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Förord

Kulturutredningen har haft mycket omfattande uppdrag. Uppgiftenett har
varit precisera för kulturpolitikenatt och förslag åtgärderstatens tillansvar ge

främjar positiv utveckling kulturen. Som grund för förslagen harsom en av
utredningen bl.a. haft i uppdrag utvärdera kulturpolitikensatt nuvarande in-
riktning.

Utvärderingsdelen i uppdraget redovisas i denna Den har kom-rapport.
mittens uppdrag utarbetats sekretariatet. Inriktningen arbetet harav angetts

kommittén medan sekretariatet för beskrivningar, analys och kom-av svarar
menzarer.

Att utvärdera påpolitiken helt samhällsområde svårt. Det finnsett är
många metodfrågor.olösta Den successiva uppföljningen insatserstatensav

årunder 20 har varit ojämn och kulturstatistiken uppvisar brister. Det har inte
varit möjligt inom för kommitténs uppdragatt genomföra för-störreramen
djupningsstudier eller forskningsprojekt. Möjligheternaatt starta att genom-
föra utvärdering i dessegentliga bemärkelse har därför haft klara begräns-en
ningar. Uppdraget fåtthar lösas utgångspunktmed i det faktamaterial som
funn:ts, vissa kompletteringar och fördjupningar dettagenom samtav genom

del erfarenheter från dem verksamma iatt ta är kulturlivet.av som
Avsikten med såär samlad översiktrapporten hela kulturom-att överge en

rådet möjligt såoch jämförbar information tidenöver och mellan olikasom
verksamhetsområden möjligt. Den har viss tyngdpunkt individper-som en
spektivet. Rapporten kan därmed inte lika omfattande och djup informationge

varje delområdeenskilt olika specialutredningar kan. Den kan intesom
heller täcka eventuella brister i bredd och djup sådanahos sektorsutredningar.

mångaPå punkter bekräftar materialet det tidigare varit känt olikasom
delområden. På andra punkter kan det anledning till nyansering tidigarege av
uppfattningar. Vissa kulturpolitiska frågor får andra kan fortfarande intesvar,
besvaras någonmed säkerhet djupare studier.utan

Uzvärderingsrapporten och tabellbilagan till den bör fleraettses som av
bidrag till den fortsatta diskussionen kulturpolitikens inriktning och ut-om
forrming. Den också underlag förutgör diskussion hurett syste-om en mer
matisk uppföljning och utvärdering den framtida kulturpolitiken bör ut-av
formas.

Gerd Engman
Ordförande i Kulturutredningen
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. . . . . . . . . . .
Sammanfattande iakttagelser 62731.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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samiska befolkningen 63032.1 Den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63232.2 ñnsktalande befolkningenDen . . . . . . . . .. . . . . . . . .för 63432.3 Etermediesändningar finsktalande och samer .. . . . . .Några 635bakgrundsfakta övriga invandrare32.4 om . . . . . . . ..
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språkliga 636och minoriteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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till boende i boendemiljön34 Kultur relaterad och kultur 655. . . . .. . .
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Sammanfattning1

utvärderingsrapport, sekretariatet gjort KulturutredningensI denna som
nivåårsbeskrivs kulturpolitik och kulturverksamhetuppdrag, 20 en som

uppdrag "kulturpolitikens inriktning". Materialetutredningensmot omsvarar
också tabellbilaga. finnsförutom i denna volym i särskild Därpresenteras en

ocksåtill grund för och illustrationeralla tabeller legat resonemang mensom
intresse.del andra tabeller kan vara aven som

på några områden låtit genomföra särskilda studier bl.a.Sekretariatet har
kulturområdet. Slutsatser ianslag och bidragssystemkring vissa rapporten

också pågrundar sig dessa rapporter.
består avsnittet översiktfyra huvudavsnitt. Det förstaRapporten ger enav

två bestårvårt decennier. andra deleni samhälle under Denvad häntöver som
inom olika konst- ochpresentationer utvecklingen verk-huvudsakligen avav

innehållersamhetsområden analys kulturen ioch det tredje avsnittet en av re-
målgrupper miljöer. avslutande fyra kapitlen all-olika och Delation till är av

kulturområdet.perspektiv helaresonerande karaktär och spänner övermänt
metodval redovisasuppläggning, avgränsningar ochSyftet med rapporten,

både och nödtvungnavi gjort hel del aktivt valdai kapitel Eftersom av-en
på brister i olika grundmaterial, bör läsaren orien-bl.a. grundgränsningar, av

utredningen omfattande och vid denDirektiven tillsig detta.tera var nu-om
tilläggsdirektiv. Direktiven finns redovi-tillträdevarande regeringens gavs

Kulturutredningens slutbetänkande SOU 1995:84 Kultur-sade i sin helhet i
inriktning".politikens

genomgångockså uppföljningar och statistik-vi gjortI kapitel 2 har en av
kulturområdetutvärderingar behandlarutredningar ochserier, samtsom

särskilt problem har varit dennågot forskning bedrivs. Ettberört vilken som
på kvalitativa aspektertillgången material behandlarbegränsade som

också vår kvantitativt orienterad.kulturområdet. blirdetta skälAv rapport

kulturpolitik underUtveckling i samhälle och1.1
två decennier

påverkar ocksåkulturområdet påverkas detstarktUtvecklingen av men --
åren20 ivi utvecklingen dekapitel 3 tecknaromgivande samhället. I senaste

de de-hur boendet förändratsnågra viviktiga avseenden. Här senastetar upp
inom landetfolkomflyttningarvilkaVi har studerat ägtcennierna. rumsom

gåttår Sverige20 harinvandringen. Underförändradebild den 13och ger en av
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från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring. Vi berör också hur utbild-
ningssystemet förändrats och hur grundskola och i det all-närmasteen nu
omfattande påverkatgymnasieskola har befolkningens grundutbildning. Vi
har tittat utbildningsvägama för och hur de har utvecklats tid.övervuxna

förhållandeEtt någotkanske påverkarän vardagen förannatsom mer
många människor den ökande andelen förvärvsarbetandeär i befolkningen.
Många fler barn tillbringar i dag, till årskillnad för 20 sedan, delmot storen

förskoleåren inom barnomsorgen föräldrarnamedan förvärvsarbetar. Detav
innebär kollektiva miljöer många fler barns vardag tidigare.är Det bety-att än

också fått målgruppder kulturlivet har relativt enkelt nåskan medatt en som
böcker, film, eller musik.teater

Vi avslutar kapitel 3 med översikt såvälutvecklingen den offent-en av av
liga den privata ekonomin. Vi där boendekostnadema kommitattsom attser

allt del familjernas tillgängliga anspråk,i ocksåstörreta en av resurser men
privathushållen lägger allt hemelektronik och medier.att mer pengar
Grunden för analysen vad hänt och inte hänt i kulturpolitikenav som un-

år återgerder finns i20 kapitel Vi där innebörden årsi 1974 kulturpolitik
förändringar åren.och de den inträffat överav som

årsMed införandet 1974 kulturpolitik blev kulturen i högre grad änav
tidigare angelägenhet. Genom påtryckte värdet i detatten gemensam man

skapandet och utövandet viktigt vidgad kultursyn.togs ett steg motegna en
sigMan närmade antropologisk definition kultur och folkbildning ochen av

föreningsliv utnämndes viktiga aktörer i kulturpolitiken.som
ändå målMen det kanske kulturpolitiken komsättaattvar genom upp som

befästa sin plats. Staten visade tydlig viljeinriktning målenoch komatt en
nivåersnabbt alla i samhället. De blev betydelsefull grundatt anarnrnas en

för det konkreta refonnarbetet.
Kulturpolitiken fram under parlamentarisk enighet. Vid varjeväxte rege-

20-årsperiodenringsskifte under har tillträdande kulturminister markerat sin
Målanslutning till kulturpolitikens huvudinriktning. och andra normer, an-

områdetsvarsfördelningen och grundläggande bidragssystemende har
bestått ocksåunder perioden. har riksdagensDet detaljstyming anslag ochav
bidrag gjort, den minskat del.även om en

målenEmellertid förkom kulturpolitiken länge fungera ledstjämaatt som
för någrapolitiska beslut och verksamheter egentliga försök till-utan att att

mål-lämpa komplett och resultatstyming gjordes. Först i och meden mera
års1993 budgetarbete uppmanades kulturmyndigheter institutioneroch att

målpreciseringar..själva till formulera förslagmedverka tillatt
Kulturområdet 20-årsperioden.har utvecklats i rad avseenden underen

Institutionsnätet landet har stärkts, majoriteten institutioner-över även om av
då politikenfanns redan beslutades.na

årsMed 1974 kulturpolitik samtidigt tydliga signaler till kulturlivet attgavs
ocksåkulturutbud utanför institutionerna viktigt. Bidragen till friaett var
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dansornrådena, till enskilda konst-på och liksommusik-, teater-grupper
ocksåförsta ökadebetydligt. Under periodens delskapare har byggts ut

del kulturlivet ifolkbildningen verksamhettillanslagen utgör storen avvars
små kommuner.och medelstora

kultumiiljövård fåttoch betydligtKulturrninnesvården utvecklats tillhar
decentraliserat ansvarstagande.ochökade ettresurser

ocksåårs föll det sig naturligtkulturpolitikför 1974Inom att satsaramen
mångfaldsyftemedieproduktion isystematiskt stöd till att garanteraett mer

till kulturtidskrifter för-utvecklades och stödetLitteraturstödetoch kvalitet.
film.till fonogram ochsuccessivt under perioden stödetliksomstärktes

samhällsornrâden. Samtidigt har medie-målenkulturpolitiska gäller allaDe
något ställning i för-haft oklarornrådet, framför allt etennediema,och en

Etermedieområdet lagstift-delsreglerashållande kulturpolitiken.till genom
för utsändningarna. Underföretagavtal med dening, dels som svarargenom

möjligt etablera privata ochblivitskett och det harhar avreglering attsenare
Utvecklingen skatv-kanaler.radiostationer ochreklamñnansierade motses
kabelområdet. Utbudetsatellit- ochutvecklingenbakgrunden bl.a. avav

år.under 20förändratshör till detradio och mesttv som

verksamhetsområdeninom olikaUtvecklingen1.2

utvecklingenbehandlarkapitel 5-23omfattande delRapportens mest --
kapitelverksamhetsområden. inleds medDenocholika konst-inom ett av

kulturområdet. Ma-och deltagandeintresseövergripande slag, ommer
inom000 intervjuerspecialanalys drygt 10delsterialet bygger aven

några bearbetningar baseradedelsKulturbarometem,projektetförramen
undersökning lev-för SCB:smånga gjorda inompå intervjuerlika omramen

avsnittet behandlas kultu-kapitel inomnadsförhållanden sistaULF. Som
ekonomi.rens

område område människors intresse och del-förspeglar vikapitel 6-23I
månekonomi. den detutbud/verksamhet och Iområdets struktur,tagande,

utbildningsförhållanden belysts.ocharbetsmarknadvarit möjligt harhar även
arbetsmarknadsområdet dock varit Enmaterialtillgång harVår sparsam.

arbetsmark-kulturpolitiska ochmellanrelationenblir därförslutsats att
detaljstuderas.insatser bordenadspolitiska

iakttagelser kunnatsammanfattas de göraskapiteli varje ut-Sist avsom
området.vecklingen

internationelltbeslutades redan,års kulturpolitikDå 1974 sett, ut-var
kultur i befolk-intresse förganska brettmedgångsläget tämligen gott ett

ningen.
utanförinneburit antaletharinstitutionsnätetUtbyggnaden att personerav
medteaterinstitution ökatfått till 15storstädernade närmare catre ensom
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500 000 och 450 000 fler fåttmänniskor har möjlighet påattpersoner att
håll uppleva levande orkestermusiknära framförd de nytillkomna kam-av

marorkestrarna. Museiinstitutionerna fanns redan etablerade vid periodens
början länsmuseema har stärkts och bl.a. kunnat utveckla sin regionalamen
profil. påUtvecklingen biblioteksområdet har inneburit förstärkningen av
kompetensen ökningar antalet bibliotekarier och färre bättregenom av ut-men
rustade biblioteksñlialer. Folkbildningen och andra organisationer har kunnat
utveckla sin verksamhet.

alltsåVi kan konstatera infrastrukturen för kulturlivet sig likäratt änmer
årolik efter 20 och de flestaallra människor har relativt oförändrade möj-att

ligheter till kontakt med det levande kulturlivet. Däremot har ensembler
förstärkts, öppettider ökat och kvaliteten bibliotekens servicemuseer
förmodligen förbättrats Att den bakgrunden förväntaavsevärt. sigmot stora
förändringar i befolkningens kulturvanor möjligen inte realistiskt. I kapitelär
5 analys hur andelen befolkningen i olika undergrupperpresenteras en av av

loppet månadenunder den respektive det året deltagit isenaste senastesom av
någon kulturaktivitet drygt dussin uppräknade har förändrats. visarDetettav
sig förändringarna småganska beroende aktivitetsnivån,äratt mättatt
detta hela tiden har legat mycket högt. Fler nio tiosätt, svenskar harän av

kulturlivets institutioner någoneller kulturaktiviteter iutövatpasserat genom
Ävenår.hemmet under inom månadloppet det nio tioärett närmareav en av

någontinggjort stårallt till kulturområdet.buds I olika under-som av som
befolkningen har det emellertid skett vissa rörelser. sigDet visargrupper av

den förändringen har inträffat bland år.45-64 Detatt ärstora personer som
betyder de medelålders dåeller kulturpolitiken introducera-att som var unga

påverkatsdes tycks ha i positiv riktning åren.under de 10senaste
Samtidigt finns andra skillnader mellan olika i samhället kvar,grupper

skillnader fanns i slutet 1960-talet och fortfarande består.som av som
Kvinnor oftare kulturområdenaktiva olikaär Skillnadernaän män. är

gånger såinte alla alltid till kvinnornas fördel. Kvinnornastora gottmen som
också aktiva fler områdenolika medan sällan påär aktivamännen är mer
något område.enstakaän
Sambandet mellan utbildning och kulturaktiviteter starkt. En högär

grundutbildning har starkt samband med hög aktivitetsnivå många olikaett
kulturområden medan kort utbildning leder till vanligen tillhör deatten man
mindre aktiva.

alltsåUtbildningen starkt korrelerad till alla kulturaktiviteter.är nästan
låtitSekretariatet har analysera förklaringsvärdet hos utbildning, yrke respek-

tive socio-ekonomisk i relation till besök olika slags kulturinstitutio-status
Analysen visar entydigt utbildningen har det starkaste sambandet ochattner.

kanske överraskande detta samband starkare bland äldre.är änatt yngre- -
Det pekar risk för fördjupad klyfta mellan växande väl-en en en grupp
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människor lågut-utbildade och kulturellt aktiva och minskandeen grupp av
passivabildade och kulturellt personer.

Kulturområdets ekonomi1.3

område.6-23 skildrasoch kapitlen ekonomin respektive MenI vart ett av
ocksåekonomin behöver helhet. I kapitel 24 redovisar vises som en

såvälekonomi, de privata kulturutgiftema offentliga.kulturens desom
Kulturornrådet årligen.50 miljarder kronor De privata kultur-omsätter ca

frånutgiftema de dominerar de ungefär 75 slutet%. Datautgörär som av-
bestått1970-talet tyder dessa proportioner i drag under hela perio-att stora

den. Enligt nationalräkenskapema lägger genomsnittlig svensk 9 %en ner ca
sina utgifter kultur- och fritidsaktiviteter. Till allra delen detstörsta ärav

medier medieutmstning.kostnader läggs ochsom
offentliga kulturutgiftema bärs de offentliga iDe tre parternaav samver-

inte jämnkan. Fördelningen dock de kostnaderna bärsär störstautan av
kommunerna.

för hälften de offentliga kulturutgiftema.Kommunerna änsvarar mer av
i sin ungefär hälften kommunernasTre poster upptar turstora av samman-

bidragen till studieförbunden, för folkbib-kulturbudget kostnadernatagna -
lioteken musikskolan/kulturskolan. Kommunernas satsningar kultursamt

åren mångakraftigt de första efter 1974 och kommuner etableradeökade un-
någonefterder den tiden kultumämnder. Kommunerna satsade 1992, minsk-

årenning 6 miljarder kronor kultur.de senaste ca
Landstingens i kulturlivet tämligen datum harär sentengagemang av men

relativt mycket. Totalt landstingen ungefär miljard kronorökat 1sett satsar
kulturområdet.

statliga satsningarna kulturlivet har, med undantag för ökningarDe
några år 20-årsperiodenlegat nivåi början jämn i fast penning-mättav en

definition statligavärde. Med den kulturverksamheten, dvs.snäv aven av-
ansvarsområde,till Kulturdepartementets omsluter de statligagränsad

år. ocksåmiljarder räknar in dekulturinsatsema drygt 5 kronor Om manper
påvia folkbildningsanslaget studieförbundensatsningar gör samtstatensom

kulturmiljövårdenbidrag till del via bl.a. Jordbruksdeparte-kommersom
får ocksåytterligare miljarder kronor. Kulturen in-tillkommer 2mentet ca

arbetsmarknadsinsatser bebyggelse-direkt bidrag via olika görssom
området, kulturmiljövårdeninom eller i form vidareutbildningsinsatserav

räknar vi emellertid inte inerbjuds arbetslösa konstnärer. Dessa somsom
eftersom syftet i förstadirekta satsningar kulturen hand är ett annat.

Översökningen statliga bidragen till kulturverksamhet och konstnär-deav
Antalet verksamma inom olika kulturyrken harligt utövande mycketär stor.

gångna åren. Kulturpolitiken har i sig inneburitökat med 40 % under de 20 17
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kraftigt bejakande signaler till människor vill utveckla sina konst-unga som
närliga befintligatalanger och utbildningar har mycket kraftigäven över-en
sökning. Samtidigt innebär detta de offentliga bidragen till kulturlivet skaatt

till allt fler.räcka eller allt Det betyder i sin de enskilda belopptur attmer som
fördelas tenderar minska anslagen ökar.att trots att

1.4 Utvecklingen inom olika och miljöergrupper

utifrånkapitel 25-34 redovisarI utvecklingen perspektiv verk-änett annat
samhetsornråden. Här vi vissa befolkningsgrupper och kultur i vissatar upp
miljöer. Här det starka sambandet mellan utbildning ochmöter nytt

små,vi belyser delvis delviskulturvanor, de ganska skillnadernastörre
mellan könen m.m.

mångaFörskola och skola omfattar respektive allautgör stora systern som
Därigenombarn. de de viktigaste miljöerna för skapa kul-utgör ett attpar av
jämlikhet delaktighet.turell och Det finns ingen i samhället ärgrupp som mer

aktiv i kulturlivet förskolebarn, följda de skolbarnen.än tätt av yngre
kapitel viI belyser hur kulturaktiva olika arbetsmarknadenett grupper

Skillnader mellan olika yrkeskollektiv kan effekt äldre oftaär. attvara en av
håller ålderförgymnasial utbildning. faktorerbara har Om kön ellerman som

intressant och tydligt bland de förvärvs-konstant mönsterettsyns unga
skillnader tjänstemän äldrearbetande. De mellan arbetare och isom syns

mångenerationer har däri viss utjämnats.
OcksåFunktionshindrade har sitt särskilda kapitel. för videnna hargrupp

försökt fram uppgifter kulturvanor till medhänsynta tar attom som personer
funktionshinder oftaoch olika gamla.ärutan

också kulturpolitiken tillVi studerar i relation invandrare och ursprungsbe-
vårtfolkning i olika delar land.samt av

hålla Tvåviktigt i minnet varje individ unik. människorDet harärär att att
erfarenheteraldrig exakt karaktäristika, bakgrund eller inteoch hellersamma

intressen, attityder eller smak. Att människor är sättett attsamma gruppera ge
överblick, människor kön, etniska ellerärävenmen om av samma ursprung

ocksånågon har med sig alla sina övrigalika i egenskapannan man egen-
skaper.

ska belysa kulturverksamhet inom mindreNär utgör änman grupper som
befolkningen, invandrare, funktionshindrade eller arbets-10-15 % av som

undersökningstekniska problem. Grupper, tilldrar sig kultur-lösa finns som
nås någraviasärskilda intresse, kan i regel inte enkelt register. Förpolitikens

inom för breda befolkningsundersökningar, be-studera demkunnaatt ramen
också mycket urval.hövs stora

18



Sammanfattning

Sammanfattande iakttagelser1.5

avslutande analyserandekapitlen för vi vissafyra sistaI de resonemang.
åttaår i relation till de kultur-utvecklingen under 20behandlarKapitel 35

med anknytning tillmålen. sammanfattar vilka insatser gjortsVipolitiska som
mål kring utvecklingen.och diskuterarvarje enskilt

effektivitetproduktivitet och36 behandlar vi begreppkapitelI ensom -
också offentligtänkandet inomkommit präglaterminologi alltmer attsom

Vi har illustrationverksamhet.förvaltning och av resonemang om pro-som
utfalletteaterområdet exemplifierardäreffektivitet valtduktivitet och av

20-årsperioden. kapitletImått utvecklats underoch hur deolika slags ettges
produktkostnadsmått tid. Vi förhur de utvecklatsoch överantal exempel

svårfångademått på deutvecklaockså behovet attett meravresonemang om
och professionellt be-den upplevdakulturverksarrtheternaaspekterna somav

också beskrivning vilketfullödigefterlyserkvaliteten. Vidömda avmeren
statistik-kulturinstitutionerna eftersom dagensviderbjuds bl.a.utbud som

förhållanden.ganska litet dessasammanställningar säger om
kulturområdet. Kultur-styrningförformernaKapitel 37 ägnas statens

styrningen där-fåtal lagstiftning och skerundantag,området medsaknar, ett
åtta kulturpolitiskamål ekonomiska Deochhand medför i första resurser.

genomgångocksåvidiskuterasmålens roll styrinstrument gör avenmensom
utifrån och utvärde-uppföljningarolika karaktärekonomiska stödstatens av

ändamåls-diskussion derasförför underlaggjortsringar att omengesom
betydelse.enlighet och

några kulturpolitikensiakttagelserkapitel 38Avslutningsvis vi igör om
begränsningar.möjligheter och
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uppläggning,syfte,2 Rapportens
metodvalavgränsningar och

årstyngdpunkter, utvärdera 1974uppdrag har haftKulturutredningens atttre
utmaningar kulturpolitiken har ibedöma de krav ochkulturpolitik, mötaattatt

åt-till inriktning kulturpolitiken och tilllämna förslagframtiden samt att av
positiv utveckling kulturen. Ut-främjar kulturlivet ochgärder avensom

redovisas i dennavärderingsdelen i uppdraget rapport.

