet bör därför

inriktat den har inkomster frånvara stora den konstnärligagrupp som
verksamheten till 50 000 kronor. Stödet kommer därför främst riktaupp att
sig till enskilda näringsidkare eftersom det dessaär har de lägsta in-som
komsterna bland kulturverksamma.

Stödet bör hanteras myndighet Konstnärsnämnden.av t.ex.en

Vilka bör få konstnärstillägg

En betydande svårighet i generellt stödsystem är yrkesmässigtett avgränsaatt
den krets bör uppbära stödet.som

Konstnärsnämnden har i samarbete med Sveriges Författarförbund angett
definition begreppet kulturarbetare. En kulturarbetareen av sig ska-ägnar

674 pande eller konstnärligt arbete, yrkeskunnig inomärannat sitt område och
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RSV:s handledning för be-jfryrkesmässigt konstnärligt arbetesigägnar
1181.1994 års taxering, sid.vidskattning och förmögenhetinkomstav

yrkesmässigt sig konstnär-utgå tillKonstnärstillägg bör den ägnarsom
jämförli verksamhet.litterär eller därmedlig, g

kontinuitetuppställas kravyrkesmässigt verksam börFör ettatt anses
yrkeskunnigförfattarenellerVidare bör konstnärenoch/eller kvantitet. vara

fallförekommandeinkomster iHobbyverksamhet,sitt område.inom vars
konstnärs-inte tilltjänst, bör alltsåredovisas i inkomstslaget rättskall ge

tillägg.
frånvissa inkomsteroch kanske harvid konstskolastuderarDen t.ex.som

med sidoin-studeranderegelverksamhet börkonstnärlig anses somsom
Konstnärstilläggkonstnär.yrkesmässigt verksaminteochkomster som en

yrkesmässigt verksammaförekommadå Emellertid kan detutgår inte. att
sindärförtids studier. De fortsätterunderupprätthåller sitt yrkekonstnärer en

sidan studierna.verksamhet vidyrkesmässiga av
sådantkunde formuleraskriterierna för stödetDet önskvärt ettvore om

utgångspunkter. Enutifrån objektivaskebeslut stöd kundesätt rentatt ett om
Många dem kanemellertid inte möjlig.lösningsådan är anses varasomav

intebedriveryrkesgruppemakonstnärliga och litterärainom deverksamma
stödjaanledningdet finnsverksamhetkonstnärlig eller litterärsådan attsom

till facklitteraturflertalet författaregällerkulturpolitiska medel. Detmed t.ex.
yrkes-vilkadärför inte enbarträckerflesta fotografer. Detoch de att ange

ytterligare be-konstnärstillägg. Entillberättigadebörgrupper som vara
eller för-till sådana konstnärergränsning Stödet utgå endastmåste börgöras.

fårkulturlivet. Detförintresseverksamhet bedömsfattare an-vara avvars
bedömning.myndigheten dennabeslutandekomma den göraatt

syftetkvalitetsprövning skall ärnågon görasDet alltså inte attär utansom
skön-sigflestaMeningen dein konstnärerna. ägnarfånga är t.ex.att som

gäller bildkonstnär-erNär detomfattas stödet.litterärt författarskap skall av
reklamtecknaretecknare börstödet. I frågatorde flertalet omfattas t.ex.omav

inte omfattas stödet.av
tillberättigadinföras förkvalitetslcravAlternativt kan uttryckligt attett vara

kompliceratadministrativtborde blikonstnärstillägg. Ett sådant system mer
kvali-verksamhet. Ettkonstnärlig och litterärbedriverskilja deän att ut som

för-Syftet med stödetgodtyckligt.också uppfattaskantetsstyrt system som
inkomstlöshets-ellerför extemalitetemafrån ersättningändras, enatt vara en

i dagslägetdenförsäkring till representeraansesatt uppmuntra grupp som
kvalitet.hög
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Beräkning konstnärstillâggetav

Stödet bör utgå till både enskilda näringsidkare och arbetstagare. Det inteär
något hindrar den stödberättigade inkomsten härrörsom att från båda in-
komstslagen.

Stödet bör beräknas inkomsten avseende konstnärlig eller litterär verk-
samhet. Den sökandes deklaration är underlagen för beräkningett stö-av av
det.

Stöd bör kunna utgå med belopp motsvarande 50 % inkomsternaett
från den konstnärliga eller litterära verksamheten till 50 000 kronor.upp
Många konstnärer är enskilda näringsidkare har inkomstersom från den
konstnärliga eller litterära verksamheten ligger omkring denna nivå.som
Maximalt stöd alltså 25 000är kronor 50 av% 50 000 kronor.

Inkomster vissöver nivå bör minska konstnärstillägget. Det bören gälla
inkomster från såväl den konstnärliga verksamheten andra inkomstersom
inkomst näringsverksamhet och tjänst inteav konstnärlig verk-som avser
samhet inkomst kapital.samt av

Förslagsvis bör inkomster överstiger 70 000 kronor minska konst-som
närstillägget.

Minskningen konstnärstillägget bör ske i proportion till denav överskju-
inkomstentande för minska tröskeleffekten. Minskningenatt konsmärstill-av
bör bestämmasägget så det lönar sig bättre höja inkomsternaatt änatt att

ligga kvar i inkomstnivå for få maximalt konstnärstillägg.att
Förslagsvis bör inkomster överstiger 70 000 kronor minska konst-som

närstillägget med belopp 40 %ett överskjutande inkomstmotsvararsom av
jämnt tusental lcronor.

Om inkomsten från konstnärlig verksamhet 70 000 kronorär beräknas det
oreducerade konstnärstillägget Övrigatill 25 000 kronor. inkomster är
20 000 kronor. De sammanlagda inkomsterna inklusive det oreducerade
konstnärstillägget alltså 90 000är kronor. Konstnärstillägget skall i detta fall
minskas med 40 % på 20 000 kronor 90 000-70 000, dvs. med 8 000
lcronor. Konstnärstillägget blir då l7 000 kronor det utgår till konstnärom en
med F-skattesedel enskild näringsidkare alltså betalar sina social-som egna
avgifter egenavgifter. Utgår stödet till konstnär med A-skattesedel skallen
den utbetalande myndigheten betala arbetsgivaravgifter baseras på detsom
utbetalda konstnärstillägget. Därför måste konstnärstillägget minskas med de
arbetsgivaravgifter belöper det belopp faktiskt betalassom som ut.

En fråga skattefriaär stipendier bör beaktas stipendiebelop-om attgenom
läggs till inkomsten. Det rimligtpet är stipendier påverkar beräkningenatt av

konstnärstillägget eftersom dessa ökar "inkomsten" och därmed minskar be-
hovet stöd. Om stipendiet skall användas förav täcka vissa utgifter, iatt t.ex.
samband med bör dessa kostnader avräknas från intäkten.en resa,

En fråga förmögenhetär bör minska konstnärstilläggetannan om utöver att
avkastningen, regel inkomst kapital,676 beaktas. Det finnssom till-av t.ex.
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antikviteter låg avkastningavkastning ellerinte löpandegångar gersom
beräkningen konsmärstillägget.beaktas vidkan tycka börmark avsom man

föreslås inte någonsvårigheterna värdera egendomhänsyn till sär-Med att
förmögenhet.reglering i frågaskild om

frånskattepliktigt, dels inkomst den konst-delsKonstnärstillägget är en
konstnärstillägg år liggererhållet 1innebärnärliga verksamheten. Det att ett

för utbetalning årskall beräknasför konstnärstillägggrund dettill som
ursprungliga året för beräkningdetinkomsten år l högreEftersom änär av

konstnärstill-det erhållna0 bidragande orsakkonstnärstillägget år ären-
blir då vilket kanför år Inkomsten lägrekonstnärstilläggetminskarägget -
ryckighet kan emeller-år 3 Dennatill högre konstnärstilläggupphov osv.ge

periodiseringsfond,avsättning tillnäringsidkares del hanterastid för genom
utjämnasinkomsten kanavsnitt 2.9. Det innebärfinns beskrivet i attsom

få jämnt konstnärstillägg.i syftebla. ettatt
in-få delkonstnärstillägget bör hamyndighetDen rättprövar att avsom