2.1 Uppdraget

Direktiven

utvärderingKulturutredningen ska utredningen "göradirektiven tillEnligt en
utgångspunkt årsi 1974inriktning medhittillsvarandekulturpolitikensav

till effekternamål kulturpolitiken med hänsyn"värderakulturpolitiska samt
satsats".1 uppmärksamhet bör decent-"Särskildhar ägnasde somav resurser

raliseringsmålet".
kompletteras ytterligareuppdragsbeskrivningsammanfattandeDenna ettav

framgår Kulturutredningen böri direktiven. Därmarkeringarantal att

haft effekter kultur-politiken har negativaden fördaöverväga om
utveckling politiken harinstitutionernasochverksamheternas om---

kompetensmässigaorganisatoriska ochadministrativa,befástskapat eller
kulturområdet för kulturverksam-kan verka hindrandeinomgränser som

olämpligtolika roller ochutveckling sätthetens ettansvarom...---
stöd till olika de-i beslutsfattandet samtblandats statensomsamman ---

förändratsoch stödetvarit rimligt sättlar kulturlivet avvägt ettomav
villkor och behov."kulturverksamheternasförändringar imotsvararsom

innehåller någrautfärdatnuvarande regeringentilläggsdirektiv denDe som
utvärderingen Kulturutredningen skasärskilt gällermarkeringar som

folkbildningens ochbelysakvinnors och kulturvanor"belysa mäns or----
amatörverksamhetenden kulturellabetydelse förganisationslivets ---

fråganDärvid börför biblioteksersättningengällande formutvärdera ---
litterära ochutlåning ljudupptagningarbibliotekersättning för avavom

verk behandlas."musikaliska

1 Dir. 1993:24.
2 211994:146.Dir.
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tvåDe sistnämnda frågorna har sedermera exkluderats.

Direktiven och tilläggsdirektiven återges i sin helhet bilagor i Kultur-som
slutbetänkandeutredningens

Utvärdering och uppföljning

Vi skiljer mellan begreppen utvärdering och uppföljning.
Utvärdering innebär förklaringsinriktat förhållningssätt till deett uppgifter

fram.läggs Det handlar försök finna orsakssamband, eller bristattsom om
sådana samband, kan förklaras fördaden politiken. Tonvikten lig-som av

relatera olika insatser till effekterna verksamheten. Dessaatt kanger ut-
såvältryckas i kvantitativa kvalitativa och beröra kvantitet, kvali-termersom

ekonomi definitionEn utvärdering i politik och förvaltningtet, m.m. av som
förekommer i vetenskaplig litteratur noggrann efterhandsbedömningär av
genomförande, prestationer utfalloch i offentlig politik, vilken spelaavses en

handlingssituationer.4iroll praktiska
Med uppföljning vi insamling och sammanställning informationmenar av
verksamhet det möjligt följagör hur den utvecklats. Uppföljningattom som

innebär empirisk kontroll och bedömning olika led i verksamheten. Den ärav
begränsad frågai förklaringar.attom ge

någondra klar skiljelinjeAtt mellan uppföljning svårt.och utvärdering är
finnsDet tämligen gränsland. Denna exempel det. Enett ärstort rapport ett

del redovisningen har karaktär uppföljning, andra delarnärmast är ut-av av
värderingsinriktade.

arbetetHur genomförts

Utvärderingsrapporten har kommitténs uppdrag utarbetats sekretariatet.av
Inriktningen på arbetet har kommittén medan sekretariatetangetts av svarar
för beskrivningar, analys och kommentarer. Politiska slutsatser materialet kan

anledning till dras inte ingårhär. De i slutbetänkandet.ge
Inom sekretariatet har Margareta Cronholm haft huvudansvaret för rappor-

Som underlag har bl.a. antal särskilda studier gjorts vilka finns för-ten. ett
tecknade i bilaga Till sekretariatet har varit knutet referensgrupp bestå-en

byråchefenende Carl-Johan Kleberg och den vetenskapligeav experten
Göran Nylöf vid kulturrådStatens nuvarande verkställande direktörensamt
vid GöteborgsOperan Dag Hallberg. Material biståndoch i arbetet har iannat
övrigt lämnats rad myndigheter och andra inom ochparterav en utom
kulturområdet, särskilt Statens kulturråd.av

3 SOU 1995:84: Kulturpolitikens inriktning. Betänkande Kulturutred-av
ningen.
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och utvärderingaruppföljningar2.2 Tidigare

olika delutvärde-utsträckning deiUnderlaget för utgörs storrapporten av
påstudier gjortsoch andraforskningsrapporterutredningar,ringar, som

gårvi in olikaår kulturstatistiken. Innanden löpandesamt av-avsenare
tillgången sådantmetodfrågor översiktvi kortochgränsnings- överger en

flytande.olika materialmellan dematerial. Gränsen ärtyperna av

Utvärderingar

hittills inte gjorts. Däremotkulturpolitiken harNågon utvärderingsamlad av
utvärde-eller mindrestudiereller mindreantal ärfinns störreett avmersom

ringskaraktär.
År Europarådet, iinomsvenskt initiativ,inleddes,1985 ett program

kulturpolitikeuropeiskutvärderingarjämförbarasyfte framatt ta genomav
tolvpågår genomförts i totalteller harExaminationländerexarninationer.s.k.

Kulturrådetsledningutvecklats underför arbetet harmetodikländer. En av
faktaobjektivakombineraNylöf. Genomforskningsansvarige, Göran att

modellfinnalyckatsoberoende bedömare harmed analys somenmanen av
nation.5oberoendesamlasvarit möjlig runtatt av

ocksågenomfördeskulturpolitiksvenskomfattande analysenDen mest av
examination kultur-Europarådet andradå förlade sin1980-taleti slutet avav

Densvensk nationalrapport.utarbetadesunderlagSverige. Sompolitik till en
ochkonstnärligt skapandefrågeornråden: stödjatillkoncentrerades atttre

vidgaaktiviteter ochochdecentraliseraproduktion,konstnärlig attatt ansvar
därefter iredovisadesbedömningarExaminatöremaskulturlivet.deltagandet i

rapportösärskilden
offent-de olikasamspelet mellankaraktärvärderandestudieEn tidig avav

kulturråd s.k.1984, denkulturområdet gjordes Statensliga aktörerna av
KOSK-rapporten.7

delområdeenskiltstudie gjortsutvärderingsinriktadeDen ettmest avsom
länsmusikreformen.3genomgångKulturrådetsär av

Studentlitteratur.förvaltning.Utvärdering politik ochi1991:Vedung E
5 fromCultural Policies. ReportNationalEvanluation ofMethods for a

Utbildnings-frånSkrift16-18, 1985.AprilStockholm,seminar in
1987.departementet

6 Europarådet. 1990tillsvenskSverige. Enkulturpolitik iStatlig rapport
Kulturpolitik i Europa 2:1 samt

europeiskfrånRapportkulturpolitik Sverige.Statlig i expertgrupp.en
2:2.Kulturpolitik i Europa1990

Kulturrådet7 frånKOSK. RapportkulturpolitikenochKommunerna, staten
1984:3.

8 frånRapportlänsmusikreformen.utvärderingmiljonerMusik för aven- 23kulturråd 1994:2.Statens
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Framför allt Kulturrådet har utarbetat ytterligare rad skrifter med utvär-en
derande inslag läsaren successivt kommer stifta bekantskap med i detattsom
följande.

pågårFör närvarande omfattande utvärderingsarbete folkbildnings-ett
området, dels Folkbildningsrådets försorg, dels statliggenom genom en
utredare ska redovisa sin utvärdering den l september 1996.senastsom

Utredningar m.m.

Kulturområdet har varit under kontinuerlig utredning under hela efterkrigs-
tiden. Sedan Kulturrådetutredningen lämnat sitt betänkande har sammanlagt

Åren90 offentliga utredningar publicerats. efter års1974närmast kultur-ca
politiska proposition handlade det främst kompletteringar reformen.om av
Snart fördes frågorbl.a. kultur i olika miljöer och samspel mednog om om

samhällsområdenandra dagordningen och belystes i utredningar och iupp
från försöksverksamhet. Senare har behovet följa värderarapporter att upp,

och punktvis inslag i kulturpolitiken föranlettompröva olika studier.typer av
Bara sedan mitten 1980-talet har ensamutredare eller kommittéer lagt framav
totalt 50-tal betänkanden. Vidare har 100 utredningaränett presenteratsmer
inom för departementsserien DsU/Ds. Denna utredningsform sär-ramen var
skilt intensiv under perioden 1976-1987 då inte mindre 80 utredningarän
gjorts. Till detta ska läggas studier Riksrevisionsverket, Statskontoretsom

Riksdagensoch revisorer gjort.
Kulturområdet såsamtidigt vittförgrenatär varje enskild sektor i regelatt

föremålinte varit mångaför utredningar sedan 1974. Ett tydligt undantag är
medieområdet där 36 SOU och 42 publiceratsDs 1973.sedan De flesta,
sammanlagt 47 stycken, handlar radio- och tv-medierna varit stadda iom som
snabb utveckling under perioden.

konstornrådenaDe traditionella har varit föremål för 40-talsammantaget ett
offentliga utredningar SOU-betänkanden 60-tal departementalasamt ett ut-
redningar redovisade i Ds-serien. Museisektorn och litteratur- och biblio-
teksområdet två områdende föremåloftast varitär för utredningarsom var--
dera 20 titlar gäller dem.änmer

statligaDe kulturmyndigheterna, Kulturrådet,främst har årengenom av-
lämnat antal studier, handlingsprogram och debatterande skrifter blandett
vilka särskilt ska serien Att vidga deltagandetnämnas i kulturlivet rådetsom

påutarbetade uppdrag regeringen år.under 1990-talets förstaav
De utredningar liknandeoch berört varierar betydligt irapporter som

fråga syfte, inriktning, bredd djupoch och har därför varit till mycketom
vårtolika i arbete.nytta
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Löpande statistik

kulturområdet centralbyrånpå publicerats Statistiskastatistik harLöpande av
årliga förs.k. statistiska meddelanden SM olika del-dels i formSCB, av

Kulturstatistik.9med titelnområden, form omfattande böckerdels i treav mer
årligen forskningsbibliote-SM folkbibliotekens,publicerarMan omnumera

verksamhet liksom och studieför-skolbibliotekenskens och museer omom
också1994/95 finnscirkelverksamhet och kulturprogram. T.o.m.bundens

årmassmedier. redovisasårliga sammanställningar Vartannatbeslut omom
landstingskommunala ekono-primärkommunala ochvissa uppgifter denom

kulturrniljövården.verksamhetsåret 1993min och sedan även om
också år, för undersök-sjunde inomgenomför ungefärSCB vart ramen

blandlevnadsförhållanden specialstudier kulturvanorULF,ningen avav
svenska folket.

framåtfrån genomfördestioårsperiod början 1980-talet ochUnder aven
kallade Kulturbarometern ochockså årliga kulturvaneundersökningar,

kulturråd och tidigaredetalj, i samarbete mellan StatensiKulturbarometern
vid Sveriges Radio. PUBprograrnforskningsavdelningen PUBPublik- och

också, medieundersökningarfram till avvecklingen 1993,genomförde -
också kring andra medier. En dessa,radio ochfrämst kring tv-vanor avmen

massmedier.användningen olikatidsserie kringMediebarometem, är aven
vid ochkulturråd verksamheten deföljer löpandeStatens teater-upp

erhållermusikgrupperfria dans- ochmusikinstitutioner och de teater-, som
Länsmusiken följtsUnder 1990-talet hartill sin verksamhet.statliga bidrag

på motsvarande sätt.upp
också arkivväsendet och dennaförekommer kringstatistikproduktionViss

länderna.årligen för de nordiskapubliceras gemensamt
årliga redovisningar sinoch Författarfonden harKonstnärsnämnden runt

biblioteksersättningen haruppgifter förInsamlingbidragsgivning. gett enav
utlåningen Statistikbibliotek.statistikdelar obearbetadtill överstora

Påbokbranschen själv.litteraturområdet däremoti övrigt handhas mot-av
fonogram- och videomarknadenuppgifterproducerassvarande sätt avom

branscher.respektive
bidrarbiografstatistik och1960-talet löpandeför sedanFilminstitutet en

Filmårsboken. motsvarandeRiksteatern harockså produktionen sätttill av
Teaterårsboken.många år bidragit till publiceringenunder av

anslagsframställ-fördjupadeintroducerathar regeringen1990-taletUnder
kulturområdet ställtochtreårsperiod för myndigheterningar gällande en

9 Verksamhet, ekonomi,Kulturstatistik.kulturråd 1981:SCB Statens
1960-1979.kulturvanor

1980-kulturvanorVerksamhet, ekonomi,Kulturstatistik.1987:SCB
1984.

medievanorkultur- ochverksamhet,Kulturstatistik. Ekonomi,SCB 1994:
251985-1992.
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Ävenpå årsredogörelser.krav i dessa viss analys verksam-presenteras av
heten.

Den löpande statistiken de olika delområdena ganska olikaär i omfatt-
ning, exakthet och användbarhet. Brister i materialet redovisas i det följande
på områdende det problem i utvärderingsarbetet i kapitelgett 37samt som
innehåller synpunkter uppföljning och utvärdering i framtiden.

Forskning

Kultur- och medieforskning bådeförekommer inom det humanistiska och de
samhällsvetenskapliga områdena.

Forskningen målkring nåoch metoder kulturpolitiska resultat,att t.ex.
studier kulturvanor, kulturens ekonomiska betydelse eller betydelsenav av
praktiskt-estetiska inslag i skolans undervisning, framstår dock ganskasom

Sådanoutvecklad. forskning har inte någonbedrivits i omfattningstörre även
år fåttden under någothar starkare ställning. forskningDenom senare en

bedrivits har framför allt förekommit inom sociologin med studiersom av
kulturvanor och publik. Forskare inom nationalekonomi har år visatsenare

intresse kulturområdetökat för och dess direkta och indirekta effekter på den
regionala ekonomin. Viss forskning underlag för kulturpolitisksom ger ana-

ocksålys finns inom etnologi, statsvetenskap företagsekonomi.och Forsk-
områdenning biblioteksvetenskap och museologi i sin be-är ännusom

På några hållgynnelse. har forskningsorganisation inom det kulturveten-en
områdetskapliga etablerats kring enskilda forskningsprojekt.

Kulturrådet har sedan 1987/88 disponerat forskningsanslagett eget som
årenemellertid de första tämligen begränsat. Sedan 1988/89 harvar man

finansierat eller bidrag till forskningskonferenser och initierat forsknings-gett
projekt samrådi med högskolor eller forskningsråd. I den fördjupade
anslagsframställningen för 1993/94-1995/96 Kulturrådet sittpresenterar
arbete i fyra forskningsprogram. Ett syftar till FoU för insatser iprogram
syfte vidga deltagandet i kulturlivet, upplagt kring kultur-att ärett program
pedagogisk forskning, gäller utveckling metoder förett program ut-av
värdering kulturpolitiska insatser och fjärdedet gäller forsk-programmetav
ning kring kultur i samhällsutvecklingen.som resurs

Bristen överblick forskningsområdet påtaladesoch redanär istorav
Kulturrådets Europarådetstill exarninatörer.rapport

ställt i medieområdet.Bäst det dag medieområdet,Studierär främst
rörande har löpande gjorts vid bl.a. Göteborgs universitet. Vid hög-pressen,

Umeåskolan i Växjö och vid och Lunds universitet har koncentrerat sinaman
insatser tv-mediet, medan i Uppsala har tyngdpunkt radiomediet.man

humanistiskt inriktade medieområdetDe forskarna tradition oftaär av
Ökattolkningsinriktade med forskning förankrad i litteraturen och filmen.en

intresse för också frånkulturvetenskaplig samhällsvetare har lett tillansats26 en
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receptionsforskning och till forskning populär-omfattande även runten
forskningen tämligen välden mediepolitiskt relevantakulturen. Totalt ärsett

bildades och institu-masskommunikationtillgodosedd till följd ämnetattav
byggtstionsnätet snabbt ut.

medieutvecklingen har Nordi-utredningen Att följaresultatSom ett av
år analyserande kunskaps-producerai uppdragSverige vartannatatt encom

medieområdetlo också fått regeringens uppdragNordicom haröversikt
Mediebarometem.fortsätta arbetet medefter avvecklingen PUB,att, av

metodfrågorAvgränsningar och2.3

följande ord:1994 inleds medför CivildepartementetEn rapport

pågående reformeringen dennyckelstrategi i denUtvärdering aven
industrivärlden. Utvärderingi utveckladeden äroffentliga sektorn runt om

förstådda förmetodernaomdiskuterade och minstdesamtidigt mestaven
beslutsfattandestyrning, kontroll ochoffentlig

många långt ifrån vissa fall olösliga.Metodfrågoma lösta, ioch närmastär
råder utvärderingars inriktning ochutbredd oenighetforskareBland meto-om

något svenskt exempelfunnit aktuelltVi har intediska grundvalar. ut-
vårtsamhällsområde följa i arbete.heltpolitikenvärdering attettav
metoder ska ifråga inriktning, avgränsning ochival vi gjortDe sesom

delsteoretiskt betingade ochpraktisktljuset detta. De äränär sprung-merav
Vi beskriverbegränsningar.frukten nödtvungnapositiva val, dels avna ur

vilka val vi gjort.för sedanförst begränsningarna att ange

utvärdera politikAtt

årsutgångspunkt i 1974utvärderingen ska meddirektiven görasI attanges
mål.kulturpolitiska

exempelvis affärsverk-mål Till skillnadsällan entydiga.Politiska är mot
verka inom helaaffärsidé, har politikenrenodlasamhet, där kan attenman

sida.sida vidolika partsintressenalla skilda behov ochsamhället och med
såhållnamånga gånger och/ellermålen allmäntblirbakgrundenMot den

otydliga. Sambandenmotsägelsefulla och därförinnehållsrika blirdeatt
också kulturpolitiskadå otydliga.blir Demål, och resultatmellan verksamhet

hållna.målen från relativt allmänt1974 är

10 Enmansutredning.medieutvecklingen.följa1988:52: AttSOU
H problem och lösningar.offentliga sektornUtvärdering iDs 1994:117: -Stat-kommunberedningen, Civilde-utgivenEvert VedungRapport avav 27partementet.
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svårighetEn betydande vid utvärdering offentlig verksamhet kan be-av
skrivas isoleringsproblem. Det omöjligt isoleraett är nästan den ellersom att

åtgärderde vill undersöka från andra förändringar samtidigt på-man som
verkar verksamheten. också svårtDärmed detär dra säkra slutsatseratt om
orsak och verkan. Detta gäller i hög kulturområdetgrad till sin karaktärsom

det omgivande påverkarär öppet samhället, påverkasoch det.mot Avav
svårtskäl det belägga effekterär kulturpolitiska insatser inomattsamma av

samhällsområden.andra
kan hellerMan aldrig med säkerhet uttala sig hur verkligheten skulle haom

åtgärdensiggestaltat inte hade införts. I de fall genomför försöks-om man
verksamhet eller genomför förändringar någonbara i del landet e.dyl. harav

möjligheten jämföra med den verksamhet oförändrad. Detatt ärman som
finns påexempel den förändringar i de årens20 kultur-typen senasteav
politik. Dock har inte allt dokumenterats och följts ingående.särskilt lupp

fårövrigt jämförelsema ske förhållandenamed före reformen, med de ovan
svårigheternanämnda isolera effekterna åtgärderna.de insatta Häratt ärav

förhållandena före reformeringen inte alltid väl dokumenterade. I vetenskaplig
mening föreligger experimentella situationer aldrig inom förnästan detramen
politiska arbetet.

utvärdera kvalitetAtt

Även ingårkvalitet inte års målformuleringari 1974 det ingen tvekanärom
syftena med kulturpolitiken varit stimulera konstnärlig verk-att ett attom av

samhet kvalitet. ingår ocksåhög Kvalitet begrepp för amatör-av som
verksamhet, ambitionen där det skapandet skaär upplevasattmen egna
stimulerande och meningsfullt för inte verksamheten ska resul-utövarna att-

i verksamhet professionellt bedömt, hög kvalitet.tera av,
Kvalitetsdiskussioner förs ofta i konstnärlig kvalitet. Fungeran-termer av

de kulturverksamhet ocksåkräver emellertid kvalificerade insatser inom tek-
nik, administration, marknadsföring Med begreppet professionell kvali-m.m.

bådatäcker in dessa liksomaspekter, verksamhet vid bibliotek,tet man
arkiv inte renodlat konstnärlig. Kvalitetär handlarmuseer, m.m. som

också hantering kulturmiljön. Professionell kvalitet kan i vissom varsam av
utsträckning fastställas relativt objektiva grunder. I andra delar blir bedöm-
ningarna subjektiva och kräver fortgåendeständigt diskussion. Professio-en

kvalitet,nell särskilt konstnärlig kvalitet, inget statiskt. Konstnärligär ut-
många gångerveckling bygger de nyskapande konstnärerna bryteratt mot

gamla kvalitetsuppfattningar.
föreställningar,För konserter, utställningar måsteska effektatt m.m. ge

ocksåde fungera i med publiken. den kvalitetenFör använder vimötet termen
upplevd ocksåkvalitet. Den kan föranvändas värde-utövarnastermen egen
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ring verksamhet inom amatörkulturen. Professionellt bedömd kvalitet ochav
upplevd kvalitet sammanfaller inte alltid.

förhållande kvalitetsfrågorna,politiska och förvaltande tillDe organens
särskilt till den konstnärlig kvalitet, Den konstnärliga fri-är sammansatt.om

årsmarkerad i 1974 kulturpolitiska beslut. Samtidigt innefat-heten tydligtär
bådebidragsgivningen inslag kulturpolitisk värdering, dvs. olikatar av av

mål-för medborgarna i allmänhet förverksamheters betydelse och specifika
i synnerhet, och kvalitetsbedömningar. uppföljningarI ochgrupper av

offentliga frågorutvärderingar finns praxis de inte belyseratten organen om
konstnärlig kvalitet. Dessa lämnas till den allmänna kulturdebatten. hellerInte
beskrivande analyser, utbud vid olika institutioner, har samlats in it.ex. av
någon systematisk form.

ofta i uppföljningarheller den upplevda kvaliteten särskilt belystInte är
låterutvärderingar. ovanligt systematiskt dem deltar ioch Det är att man som

fåkulturlivet värdera sina upplevelser.
alltså områdenflestavärderande karaktär saknas helt de ochData av

klassiñcerande uppgifter sällsynta.kvalitativa, är
frågorVi följt praxis inte konstnärlig kvalitet i utvärde-har att ta upp om

gårdock diskuteras det finna former för iringsarbetet. Det bör att attom
framtida uppföljningar och utvärderingar belysa dessa, träderutan att man

friheten fömär. studier kompletterat kunskapenden konstnärliga Att göra som
vårautanför resursmässiga möjligheter.kvalitet har legatupplevdom

Tillgången på material

årDå Kulturutredningen började arbeta hade drygt och halvtett ettman
bedömning gjordes tiden inte skulle räcka till försig. En inledande att att

materialinsamlingar. förläng-genomföra forskningsprojekt eller Denstörre
inga förändringar ining tiden beslutades i december 1994 innebar detsomav

avseendet.
således på tidigarebefintligt statistiskt material, utvärde-Arbetet baseras

studier antal kontakter medringar, utredningar och andra samt ett stort
befintligt materialför kulturlivet landet Beroendet harföreträdare gettrunt. av

begränsningar.antalett
fråga såvälfå produktion och distributionVi obrutna tidsserier ihar om

deltagande.som
måst skullearbeta med bräckligt underlag vadVi har ibland änett sommer

småspecialanalysera befolkningsgruppervarit Möjligheternaha önskvärt. att
på någrapå befolkningsstudierberoendehar varit begränsat tusenatt

mångahåller för undergrupper. Närför uppdelning i allturvalspersoner inte
långtidsarbetslösa bastalen i statistikenkulturvanor blanddet gäller ärt.ex.

små, inte följas fördelade efteracceptabla. Invandrargrupper kandockmen
modersmål. delas efter kön.helhet kan baraGruppen som upp 29
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gårDet inte särskilja musik- och teaterinstitutionemas verksamhet riktadatt
förskoleåldemtill i frånbarn utbud för äldre barn och ungdomar.

museistatistikenI varierar redovisningsprincipema årenibland mellan för
vissa vilket jämförelser osäkra.görmuseer

kulturområdetRiktade insatser spårhar inte alltid i uppföljningar,satt
varför resultatet kan omöjligt avläsa.attvara

Den indelningen statistiken kommunernas kulturutgifteröver görgrova av
offentligade kulturutgiftema inte kan analyseras särskilt Ocksådetaljerat.att

hushållens kulturutgifter redovisas i den offentliga statistiken i kate-grova
gorier. Uppgifter privat driven ståttkulturverksamhet har till förfogande iom
den utsträckning företagen eller deras branschorganisationer lämnar ut upp-
gifter.