1980:343.enligt § skatteregisterlagenkomstuppgifter från skatteregistret l

Ansökan konstnärstilläggom

myndigheten.årligen hos den beslutandekonstnärstilläggAnsökan görsom
självdeklarationen ochmedlämpligen i samband upprättasDetta sker att ges

därförkonstnärstillägg sker regeltill Skattemyndigheten. Ansökanin somom
krävs denskall kunnaförsta halvåret. För ansökanunder prövas attatt

det år ansökan IKonstnärsnämnden före utgångenkommit in till avser.av
från vil-redovisas inkomsterna ochblankett,särskildansökan, görssom

publikatio-konstnärliga uppdrag, utställningar,ken verksamhet dessa härrör
liknandekonstnärliga utbildningen ochVidare redovisas denm.m..ner

ansökankompletteringaruppgifter. Konstnärsnämnden kan begära ärom
förtydligas.uppgifter behöverbristfällig eller om

budgetejjfekter för konstnärstilläggerBeräkning av

brut-budgeteffektema konstnärstillägguppskattningEn ett ger enav avgrov
utifrån redovi-skatteinkomster100 mkr år exklusivetoutgift ovanca per

uppskattas tillNettoutgiftema kan dåsade belopps- och procentsatser. ca
utifrånuppskattning60 detta mycketmlcr. Det bör observeras äratt groven

1989.SCBinkomstförhållandentillgänglig statistik konstnärersöver

konstnärstilläggProblem med

konstnärliga verksam-för bidragsanpassning denfinns riskDet attgenomen
konstnärstilläggföre införandeheten minskar hos de konstnärer ett av 677som
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har inkomst överstiger 70 000 kronor beroende konstnärstill-en som att
lägger minskar proportionellt högre inkomster denna nivå.mot

Vidare omfattas alla konstnärligt verksamma konstnärstilläg-typer av av
vilket innebär konstnärer inomäven ochget, musikområdenaatt därteater-

subventionsgmden redan i dag hög, kommerär omfattas konstnärstill-att av
Det kan förefallaägget. orimligt konstnärsttillägg tillatt ärges personer som

verksamma inom områden redan idag kraftigtär subventionerade.som
Konstnärstillägget innebär också administrativ hanteringen tarsom resur-
från den verksamhet medlen skall till. Ansökningsförfarandetser kansom

bli krångligt och kan befara svårigheter bedöma olika intäkterman ochatt om
kostnader hänförliga till denär konstnärliga verksamheten eller till ickeannan
bidragsberättigad verksamhet. I enskilda fall kan det bli fråga relativtom om-
fattande utredningar i och med konstnärsnämnden skall beaktaatt
verksamhetens intresse för kulturlivet. Det bör emellertid påpekas att
bedömningsarbetet har sin tyngdpunkt under de forsta åren. Det gäller då att
utarbeta riktlinjer för praxis första gången ställning tillsamt antalta ett stort
ansökningar. När väl konstnär erhållit stöd kan möjligen kommandeen
prövningar förenklas.

Argumenten för stöd till konstnärlig verksamhet, dvs. den konstnärligaatt
produktionen har positiva effekter på produktion och konsumtion,externa
kan inte motivera konstnärstilläggsägas efter nivå på 50 000ett avtarsom en
kronor. Snarare skulle dessa tala för konstnärstilläggargument ärett som
proportionellt inkomsten konstnärlig verksamhet. Ett helt proportio-mot av
nellt konstnärstillägg skulle dock marginellt tillstöd varjeett närge person
hänsyn till det statsñnansiella läget.tas
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Bilaga

konstnärstilläggLag om

förskrivs följande.Härigenom

bestämmelserInledande

inkomsttillägg enligt bestämmelserna§ Konstnärstillägg lämnasl ettsom
yrkesmässigt bedriver konstnärlig, litterär eller där-lag till deni denna som

verksamhet konstnärlig verksamhet.med jämförlig

den myndighet regeringenkonstnärstillägg handläggs2 § Frågor avom
bestämmer.