För komplettera det befintliga materialet har sekretariatet beställtatt ett
antal, inte tidigare gjorda, analyser det existerande statistiska materialet.av

viHär kan vissa data.presentera nya
låtitUtredningen har vidare genomföra studier antal avgränsadeettav

delfrågor. finnsStudierna förtecknade i bilaga
påbörjasutvärderingsarbete någotEtt bör idealt samtidigt med eller t.o.m.

tidigare introduktionen politiskt styrmedel. Reformen följdes1974än ettav
någondock inte systematisk planering löpande uppföljning och ut-av av

värdering.
ofrånkomli svårigheterMaterialets begränsningar tillhar lett attgen genom-

föra måstemönstergill utvärdering. Förväntningarna följandedeten an-
till det.passas

Valet profilav

kulturområdet.Vi har valt helatäcka Vi har gjort det därför Kultur-att att
omfattar området ocksåutredningens uppdrag i hela dess bredd. Vi har sett ett

området, någotvärde i inom försöka belysa hela aldrigpärmaratt samma som
tidigare gjorts. Det bör impulser till och hur den total-när typenge om, av
översikter bör i framtiden.göras

Massmedierna har självklar del kulturpolitiken. Ett välsett som aven
därförtilltaget lämnas dessa iutrymme rapporten.

kulturområdet översiktlighet vilkettäcka hela ligger i linjeAtt vetter mot
Kulturutredningens hela uppdrag. Vi kan inte lika omfattandemed ochge

områdeinformation varje enskilt olika specialutredningardjup ochsom
delfrågor påvill fördjupa sig enskiltstudier kunnat Dengöra. ettsomav

sådantområde till material. Vi inte hellerbehöver därför vidare har kunnat
brister i bredd djup hos tidigare utredningar.täcka eventuella och

ocksåöversikt gäller verksamhetens olika sidor.Ambitionen bredatt ge en
Vi redovisar människors intresse, utbud, utnyttjande utbudet, ekonomi,av

delområdena.och utbildning de olikaarbetsmarknad30
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påi relativt omfattningVi har valt koncentrera vad hänt iatt stor oss som
befolkningen med avseende kultur och medievanor under den studerade

alltsåtidsperioden. Vi nöjer inte med beräkna publiktillströmning,attoss om
efterfrågansstyrda måttandra utvecklats positivt eller negativtupplagor eller

måttockså genomgång andra kultur- och medieaktiviteterigörutan en av
ändamål låtitbefolkningen. detta har vi bilda antal indexolika delar För ettav

befolkningens kulturvanor sammanfattas. Med det perspektivet kan vidär
ocksåutnyttjar massmediemas utbudvisa svenskarna inte bara ärutanatt en-

i övrigt.gagerade i kulturverksamheten
försökt föränd-tydligaste styrmedel. Vi har belysaPengar är attstatens

kulturområdet. Därför tagit framringar prioriteringar har vi komp-och en
tidsserie för anslagsutvecklingen inom nuvarande Kulturdepartementetslett

ansvarsområde. varit försöka bygga korre-Ambitionen har vidare att upp
offentligade privata, de regionala och de lokala kul-sponderande bilder av

Påhelhetsperspektiv.statliga prioriteringarna iturutgifterna för de ettatt se
existerar för mycket utgiftskate-jämförbart material baragrund att grovaav

såinte lyckats önskvärtgorier har det senare som vore.
bakåt år.i tiden tredje Vi hari de flesta fall gjort jämförelserVi har vart

år.åren första respektive sista1973/74 till 1994 1994/95valt 1973 som
år ocksååret årsföre kulturpolitik. Valet under-Startpunkten 1974är av ger

spår årenvalda in-diskussion vilka sju olika regeringar Delag för satt.en av
regeringen fram före val.tredje sista budget varje läggernefattar den och ett

dåså långt möjligt till vad nutidSlutligen ville vi föra fram data ärsom som
också frånuppgifter budgetproposi-skrivs. innebär vi inkluderatdetta Det att

åren möj-mellan 1991 och 1994 har vi, det varittionen för 1994/95. För om
år.frånligt, data varjegett

omvärldsbeskrivning.tämligen omfattande DetSlutligen har vi gjort ären
kulturpolitiskaolika skeenden detnaturligtvis inte möjligt exakt relateraatt

området inom andra samhällssektorer, läsarentill förloppen att gemen genom
ytterligare under-utveckling vi habild den ägt gettsom rum menar ossen av

tolkningar.lag för alternativa
Några delområden kulturverksamhet haroch aspekter kulturpolitik och

vårtvi lämnat utanför arbete.
konstnärliga utbildningarnainte fördjupat i utvecklingen deVi har avoss
översyn.föremål föreftersom tämligen nyligen varitdessa

kulturornrådetpå flera. Vi harinsatsernaarbetsmarknadspolitiskaDe är
i samverkandock och det bör skeinte kunnat utvärdera dessa. Det bör göras

arbetsmarknadsområdena.kultur- ochmellan
inteKulturområden populärkultur och konst berörsi gränslandet mellan

cirkus-revyartister,i Populärauktorer, showdansare,systematiskt rapporten.
skådeartister ytligt ibehandlas endastoch texten.

12 Utredning-högskoleutbildning. BetänkandeKonstnärligSOU 1992:12: av
31högskoleutbildningar.konstnärligaomen
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Karaktären på analysen

En utvärdering bör besvara, eller i varje fall belysa, fyra frågor:

villeVad man
gjordeVad man

Vad blev resultatetl
Varför blev resultatet det blevsom

föregåendei svårigheternaVi har det pekat besvara särskilt denatt
frågan.fjärde faktorer påverkarDe resultatet mångaregel flerär änsom som

den de kulturpolitiskt åtgärdereller grundade i verket. Detsatts vettersom
spekulativ analys, olikapröva försöka hittamot att atten genom resonemang

förklaring, eller alternativa förklaringar, direkt kunna beläggautan atten
allting. Vi i överlåtahar valt den analys till läsaren. Vistort sett att typen av

också, eftersomhar det sekretariatet för hållaförsöktär rapporten,som svarar
klar politiska tolkningar materialet.gränsen mot av

innebärRapporten inbjudan till kulturlivets alla företrädare invägaatten
från gångnade erfarenheter bär sig årenoch med de 20 isom var en egna

tolkningar kan brytas varandra i den fortsatta debatten.motsom

2.4 Rapportens uppläggning

består två hållerRapporten egentligen delar, den läsaren i handsinav som
omfattandemycket tabellbilaga. Uppläggningen föreliggandesamt en av vo-

fåtallym beskrivs i kapitel Med undantag för tabeller sist i harvolymenett
avstå frånvi valt övriga siffersammanställningar i hopp därigenomatt attom

överskådligtmaterialet och läsningen aning lättsammare. Vi har igöra mer en
förhållandenförsökt illustrera tidssambandstället eller andra i figurer olikaav

Varje figurslag. har hänvisning till tabell/tabeller i tabellbilagan. Till tabel-en
lerna finns källhänvisningar.

mycket omfattande tabellmaterial iDet har samlats särskild tabellbilagaen
med SOU-nummer utvärderingsrapporten. Bilagan avseddärsamma som

bådeekonomiska därföruppslagsbok. Alla data i löpandepresenterassom en
års hållerpriser. i konsekventpriser och 1994 Tabellerna struktur ochstort en

fåofta upplysningar till fall inte framdet finns läsaren i de kunnat de data
svårigheteruppgiftervi önskat. Det kan gälla enstaka eller rekonstrueraatt

referensår. förhållandenfrån faktiskauppgifter vissa I vissa fall har medver-
referensår fått årmed periodicitet.kat till idén med Allaersättasatt av annan

tabellverkettabeller försedda med källhänvisningar. Tanken skulleär är att
år.tredjeuppdateras och publiceras Av den anled-kunna nytt t.ex. van

fånga in kompletterande information.ningen det intresseär attstortav
förekommer statistik bräcklig kvalitet. DetI tabellbilagan ännu ärsom av

också uppgifter. har markeratsförekommer vi vi saknar Dettaatt attanger32
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särskilt. Preliminära eller bräckliga data markeras uppgifterna kur-attgenom
siverats. På litet längre sikt det vår förhoppning sådanär statistik skaatt
kunna förbättras och kompletteras.
Strukturen i tabellbilagan följer i princip strukturen i kapitlen i denna rapport.
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3 Kulturpolitik i föränderligt samhälleett

3.1 Omvärldsfaktoremas betydelse för kulturpolitik och
kulturverksamhet

Kulturlivet del samhällssystemet. påverkasär Det samhällsutveck-en av av
lingen i och i sin impulser till andra samhällssektorer. Detstort turger ger en
ofullständig bild beskriva utvecklingen kulturverksamhetenatt utan attav
också teckna årensde 20 samhällsutveckling i Det emellertidsenaste ärstort.

svåroch uppgift någorlunda komplett,stor göra balanserat ochatt etten
nyansrikt Vi har därför valt begränsasätt. till lyfta fram några inslagatt attoss

årensi de 20 utveckling, inslag viktiga i sig och har direktär betydelsesom
för kulturområdet. Därmed impulser till fortsatta diskussionerges om sam-
banden mellan kultur och kulturpolitik förhållandenoch i samhället i övrigt

vi sken kunna teckna fullständig bild.utan att attger av en
Den period förflutit sedan den kulturpolitiska propositionen antogssom av

vårriksdagen 1974 har inneburit förändringar för Tvåalla människor. borger-
liga och socialdemokratiska regeringsperioder åttahar under totalttre varvats
mandatperioder. Det betyder Sverige haft de politiskt föränderliga de-att mest

påcennierna mycket länge. Under perioden tvåhar folkomröstningar genom-
förts frågormycket frågan kärnkraftens eller inte istoraom om vara vara-
framtiden och Sveriges anslutning till EU. Lagstiftningen arbetsmarknads-
området har förändrats, i socialtjänstlagen från 1980 regleras kommunernas
skyldigheter för medborgarnas välfärd och kommunallagen från 1991 in-ger

årsvandrare efter vistelse irätt landet i kommunala val ochrösta kom-att tre
frihet organisera sin verksamhet efter bedömningar.stor attmunerna egna

Frågan jämställdhetökad mellan könen har funnits med stråk iom ettsom
samhällsdebatten manifesterad med JämO och ministrar med särskilten an-

för fråga.denna jämställdhetslagEn finns från 1991.svar
En faktor spelat roll i förändringar utvecklingen mikroelekt-ärstorsom av

roniken och medieteknologin.
En omvälvande och dramatisk förändring internationellt har varit sönder-

Östeuropeiskafallet Sovjetstaten och det forna kommunistblocket.av
Företagsägandet har blivit internationellt, handeln har ökat, resandetmer

har ökat och fler talar språk.varandras Genom dator- och informations-ny
teknologi utvecklas möjligheterna upprätthålla och utveckla snabba kontak-att

världen över.ter
I Sverige har tillväxten vi har haft finanskrasch åtföljandemedstagnerat,

Återhållsamhetlågkonjunkturer.bankkris offentligamed utgifter,samt tre ett
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i Sverige sedan tiden föreoch den högsta arbetslöshetenprivat sparandehögt
årens utveckling.inslag i devärldskriget andraandra är senaste

under perioden 1973-1993 förföljande beskrivs utvecklingendetI att
skulle fungerautvecklingslinjer i omvärlden kunnaidentifierasöka som som
kommer beskrivastill utvecklingförklaringsmodeller den attsenaresom

demografiska ekonomiska variablerkulturornrådet. Både geografiska, och
också människors tidsanvändning.delVikommer beröras.att tar upp en om

invandringurbanisering ochBefolkningsutveckling,3.2

Befolkningsutveckling3.2.1

från till drygt8,1 miljoneråren Sveriges befolkning ökat20 harDe senaste
sig mycket olika mellaninvånare. Befolkningsökningen fördelarmiljoner8,6

åldersgrupper.olika
perioden. dag har Sverigelågt del Ivarit underharFödelsetalet stor aven

med Irland och Is-Sverige delarplatsnativiteten i Europaden högsta en-
invåna-minskning antalettilllåga tidigare leddenativitetenland. Den aven

30-årsåldem.förskoleåldern allrafrån till Deåldersgruppersamtligai uppre
Även ålderni mellanbefolkningennågot 1973.fler dei dag änäryngsta var

ökningpensionsåldern minskat.år har Dettaoch uppvägs50 perso-av en av
ålderspensionärer har ökat medår när-åldern 30-49 ochi att gruppenavner

åldrar-ligger i de högstariktigt ökningarnasedan 1973. De30 % storamare
fördubblats. totalbe-Den ökadeår och äldre harBefolkningen 80 änmerna.

når ålder.hög Detfler människoralltså del allttillfolkningen beror atten
också gamlaökande antal mycketår många,förfler aktivabetydakan ettmen

från samhället.anhöriga ellervård ochbehöver omsorgsom
invandring. Totalt harbefolkningsökningentillförklaringen ärandraDen

med invandrarbak-200 000medbefolkningen utökats närmare personer
Återutvandringennettosiffra. tillåren.tio Dettadegrund bara ärsenaste en

20-årsperioden. Särskilt blandundervarit betydandeursprungsländerna har
återutvandring markant.varitfrån USA harochimmigranter Västeuropa

första de-2000-taletsframbefolkningsökning beräknasdenI emotsom
nativi-ökadmigration ochtillskottetungefär halvacennier restenutgörs avav

livslängd.ökadtet samt
iförskjutningarlivscykeln kanvarierarkulturaktiviteterna överEftersom

Bådekulturdeltagandet.iockså förändringarförklaraåldersfördelningen
år kulturaktivaåldersgruppen 50-69 deoch ungdomsgruppernabarn- samt -

antalet äldreökande1992 1973. Det ärmindreåldersgrupperna klart änär-
Ökande in-prioriteringar.behov ochdelvis annorlundahakangrupp somen

exempel.tydligtvård ochkulturverksamhet inom ärför etttresse omsorg
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3.2.2 Befolkningsförändringar i städer och industriorter

Sverige glest befolkat land. Befolkningstäthetenär har varieratett litetytterst
under perioden folkökningen. Någon folkomflyttning såledeshartrots större
inte skett det finnsäven tendenser till ytterligare urbanisering. Var-om svaga
aktiga ökningar befolkningen finns i Uppsala, Malmöhus och Hallandsav
län. Till del detta resultat minskningarnaär i storstadsregionerna.etten av
Utflyttningar har skett till de förortsregionerna.yttre

Totalt bor 84 % befolkningen i städer och 23 %tätorternumera av av-
befolkningen lever i riktig storstadsmiljö. För de fem Norrlandslänen betyder
detta andelen befolkningen sedan 1960 har minskat med 3att procentenhe-av

från till17 14 % befolkningen, liten befolkningsökning iter, ab-trotsav en
soluta tal. Under tid har de fem länen storstadsregionerna ökatruntsamma
sin andel befolkningen från 37 till 43 %.av

åtgärderOlika politiska har vidtagits bibehållaför eller öka befolk-att
ningsunderlaget i delar landet. åtgärdEn viktig har varit det regionalpoli-av
tiska stödet syftar till stärka arbetsmarknaden i hela landet.att runtsom om
Sedan 1970 har företag etablerats i arbetsmarknadspolitiskt settsom svaga

erhållakommuner kunnat Dåstatligt stöd. reglerna introducerades omfattades
79 kommuner. lågBara 18 dessa kommuner nedanför Norrlandsgränsen.av
Ett antal kommuner betraktades stödområdenprioriterade fåmedsom un--

lågdantag de i de fyra nordligaste länen.
År 1979 justerades regelverket för det regionala etableringsstödet. De

stödområdenahögst prioriterade blev drygt 50 till antalet, huvudsakligen be-
lägna i de fyra nordligaste länen. En nyhet Gotlands inkluderadeslänattvar
med hög prioritet. Ytterligare 66 kommuner fåi landet kunde regio-runt om
nalt nivå,stöd, lägre vilket innebar 40 % landets kommunerattmen en av
omfattades stödåtgärder. På utgår1990-talet etableringsstöd till 20 %av ca

landets kommuner. De regionala ocksåstöden kan användas till verksam-av
kulturområdet.het Med Sveriges inträde i EU kommer avgränsningama av

stödområden till det Europeiska regelverket.att anpassas gemensamma
Folkomflyttningar leder till uppstår medan andra försvin-tätorteratt nya

genomgångEn samtliga fanns vid Folk- och bostadsräk-tätorterner. av som
ningen 1975 jämfört fåttmed 1990 visar Sverige drygt 160 tätorteratt nya
samtidigt 100 tidigare frånförsvunnit listorna. Flesttätortersom ca nya

i kombination med liten minskningtätorter tidigare finns i län iorterav sex
Syd- och Västsverige, där 80 uppstått ochnärmare bara 15 hartätorternya
försvunnit eller ätits expanderande förortskommuner. Inte överras-upp av
kande finner i de nordligaste länen där drygt 50motsatsen tätorterman sex
glesats ut.

Sekretariatet har tagit hjälp Institutet för framtidsstudier för räknaattav
mått,fram s.k. Rank-Sizetal, för utvecklingen samtliga A-regioner iett av

landet 1967, 1980 och 1993. Resultatet visar befolkningsunderlaget iatt re-
spektive långsamtregion förändras mycket och den snabbaste tillväxtenatt 37
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också Hierarkindei landet. Dessafärre 10 är största.sker än orterorter
förstärks tid. Förutsättning-tydlig ochoch mindre övermellan ärorterstora

således svåra på-befolkningsunderlagtillräckligt ärskapa attstortatt ettarna
befolkningsunderlag inom visskräverVerksamhetverka. ett stort ensom

Sverige.få befolkat landsvår bärkraftig i glestradie är ettatt som
mån påverkat förutsättningar-i vissboendet länen harFörändringar i inom

Åtta harkulturinstitutioner. dessai landet har37för de orterorter avsomna
gångna decennierna har fleradeUnder000 boende ifärre 20 tätorten.än av

Boråsde förändring märks i därStörstsin befolkning.minskat37 orterna
fjärdedel.minskat med drygtnärbefolkningen en

Invandring3.2 .3

innehålla fler olikaalltperioden kommitunderharInvandrargruppen att na-
och kulturer.tionaliteter

behållit ursprungliga med-sittdelsinvandrare räknasSom sompersoner
svenskai landet, delsmantalsskrivna ärborgarskap är personer sommen

in iinvandrare räknasSverige. tillfödda utanför Barnmedborgare grup-men
övrigt in-födda i utlandet. Imedborgarskap ellerutländsktde har ärompen

generationens invandrare.andraökandekluderas deninte gruppen
medåren kommitgångna invandrarna20 har utgöradeUnder att en grupp

1970-taletSå i mittenfrån alla kontinenter.jordensbakgrund sent varavsom
40Idag de %från nordiska länderna.de övriga utgör60 dem%närmare av

från Finland,år det invandrarna20 sedantotalt. Förinvandrargruppen varav
omfattade flervarderaJugoslavien änTyskland ochDanmark, Norge, som

År med invandrarefem utökatsdessa1992 har30 000 grupperpersoner.
Chile olika delarSydamerika, främstfrån Turkiet,Polen, Iran, samt av

från krigsdrabbade Ex-år och detinvandrare PolenharAfrika. Under senare
medTotalt finns människorEuropainvandringen.domineratJugoslavien ur-

omfat-nationaliteterrepresenterade, 20nationaliteterhundrai änmersprung
individer.10 000äntar grupper om mer

återutvandring. framför allt in-också Detbetydande ärförekommerDet en
återutvandrar blandoch USAfrån västeuropeiska ländernadevandrare som -

två år. Immigranteråtervände hälften efter1990nordiska invandrare närmare
utsträckningbara i litenAsien eller Afrika harfrån Sydamerika,Polen samt
denna trendinvandrare kanutomeuropeiskaMed ökat antalåterutvandrat.

brytas.komma att
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Diagram 3.2.1 Antal individer Sverige medi utländskt medborgarskap eller
utländsk härkomst andelen nordiska invandrare.samt

Antal individer
600 000

34%361737% °500 000

61% 530/0 50%400 000
I Totalt invandrade. eller

utländsk härkomstav
300 000

från övrigavarav
Norden200 000

100 000

O
Ölh 00 ÖlV7 41i-il OO W oo O O O° 2 i 2 2 S

Källa: Tabell 3.2.1a

Motiven ocksåbakom invandringen har ändrat karaktär under perioden.
Fram till mitten 1970-talet dominerade arbetskraftsinvandringen medanav
1990-talet domineras mängder asylsökande så-och invandringenstoraav av
ledes huvudsakligen flyktinginvandring.utgörs av

Ett resultat den ökande invandringen hushåll13 % alla landetsär attav av
invandrarhushåll.klassificeras invandrarhushåll dåMed hushållettsom avses

årdär minst äldre 16 född utanför Sverige eller utländskän ären person
hushållmedborgare. Bland med barn andelen högre, vilket leder till detär att

mångkulturella inslaget ökar inom barnomsorg och skola.
Ökningen invånare fått återverkning-med kulturell bakgrund harav annan
också kulturområdet. mångkulturella ocksåDet inslaget har ökat inomar

för kulturlivet. Behovet kompletterande kulturutbud de störstaettramen av
språkinvandrargruppemas Medieområdet påverkatsblir tydligt. har tydligast

invandrarspråk.ökade krav radioutbudettgenom nya

3.3 Utbildning

3.3.1 Fler människor i utbildning under längre tid

utbildningsnivånEn omfattande höjning har under de de-ägt senasteav rum
cenniema.
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År åråldern förgymna-16-74 endast61 befolkningen i1975 hade % av
folkskola eftersom enhetssko-flesta hade traditionellgrundutbildning. Desial

årnyligen hade införts. Sammaefterföljare grundskolan ganskadesslan och
någotpåbyggnadsutbildning Efter-slag.eftergymnasial10 %hade aven

avslutad högskoleutbildning.detsammastudier integymnasiala är som en
påbörjat så-tillämpas tillhördefinitionerEnligt de man gruppen om mansom

någonhögskolestudier och klaratdana tentamen.
befolkningen enbarttredjedelPå det inte1990-talet änär somen avmer

dessa äldre Enutbildning och majoritetenförgymnasial ärhar personer.av
utbildning.eftergymnasialfjärdedel har nu

utbildningsnivå.år med olikabefolkningen 16-74Andel3.3.1Diagram av

år16-74befolkningen% av
70
60
50
40
30
20
10
O

aeO oo -x-N Inln 3 öOOOOOO OOl OO C OOOC g gu-uv-l vlv-tv-l

I EftergymnasialI GymnasialFörgymnasial

värdenskattade
3.3.1aTabellKälla:

ökade fram tillyrkesförberedande linjergymnasieskolanseleverAntalet
för sedanstudieförberedandeår antaletförsta1980-talets attänmer

treårig för ele-utbildning allaminstgymnasieskolan harsjunka. Den ennya
från grundskola till gymnasie-årskullgår vidare90 %I dag av encaver.

ungdomarnaCa 5 %individuella5 till det%skola programmet. avvarav ca
obligatoriska skolan.efter denstuderaslutar

Ökningen utbild-de olikajämt fördelademellertid inteelevantalet ärav
minskat under 20-naturvetenskapochhumanioraMedanningsinriktningama.

samhällsvetenskaplig linje ökatavslutareleverårsperioden, antalethar som
med 160 %.linje ökatekonomiskavslutatoch de70 %med närmare som
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3.3.2 Antal avgående elever från gymnasieskolansDiagram
yrkesförberedande linjer.studieförberedande respektive

avgående eleverAntal
70 000
60 000

000 I50 Studieförberedande
linjer40 000

30 000 U Yrkesförberedande
linjer20 000

10 000
0

Källa: Tabell 3.3.2a

också människor inom denutbildades antal1980-taletUnder ett stort
gymnasie- ochperioder omfattadevuxenutbildningen. Vissakommunala yr-

läsår. Underför 100 000 eleverkesutbildningarna än sammapervuxna mer
ökningfolkhögskolansockså inomde längre kursernaperiod visade ram en

varierat mellan 30 000 ochi grundvux harAntalet eleverelevunderlaget.av
läsår.40 000 per

Ökningen högskolor under denutbildningsplatser vid landetsantaletav
utbyggnad under 1960-Efter kraftigvarit ojämn.aktuella perioden har en

långsamt under 1970- och 1980-platsantalet barahälft ökadetalets senare
återår tagit fart.ökningstaktenförst undertalen. Det är senare som

utbildningsnivån befolkningenhos den svenskaSammanfattningsvis har
åren, finnsfortfarandeunder de 20höjts betydligt storasenaste gruppermen

utbild-Många kompletterandehar behovgrundutbildning.med kort av en
ning.

Sverige detSverige.lång inget unikt för Däremotskolutbildning ärEn är
pojkar och flickor.utbildningslängd förgenomsnittlighar likaenda land som

utbildnings-samband mellanvisar starktkulturvaneundersökningarAlla
publikantalet aktivadärför rimligtnivå kulturdeltagande. Detoch är att som-

kulturområdet har ökat.inomutövandeeller egetgenom -

språkkunskaper3 3 2. .
Såengelskan.efterkrigstidenandraspråket Sverige sedanivanligasteDet är

engel-förstodbefolkningen15-20 %1950-talet detsent somavvarsom
förstår engelskade60-70 %1980-talet detska. I slutet är attsom uppgerav 41
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åtminstonebra eller ganska bra. Bara 2 % befolkningen förståsigav uppger
franska, medan 5 % ryska respektive tyska. Kunskaper i de nordiskauppger

språkgrannländernas varierande. Medan förstår70 %är norska bra ellerca
ganska bra det bara drygt 30 på% känner sigär säkra danskan. Finskasom
språket låg förståelsegradhar finskspråkigautanför deen grupperna.

Kunskaperna i ålder.engelska starkt knutna tillär Drygt 90 % allaav
15-24-åringar förståsig engelska bra, mindre 20 %änuppger men av pen-
sionärema upplever sig ha motsvarande kunskaper.

såledesDen svenska ungdomen ganska förväl rustadär det in-möten
ternationella planet med de kunskaper i årsengelska 6-8 studier givit.som

ocksåDet oftast med engelskans åldersgrupperhjälp i dessaär klararman
kontakterna inom Norden.

Ökade språkkunskaper har kommit till användning bl.a. för delatt ta ettav
kraftigt Mångaökat tv-utbud via satellit. ungdomar de följert.ex. attmenar
otextad engelsk eller amerikansk film i ungefär lika textad.gärnatv som

Hemspråksundervisning

ökande inslagen människor modersmål fåttDe med har konsekven-annatav
för skolsystemet. Det svenska påsamhället erbjuder undervisning hem-ser

Årspråket till alla skolbam. 1991 det fler 120 000 elever hade detänvar som
språk.fördelat 50 olika hemspråksundervisadeAntaletän har ökatmer

under hela perioden, särskilt inom gymnasieskolan där fördubb-närmare en
ling antalet undervisade har skett. Den elevgruppen emellertid deärstoraav

befinner sig i grundskolan, där har ökningen varit relativt mindre.som men

3.4 Yrkesverksamhet och arbetsliv

3.4 1 Förvärvsarbete.

förvärvsarbetandeAntalet i Sverige i miljoner.dag 4 Arbetskraften harär ca
minskat med flera hundra 1990-talet bl.a. följd låg-tilltusen personer av

ändåkonjunkturen. Sverige har den högsta andelen förvärvsarbetande i yr-
ålderkesverksam i världen.

övergång från förvärvsarbetandeEn icke via deltid till heltid har skett för
många tvåkvinnor under de studerade decennierna. Andelen deltidsarbetande
kvinnor ökar inte längre. Jämfört med 1973 finns det 1992 totaltnu ca en

nivånhalv miljon fler kvinnor arbetsmarknaden. påDen höga kvinnor ar-
ingår mångabetsmarknaden unik. Samtidigt lika i arbetskraftenär män nu

då.som
förvånakan befolkningsökningenDet sedan 1973 inte har störreatt satt

spår i storleken arbetskraften. förklaring utbildningstidenEn ökat. Iär42 att
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åråldersgruppen arbetskraften minskat grund ökande16-24 har av en an-
del studerande.

förvärvsarbetande förvärvsarbetsgrad.000 och3.4.1 Antal 1Diagram
kön.ppdelning efterU

förvärvsarbetandeAntal 0001
4 500 .-

0004

3 500
Deltid kvinnor0003

I Heltid kvinnor2 500

0002 Deltid män

50°1 I Heltid män
000l

500

O
ÖlÖl OO U1C ON V143 -4CN O ONOO OOl 00l l ON O ChC CN ONO O O u-a -4 .-4u-u .-.-4 .-4 v-Iv|

3.4.1aKälla: Tabell

ökande ekono-bland de harförvärvsarbetandeandelEn hög gettvuxna
förvärvsarbetet innebäri kulturlivet. Menförutsättningar för deltagandemiska

tillsammans,för barn och föräldrarockså disponibla tiden, specielltdenatt
inskränkts.

omdaning4 2 Yrkeslivets3 . .
också fördel-sammansättning förändrats hararbetskraftensParallellt med att

arbetsgivare förändrats.yrken ochmellan olikaningen
och ioffentlig sektoranställda inomförskjutningen mellanStörst är en-

enskild tjänstanställda iminskade antalet1976 och 1992skild tjänst. Mellan
från mil-1,1offentliga sektornParallellt ökade denfrån miljoner.2,4 till 2,2

landsting ökningenochinom kommuneranställda. Detjon till 1,6 miljoner är
minskningvarefterbörjan 1990-taletinträffade itrendbrottEttägt enavrum.

i offentlig tjänst.anställdaskett av
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3.4.2Diagram Förändring i antalet 1 000 anställda inom olika näringsgrenar
samhälleti mellan 1979 och 1992.

Antal l 000
8001 -l

1 600

l 400

1 200

I 19790001

800 Ell99l

600

400

0 : l g I

Källa: Tabell 3.4.2a

ocksåFörskj utningen har skett mellan olika näringsgrenar. Antalet yrkes-
verksamma inom jordbruket har minskat med drygt 130 000 mellanpersoner
1973 och 1992. tillverkningsindustrinInom har antalet arbetstillfällen minskat
med 100 000 mellan 1979 och 1992. Däremot har det skett utökningen av

frånantalet anställda inom olika serviceyrken miljon till1,1 1,3 miljoner. De
regionala skillnaderna både frågaganska i näringsstrukturär ochstora om
förändringstakt.

yrkesområdenaFörändringar inom leder i sin till fördelningen mel-tur att
lan olika socioekonomiska förändras. Som exempel kan nämnas attgrupper
antalet mellanhöga och högre tjänstemän ökat med 600 000närmare personer
medan antalet icke facklärda arbetare minskat med drygt 150 000 personer
under perioden.

arbetsmarknadsåtgärder3.4.3 Arbetslöshet, och pensionering

Antalet arbetslösa har ökat mycket kraftigt år.under 1990-talets första Tidiga-
20-årsperiodenunder har den pendlat mellan 65 000 och 135 000re perso-

uppgåför 1993 till 350 000 arbetslösa. Det innebär arbets-öppetattner ca en
pålöshet arbetskraften.12 %ca av
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kvinnorfördelat sig likaunder tidigarearbetslösa haranmäldaAntalet
kommit överstiga kvinnor-1990-talet har antaletunder mänoch attmän, men

60 000med personer.na
också omfatta alltkommitinsatserna hararbetsmarknadspolitiskaDe att

perioden.den aktuella Ar-under helautvecklingfler. Detta ägtär rumsomen
1973 ochsin volym mellanfördubblatharbetsmarknadsutbildningen änmer

då arbetslivsutveck-från insatser for1993,i statistikenoch omfattades1992
Parallellt med150 000bl.a. ungdom,införts förling ALU personer.av ca

be-offentligt skyddat arbete,medantaletutveckling hardenna sompersoner
regi, medi Samhalls Ökatoch eller närmarearkivdrivs inom bl.a. museer

till 75 00040 000 personer.ca
förkor-frivilligt väljamöjligheterfarms detFrån 1970-taletslutet att enav

år Möjlighe-från s.k. delpension.60tidigarelagd pensionarbetstid ellertad -
hälsan fortfa-delvis medanhelt ellerarbetsmarknaden,lämnakunnaten att

förändringararbeteenskilde tid till ängod, denrande utan storaannatär gav
kulminerade i börjandelpensioneradeAntaletekonomiska villkoren.de avav

Under hela den60 000årligt bland drygtmed1980-talet uttagett personer.
utnyttjatkvinnorvarit flerhar detstatistiken män äntäcksperiod somsom av

möjligheten.
till lämnarfinns tendensdelpensioneringenParallellt med att ar-manen
På börjanl970-taletsutsträckning.i ökandehälsoskälbetsmarknaden av

årsjukbidrag. 20erhållit förtidspension ellerfanns 188 000 personer som
400 000omfattar drygtfördubblats ochdennahar personer.gruppsenare

kulturpolitiken.har ställt kravförtidspensioneringarochArbetslöshet
isolering ochundvikaoch förpersonliga kontaktertillkomplementSom att

eller andrabibliotek,miljöer. Besökkollektivabehövsutslagning museer
enskilde har ökat.låg kostnadsprofil för denmedkulturaktiviteter

ökattid till förfogandemycketharbefolkningen har denInom grupp som
också ökat.litet fritidmedsamtidigt gruppensom

fritidochbarntillsynboende,Farniljesituation,3.5

Hushållsstruktur3.5. 1

frånhushåll ökat,i landet harframgår antalethushållstatistikenAv attöver
åren,gångna 20 dvs.hushåll, deundermiljoner3,8till drygt3,1 miljoner

befolkningsökningenhushållflermed motsvarar.än
i fler ungdomarresulteratutbildningstidenförlängdaSamtidigt har den att

fler100 000början det1990-taletsVid nästanäri föräldrahemmet.kvarbor
vadföräldrahemmetår kvar i änboråldersgruppen 16-24iungdomar som

påbristmed faktorerTillsammans1970-talets slut.vidfallet ar-somvarsom
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betsmöjligheter och försvagad familjeekonomi detta sannoliktären ten-en
dens kommer utvecklas ytterligare.attsom

Diagram 3.5.1 Andel hushåll med olika antal personer.

samtliga hushåll% av
5OT
45.

Hushåll med:

1 person

:D--Z personer

eller3 flera6
personer

10
5
0 : : : i.
1970 1975 1980 1985 1990

Källa: Tabell 3.5.1a

Nästan hela ökningen hushållantalet förklaras antalet ensamhus-attav av
håll Någonökat. ökning finns också i tvåpersonshushåll.antalet Andelen
hushåll med eller fler har minskat betydlig undertre perioden.personer

Det antalet enpersonshushâll består till del äldre,stora intestor av men en
obetydlig del i yrkesaktiva åldrar.är personer

ökandeDen andelen äldre ensamboende leder tillsammans med föränd-
ringar i äldrevården till många människor lever de haratt även närensamma

vård.behov frånBesök hemtjänst och service kan behöva komplet-av annan
med uppsökande kultur.teras

3 5 2 Bostadsstandard. .

Antalet bostäder har ökat med 850 000 20-årsperioden.dennästan senaste
Störst har ökningen småhusantalet varit med drygt halv miljon fas-av en nya
tigheter mellan 1970 och 1990. Antalet lägenheter har ökat med 326 000 un-
der tid.samma

Parallellt med ökningen antalet bostäder småhar antalet lägenheterav
enligt definitionen färre två rum minskat medän 123 000 enheter. Ett
ökande enpersonshushâllantal leder till efterfrågan pådock småjustyngre
bostäder. småhusMer 100 000 med bostadsstorlekän mindre än tre rumsen-
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tillbygg-fritidshus elleromdefinition tillrivning,försvunnitheter har genom
20-årsperio-underägd bostadiboblivit vanligare senastenad. harDet att en

den.

Familjesituation3 5 3. .
hushållockså antaletensamhushåll harantal utanökandemedParallellt ett

hushållflermiljon1990-taletfinns närmareår Det16 ökat.underbarn en
ökning-Ensamhushållen detförklararsedan. mesta20förbam avänutan

årunder 45sammanboendeocksåbestårhushållmånga personeraven, men
har barn.intesom

gjortsbeskrivningarharbostadsräkningamafrån ochFolk-dataBaserat
alla barn%80Närmarebarnfamiljekonstellationer växeri vilka avupp.av
andelenföräldrar,biologiskabåda sinamedår tillsammansborunder 17 men

båda sinaettåringar medleveralla90 %Cabarnetäldre är.mindreär av
allaungefär 30 %l7-åringar. betyderDetalla69 % attföräldrar avmot av

någotfrån 1970 liggerJämförande dataseparation.17-åringar upplevt en
beräknarfamiljesplittring attfrekvensMed dagens%.24 manlägre av-

föreisärflyttningupplevthabarnallaår 37 %några kommer attinom enav
års ålder.18

detföräldrarbiologiska ärsinaendastmedborBland de barn en avsom
barnalla2 %Endastmedbo änvanligaregångersju avatt pappan.mamman

under 18barnalla7 %ensamförälder. Det ärmed fadern avväxer somupp
familjer.ombildadetvå imedtillsammansår lever vuxnasom

hushåll medantaletunder äriakttaskunnat attförändringEn senaresom
fler ökat.ellerbarntre

47



SOU 1995: 85

Diagram 3.5.2 Antal hushåll med olika antal bam.

Antal 000 hushåll1
3 000 -.

I/5002 --

Inga barni,,-"0002
-D-t 1 barn under

16 år1 500

0--2 eller fler
barn under1 000
16år

ñ2IIIIZEt::::::z;::::q3____ü500

0 : : : :
1970 1975 1980 1985 1990

Källa: Tabell 3.5.2a

3.5.4 Barntillsyn

Förskolan begrepp innefattarär den tidigare lekskolanett och daghem-som
Som komplement till förskolan ocksåfinns familjedaghemmen.ett Demen.
skolårenförsta kan barn behöver ocksådet fortsätta vistas delattsom en av

dagen i familjedaghem övergåeller till plats fritidshem. Alla delar i dettaen
fanns redan 20-årsperiodensvid början, kraftigsystem utvecklingmen en

och omdaning har skett parallellt med det ökande antalet påkvinnor arbets-
marknaden. Tillsammans förskola, familjedaghemutgör och fritidshem de-
larna i den kommunala barnomsorgen.

På 1990-talet 400 000 barn inskrivnaär närmare i förskolan. årFör 20
sedan antalet inskrivna barn bara drygt 60 000. Parallellt med heltids-var att
förskolan byggts har familjedaghemsverksamhetenäven ökat. Underut
1990-talet minskar dock den tillsynsforrnen. Ytterligare 100 000 barn harca
plats familjedaghem.i Antalet skolbarn finns fritidshem eller i famil-som
jedaghem efter skoldagen drygt 160 000 vilketär innebär fördubblingen se-
dan 1980-talets början.
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Antal barn daghem,Diagram 3.5.3 inskrivna i familjedaghem, förskola och
fritidshem.

000Antal l barn
350 Heltidsför-I

If skola/300 daghem

°25 Fritidshem-u
7-12 ar002
Familjedag-050 århem O-6

10° °°- Deltidsför-o
klS 03../ o oo50 lekskolaAlsl

l 1 Familjedag-AI
W äCW århem 7-12ml C CNO
i Öv-u

3.5.3aKälla: Tabell

år650 finnsSammantaget betyder detta drygt 000 barn till 12att upp
År år dåbamtillsynen. förstainom den kommunala 1982, det redovisningen

ingårfamiljedaghemmen i statistiken, det knappt 450 000 barn. Vidvarav
periodens redovisades 150 i statistiken vilketbörjan, 1973, 000 bam tordeca

underskattning.vara en
Det ökande antalet kvinnor arbetsmarknaden ställer visserligen ökade

på samtidigt föräldraledig-krav tillsyn för de barnen, har tillrättenyngre men
Därför århet utvidgats under hela 1980-talet. vistas i dag färre barn under 1

periodens fannsinom barnomsorgen. Vid början 2 000-3 000 barn under
Årår inom barnomsorgen. 1993 250 barn inskrivna.l var

Som resultat utbyggnaden heltidsförskolan deltidsförskolor-harett av av
minskatde gamla lekskolorna, i betydelse. 1992 bara drygt 65 000na, var

barn registrerade i deltidsförskolan, minskning med 40 000 barnnärmareen
1970-talet.sedan mitten av

såledeshälften alla förskolebarn vistas utanför hemmet i kollek-Mer än av
någon ålderåtminstonetiv tillsyn del dagen. Andelen varierar med barnetsav

så ettåring såungefär tredje har kollektiv tillsyn allamot gottatt var som sex-
åringar.

Enligt uppgift minskar antalet inskrivna förskolor och fritidshem tillnu
följd den ökade arbetslösheten.av

förskolebarnEtt resultat allt fler vistas inom barnomsorgen är attattav
fått nåkulturlivet barnen. barnomsorgen ochlättare Inom avsättsatt resurser

fråntid för kulturverksamhet. Olikheter i kulturvanor hemmet överbryggs
referensramar.lättare. Fler barn medväxer gemensammaupp 49
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3.5.5 Tidsanvändning och fritid

års1974 kulturpolitik riksdagenSedan beslutet har inga allmännatogsom av
förändringar inträffat i arbetstiden.