konsznärsnlläggtillRätten

krävs den konstnärliga verk-3 § konstnärstillägg skall lämnasFör attatt
intresse för kulturlivet.samheten är av

till den bosatt i Sverige§ Konstnärstillägg lämnas enbart4 ärsom

vid ingången det år§ Konstnärstillägg lämnas inte till den5 somsom av
beräkningen tillägget fyllt 65 år. Konstnärstillägg läm-ligger till grund för av

förtidspension.inte till den vid motsvarande tidpunkt uppbärheller somnas

Beräkning konstnârstillâggav

viss taxerade förvärvs-6 § Konstnärstillägget skall andel denutgöra en av
1928:370 till den inkomsteninkomsten enligt kommunalskattelagen del

bådefrån konstnärliga verksamheten. Sådan inkomst kankommer den avse
tjänst. Konstnärstillägget skallinkomst näringsverksamhet och inkomst avav

förvärvsinkomster, taxerad inkomst kapital enligt lagenminskas om av
1947:576 statlig inkomstskatt och stipendier överstiger viss nivå.om en

skall förårs inkomst ligga till grund beräkning konst-7 § Föregående av
förnärstillägget. Om taxering inte skett vid tidpunkten beräkning konst-av

på ingiven deklaration.närstillägg, grundas konstnärstillägget
justering konstnärstillägget§ ñnns bestämmelser taxeringenI 11 närom av

ändras.
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8 § Beräkningen konstnärstillägg sker enligt föreskrifterav meddelassom
regeringen.av

Utbetalning konsmärsrilläggav

9 § Konstnärstillägg betalas gång året.ut en om

Ändring konstnârstillâggav

10 § Om taxeringen till kommunal och statlig inkomstskatt ändras eller nå-
omständighet inträffargon påverkarannan konstnärstilläggetsom skall den

uppburit tillägget underrätta densom beslutande myndigheten dessa för-om
hállanden.

l §1 Awiker taxeringen från självdeklaration legat till grund för beslutsom
konstnärstillägg skall detom ändras i enlighet med taxeringen. Om för

mycket konstnärstillägg betalats skall återbetalning ske.ut

12 § Om den uppburit konstnärstilläggsom lämna oriktigaattgenom upp-
gifter eller underlåta fullgöragenom att uppgifts-att eller underrättelse-en
skyldighet eller förorsakatsätt konstnärstilläggannat har lämnatsatt felak-
tigt eller med för högt belopp och hanett skäligen bort inse detta, skall beslut

återbetalning ske vad utbetalatsom felaktigt eller förav mycket.som

13 § Om det finns särskilda skäl får återbetalningsskyldigheten efterges helt
eller delvis.

14 § Om återbetalningsskyldighet ålagts någon får vid utbetalningsenare av
konstnärstillägg motsvarande belopp innehållasett i avräkning på vad som
betalats for mycket.ut

Skattefrdgor m.m.

15 § Konstnärstillägget skall skattepliktig intäkttas vidupp taxeringensom
till statlig och kommunal inkomstskatt under det år konstnärstillägget betalas

och i fråga näringsidkareut under det år detom Om för mycket elleravser.
for litet konstnärstillägg betalats får det återbetalda ellerut utbetalda beloppet -
dras respektive intäktav undertas det år återbetalningupp som eller utbetal-
ning sker.
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Överklagande

får överkla-eftergift konstnärstilläggåterbetalning och16 § Beslut avom
enligt denna lag får inteAndra beslutförvaltningsdomstol.allmänhosgas

överklagande till kammarrätten.Prövningstillstånd vidkrävsöverklagas.

1997.januariträderi kraft den 1lagDenna
fråninkomster uppbärsgången förförstaKonstnärstillägg lämnas som

ilcraftträdandet.och med

681



SOU 1995: 84

Förordning konstnärstilläggom

...