årsskiftetVid 1978/79 infördes den femte semesterveckan skullesom
vissa förändringar i fritidsvanoma. frånkunnat Erfarenheter olikagenerera

tidsbudgetundersökningar har emellertid visat lediga påverkarveckoratt extra
vår fritid mindre kunde förvänta sig. Människor ungefärän görman samma

tidigare.saker som
påverkar vårfaktor hela livscykeln, fritid denEn ökandeöver ärsettsom,

får pålivslängden. Vi tillskott tid kan disponeras olika fritidsaktivi-ett av som
tillåter.ekonomini takt med vad hälsan ochteter

få folketfinns genomförda detaljstudier hur svenska använder sinDet över
Två detaljstudier genomförts periodentid. under har nackdelenstora attsom

ungefärligt. betyder framför allt tid förbiaktiviteter mycket Detmäts att me-
diekonsumtion underskattas. Tidningsläsning och radiolyssnande sker ofta

måltider,samtidigt med arbete eller Andra undersökningart.ex. resor. upp-
primär-skattar medieanvändningen, den sker eller sekundär-oavsett somom

förvärvsarbete.till lika mycket tid normal heltidsveckaaktivitet, som en
småPå nivåövergripande tidsstudiema bild mycket föränd-avger enen

timmar1980-talet. inom drygt 30 veckaringar under Det är en ram per
fritidsintressen,med och släktingar, kultur- och medie-värmerumgängesom
mellan 15 20 timmar i veckanaktiviteter ska Med tanke ochatttrymmas.

påfinns inte mycket tid kvar spendera andra fritidsin-tv-tittandeläggs att
tressen.

också utanför genomsnittlig vardagskvällfler vistas hemmetDet är ensom
utsträckning olika nödvändigahemma sig ioch de ägnar störreärsom

sysslor år tillgängliga fritiden i hemmet har krympt betyd-tio tidigare. Denän
pågårbåde fram mid-tv-tittandet börjar tidigare och längreligt motattgenom

natt.
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fördelningen tillgänglig kvällstid mellan3.5.4 FörändringDiagram avav
1981/82 och 1991/92.
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ooooooooooomqmocqorqocq
OOOOOGNOOv--NN-m--mmmmmmm

Källa: Tabell 3.5.4a

påsåväl kvinnor sinatimmar i veckan, läggertid, 70 mänMest runt som
inklusivepersonliga behov sömn.

undersysslor under dygnet ellerövrigt fördelas mellan olikatiden iHur
gårskiljelinjeolika människor. Enmycket mellanveckan varierar grupper av
påtidPå 30 % sinvardagar lägger drygtkvinnor.mellan och mänmän av

Kvinnor fördelarhemarbete.10 % tidenförvärvsarbete och motsva-ca av
områden. mellan könen be-båda Skillnadendessatid lika mellanrande totala

ålders-återkommerhemarbeteläggsmycket tidträffande hur oavsettsom
får tiden iåldrarna. genomsnitt 20 %Fritiden iyrkesaktivai de avgrupp -

vardagar.så veckoslutdubbeltregel nästan stort utrymme som
livscykelindex kön,kombinerarskillnader finnerStora ett avman om man

åtta vardagaråldrar. olikaålder barn i olika Detoch ha äratt grupper som
tillgängliga nödvändiga sysslordygnstidsin40 %lägger än sommer av

ingårlivscykelgrupperhemarbete. I dessastudier ellerförvärvsarbete, sex av
åldrar.familjer med barn i olika 51
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Mest fritid vardagar har de äldsta och ensamboendeyngsta samt unga
fortfarande bor kvar i föräldrahemmet.män som

Även under veckosluten det skillnaderär mellan i bamhus-stora personer
håll och andra. Den förstnämnda lägger 20 % sin tidängruppen mer av
nödvändiga sysslor förvärvsarbete, studier eller hemarbete ävensom
veckosluten och för kvinnor återstårmed barn mindre 30 % dygnetsän av

Äventimmar fri tid. småbarnmed harmän mindre 30 % tiden fri.änsom av
Största delen fritiden ligger vardagskvällama. Det den tidenärav som un-
der det decenniet alltmer kommit intecknas tv-tittande.senaste att av

Man skulle kunna föreställa sig boende i storstäder, måstekanskeatt som
lägga tid köande i samband med arbetsresor och skulle haannat, en annan
tidsanvändningsbudget i andra delar landet. Såän inte fallet.ärpersoner av

gårOavsett boendeort för och kvinnor i olikamönstret familjecyklermän
igen.

Däremot bilden olika för individer inom olika socioekonomiskautser
Mest tid för förvärvsarbete vardagar lägger manliga jordbrukaregrupper.

och egenföretagare. Ingen sålägger heller litet tid studier ellerannan grupp
långhemarbete. Nästan lika tid alla de nödvändiga syssloma förvärvs-tre

arbete, studier och hemarbete såvällägger emellertid manliga kvinnligasom
tjänstemän. Tjänstemannagrupperna har pådock fri tid veckosluten änmer
företagare/jordbrukargruppen 30 % dygnet 25 %.runt motav ca-

Självklart småbarn,lägger föräldrar dåmed och särskilt kvinnor, mycket
sin hemarbetstid bam. Men kvinnor lägger också mycketav omsorg om av

sin hushållsarbetehemarbetstid och i samband med hemarbetet. To-resor
talt leder det till veckotid 40-50 timmar med hemarbete småbarns-fören
mammor.

3.5.6 Den dagliga rörligheten

Med ökad andel förvärvsarbetande ocksåökar antalet arbetsresor. Behovet av
för barnomsorg och ocksåvardagsinköp har ökat. Handelnstransporter när-

service har försämrats. flerAllt har längre kilometer till livs-än närmasteen
medelsbutik.

Med undantag för hushållde och de äldsta har med flera iyngsta vuxna
bil.regel Antalet privatbilar har ökat med miljon gångnadrygt l under de

åren. betyder invånare från20 Det antalet bilar har ökat 0,3 till 0,42.att per
medelålders tillgångBland de har fler ensamstående90 % till bil. Blandän är

tillgång ensamståendetill bil mindre vanligt småbarnsföräldraroch särskilt
har bil i relativt liten utsträckning.

ocksåFörändringar i samhället har till fler förvärvsarbetandelett alltatt re-
nålängre för storstadsområdenasträckor sitt arbete. Arbetspendlingen iattser

omfattande. Andra pendlar längre sträckor för kunna arbeta. Jäm-är ännu att52
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år 000 fler hade sitt för-1990 drygt 200fört 1970 detmed män somvar
kvinnor bilden delvis annorlunda,utanför hemkommunen. Förvärvsarbete är

följd kvinnormed arbete i hemkommunen tillantaletdär ökar attavpersoner
utsträckning.Å andra sidan har antalet pendlandei alltförvärvsarbetar större

andelen pendlare i arbets-tredubblats medan ökatkvinnor männennära nog
diagram 3.5.5 visas pendlandet kommun- ochkraften med 50 %. I överca

inom den kommunenTill det ska läggas arbetsresandetlänsgränser. egna som
långmånga kan lika tid.för ta

Antalet pendlare personer minst3.5.5Diagram som passerar en
förvärvsarbetande befolkningen.idenkommungräns

Antal 000l
500

Män som

/Ig- pendlar inom
lanetn400 I

:D--Män som
tillpendlar300

lanannatO25
° Kvinnoro/200 som0

inompendlar150 länet

:o--Kvinnor som
pendlar till

0 ii i läni annat-
1990 19921980 19851975

3.5.5aKälla: Tabell

år halvtimmeåldern 20-64 drygbefolkningen igenomsnittI ägnar peren
förvärvsarbetarverkligenbetyder de ägnarvilketdag arbetsresor, att som

regioner kan restidemavissaungefär 45 minuter. Inomhemdit ochresan
kvinnor för 40 %för 60 % ochbrukar biltidsödande. Mänännuvara mer

restiden.av
svenska arbetsresomaemellertid inte de över-jämförelseinternationellI är

restidenNederländernaochAustralien ärtidsödande. I USA,drivet t.o.m.
timme.tillskattad änmer en

tillgängligahar dendagligt resandeoch fler iförvärvsarbetandeMed fler
Samtidigtkulturlivet.delta ipåverkat möjligheternaminskat, vilketfritiden att

sig till denfler enkelt kunnattillgången till bilden ökadeinnebär taatt egna
kulturutbud.och desscentralorten
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3 5 7 Fritidsstandard. .
Några indikatorer fritidsstandard tillgång till bilär och fritidshus samt
möjlighet företaatt semesterresor.

Nästan 70 % alla svenskar hade under 1990 möjlighet någongöraav att
varade vecka eller längre. Detta värde har måttligtsemesterresa ökatsom en

frånunder perioden 61 % till 67 %. Däremot har andelen befolkningenav
någongjort utlandsresa åretdet minskat sedan 1982-1983. Desenastesom

utlandsresor sker i form sällskapsresor med charterflyg har dock totaltsom av
Årökat, nivån varierat under perioden.även 1992 detsett 1,3 miljo-om var

charterresenärer utomlands sällskapsresa vilketrestener motsvararsom en
ökning 65 % sedan 1973.

Semesterresandet åldersbetingati hög gradär och i utsträckning kopp-stor
lat till socioekonomisk Medan 85 % alla högre tjänstemän har gjortstatus. av
någon årunder det bara 57 de% facklärdaär arbetarnasemesterresa ett av

har gjort detsamma och det 75 % de 16-24 år gjortär yngsta,som av som
år.bara 35 % de äldsta 75-84semesterresa mot av

En del befolkningen tillgånghar till fritidsbostad. Det kanstor av vara ge-
ägande, hyresavtal eller Det 57 % befolkningensätt. ärannatnom av som

kunnat disponera fritidshus under minst året.veckas tid detett senasteen
Denna andel har varit tämligen konstant sedan mitten 1970-talet medav un-

åldersgruppen år,dantag för 65-74 där andelen med fritidshusvistelse har
finnsökat. Totalt det 600 fritidshus000 i landet.änmer

3.6 Privat och offentlig ekonomi

Levnadsnivå3.6.1 och privata utgifter

förenklat,Ett tydligt, levnadsnivånvisa bruttonational-sätt äratt attmen ange
invånareprodukten månad. får såBNP och Man lättbegripligtsätt ettper

mått i månadslön. sådantdrag liknar Med beräkningssätt,stora ett ut-som en
jämnatryckt i kronor, har Sverige efterhalkat sina nordiska detusen grannar
åren. frånberäkningEn 1992 visar vi i Sverige levnadsnivåharsenaste att en

månad.motsvarande 13 000 kronor och Skälet till jämförelsenattper person
årsgrundas 1992 data försämringar den svenska kronans värdeär att av

jämförelse baserat svårtolkad.uppgiftergör en nyare
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månad. års penningvärde.och 19943.6.1 capitaBNPDiagram per

Kronor
16 000
14 000

00012
10 000
8 000
6 000

0004
2 000

O

l

3.6.1aKälla Tabell

000 och imått 000, i Norge 17motsvarande 21liggerDanmarkI
nivånmånad. finner vi ihögstaoch DenFinland 16 000 kronor personper

nivånmånad. lik-svenskaoch DenSchweiz med 23 000 kronor personper
Irland, Spanien ochoch Belgien.Nederländernaden i Italien,närmastnar

6 500 och 7 000 kronormotsvarandemed mellanStorbritannien ligger lägre
levnadsnivå.månad iochpersonper

hushållenmåttet vilkaviktigastedet kanskeArbetsinkomsten är resurser
in-i samhälletutvecklatstransfereringssystem ärdehar, somgenommen

ekonomin.för den privataavgörande faktornden endainte längrekomsten
börjanpenningvärde underi fastHushållens minskadearbetsinkomster av

i utsträck-delvis kvinnorkompenseradesdetta större1980-talet, attavmen
Från mittenförvärvsarbete.hushållets försörjning ökattillning bidrog genom
återför minskaökade inkomsternafram till 19901980-talet nytt attav

svårtdetvilket rätt-förändrades skattesystemetSamtidigt gör1991. att en
l970-talet.hushållens förändrats sedanekonomibild hurvisande av

medelhögadefackutbildade arbetarna,ickeInkomstklyftorna mellan de
har sedanförsta delperiodensundertjänstemännen krympteoch de höga men

harsocioekonomiskaåter flera deökat. För1980-taletmitten gruppernaavav
efter 1990.minskatrealinkomsten
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Diagram 3.6.2 Arbetsinkomsten 1 000i kronor i urval hushåll medett av
olika socioekonomisk 1994 års penningvärde.status.

Antal 1 000 kronor
450

I la.á./ .400 Högre"0. tjänstemän
350

D Medelhögau§u_g300
tjänstemän

250 . ä, O Facklärda9
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A/A Aát150 A -Ö-Ej facklärda
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50 LantbrukareA
0 : : : : : : :.

3 32 8 äS
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Källa: Tabell 3.6.2a

Proportionema i den privata konsumtionen har förskjutits under perioden.
År 1973 det 30 % de privata utgifternanärmare pålades matvar av som
medan det under 1990-talet litet drygt 20 %. Samtidigt harär boendets andel

gåttutgifterna från ården andra 20 % 1973 årvägen till 30 % 1991. Viav ca
bor bättre, avståndetpriset mellanär arbetsplats, inköpscentrum ochattmen
bostäder ökar. något.Transportemas andel har ökat Andelen övriga kostna-
der har varit i det konstant, inom har vissanärmaste omfördel-postenmen
ningar skett. Kultur- och fritidskostnaderna har, efter ha ökat under perio-att

år,första återgåttdens till nivåunder den förelåg 1973. I begreppetstrax som
kultur fritid ingår då ocksåoch utgifter för Sportartiklar, lotterier och andra
spel, kostnader för blommor, husdjur m.m.
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privathushållen enligtolika utgifisslag iFördelning mellan3.6.3Diagram
natianalräkenskapema.

hushållets utgifter% av
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3.6.3aTabellKälla:

statsskuldBruttonationalprodukt och3.6.2

kännetecknatsgångna två decenniernadeekonomin underharoffentligaDen
1991inträffade mellantrendbrottbruttonationalprodukten. Etttillväxt avav

år. Under 1994gången 25för förstakraftigtdå minskadeBNP1992och
från Finansdepartementet.åter enligtBNPökade prognoser

taktbudgetunderskott. Ivarierandeföljdtillhar ökatStatsskulden ettav
signärmade1992 ränte-skulden ökat.utgifterna förmed det har räntorna

Tillocksålånar tilli dag räntan.ochmiljarder kronorutgifterna 100 staten
Sve-befolkning ochlån landetshosStatsskuldendelen utgörsstörsta egenav
frånutlandsupplåningen ökatårengångna harunder deriges företag, men

20 %.tillstatsskuldennågon emotprocent uppav
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Diagram 3.6.4 BNP och statsskuld i miljoner kronor. 1994 års
penningvärde.

Antal miljoner kronor
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Källa: Tabell 3.6.4aTabell 3.6.1a

Inom OECD beräknas regelbundet mått invånareBNP där hän-ett per
också prisnivå.till faktisk OECD-länderna rangordnas därefter eftertassyn

Årdetta index. 1970 delade Sverige tredjeplacering denna lista meden
Luxemburg. Indexvärdet 108 och bara USA och Schweiz hade starka-var en

ekonomi. Under perioden fram till 1991 föll sedan de tio överstatrere av
nedåtländerna på denna lista, nämligen Australien, Nederländerna och

Sverige. Dessa hade 1991 placerats platserna Två14 till 16 listan.tre
tiode länderna deöversta medan Australien ochsenare var samma, men
återNederländerna uppåthade klättrat hade Sverige sjunkit ytterligare till plats

våroch17 ekonomi signärmade den placering under helanummer nu som
20-årsperioden innehafts Spanien, Irland, Portugal, Grekland Turkiet.ochav

svenska indexvärdetDet 1993 totalt 13 procentenheter under normal-var
värdet.

Givetvis har det förekommit både uppåtsvängningar nedåtoch under
ZO-årsperiod,denna jämfört frånmed värden inom OECD 1970-talet harmen

nivånSverige minskat sin ekonomiska standard BNP/invånarei medmätt
totalt 20 procentenheter.
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ekonominoffentliga3.6.3 Den

utgifterna under perioden. Totalt har de ökat medoffentliga har ökatDe när-
fritidfast penningvärde. Utgiftema för kultur ochmiljarder kronor i100mare

offentliga utgifterna högstperioden utgjort drygt 5 % dehar under hela av -
1990.1976 och lägst andelandel

beräknatde offentliga utgiftema capita.3.6.5 TillväxtDiagram perav
1994 års penningvärde.
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Källa: Tabell 3.6.5a

konsumtionenoffentligadecennier med kraftig tillväxt denEfter ett avpar
konsumtionen, hari kommunalapenningvärde, framför allt deni fastmätt en

får kulturpolitiken bl.a.betydelse förunder l990-talet. Detstagnation skett
hårdare.måste prioriteraoch landstingprimärkommuneratt stat,genom

iakttagelserSammanfattande3.7

samhällsförändringarantalexempeli detta kapitel försöktVi har ettatt ge
utveck-både till bristtill utveckling ochbidragande orsakerkansom vara

räckhåll i sig.kulturområdet för kulturpolitikenochling inom utom
mångkulturellt inslagfått utvecklatökad befolkning medSverige har etten

harmänniskorfriska äldre. Entillväxt antaletkraftig storsamt gruppaven
efterfrågar kulturupplevelser sittspråketi det svenskainte kunskaper utan

får priori-uttrycket lägremodersmål sådan verbalai form deteller atteget en
tet.
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Trots rationaliseringar inom yrkeslivet tycksstora det inte densom om
påverkasdisponibla tiden särskilt mycket för individen. Den tid kortaresom

arbetsdagar eller bättre ekonomi kan ofta förändradeäts boende-ge upp av
former eller totalt frånarbetsinsats hushållet.större En ökande ståren grupp
utanför förvärvslivet till följd längre studietid, förtida pensionering ellerav
arbetslöshet.

Den förändringen för kvinnor, innebär också småbarns-stora attsom
i hög utsträckning förvärvsarbetar, begränsar bådenaturligtvis bar-mammor

och föräldrarnas möjligheter bibliotek eller delta iatt Lex.nens annan
kulturverksanthet.

Befolkningstillväxten fördelas inte alldeles jämnt landet. Det finnsöver en
tendens till de redan de i första handär ytterligareatt stora orterna växersom

påverkasmedan övriga relativt litet. Kulturlivets förutsättningar har förstärkts
i de påverkatsstorstäderna, måttligtganska övrigatre orter.men

Människor ibor bostäder, också oftarestörre utanför de egentligamen
centralortema. Boendekostnaderna ökad andel den privata ekonomin.tar av
Mycket tid och ekonomiska ocksåläggs vardagsresor. Med ökadresurser
tillgång till bil ocksåökar möjligheterna kulturellt aktiv.attegen vara

Tidigare dåskolstarten den punkt barn började delta i störrevar grupper
så mångamed andra barn. I dag, finns inom barnomsorgen,när kommer den

erfarenheten mycket tidigare. Möten med kulturen har blivit mångafler för
barn.

utbildningsnivånDen höjda påverkari befolkningen intresset delta iatt
kulturlivets olika verksamheter. Alla påundersökningar pekar tydliga sam-
band mellan utbildning och delaktighet.

Den avtagande tillväxten i landets ekonomi fleraoch andra faktorer har lett
till begränsningar de offentliga utgifterna blir märkbara speciellt iav som
primärkommunema.

Vi har i detta kapitel lyft fram inslag i samhällsutvecklingen utan tve-som
påverkatkan kulturutvecklingen år.under 20 svårarePrecis hur är sägaatt -

svårtibland det i vilken riktning.är I det följande kommer vit.o.m. att ange
några punkter fördjupa diskussionen. I övrigt vill vi betonaatt att om-

världsfaktorernas betydelse bör ökad uppmärksamhet i denägnas avsevärt
framtida kultur-politiken.
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årsiHuvuddragen 1974 kulturpolitik4

års målbeskrivs kulturpolitiska reform,detta kapitel 1974 dess och inrikt-I
månutformningen vilken förändratsning och huvuddragen i i den undersamt

år utifrånföljt. Beskrivningen den indelning i fyrade görs typer avsom
både Europarådsstudienkulturpolitiska styrmedel vi och svenskt.ex.som av

mål och ansvarsfördelning organisa-kulturpolitik andra ochanvänt: normer,
bidragssystem och bidrag kunskapsutveckling, information ochtion, samt

opinionsbildning.
fråganförsöker vi ville och vissaI detta kapitel besvara "Vad man ge

frågan vigrunddrag i "Vad gjorde man". Den bild översiktlig.ärsvaret ger
principer och förskjutningar i dessaEndast övergripande tas upp.
framträder det översiktliga planet präglas mycketDet mönster som av

små först nämnda styrmedlen förutsätter politiska beslut.förändringar. De tre
få gjortsvarit mycket stabila. Endast de förändringarSamtliga hartre av som

år varit genomgripande karaktär. I huvudsak kan desedan 1974 har av mer
årinom för de strukturer etablerades för tjugojusteringar ramen somses som

frånbeskrivning skulle vissa avvikelser detsedan. detaljeradI mön-en mer
urskiljas.troligen kunnastret

Mål4.1 och andra normer

normgivning skettavsnitt behandlar vi den grundläggandeI detta som genom
målen lagstiftning. Kompletterande normgiv-de övergripande samt genom

i regleringsbrevning statsbidragsförordningar, bestämmelser m.m.genom
där det haft betydelse, i kapitel.belyses, senare

4 1 Lagstiftning1. .
lagstiftning. Yttrandefrihets-formella medel för normbildningStatens ärmest
kulturområdet. kultur-naturligtvis grundläggande Inomlagstiftningen är

roll. Styrninglagstiftning i övrigt ganska underordnadpolitiken spelar ge-en
kulturmiljövården, arkivväsendet,inomförekommer i första handlagarnom

området.etennedieområdet det upphovsrättsligaoch
20-års-på många framför alltpunkterGällande lagar har översetts mot

i kraft den januarisamlad kulturminneslag trädde lperiodens slut. En ny 61



SOU 1995: 85

1989. Vissa delar föremålden förär översyn Kulturarvsutred-av nu genom
ningen.

Den julil 1991 trädde den första arkivlagen i kraft framför allt kodi-som
fierade de regler och den praxis fram. innehållerArkivlagenväxt grund-som
läggande såvälregler arkiv hos statliga kommunala och landstings-om som
kommunala myndigheter.

tv-områdetInom radio- och har avreglering gjorts i början 1990-en av
årtalet. Beslut fattades 1991 koncession för den tredje marksända tv-om

årsskiftetkanalen. Fr.o.m. tillåtet1992/93 det för och bedrivaär attvar en
radio- och tv-sändningar i kabel och finansiera verksamheten med reklamatt
eller sponsring. Iden lagstiftningen för kabelsändningar till allmänhetennya
utmönstrades flera tidigare begränsningar i bedriva sändningar.rätten att
Radiolagsutredningen har 1994 överlämnat slutbetänkandet "Ny lagstiftning

tv".1radio och Betänkandet har remissbehandlats inte lett tillännuom men
frånställningstaganden regering och riksdag.

videovåldslagenVissa skärpningar i gjordes i mitten 1980-talet,av men
dessa har varit försiktiga bl.a. med hänsyn till regering och riksdag velatatt
undvika förhandsgranskning.

frågaEn varit aktuell under periodenhela den lagstiftningärsom om
biblioteksornrådet för nivågodtagbar folkbiblioteken i helaatt garantera en

boklånenlandet låntagama.och ska förbli kostnadsfria för Bl.a. beroendeatt
kommunernas försämrade ekonomi har hotet biblioteken kommitmot att

årsuppfattas allt I 1995 budgetproposition aviserar regeringenstörre. attsom
föreslåden kommer bibliotekslag för säkerställa tillgångenden friaatt atten

ordet ingårtill det fria iDet Kulturutredningens uppdrag lägga fram för-att
sådantillslag lag.en

mål4 1 2 Kulturpolitiska. .

kulturpolitiska målenDe

mål årDe alltjämt gällande kulturpolitiska statsmakternaantogssom av- -
sammanfattades i följande1974 1974:28 sätt:prop.