§l Ansökan konstnärstillägg skriftligengörsom och in tillges
Konstnärsnämnden före utgången det år ansökanav avser.

Ansökan skall innehålla nödvändiga uppgifter för bedömande sökan-av
dens tillrätt konstnärstillägg förklaring på heder ochsamt deen samvete att
lämnade uppgifterna riktiga.är Till ansökan skall fogas bestyrkt kopiaen av
självdeklarationen för beskattningsåret före det år ansökan avser.

2 § Konstnärstillägg lämnas med 50 inkomsten från denprocent av
konstnärliga verksamheten till den del inkomsten inte överstiger 50 000 kro-
nor.

Om inkomsten överstiger 70 000 kronor skall konstnärstillfállet minskas
med 40 den överskjutande inkomsten.procent av

För den har A-skattesedel skall vid beräkningsom konstnärstilläggetav
enligt första och andra styckena hänsyn till arbetsgivaravgiftertas skallatt an-

ingå i det framräknade beloppet. Det framräknadeses beloppet skall därför
minskas med belopp motsvarande de arbetsgivaravgifterett belöper påsom
det utbetalda tillägget

3 § I inkomsten enligt 2 § andra stycket ingår föregående års taxerade
förvärvsinkomst enligt 47 § kommunalskattelagen 1928:370, föregående
års taxerade inkomst kapital enligt 3 § 14 lagen 1947:576av mom. om
statlig inkomstskatt, vad återstår skattefria stipendier eftersom avräkningav

de kostnader för eller liknandeav förenadeär med- stipendiet.resor som

4 § Konstnärstilläggetavrundas nedåt till jämnt hundratal kronor.
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Författningskommentar

Lag konstnärstilläggom

Inledande bestämmelser

§1
Konstnärstillägget inkomsttilläggär lämnas till den yrkesmässigtett som som
bedriver konstnärlig, litterär eller därmed jämförlig verksamhet. Definitionen

hämtad från 46 § 1är kommunalskattelagen 1928:370. Enligt dennamom.
regel kan avdrag medges för underskott sådan verksamhet.av

Förutsättningen for erhålla konstnärstillägg verksamhetenär bedrivsatt att
yrkesmässigt. Det får alltså inte fråga hobbyverksamhet.vara om

Många konstnärer och författare försörjer sig delvis på sätt änannat genom
Ävenden konstnärliga verksamheten. i sådana fall kravet påär yrkesmässig-

het i regel uppfyllt. Några kännetecken på yrkesmässighet verksamhetenär att
bedrivs kontinuerligt och i viss omfattning.

Eftersom konstnärstillägget baseras på inkomsten från den konstnärliga
verksamheten förutsättningenär för bidraget verksamheten går medatt över-
skott. Redan detta skäl flertaletutmönstras inteav utövare kansom anses yr-
kesmässi verksamma.

Konstnärstillägg skall stödja konstnärlig verksamhet och lämnas därför
inte för inkomster till dödsbon.

3 §
Den myndighet regeringen bestämmer prövar ansökningar konst-om
närstillägg fattar beslut i andra ärendensamt konstnärstillägg.rörsom

Rätten till lconstnärsrillägg

3 §
Konstnärstillägget skall gå till kulturverksamma, skapande och utövande yr-kesutövare inom kultursfären. Definitionen konstnär inteärav entydig. Det
kan givetvis inte ankomma på den enskilde själv bestämmaatt den verk-om
samhet han bedriver kansom konstnärliganses ochvara tillrätt konst-ge
narstillägg. l slutändan måste någon ställning tillta verksamheten börom
stödjas med statligt kulturstöd i form konstnärstillägg. Detav ankommer på
myndigheten bestämma vilkaatt berättigadeär tillsom stöd. Som framgår avallmänmotiveringen syftetär med bestämmelsen inte närmast någongöraatt
kvalitativ bedömning konstnärerna. Syftetav med regeln är kunna skiljaattbort verksamheter saknar intresse försom kulturlivet.
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4 §
Förutsättningen för konstnärstillägg konstnärenär bosatt iatt är Sverige.
Eftersom stödet baseras den taxerade förvärvsinkomsten måste konstnären

skattskyldig i Sverige.vara

§5
Konstnärstillägg lämnas inte till den uppnått pensionsåldem eller uppbärsom
förtidspension även konstnären fortsätter yrkesverksam.om Av bud-att vara
getmässiga skäl bör konstnärstillägget koncentreras till den konstnärergrupp

har behov inkomsttillägg.som ett stort När pensionett utgår fårav konstnä-
mindre beroende inkomstenren frånanses den konstnärligavara verksam-av

heten och därmed konsmärstillägget för sin försörjning.

Beräkning konstnärstilläggav

6 §
Konstnärstillägget grundas inkomsten från den konstnärliga inkomsten.
Grunden denär taxerade förvärvsinkomsten enligt kommunalskattelagen till
den del inkomsten den konstnärliga verksamheten. Om inkomstenavser avser
även andra slags inkomster måste dessa alltså räknas bort vid beräkningen av
konstnärstillägg.

I vissa fall måste fördelningen inkomsten beakta kostna-av gemensamma
der. Antag enskild näringsidkare bådeatt konstnärären och reklamtecknare.
Enbart den konstnärliga inkomsten ligger till grund för konstnärstillägget. Vid
beräkningen inkomsten måste hänsyn tillav ateljén används itas bådaatt

Ävenverksamheterna. andra driftkostnader kan behöva fördelas.
En konstnär saknar inkomst från konstnärlig verksamhetsom kan inte få

konstnärstillägg eftersom tillägget baseras på inkomsten.
Det har inte någon betydelse inkomsten härrör från anställning eller frånom
näringsverksamheten eller inkomster från båda inkomstslagenatt ligger till
grund för konstnärstillägget.

Sjukpenning och liknande ersättningar får inkomst från denanses vara en
konstnärliga verksamheten grundar till konstnärstilläggrätt under förut-som
sättning sjukpenningen e.dyl.att sådan inkomstförlust.ersätter

8 §
Regeringen bemyndigas närmare med vilka beloppatt konstnärstilläggange
kan lämnas och hur beräkningen skall ske. Härigenom kan förändringar
snabbt ske med hänsyn till ändrade ekonomiska förutsättningar.
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konstnärsrillâggUtbetalning av

§9
tillfälle år.vidbetalasKonstnärstillägg ettut per

Ändring konstnårstillâggav

10 §
någonändras ellertaxeringenskall underrättasMyndigheten om-annanom

konstnärstillägget.påverkarinträffarständighet som
skattemyndighetematordeunderrättelsetillorsakenvanligasteDen attvara

regeländras påverkasEftersom inkomstendeklarationen.frånavviker som
konstnärstillägget.

§l1
ändras.konstnärstilläggetskallsjälvdeklarationenfråntaxeringenAwiker

Taxeringendeklarationen.frånavvikerSkattemyndighetenkan skeDetta om
för-Skattemyndigheten elleromprövning hosockså ändraskan avgenom

deklarationenförhållande tilltaxeringen iändringvaltningsdomstol. En av
förmedförakonstnärstillägg kanför beslutettill grundlegat attomsom

konstnärstilläggytterligarebetalats ellerharkonstnärstilläggmycket attut
skall betalas ut.

§12
konstnärstillägg denåterbetalningfår beslutaMyndigheten somomavom

underrättelseskyldighet.uppgifts- ellersinunderlåtittilläggetuppburit

§13
återbetalningsskyldigheten.eftergemöjlighetharMyndigheten att

§14
minskamyndighetenbli effektiv kanskallåterbetalningsskyldighetenFör att

mycket.förvad betaltskonstnärstillägg medutbetalningar utsomavsenare

§15
i frågabetalas ellerintäkt det år detskallKonstnärstillägg ut omtas somupp

enligtskerinkomstberäkningäringsidkaresNår detnäringsidkare, det avser.
på grundutbetalning ansö-bokföringsmässiga grunder och av en senenom

intäktkonstnärstilläggetårsskiftet skallefterförstkan sker somvara enanses
konstnärstilläggetskallinkomst tjänstgällerföregående år. När det avavser

medföra två konstnärs-kan därföransökanEnbetalasske detnär attut. sen
år.under ochbetalastillägg ettut samma
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Avdrag får för konstnärstillägggöras skall återbetalas. Avdragetsom görs
det är återbetalning sker. Motsvarande gäller intäktsföring för litet konst-om
näxstillägg betalats ut.