Kulturpolitiken skall medverka till skydda yttrandefriheten och skapaatt-
reella förutsättningar för denna frihet skall kunna utnyttjas.att
Kulturpolitiken skall människor möjligheter till skapande aktivitetge egen-

främja kontakt mellan människor.och
Kulturpolitiken motverka kommersialismens negativa verkningarskall-

kulturområdet.inom

1 SOU 1994:105: lagstiftning radio och TV. slutbetänkandeNy avom
Radiolagsutredningen.

k62 1994/951100, bil. 12,Prop. 4.s.
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Kulturpolitiken främjaskall decentralisering verksamhet och besluts-en av-
kulturområdet.funktioner inom

utformasKulturpolitiken skall i ökad utsträckning med hänsyn till efter--
erfarenheter och behov.satta gruppers

Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse.-
Kulturpolitiken skall äldre tiders kultur till och levan-garantera att tas vara-
degörs.

främja erfarenheter och idéer inomKulturpolitiken skall utbyte kul-ett av-
nationsgränsema.3turområdet språk- ochöver

Målen statligagäller den kulturpolitiken och de gäller all statlig verksamhet
också ansvarsområde.utanför nuvarande Kulturdepartementets Syftetden det

dåmålenstatliga skulle kunna tjäna vägledning kommun-de ävenatt somvar
mål.beslutade sinaoch landsting omer

målen beslutats fördes de dels cirkulär till allaSedan ut, ett stats-genom
fråninformationsinsatser departement, Statensmyndigheter, dels genom

Ocksåkulturråd statliga kulturmyndigheter. kommun- ochoch andra berörda
landstingsförbunden och olika organisationer spridning de kultur-gav

målen. emellertidpolitiska En viktig del den normbildande hadeav processen
mål Kulturrådettidigare, förslagen till utredningenskett redan genom som

1972:66fram i betänkandet SOU- "Ny kulturpolitik och den allmännalagt
remissbehandling föregick proposition 1974:28.debatt och som

målenår kulturpolitiskaSedan 1974 har de kompletterats sär-attgenom
på två delområden:mål kulturmiljö-skilda fastställts för insatserstatens

området och arkivväsendet.
sammanfattningkulturmiljövårdenMålen i den skaför innebär att

bevara och levandegöra kulturarvet,-
kontinuitet i utvecklingen den miljön,syfta till yttreav-

kulturella identiteten,främja den lokala-
kulturmiljön ochhotenmöta mot-

estetiska värden och historiskabidra till öka medvetenhetenatt sam-om-
manhang.

också mål förarkivlagen finns fastställda denGenom tillkomsten nuav
arkivverksamheten.5 såmål myndigheter-kan sammanfattasstatliga Dessa att

arkiv skallnationella kulturarvet och dessaarkiv del detutgör attnas en av
så tillgodoserhanteras deatt

3 kulturpolitiken, 295.1974:28: statligaProp. Den s.
l987l88z390.1987/882104, bet. l987l88zKrU2l, rskr.Prop.

5 1989/90:KrU29, rskr.1989/90:72, bet.1990:782,Lagen prop. 631989/90:307.
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del allmänna handlingar,rätten att ta av-
behovet information för rättskipningen och förvaltningen,av-
forskningens behov.-

målenDe särskilda för kulturminnesvården och arkivväsendet lägger
någotknappast till de målenursprungliga preciserande riktlin-utgörnytt utan

område.jer for respektive måletMöjligen kulturmiljövårdenkan ska främ-.att
den lokala kulturella identiteten nytillskott speglarsägas denettvara som

ökande vikt sedan 1980-talet lagts vid kulturell såvälidentitet,värnaattsom
nationelladet det lokala övergåttplanet. Att till tala kultur-attsom man om

rniljövård i för kulturminnesvårdstället återspegling vidgadärom en av en
frågorna kulturarvet.syn om

Preciseringar också områden.har gjorts andra De har karaktärnärmast
Verksamhetsmål. Sålunda målen för insatser inom folk-statensav angavs

biblioteksornrådet i bibliotekspropositionen 1984/85: 141 de skaattvara

bidra till utjämna standardskillnader kommunerna emellanatt attgenom-
främja utvecklingen lågi kommuner med biblioteksstandard,
bidra till tillgodose särskilda behov biblioteksservice,att gruppers av-
stimulera experiment och utveckling former biblioteksverksam-av nya av-
het.

mål-Inom för utvecklat och resultatstymingenatt statenramen senare
målangivelser påsin verksamhet har ytterligare kulturområdet.gjorts Iav

budgetåretregleringsbreven för 1994/95 regeringen målövergripandeangav
verksamhetsmåloch för de enskilda statliga kulturmyndigheterna och institu-

tionerna. budgetåretI regleringsbreven för 1995/96 har de kompletterats med
målangivelser också påmotsvarande olika bidragsanslag.

politiskaDen enigheten målenom

Riksdagsbeslutet 1974 i politisk enighet. Regeringar olikamed poli-togs stor
också målentisk färg har vid olika tidpunkter fortfarandemarkerat varitatt

Sålunda dågällande. framhöll kulturministern i den tillträdda borgerliga tre-
årspartiregeringen i 1977 budgetproposition det enligt hans meningatt var

nödvändigt med målökat samhälleligt för de för kultur-ett attengagemang
förverkligasöpolitiken riksdagen har lagt fast skulle kunnasom

Också årefter regeringsskiftena 1982 och 1991 uttalade de nytillträdda re-
års mål årsligga fast.geringama 1974 kulturpolitiska skulle I 1984 bud-att

dåvarandegetproposition polemiserade kulturministern den iblandden mot
årsframförda uppfattningen 1974 kulturpolitiska riktlinjer hade förlorat sinatt

giltighet i l980-ta1ets ekonomiska klimat. betonade i stället strävande-Han att

664 1976/772100 bil. 12,Prop. s.
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åstadkomma de förändringar målformuleringama föruttryckatt ärna som ger
tider.7lika angelägna i ekonomiskt kärva

Budgetpropositionen 1993 hade i betydande mål-utsträckning karaktär av
precisering riktlinjegivning.och Kulturrninistem i den sittande borgerliga re-
geringen anförde de kulturpolitiska riktlinjerna årsenligt 1974 beslut enligtatt

uppfattning borde ligga fast treårsperiodenhennes under den närmaste sam-
tidigt hon aviserade den riksdagen begärda parlamentariska utred-attsom av

tillsättasgningen inom kort skulle

Målens uttolkning tillämpningoch

Den kanske enskilt framträdande ambitionen i den statliga kulturpoliti-mest
årken efter 1974 har varit bygga respektive stärka nätverk kultur-att upp av

på nivåinstitutioner regional länsteatrar, länsmuseer, symfoni- och kam--
marorkestrar, länsmusikorganisationen f.d. regionmusiken och länsbiblio-
tek och bygga kulturverksamheterna i regionerna. De-sättannat ut-
centraliseringsmålet har tydligt synliggjorts i den kulturpolitiska praktiken.
Utgångspunkten till början enbart kulturpolitisk: det gällde brytaattvar en
storstadsdominansen och skapa rikare utbud och bättre grund förett etten
mångsidigt kulturliv i hela landet. Senare kom allmänt regionalpolitiska
överväganden spela roll. decentraliseringsaspekten såAtt blivit centralatt

års måltorde hänga med 1974 för den statliga kulturpolitikenattsamman
avsågs påverka också kommunernas landstingensoch kulturpolitik och att

insatser ska utformas tillmed hänsyn detta.statens
linje framträdandeEn med tiden blivit mycket i kulturpolitikenannan som

frånambitionen "eftersatta grupper" i kulturlivet. Redan börjanär att engagera
nå sådanagjordes särskilda ansträngningar kanske i första handatt grupper -

ocksåbarn människor i särskilda miljöer arbetsplatser ocht.ex.men som
bostadsområden. Efter börjadehand allt "eftersattaersätta termenman mer

någrupper med "nya grupper". Betoningen betydelsentermen attav av
många emellertidmänniskor blev allt starkare. Ett vidgat deltagande i kultur-

måletlivet huvud kom med tiden bli den dominerande innebörden iöver att
utformaskulturpolitiken i ökad utsträckning ska med hänsyn till efter-attom
årserfarenheter och behov. 1989 budgetproposition uttaladesIsatta gruppers

uppgiften regeringens kulturpolitikden centrala för vidga kretsenär attatt av
kulturlivetmänniskor deltar i Vidgat deltagande blev det nyckel-som nya

bådebegreppet. Deltagandet innebär del utbud och självatt ta ett attav vara
Önskanaktiv. främja medborgarnas kulturella verksamhet har iatt sattsegen

förgrunden stödet till studieförbunden och andra folkbildnings-bl.a. i

7 1983/84:100 bil. 10, 10.Prop. s.
8 bil. 7f.Prop. 1992/93400 12, s.
9 651988/89:lOO bil. 10, 24.Prop. s.
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passivi-skapandet har balans denorganisationer. Det setts motegna som en
ståmassmedieutbud för.vissasering ansettstypersom av

omdiskuterade målet anknytning till kvalitetsdimen-hartroligenDet mest
kulturpolitiken ska motverka kommersialismensnämligen negativasionen, att

årskulturornrådet. åren reformförsta efter 1974 hadeinom Deverkningar
också fråga utifrånimålet aktualitet. det korn alltpolitisk Men sättasattmer

förhållningssätt visaviuttryck för patemalistisktuppfattningen det är ett ettatt
framstårinte rimligt särskilt markeraoch detmedborgarna attatt som

samtidigt utbud med hög kvalitet.brister denmarknadens när ett stortger
viss roll bl.a. kom del de insatserMålet dock spelakom att somen aven -

hademotiveras med dessatill barn och ungdomriktades sär-attatt grupper
undermåligt, kommersiella hänsynsvårt sigvärjaskilt styrtmot ettatt av

såmålet aktualitet, mycketförlora del i intetiden komutbud. Med att en
grundkommersiella utbuden ändrat karaktärde utanatt snarare avgenom
råddehuvud denmarknadskrafterna änöveratt somen annan syn

frågeställningarnaPå årfått har dockgenomslag.1970-talet stort omsenare
kulturområdet åter kommit i blickpunkten i sambandkommersialismen

massmedieområdet, särskilt radio och För övrigtutvecklingen inommed tv.
motiveratsinsatserna alltidde kulturpolitiskadelhävdaskan att storen av

måste för säkerställa till-kompletteraskommersiella utbudetdetmed attatt
för-själv inte ställer tillmarknadengången kulturyttringartill vissa som

fogande.
internationellt kulturutbyteMålet främjakulturpolitiken ska över grän-att

år tillsärskilt i anknytning denfått vikt sedan 1974,ökadhar enserna
Både kulturlivetdet svenskaintegrationsprocessen. värdeteuropeiska attav

förhållandet harutifrån svenska konstnärerimpulser ochberikas med att
ocksåbetonats. Man hartill internationella utbytet harbidrag detviktiga att ge

sågår vissEuroparådets 1989examinatorer i sinhänvisat till rapportatt en
länders konstnärerkulturlivet och andrapå mellan det svenskabrist kontakt

markeringamapositivaMöjligen har dock dekonstnärliga produktion.och av
anslagsmässiga.verbalakulturutbyte varitinternationellt änmer

viljafunnits klarharinternationaliseringssträvandenaParallellt med atten
årsSålunda framhölls i 1989identiteten.kulturelladen svenskahävda

språkområdensmåinominternationella inflytandetbudgetproposition detatt
smådeutplåna inhemska kulturen ocheller denhotakan komma attatt

för den kulturenskapa skyddbehövanationerna kan garanterarett somegna
utveckling. farhågor i första handharfortbestånd Dessaochdess

särskilt viktigtharmedieutvecklingen, detsamband medaktualiserats i ansetts
produk-slå den inhemskavaktmediepolitiska situationeni den att omnya

etermedieornrådet ochPolitikenoch fonogram.film,tionen tv-programav

1066 bil. 10, 23.1988/89:10OProp. s.
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bibehållandet public service-organisation bottnar i hög grad i dettaav en syn-
sätt.

har framförts målkatalogenDet kritik inte innefattar något kvalitets-mot att
måletmål konstnärlig och kulturell förnyelse har kvalitets-även om om en

mångaaspekt. I praktiken har dock statsmakterna i sammanhang markerat att
statligt ståde drivna eller stödda verksamheterna ska hög kvalitativen

nivå. kvalitetsaspekterna har framträdandeAtt plats -inte sällan tillsam-en
mångfald återspeglas ocksåmed behovet i viktden lagts vidmans av som-

insatser riktas direkt till konstnärerna i riktlinjernaoch för dessa insatser.som
fåttAtt bidragen till konstnärerna ska grundas kvalitativa värderingar har

år.ökad betoning underen senare

vidare på kultur och kulturpolitikEn syn

års1974 reform innebar kultur områdetoch det kulturpolitiskaatt synen
sammanhållen lågvidgades. Bakom etablerandet kulturpolitik bl.a. tan-av en

ocksåbetydelse för iken kulturens samhället Därmed kom syftenastort.om
ansågsvida. Kulturpolitikenbli mycket kunna bidra till god samhälls-att en

miljö. Kulturpolitiken förbetraktades medlen utveckla samhälletett attsom av
sådan återi riktning jämlikhet och demokrati. kom till klartEnmot ut-syn

tryck exempelvis i budgetpropositionen 1985 där det naturlig delsägs att en
välfärdspolitiken enskilde istärka den hans eller hennes tillär strävanattav

kultur. ocksåfördjupning i kunskap och framhölls kulturpolitikenDär att
tillsammans med utbildnings- och forskningspolitiken har strategisk roll ien

modernt, högt utvecklat industrisamhälle. Kultur bildning bliroch medelett
samhällsutvecklingen i banor inte enbart präglas de snabbaatt styra som av

teknologiska förändringarna. Ett aktivt kulturliv förutsättning för godär en en
samhällsutveckling.

kulturområdetkulturpolitiska ambitionerna utanför det egentligaDe har i
områdena,första kommit gälla de näraliggande i förstahand handatt mest

förskolan. Kulturens roll i och skolan liksom skolans för kulturens har- -
många också åtgärder,i tillbetonats sammanhang och har lett exempelvis i

områdensamband med ändringar i läroplaner. Andra vid vilka uppmärksam-
åtgärder riktatshet fästs och till vilka speciella kulturpolitiska arbetsliv,är

vård. områdenförskola ligger till för kultur-boendemiljö, och Dessa nära
miljöer i vilkapolitiska insatser bl.a. det skälet de erbjuder avgränsadeattav

nås.människor kangrupper av
förhåller sig med regionalpolitiken. Efter hand harLitet annorlunda det

fått tydligare inslag kulturen har betydelse förregionalpolitiken alltett attav
utvecklingen, uppfattningen aktivtden allmänna regionala analogt med att ett

förutsättning för god samhällsutveckling det nationellakulturliv är enen

11 676f.1984/85:100 bil. 10,Prop. s.



SOU 1995: 85

Sålunda anfördes årsplanet. i 1987 budgetproposition kulturens betydelseatt
för den allmänna regionala utvecklingen framståkommit allt tydligareatt som

aktiv kulturverksamhet tillgångoch nödvändig för regionaltäratt etten en
förbättravill arbets- och utvecklingsmöjlighetema. Slutsatsencentrum som

planeringen.måstekulturaktivitetema finnasblev med i den regionalaatt
återspeglades årsiDenna 1987 regionalpolitiska proposition med för-syn

förslag lokala kulturinsatser i bl.a. Jämtland och Bergslagen iom resurser
attraktionskraft.syfte främja dessa regioners vitalitet och Uppfattningenatt

kulturområdetinsatser inom har betydelse för den regionala utveck-att stor
ocksålingen ledde till förslag i propositionen regionalpolitiken underom

möjligheter1990-talet vilket länsstyrelserna använda medel anslagetattgav ur
kulturområdet.ocksåutvecklingsinsatser årsför regionala 1993 bud-I

getproposition talas kulturens allt tydligare effekt för regional och lokalom
ekonomi".15utveckling, sysselsättning och Regionalpolitiska argument som

alltsåkulturpolitiken har kunnat kulturpolitiskai växlasanvänts ut som argu-
i regionalpolitiken.ment

organisationAnsvarsfördelning och4.2

kulturområdetansvarsfördelningen mellangrundläggandeDen staten,
och organisationslivet har inte ändrats sedan 1974.landstingen, kommunerna

har vissa punktvisa förändringar skett. Detsamma gäller roll- ochDäremot
området.statliga landstingens ochansvarsfördelning inom det Inom kommu-

pågåttallmänna verksamhet har omstruktureringar understörrenernas senare
ocksåår, kulturverksamheten.förändringar berört och berörsom

Ansvarsfördelningen landsting, kommuner4.2.1 mellan stat,
organisationslivoch

årsi 1974 kulturpolitiska beslut preciseringEtt inslagen var en av ansvars-av
1974:28fördelningen mellan landstingen och kommunerna. Istaten, prop.

det följ andeuttrycktes sätt:

för till kulturverksamhet enligtPrimärkommunemas stöd utgöransvar
Mångakulturpolitiskamening grundval för samhällets insatser.min aven

nivå.bäst bedömas lokalbehoven kan

12 bil.1986/87:100 10, 23.Prop. s.
13 1987/88:64 bil. 2Prop.
14 144f.1989/90:76Prop. s.
1568 bil.1992/93100 12,Prop. s.
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KulturrådetUtredningen konstaterar det finns vissa slag verksam-att av
het för vilka kommun för område.litet Det gäller framförär alltetten

orkester- Rådetoch museiverksamhet. förutsätter här insatserteater-, av
kulturrådetslandstingen... delarJag uppfattning för lösaatt ansvaret att

sådana uppgifter inom länen väljer föra från det primär-attsom man upp
kommunala planet till länsplanet någotinte bör ligga statligt detorgan...
finns enligt min mening utgå frånskäl landstingen föratt som organ re-
gionala kulturpolitiska insatser.

nivåerEn samverkan olika mellan kommun,nära landsting ochstat, or-
ganisationsliv nödvändig...är

Staten bör enligt min mening inrikta sina insatser stimulera kultur-att
verksamheten i landet och inte 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 vid sidanbör för institutioner eller heltansvaret stats-om egna-
sådana frågorstödda allmänt för intresse för-ta ett gemensamtansvar av

kulturområdet.de verkar inom härpå målfrågor,Exempel 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
utbildningsområdetoch andra regler finns betydelsefulla instrument för

stimulera kulturaktiviteter. Lagstiftningen samhällsplaneringensatt om-
råde bör kultur-minnesvärdslagstiftningeni samspel med kunna utnytt-- -

kulturminnesvården...jas för förstöd

Primärkommunernas kulturinsatser har dominerats för folk-ansvaretav
biblioteken. åtagandenAndra den kommunala musikskolan, bidragärstora

föreningartill och organisationer med studieförbunden i försörj-spetsen samt
ningen med kulturlokaler. i förskola,Kultur skola och inom äldreomsorg är

frågor.andra Ett 30-tal landets kommuner, residensstädernastörre störstaav
någraoch ytterligare städer, medverkar i huvudmannaskapet för och finansi-

eringen regionala kulturinstitutioner. vissaI kommuner finns dessutomav
institutioner folkbiblioteken,kommunala oftast ellerutöverrent museer

någrakonsthallar lokala stadsteatrar och symfoni- och kammarorkestrar.samt
På kulturmiljövårdens område har kommunerna väsentligt ochett ettansvar

frågalagreglerat inflytande i den byggda miljön.om
Landstingen huvudmän för finansiäreroch regionala kulturinstitu-är av

tioner inklusive folkhögskolor, bidrag till folkbildningen i övrigt ochegna ger
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sjukvården. bidrag framförför kultur i Därutöver till alltsvarar ger man ung-
idomsorganisationer och till del särskilda kultursatsningar länen.en

kulturområdet utifrånOrganisationslivet spelar sin roll de enskilda
Studieförbundenorganisationernas profil och val Verksamhetsinriktning.av

i aktivitetstillfällenomfattande verksamheten och del-driver den mättmest
viktiga föreningar och organisationertagande. Andra är amatör-grupper av

konstföreningsrörelsen, hem-organisationerna, arrangerande föreningar,
lokalhållande organisationer.främjandeorganisationer ochbygdsrörelsen,

kulturområdetföreningsfloran omfattar ytterligare radtotalaMen den en
Också mångasammanslutningar.organisationer, tillfälliga och informella

fackliga organisa-med huvudinriktning kultur,organisationer än t.ex.annan
ungdomsorganisationer ochboendeorganisationer, barn- ochtioner, pen-

inslag kulturverksamhet.sionärsorganisationer har av
På två områden väsentliga förändringar i ansvarsfördel-har det skett

ningen.