Bestämmelsen anknyter till vad gäller för intäkters redovisning i in-som
komstslaget tjänst inkomstslaget näringsverksamhet vadresp. gäl-samt som
ler for avdrag i dessa inkomstslag.

Bestämmelsen ansluter till de allmänna reglerna näringsbidrag punkt 9om
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagenav och inkomstberäkning en-

ligt bokföringsmässiga grunder punkt l anvisningarna till 24 § kommu-av
nalskattelagen. Konstnärstillägget inkomsttilläggär skallett tassom upp som
intäkt för det beskattningsår det Avdrag får detgöras beskatt-som avser.
ningsár då det betalas tillbaka.

Överklagande

16 §
Vissa beslut får överklagas till förvaltningsdomstol. Det gäller beslut där
rättssäkerhetsskäl motiverar möjligheten till domstolsprövning. Andra beslut

gäller prövningen till konstnärstilläggrättensom omfattar bedömningarav
inte lämpar sig i domstolprövas och kan därförsom inteatt överklagas.
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Förkortningar

och bildfor ljudArkivetALB
ArbetslivsutvecklingALU
ArbetsmarknadsstyrelsenAMS

FinansieringsinstitutBokbranschensBFI
BruttonationalproduktBNP

Upphovsrätt SverigeBildkonstBUS
ekonomii offentligför studierESO Expertgruppen

GemenskapenEuropeiskaEU
NationemaFörentaFN

Tariffs and TradeGeneral AgreementGATT on
forskningsrådetHumanistiskt-samhällsvetenskapligaHSFR

samarbetsorganHandikappförbundensHSO
OrganizationLabourInternationalILO

InformationsteknologiIT
samarbetsnämndKonstnärliga litterära yrkesutövaresochKLYS

gjordstudiekulturpolitiken,ochKOSK Kommunerna, staten aven
Kulturrådet

riksorganisationKRO Konstnäremas
HögskolanKungliga TekniskaKTH

RiksförbundLandskapsarkitektemasLAR
LandsorganisationenLO

odlingslandskapetiNaturvårdsâtgärderNOLA
Masskommunika-förDokumentationscentralenNORDICOM Nordiska

tionsforskning
i utlandetsvensk konstutställning nutidaförNUNSKU Nämnden av

teknikutvecklingsverketochNärings-NUTEK
och bygglagenPlan-PBL

RAÄ Riksantikvarieämbetet
institu-Statens historiskaochRiksantikvarieämbetetsRIK museers

Konserveringtion för
RegeringsformRF

och tillbyggnadReparation,ROI om-
RiksrevisionsverketRRV

CenualorganisationAkademikersSACO Sveriges
sammanslutningEnsamtid och samarbete.Samordning,SAMDOK av

ochinsamlingbedriverkulturhistoriskasvenska museer som
dokumenation
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SAR Svenska Arkitekters Riksförbund
SCB Statistiska Centralbyrån
SFS Svensk Författnings Samling
SHR Svenska Hemslöjdföreningamas Riksförbund
SKR Sveriges Konstföneningars Riksförbund
SOU Statens offentliga utredningar
SSD Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
STR-T Svenska Tomedalingars Riksförbund -Tomionlaaksolaiset

Tjänstemännens Centralorganisation
Undersökning svenska folkets levnadsförhållanden SCBav av

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization

URL Upphovsrättslagen
Riksantikvarieämbetets och Statens historiska under-museers
sökningsverksamhet

Bet. Betänkande
Direktiv
Departementsserien

Prop. Proposition
Rskr. Riksdagslcrivelse
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