årRegionmusikreformen 1988

militännusikkårerna överfördes iRegionmusiken inrättades 1971 attgenom
inteRegionmusikorganisationen svarade emellertidcivil statlig tjänst. mot ett

års inte ska ha direkti 1974 kulturpolitik,grundläggande mönster att staten
fram tillregional kulturverksamhet. Det leddeför lokal eller attansvar

Rikskonserters regionala verksamhet 1988, avtalregionmusiken och genom
till landstingens huvud-och Landstingsförbundet, överfördesmellan staten

med statliga bidrag.mannaskap

olkbildningsreformen 9911F

folkbildningsområdetPå innebar folkbildningsreformen 1991 den statligaatt
mål fördetaljregleringen folkbildningsarbetet upphörde och ersattes avav

studieförbundFördelningen statliga bidraget till enskildastatsbidraget. detav
Folkbildnings-folkhögskolor överfördes till folkbildningensoch eget organ

intresse-rådet Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornasharsom
folkbild-Landstingsförbundet medlemmar. Förorganisation RIO och som

utforma verksamhetenväsentligt ökad frihetningens del innebär det atten
och värderingar och ökatefter idéer ett ansvar.egna

Ansvarsfördelning inom den statliga verksamheten4.2.2

organisations-år vidare den1974 byggde iKulturpolitiken stort settav
hade centralaetablerad. Riksantikvarieämbetetredanstruktur upp-70 som var
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kulturrninnesvårdengifter inom omdeñnierat kulturrniljövårdentillsenare- -
och Riksarkivet inom arkivväsendet. Konstnärsnämnden, Författarfonden

sedan/tidigarekonstråd likasåoch Statens fanns liksom Svenska Filminstitu-
Ocksåm.fl. de statliga och fortsatte sin verksamhettet teatrarna museerna

inom den kulturpolitikens Den enda förändringenstörrenya ram. var
kulturråd. Rådetskapandet Statens frånuppgifter det tidigareövertogav

musikrådet, frånTeater- och Skolöverstyrelsens bibliotekssektion frånsamt
dåvarande Rådetden Tidskriftsnämnden. fick vidare myndighetsuppgifter på

museiornrådet fåoch kom för litteraturstödet det inrättades.näratt ansvaret
rådetBidragsfördelning uppgiftblev central för liksom följa utveck-atten

kulturområdetlingen och regeringen samlat underlag för kultur-ettge
politiska ställningstaganden.

förblivitDenna grundstruktur har oförändrad perioden. Inom den haröver
ansvarsområdendock del förskjutningar i arbetsuppgifter och skett bl.a.en

någrainrättandet och nedläggning eller hopslagninggenom av nya organ av
andra.

Arkivväsendet

På arkivområdet har viss ökad samordning Riksarkivet centralägt ären rum.
sektorsmyndighet och chefsmyndighet för sjude landsarkiven. Flera arkiv

Någrahar inordnats i Riksarkivet. institutionerandra med arkivbetonade
Språk-uppgifter förtshar i och folkminnesinstitutet. För bättreattsamman

bevara ljud- och bildmaterial skapades 1978 Arkivet för ljud bildoch ALB.
tillkomsten förstaI samband med den arkivlagen 1991 preciserades roll-av

och ansvarsfördelningen mellan de arkivbildande myndigheterna och arkiven.

Kulturminnesvården

På nivå för kultunniljövårdenregional delas mellan länsstyrelsernaansvaret
fåttBådaoch länsmuseerna. har fler uppgifter i samband den vidgademed

kulturmiljövården. Särskilt länsstyrelserna har under perioden givitssynen
området1976allt Med början har myndighetsbeslut inomstörreett ansvar.

frånför Riksantikvarieämbetet insatserundan undan delegerats ska kon-vars
kulturrniljövårdentill strategiska uppgiften leda i landet.dencentreras att

M useema

statliga koncentrerades periodens första delDen museistrukturen under
fördes till museimyndigheter.del mindre störreatt museer sammangenom en

Genom riksdagsbeslut 1987 preciserades de tio centrala museernas upp-
gifter, ansvarsfördelningen dem emellan och de regionalagentemot 71museer-
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Förändringarna sikte statliga har nationellt ochtog att ettna. museer ansvar
måste spela nivåercentral roll i den kulturella utvecklingen alla landeten

Fem de centrala Statens historiska Statensrunt. av museerna, museum,
Naturhistoriska riksmuseet,konstmuseer, Folkens etnografiskamuseum -

Nordiska fickoch särskilt markerat förmuseet ettsom ansvarsmuseer ansvar
område.samordningen inom respektive

Etermediema

etermedieområdetstatsmakterna fattar de grundläggande besluten lag-
tv-avgiftens träffarstiftning, storlek och avtal med radio- och tv-företagen

vissa för och ställer vissa krav prograrnverksamheten.som ger ramar
Organisationen public service-verksamheten och för självaansvaretav

gångerprogramverksamheten har förändrats flera under perioden. Vi redogör
för förändringar i kapitel 16.i detalj dessa

tv-områdetmyndighetsorganisation radio- infördes juliEn och den lny
tvåFörändringen innebar myndigheter, Radio- och TV-verket1994. att nya

Radionämnden,och Granskningsnämnden för radio och TV, Kabel-ersatte
lokalradiotillstånd,för sist-nämnden, Närradionämnden och Styrelsen de tre

inrättade efter 1974.nämnda
våren råd mångfaldinrättat för inomRegeringen har under 1995 ett mass-

medierna.

kulturdepartementEn

regeringen hade Utbildningsdepartementet den l december 1991Inom t.o.m.
kulturfrågorna. Då fördes tillsammans med in-för bröts de ochutansvaret
jämställdhetsfrågorna tillvandrar- och det nybildade Kulturdepartementet.

årEfter regeringsskiftet 1994 finns renodlat Kulturdepartement, tillett vars
frågoransvarsområde hör kulturarvet, konstarterna och det trycktanu om

radion och televisionen.ordet samt

Ansvarsfördelningen inom landsting och kommuner4.2.3

skett betydandeinom landstingen, har detInom kommunerna, även om-men
åren. från nivånden politiska tillstruktureringar de Delegeringsenaste

tjänstemannanivån och in-och inom den, förändringar i nämndstrukturen
många håll ocksåvilketbeställar-utförarmodellen har skettförande av

införtpåverkat för kulturverksamheten. I vissa kommuner harformerna man
kulturnämnderfinns endast 80-tal renodladekommundelsnämnder. I dag ett

72



Huvuddragen 1974 årsi kulturpolitik

kvar i kommunerna. Ofta har kultur- fritidsfrågornaoch förts isamman en
ocksånämnd andra modeller finns för nämndorganisationen.men

4.3 Bidragssystem och bidrag

Inom de och ansvarsfördelning har varit detramar som normer ger pengar
Överdominerande styrmedlet i statliga så långden kulturpolitiken. perioden

år många20 har självklart förändringar skett i den statliga anslags- ochsom
bidragsgivningen. Vissa bidrag har avvecklats, har införts och andra harnya
förändrats. delar har statligaI dock det stödet strukturstora samma nu som
då. De bidragssystem etablerades under reformer bestått.1970-talets harsom

I detta avsnitt vi översikt de ekonomiska styrmedel valdesöverger en som
mån1974 och i vilken de har förändrats. Uppgifter anslagsutvecklingenom

finns kapitel ändamålsenligheti 24 och de olika bidragens diskuteras i kapitel
månviss 3635 och i i kapitel och 37.även

4.3.1 specialdestinerade bidrag och detaljerad anslagsstruktur

Staten stödjer kulturlivet anslag till statliga myndigheter och institutio-genom
bidrag till bidragoch andra aktörer, specialdestinerade tillärner genom som

de enskilda verksamheterna. huvuddelen bidrag till landstingNär statensav
samhällsområden åroch kommuner rad 1992 samlades i anslagetten

påse" varje landstingtill kommun respektive lämnades kulturanslagen,
efter intensiv debatt, utanför.

budgetåretDen statliga kulturbudgeten bestod 1977/78, dvs. efter tre
reformår, 70-tal anslag omfattade 300 anslagsposter, vilka allaettav som ca
beslöts riksdagen. praktiken regleringen detaljeradI ännuav var mer genom

Budgetåret tv-frågorolika underposter. 1995/96, radio- ochävennär press-,
ingår finns 60i kulturavsnittet anslag knappt 90 anslagsposter. Stats-ca om

alltsåmaktemas detaljstyrning via anslagsuppdelning har minskat betydligt
samhällsområden.fortfarande andrastörreär änmen

På några delområden finansieringen avgifter, intesker över stats-genom
Tv-avgiften ñlmavtalet uttalade exemplenbudgeten. och har varit de mest

detta.
På områden, kulturtidskrifter, gällervissa bl.a. för dagspress och moms-

befrielse.
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på4.3.2 Inriktning olika bidragsmottagare och bidragstyper

statliga utgår årligaHuvuddelen de anslagen och bidragen verksam-av som
Övrigahetsbidrag. delar har formen bidrag till enskilda produkter, produk-av

tioner eller projekt.
Refonnen 1974 och utvecklingen därefter kan sammanfattas under följan-
huvudkategorier bidrag:de av

regionala och lokala kulturinstitutioner-
fria och enskilda konstnärergrupper-
stöd inom vissa branscher-
folkbildning-
kulturmiljövård-
övrigt statligt stöd-
Sist i avsnittet berör vi de arbetsmarknadspolitiska insatserna.

lokala kulturinstitutionerRegionala och

förgrundbeloppssystemet har varit det viktigaste instrumentetDet s.k. att
långsiktigtbidrar tillstimulera kulturlivet i hela landet. Genom detta staten

vidmakthållandet lokala och regionala kulturinstitutioner.tillkomsten och av
också tillgångensyftat till säkerställaStödet till regionala har attmuseer

kulturminnesvårdsexpertis i regionerna.kvalificerad
musikområdenaGrundbeloppssystemet infördes 1975/76 ochteater-

symfoni-omfattar de regionala och lokala teaterinstitutionerna ochoch samt
budgetåretfr.o.m. 1977/78 till gällakammarorkestrarna. Det utsträcktes att

budgetåretfr.o.m. 1979/80 till länsbiblioteken. Budget-regionala ochmuseer
skåde-åren regionala1978/79-1991/92 utgick grundbeloppstöd tilläven

varit enda regionala institutions-Länsmusikorganisationen har denbanor.
haft bidrag i form, avtalet mellan ochverksamhet statenannan genomsom

Landstingsförbundet.
för och/eller landsting med-Ett villkor grundbeloppsstöd kommunär att

verkar i finansieringen institutionens verksamhet.av
årligen anslagens antaletRiksdagen beslutar storlek ochom om

årligeninstitutionstyp. Regeringen fastställer vilkagrundbelopp till respektive
bidragsberättigade och grundbeloppets storlek respek-institutioner ärsom

område. Kulturrådet enskilda institutionerna.fördelar bidragen detive
åri oförändrat sedan 1974. SedanGrundbeloppssystemet är stort sett

grundbelopp.finns fasta och begränsat antal rörligamitten 1980-talet ettav
långsiktiga och reguljära verksam-fasta bidrag till institutionemasDe utgör

utvecklingsprojekt olikaavsedda för riktade insatser ochhet. rörligaDe är av
vidarebefordra grundbelopp tillregionala kanslag. De annatmuseerna

ifyller speciell funktion. Det har skettinom länet/regionen som enmuseum
omfattning.begränsad
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och enskilda konstnärerFria grupper

bärande princip konstnärspolitikenEn i har varit öka arbetstillfállena föratt
konstnärerna och de ska kunna försörja frånsig ersättningar dettaatt
arbete.

delen offentliga insatserDen de kommer konstnärerna tillstörsta av som
del det indirekt. Genom driva kulturinstitutioner och orkes-gör att teatrarsom

och huvud skapa förutsättningar för aktivt kultur-övertrar taget att ettgenom
liv försörjningsmöjligheter åt-bereds konstnärerna arbets- och även om
gärderna primärt syftar till medborgarna i rikare liv.att ettge gemen

utgårStatliga medel direkt till konstnärerna dels ersättningar delssom som
bidrag.

utgårErsättningar grund inskränkningar i upphovsrätten eller därförav
upphovsrättslig reglering offentligasaknas, det utnyttjandet äratt men av

sådan utgår.omfattning det rimligt ersättningatt attanses
årDe statliga ersättningama har utvidgats under perioden 1974.sedan Den

1954 införda biblioteksersättningen intar central plats och grundenutgören
för insatser för författare, och bokillustratörer. Ersättningöversättarestatens
utgår utlåningeni relation till vid folkbibliotekenderas verk och skolbiblio-av
teken och utnyttjandet referensexemplar läsningoch bibliotek. Sedanav
1985 fastställs för efter förhandlingargrunden ersättningen mellan ochstaten

utgår ocksåde berörda upphovsmannaorganisationema. Ersättning för utnytt-
jande författares i formverk talböcker och taltidningar.av av

årSedan 1978 betalar statliga utställningsarrangörer utställningsersättning
enligt mellan berörda konstnärsorganisationer.avtal och Statenstaten ger
också årsedan antal tillbaka bidrag till konstföreningsrörelsen för utställ-ett

någraningsersättning i distrikt.
År infördes statlig visningsersättning1982 till bild- och fomikonstnärer

för deras verk i och offentlig visas för allmänheten ellerägoatt statens annan
påanvänds allmännyttigt sätt.annat

år får musikområdetFr.o.m. 1988 upphovsmännen fonogram-och
artister viss kollektiv kompensation för deras verk används biblio-atten av

utgår också på musikområdetteken. Ersättning till rättighetsinnehavare för
fonogram.verkningarna privatkopieringav av

Övrigt stöd till konstnärer och konstnärsgrupper har formenstatligt av
20-årsperioden.bidrag. förstärktsBidragssystemen har under

till fria musikgrupperFöre 1974 fanns begränsat stöd dans- ochteater-,ett
År 1982/83 infördes bidrag till konsthantverkskooperativ.byggts ut. ettsom

utgårStatliga till enskilda konstnärer och konstnärliga projekt i formmedel
fördelasbidrag och stipendier. Merparten dessa Konstnärsnänmdenav av av

och Bildkonstnärsfonden. Avsikten med konstnärs-den till nämnden knutna
både svårtbidragen ekonomiskt stödja konstnärer har ekono-är attatt som

konstnärligamiskt klara sig sin konstnärliga verksamhet och främja denatt
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någonutvecklingen konstnärer möjlighet under tid sigägnaatt attgenom ge
sikte omedelbara försäljningsmöjlighetema.sin konst deutan

Stöd branschervissainom

filmbranschenStatens samspel med presstödet fanns etablerat föresamt
början 1975 till litteratur,1974. Med har sedan stöd kulturtidskrifter och

fonogram införts. Speciellt för de bidrag riktas till tidskrifter, litteratursom
småtämligenoch fonogram riktade selektivaär att staten genom men noga

uppnå mål.insatser söker vissa kultur- och mediepolitiska

Bokutgivning

bokutgivning litteraturstödet infördes för främjastatligt stöd till 1975Ett att
mångsidighet fördeladeskvalitet och i bokutgivningen. Stödet antalett

litteraturkategorier i alla kategorier allmänlitteratur.och täckte Detstort sett av
efterhandsstöd förutformades selektivt stöd med i huvudsak utgiv-ettsom

Kulturrådet.titlar. Handläggningen ladesning enskildaav
små budgetåretperioden.Förändringarna i stödet har varit under From.

Kulturrådet självt hur anslagsmedlen ska fördelas de1985/86 beslutar om
stödkategoriema.olika

Bokdistribution

År infördes försök olika former stöd till bokdistribution, huvud-1977 av
lån till investeringar i bokhandel. Syftetsakligen i form kreditgarantier ochav

upprätthålla drift fackbokhandel mindre ochi första hand fortsattatt avvar
också nyetablering. Kreditstödetmedelstora kundeorter avse pennanen-men

i mitten l980-talet.tades av
År servicebokhandlar förinfördes sortimentsstöd till s.k.1985 attett ge

förhållandevismöjlighet erbjuda brettmindre bokhandlar kunnaäven att ett
utvidgades ochaktuell litteratur. Sortimentsstödeturval god och ettsenareav

infördes 1992. Liksom kreditstödetkatalogdatorstöd till mindre bokhandlar
både katalogdatastödet Bokbranschenssortimentsstödet ochhandläggs av

ñnansieringsinstitut BFI.
utifrånperiodenstödformer införts och avvecklats underandra harFlera

ochi relationerna mellan förlagstöden och förändringarerfarenheterna av
bokhandel.
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Fonogram

Statligt finansierad utgivning fonogram förekommithar sedan 1960-taletav
då Rikskonserter försöksverksamhet produktion undertog egetsom upp

utgivningmärke. Denna perrnanentades 1982. Samtidigt inrättades statligtett
âterutgivningarbidrag för produktion och utgivning för med Statenssamt

kulturråd ansvarigt för fördelningen. Produktionsbidraget syftar till attsom
främja allsidigt utbud konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fono-ett av

utgårDet förhandsstöd för enskilda produktioner. Medel hargram. som
också distributionsåtgärder.informations-för ochavsatts

produktionsstödetDet statliga har lagts vid flera tillfällen under perio-om
för precisera ansvarsfördelningen Kulturrådet,den mellan Rikskonserteratt

och Musikaliska akademin.

Tidskrifter

Årreguljärt tidskriftsstöd infördes 1966. 1977 infördesEtt stöd tillettmer
organisationstidskrifter. inrättades kompensation för tidskrifter-Det som en

portokostnader. Stödet avvecklades 1986 med hänvisning tillökade attnas
någotorganisationerna borde kunna klara sin tidskriftsutgivning särskiltutan

tidskriftsstöd. till kulturtidskriftsstödet höjdes dock samtidigt.Anslaget
kulturtidskriftemaomläggning stödet till 1977 innebar stödet blevEn attav

Årproduktionsstöd. 1987 infördes försöksvis delutpräglat stödetett att en av
åtgärderfick för utvecklingsfrämjande avseende marknadsföring,användas

rådgivningdistribution, utbildning, och samutnyttjande teknik. För-av ny
utgår tvåsöksverksamheten har resulterat i stödet i former,att permanentnu

produktionsstöd, dels utvecklingsstöd för marknadsföring,dels ettsomsom
teknik och utveckling.

Dagspress

efter ändringar 1979 omfatta produktionsstöd,Stödet till dagspressen kom att
etableringsstöd, utvecklingsbidrag, samverkansbidrag och samdistributions-

dess vid flertal tillfällen och ytterligarerabatt. Presstödet har sedan utretts ett
gratisutdeladegjorts bl.a. för förhindra stöd ska kommaändringar har attatt

utvecklingsbidraget ochannonsblad till del. den l juli 1990 harFr.o.m. sam-
utvecklingsstöd för stimulera struktur-verkansbidraget ett attersatts av

Samtidigt samdistributions-hos tidningsföretagen.rationaliseringar ersattes
tidnings-distributionsstöd för säkra fortsatt samordnadrabatten attett enav
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Vårendistribution. 1995 överlämnade Pressutredningen -94 den senaste
presstödet.översynen av

Film

filmområdetinsatserStatens reglerat i avtal med berörda branscher.är Det
ârförsta filmavtalet i kraftträdde 1963. Syftet främst stöd tillattvar ge pro-

duktion svensk kvalitetsfilm. Avtalet slöts mellan och filmbranschenstatenav
och innebar nöjesskatten avskaffades för biografvisning och avgiftatt att en

biografbiljettema från10 % infördes. Intäkterna avgifterna användesom
för finansiera Svenska Filminstitutet och produktionsstödet.att

förnyats årenAvtalet har vid tillfällen, 1972, 1982 och 1993. Vid dettre
andra tillfället blev videobranschen avtalspart och videoavgift infördes.en

riktadeSamtidigt stöd till vissa filmkulturella verksamheter. Ytterligarestaten
filmområdetriktade statliga bidrag till infördes under andra hälften 1980-av

årstalet. I 1993 ñlmavtal vidgades kretsen avtalsparter till omfattaävenattav
Sveriges Television och tillTV4. Avtalet begränsades finansiering stödoch
till produktion film. ordning kvalitetsinriktat förhandsstödEn med ochettav

publikrelaterat efterhandsstöd infördes. Filminstitutets filmproduk-ett egen
tion och import vuxenfilm upphörde. filmkulturellaDe verksamheternaav

finansieraslyftes avtalet och därefter enbart med statliga medel.ur

Folkbildning

Statligt till folkbildningen, studieförbund folkhögskolor,stöd och har funnits
lång går påsedan tid. Merparten till den verksamhet bedrivs lokaladetsom

planet och därmed de viktigaste statliga insatserna för det lokalaär en av
kulturlivet.

statliga till studieförbunden periodenDet stödet har under förändrats vid
tillfällen, 1974, 1981 och 1991. Med reformen infördes ietttre senaste

grunden förändrat bidragssystem.
dominerande bidragsfonnen har varit bidrag till studiecirkelverksam-Den

het. Vid sidan den har funnits kompletterande bidrag bl.a. med inriktningom
kulturverksamhet i andra former.
År vidgades det tidigare bidraget till föreläsningsverksamhet till1974 ett

ocksåinom föreningslivet. 1974 inrättades bidragbidrag till kulturprogram ett
amatörområdetutvecklingsarbete för stödja utveck-till experiment och att

Bådearbetsformer tidigare varit bidragsberättigade.lingen inteav nya som

16 Vårt dagliga blad stöd till svensk dagspress. BetänkandeSOU 1995:37: -78 Pressutredningen -94.av
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experiment- utvecklingsarbetetkulturprogrambidraget och bidraget till och
också till föreningar och organisationer utanför folkbildningen.kunde

fördes bidragen tillfolkbildningsreforrnen 1981 kulturprogramGenom
arnatörområdetföreningslivet till experimentverksarnhetinom och samman

bidrag till kulturverksamhet i folkbild-vissa andra bidrag till samlatmed ett
bidragsmöjligheten till organisationerningen. Vid sidan detta behöllsom

för kulturprogram.utanför folkbildningen
År folkbildningsreforrnen. innebargenomfördes den Den1991 senaste en

ansvarsfördelning mellan och folkbildningen. Denförändradmarkant staten
statliga myndighets-och därmed förknippadestatliga detaljregleringen

Bidragsfördelningen överläts till folkbildningensupphörde.utövningen eget
Inom regeringFolkbildningsrådet. de riksdag och sättergränser somorgan

fördelningenför statsbidrag,folkbildningen självtar avansvarupp nu
utvärderingför uppföljning och verk-administration, organisation samt av

samheten.
föreningar för kultur-föreläsningsföreningar och andra ideellaBidrag till

programverksamhet finns kvar separat.
Folkbildningsrådet,kontinuerligtstödformen utvärderas delsDen avnya
friståendefristående första utvärde-återkommande utvärderare. Dendels av

1996.redovisasringen ska hösten

Kulturmiljävård

vårdkultunniljövård bidrag till och under-inriktatstatliga stödet tillDet är
ocksåingårDäri möj-håll fornlämningar och kulturlandskap.byggnader,av

tillbyggnadsrninnesförklaringersättning till vidligheter ägare samtatt ge
kulturminneslagen. Tidigare till-fomlärrmingar enligtokändamarkägare med

harvärdefull bostadsbebyggelseläggslån ombyggnad kulturhistorisktför av
bidrag.omformats till

År vård underhåll begränsade, imyckettill och1974 anslagen stor-var
år storleksordningennågra Tjugomiljoner kronor.leksordningen är ettsenare

frånbidragbetydandekronor. Till det kommerhundra miljoner numerpar
Arbetsmarknadsdepartementen.Jordbruks- ochfrämstandra departement

Övrigt stödstatligt

lång ändamål.rad Härutgår statligt stöd tillbidragredovisadeUtöver enovan
statligaantal ickeför byggnader,konstinköpkan ettnämnas statensav

arrangerandeamatörorganisationer,centralakulturinstitutioner,mindre
hem-konstföreningsrörelsen,främjandeorganisationer,musikföreningar,

investeringar i all-kulturlokaler,investeringar i icke statligabygdsrörelsen,
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samlingslokaler, samlingslokalhållandedemänna organisationemas kultur-
festivalerverksarnhet, och internationellt kulturutbyte.

ocksåUtvecklingen ställer krav tillfälliga och oförutsedda insatser. Re-
geringen har under hela perioden kunnat bidra sådanamed medel för behov
bl.a. de s.k. lotterimedlen. Det visade sig emellertid det kräv-snart attgenom
des sådana ändamålvad förstörre inteän kundeavsattsresurser som som

inomtäckas de ordinarie anslagsramama.
friaBehovet medel särskilt för Kulturrådetstarkt med sitt över-av var

gripande främja förnyelse och utveckling. Efter förslag årsi 1984attansvar
Kulturrådetbudgetproposition fick ökat för bidragsgivningenett ansvar

kulturområdet infördesoch det särskild Kulturrådetsanslagspost tillen
ändamål. Kulturrådetdisposition för kulturella fick ytterligare tillskottett av

Ökningenårsfria medel efter förslag i 1988 budgetproposition. led iettvar
rörligare strategi för kulturlivets förnyelse och knöts till behovet ut-en an av

pågåendeveckling verksamheter och skapa för prövaatt utrymme attav nya
årsidéer. 1993 budgetpropositionI betonades den rörliga i förstaatt resursen

hand inte ska användas till verksamhetsbidrag till stöd kreativitet ochutan av
utveckling fria Kulturrådeti det kulturlivet inom för projekt. har använtramen
sina medel för utvecklingsarbete till fyra ändamål: enstaka projekttyper av
och systematiskt utvecklingsarbete särskilt för barn- ochevenemang, ung-

kontinuerligadom, utvecklingsinsatser verksamhetsutveckling i folk-som
bibliotek stöd akuta nödsituationer,i i allmänhet till friasamt teatergrupper.

Genom inrättandet stiftelsen Framtidens kultur har kulturlivet fr.o.m.av
1995/96 tillförts betydande Stiftelsen långsiktigaska stödja ochen ny resurs.
nyskapande projekt med sikte stimulera det regionala kulturlivet.att

Delvis under trycket det försämrade statsfinansiella läget har inställ-av
ningen till sponsring mjukats upp.

Arbetsmarknadspolitiskt motiverade insatser

arbetsmarknadpolitiskt motiverade kulturområdetDe bidragen till har ökat vä-
20-årsperioden. såvälsentligt under gäller kulturrniljövårdens områdeDet

fråga Påi konstnärligt kulturmiljöområdetarbete. insatsernasharsom om
påverkatsstorlek konjunkturläget bl.a. sysselsättningsläget bygg-av av

frågaarbetsmarknaden, i konstnärligt arbete har behov arbets-om av
marknadsmedel framför allt varit strukturell art.av
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Sammanfattning utvecklingen bidrag och4.3.3 avav
bidragssystem

något genomgående i de ändringar iurskiljainte alldeles lättDet mönsterär att
Ändringarna ocksåperioden. hargjorts underoch bidragbidragssystem som

fråga anpassning tillkan ha varitrad olika skäl. Detföretagits enomav en
inte bästa visat sig deförutsättningar eller deförändrade sätt motatt svara

angivna syftena.
fått i dedecentraliseringssträvandena framträdande platsGenom att en

också fått bidragsgiv-årens det i den statligakulturpolitik har de20senaste
regionmusikreformenochgrundbeloppssystemetUtbyggnaden ärningen. av

återspeglingarna det.tydligastedeett avpar av
upprätthållaför breddbidragen inom vissa branscherselektivaDe starkt att

20-års-också karaktärisera denkankvalitet i utgivningenoch sägas senaste
för distributionefter kompletterats med insatserStöden har handperioden.

alltjämt.i stöden dominerar dockspridning. Produktionsdelenoch
bidragsgivningen underenskild princip för den statligapekaSka ut enman

försjälvalämnats fördetperioden är mottagarna attatt stort utrymme svara
stödjs. inte skaden verksamhet Attutformningenden närmare statensomav

föreprincip redan 1974.i detalj etableradkonstnärlig verksamhetstyra var en
gångna åren. kan habefästs under de 20 Denytterligare sägasDen har rent av

frihet deochförenkling bidragsreglerytterligare störremarkerats avgenom
sina anslag. ökademyndigheterna disponera Denbidragsfördelade att an-
i riktning.projektbidrag olika slag verkarvändningen sammaavav

bidragsmedlen bestämsanvändningenAtt den närmare mottagarnaavav
bidragensanktionsmöjligheter ellerintesjälva betyder är attstaten utanatt

statsbidragsförordningamavillkor finns ivillkorslöst. Men delämnas som
hållna. i regelTilldelningen bidrag byggervarit relativt allmänthar oftast av

tilltro till dennestidigare verksamhet ocherfarenheter mottagarnas enav
lämpligthandhafortsättningsvismöjligheter sätt.även ettatt resurserna

och motprestationeri praktiken ekonomiska insatserAlla bidrag förutsätter
varit precise-från fall har motprestationenmottagaren/huvudmannen. I vissa

fonn avtal.särskilda villkor eller ibidragets konstruktion,rad avgenom

information ochKunskapsutveckling,4.4

opinionsbildning

Kunskaps-tämligen olika karaktär.nedanstyrmedelDe ärtas upp avsom
blikani sig de kunskaperstyrmedelutveckling inteär ett sommen nya

erfarenheterliksomutvärderingar, överforskning ochresultat nyvunnaav
kulturpolitiska Myndigheternaspåverka insatser.inriktningenhuvud, kan av

kulturpolitikenmål, bidrag syftar tillregelsystem ochinformation göraattom 81
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känd och stärka olika arbeta i dess riktning.att En del denparter att av
informationen, barns situation och betydelsent.ex. barnkultur-om om av

ocksåinsatser har inslag opinionsbildning. Den viktigaste opinions-av
bildningen sker dock inom det politiska och enskildasystemet genom
debattörer och rad engagerade organisationer.en

Kunskapsutveckling

Kunskapsutveckling sker olika forskning, särskilttypergenom ut-av genom
ocksåvecklingsarbete inom för den reguljära verksamheten inommen ramen

kulturinstitutioner, och organisationer och enskilda.grupper av
Kulturforskningen i Sverige bedrivs i utsträckning inom olika uni-stor

versitetsinstitutioner, huvuddelen har traditionell ärnnesinriktning. Denvarav
finansieras i första hand Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-av
rådet HSFR och Riksbankens jubileumsfond. Den ekonomiska basen för
kulturforskningen vidgades väsentligt 1993 i samband med tidigare lön-att
tagarfondsmedel överfördes till forskningsändamål. dåRegeringen beslöt
överlämna 1,5 miljarder kronor till Riksbankens jubileumsfond för däratt
förvaltas och användas för stöd till kulturvetenskaplig forskning. Medlen ska
inriktas tvärvetenskapliga projekt och projekt i samarbete nations-över
gränserna.

frågeställningarKulturpolitiska åtminstonehar, påfallandetidigare, i liten
utsträckning tagits i forskningen vid landets universitet och högskolor.upp
De studier folketssvenska kulturvanor sociologen Harald Swednerav som

pågenomförde 1960-talet och visade hur starkt skillnader isom
utnyttjandet teaterutbudet socialgruppsrelaterade ofta aktuella i denav var var
kulturpolitiska debatten föregick reformerna kulturområdet årför 20som

ocksåsedan. Liknande studier kom inom för den tidensgörasatt ramen
utredningsarbete, Swedner för Litteraturutredningen och Göran Nylöfav av
för Konsertbyråutredningen. Denna undersökningar har alltsedan desstyp av

för följa utvecklingen kulturvanomaanvänts och analysera sociala,att av
psykologiska och andra hinder för deltagande i kulturlivet. Viss forskning av
kulturpolitiskt intresse framför år,har, allt också bedrivitssenare av
etnologer, ekonomer och statsvetare.

En del kulturinstitutioner har hand studerat sammansättningenegen av
sin publik.

i KulturrådetDen centrala rollen detta arbete har emellertid haft attgenom
kontinuerligt följa utvecklingen kulturvanoma bl.a. sina s.k.av genom

dåvarandeKulturbarometrar -i samarbete med Sveriges Radios föravdelning
publik- och programforskning SR/PUB. I sitt projekt vidga del-Attstora

rådettagandet har sammanfattat resultaten dessa och andra studier och lagtav
åtgärderfram sina slutsatser vilka konkreta dessa bör leda till. Det arbetetom
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fyraskapublikarbeteforskningsprojektmedbl.a.fortsätter ett som geom
utkommit.delrapporter, varav en

Sverige,NORDICOMDagspresskollegiet ochForskningsprogrammet
få vadliknande rollerkommituniversitet, harbåda till Göteborgsknutna att

tidigaremedieområdet. i denModerbolagetutvecklingenstudietgäller av
SR/PUB mednedläggningentillbidrog framRadio-koncernenSveriges av

och medievanor.kultur-forskningentillbetydande belopp om
tillsärskilda medelanslogsårs forskningsproposition1987förslag iEfter

forskning inomRiksarkivet förochRiksantikvarieämbetetKulturrådet,
också forsknings-särskildaKulturrådet disponerarkulturområdet. numera

Kulturrådetfemtill defördelasefter ansökanmedel ansvarsmuseema.som
vidkulturpolitiska fältetvidaforskning dettillmedel överfördelathar

Riksantikvarieämbetets ochfristående forskare.ochhögskoloruniversitet och
respektiveforskning inomföranvändsforskningsmedelRiksarkivets

verksamhetsområde.myndighets
årefterkunskapssammanställningar har ävenochKunskapsutveckling

Utvärde-utredningars arbete.för offentligainomdelvis skett1974 ramen
alltföljd denbl.a. tillförgrunden,kommit ihar alltringsaspektema avmer

mål- resultatstymings-ochoch denstatsutgiftemaprövningenstriktare nyaav
omfattande1990-talet. Detinförtsmyndigheterna mestför somprocess

Utbild-Kulturrådet uppdraggenomfördesutvärderingsprojektet avav
granskningled i1980-taleti slutet ettningsdepartementet avensomav

Europarådsprojektantal länder,ieffekteroch desskulturpolitiken ettett som
initiativ. dåunderlagutgjordeutvärderingDennasvenskttillkom en

kulturpolitikenls Expert-svenskagranskade deneuropeisk expertgrupp
Kulturrådetrekommendationer. äroch vissasynpunktergavgruppen

skaikulturinsituationen EuropaEuroparådsstudiei somrepresenterat aven
ochden FNutarbetastill denunderrapport rapportutgöra avavsomen

Överutveckling.Kultur ochförVärldskommissionentillsattaUNESCO
området ikulturpolitiskadetinternationella samarbetetdethuvud ärtaget

kulturpolitiskadokumentationocherfarenhetsutbyteinriktathög grad av
effekter.åtgärder och deras

verk-kulturmyndighetersolikagranskningarandraochUtvärderingar av
och Stats-Riksrevisionsverketrevisorer,också Riksdagenssamhet görs av

studier iförExpertgruppenknutnaFinansdepartementettillDenkontoret.
kulturområdet ochbehandlattillfällenhar videkonomi ESOoffentlig ett par

medojfentliga tjänsterProduktkostnader förstudiernalåtit genomföra -

Europarådet. 199017 tillsvenskEnkulturpolitik i Sverige.Statlig rapport
2:1.Kulturpolitik i Europa

18 europeiskfrånSverige. Rapportkulturpolitik expertgrupp.iStatlig en 832:2.Kulturpolitik i Europa1990
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tillämpningar på kulturområdet och Varför kulturstöd Ekonomisk teori och-
19 20svensk verklighet.

Inte sällan har försöksverksamhet föregått inrättandet verk-permanentaav
samheter. Det gällde redan Institutet för Rikskonserter och Riksutställningar.
Denna teknik för skaffa beslutsunderlag haratt använts även senare, exem-
pelvis föregicks upprättandet närradion och stödet till kulturtidskrifterav av
försöksverksamhet.

Också utvecklingsprojekt används i liknande syfte, ibland grund försom
primär- eller landstingskommunala åtaganden sedan avvecklat sitt eko-staten

iblandnomiska Detta har visat sig framgångsrik arbets-engagemang. vara en
modell. Ett exempel studierna påär vården,Kultur i rådettemat bedrev isom
samverkan med bl.a. Landstingsförbundet åren 1981-1984, Dansärett annat
i skolan-projektet, Kulturrådet årendrev 1988/89-1992/93.som

tvåDe utvecklingsprojektenstörsta har varit Kultur arbetsliveti och Kultur
boendemiljöi Kulturrådet regeringens uppdrag bedrev i börjansom av

1980-talet tillsammans med LO, TCO, ABF och TBV respektive Studie-
förbundet Vuxenskolan. Det förra projektet ledde fram till det permanenta
bidrag till kultur i arbetslivet rådet fördelar sedan budgetåret 1988/89,som
medan det inte kom någraleda till fråninsatserattsenare permanenta statens
sida. Bägge projekten utvärderades Kulturrådet. Kultur i boendemiljöav
följdes också rådets uppdrag etnologen Lena Gerholm och granskadesav
kritiskt i hennes avhandling Kulturprojekt och projektkultur år 1985.

Statistik nödvändigtär underlag för kunskapsutveckling.ett Statistiska
centralbyrån SCB har sedan länge för statistik belyser utveck-svarat som
lingen inom vissa kulturområden. SCB:s iroll den offentliga statistikproduk-
tionen har förändrats statistikansvaret till delar flyttatsatt tillöverstoragenom
sektorsmyndigheter fr.o.m. den julil 1994. Det innebär Kulturrådetsatt an-

för statistikproduktionen inom kultursektorn vidgats betydligt.svar

Information

Resultaten kunskapsutvecklingen sprids främst och kon-av rapportergenom
ferenser. Kanaler för information direkt till regeringen anslagsframställ-är
ningar, årsredogörelser och skrivelser, information regeringen natur-som
ligtvis i sin kan lägga till förgrund anvisningar i olika former till berördatur
myndigheter institutioneroch propositioner och i regleringsbrev.t.ex. genom

Informationen begränsar sig givetvis inte till frånsprida resultat kun-att
skapsutveckling. Andra centrala informationsuppgifter mål,gäller lagar,
bidragsmöjligheter och bidragsregler. På områdenvissa har de statliga insat-

påinriktats påverkainformation attityder och öka med-attserna genom

19 FiDs 1987:10: Produktionskostnader för ojjfentliga tjänster.
2084 Ds 1994:16: Varför kulturstöd Ekonomisk teori och svensk verklighet.
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Sålunda exempel-från andra aktörer.insatser ärbetydelsenvetenheten avom
och förför barnkulturtill förfogandeställscentralavis de attresurser som

stimulansinriktadekulturlivet i hög graddeltagandet ividga att genomge
Motsvarande gällerkunskapsspridning.idé- ocherfarenhetsutbyte, t.ex.

information intekonstråd sinriktar sigkulturmiljövården. Statens genom
ocksåKonstrådet iharombyggnationer.ochansvariga förtillendast ny-

förintresset konst.ökahuvuduppgift över tagetatt

Opinionsbildning

Ävenarbetet.kulturpolitiskadel i detcentralOpinionsbildning är omen
kulturpolitiskastått fokus för denifrågor harknappastkulturpolitiska

frånåren erfarenheternakan20denågon tidpunkt underviddebatten senaste
intebetydelseopinionsbildningensbekräftatvå decennierna sägasde senaste

medvetenhetväxandeockså för skapafrågori enstakabara att omutan en
individer.medborgarnaförsamhället ochroll icentralakulturens som
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olikainomUtvecklingen
verksamhetsområden

verksamhetsområden utvärderings-olikainom ärutvecklingenAvsnittet om
många olikaöversiktbreddel.omfattande Härmestrapportens ges en

utnyttjande, eko-utbud,verksamhetsområden intresse,kulturella tarsom upp
utsträckning dettautbildningsförhållanden i den ärocharbetsmarknadnomi,

område.på respektiverelevant
intresse ochslag,övergripandekapitelinleds medAvsnittet ett omav mer

på specialanalysdelskulturområdet. Materialet byggerdeltagande aven
delsKulturbarometem,för projektetintervjuer inom000drygt 10 ramen

förinommånga gjordaintervjuerlikabaseradenågra bearbetningar ramen
kapitel inomlevnadsförhållanden sistaULF. SomundersökningSCB:s om

ekonomi.behandlas kulturensavsnittet
återkommerdataekonomiskaintresse-deltagar-perspektivetSåväl som

mellanliggandedeochdetalj underiockså delar ochi valda ettvart av,mer
utbild-arbetsmarknad ochmöjligt harmån varitdet har ävendenkapitlen. I

materialtillgång på arbetsmark-Våravsnitt.varjeningsförhållanden ibelysts
relationenblir därförslutsatsEnvaritnadsområdet dock atthar sparsam.

detalj-bordeinsatserarbetsmarknadspolitiskakulturpolitiska ochmellan
studeras.

iakttagelser kunnatde görassammanfattas ut-kapiteli varjeSist avsom
förgrundenläggaområdet. med dennaAvsikten ärvecklingen rapport att

resul-uttolkningenpolitiskt färgadeslag. Denallmäntslutsatser avett merav
huvudbetänkandet.igörstaten

för-strukturför fast ärhålla kapitlen inomprincipiGenom enatt ramen
olika konst-,mellan deenkeltsig ganskaförflyttakanhoppningen läsarenatt

verksamhetsområdena.och
sådanahandlaruppläggning. Detdock krävtharVissa kapitel omannanen

därochkonstarternatraditionelladekulturområden inte tillhör termersom
Ditrelevanta.därför intepublik eller ärarbetsmarknad, utövareutbud,som

före-folkbildning ochkonstnärspolitik,kulturrniljövården,kapitlenhör om
kultur.lokaler förkapitletningsliv sarnt om
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på kulturområdetoch deltagande5 Intresse
helhetsom

svårtmångfacetteratKulturområdet rikt förgrenat. därför talaoch Detär är att
mång-allmänt samlingsbegrepp. Genom denintresse för kultur ettsomom

finns det rika möjligheter för ochfald uttryck erbjuds och utövas varav som
välja.atten

kapitlen igenom flertal dessa olikaVi i de följandekommer ut-att ett av
eller deltagandekonstfonner och visa hur utvecklingen intressetryck och av

Då i kulturlivetområde tid. talar delaktighetutvecklatsvarje över man om
målen allt. kanuppfattas alla helst bör Dettadet risk göraär attatt somen

Målen syftar istället tillmeningen.naturligtvis inte den attyttersta uppen-vara
välja sittoch inspirera ochkulturlivet har erbjudabara vad attattatt var en

deltagandefonner.ellereller sina uttryck
utgångslägetsådant uttryckt i be-perspektivSett är gott termerett avur

aktivitetsnivå. med hjälpVi ska belysa dettafolkningens treav samman-
sekretariat harKulturutredningensövergripande analyserfattande och som

befintliga data. Syftetlåtit vidareanalyserbaserar sig ärAlla attgöra. tre av
kulturområdet i Harutvecklingbeskriva vilkenförsöka ägt stort.som rum
kulturområden gäller detberörs Vilkaförändringar Vilkadet skett grupper

ide eftersattavarit identifiera vilkaVidare har syftet äratt gruppernasom
socio-ekonomiska variabler.termer av

också förklarar skill-avsikten identifiera variablerTill sist har vi att som
förklaringsvärde,Vilka har starktnader mellan olika kulturvanor.gruppers

vilka har svagt
efter bakgrundskaraktäris-antingen människor olikaAnalysema grupperar

bestående liknarkulturaktiviteterarbetar med indextika eller varan-av som
dra.

ochförändringar tid kulturvanorstuderar iDen första analysen över
slå till index.olika kulturaktiviteter Denkulturmönster att sammangenom

genomfördapå från 000 intervjuerKulturbarometern. Ca 10baseras data är
fördelade mellan 1983 ochligger jämnttelefon vid tidsperiodertre som

aktiviteter studerats. Dehar 14 olika1992. Vid olika tidsperioderdessa
egenaktivitet. Aktiviterna harbesök ochinkluderar kulturutövande genom

beskrivstvå indextematiskt till huvudgrupper närmaregrupperats av som
sammanlagt fem olika slagsdärefter analyserats förnedan. Index har

ålder, familjesamman-utbildning, boendeort ochbakgrundsvariabler kön,-
sättning.
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Den andra analysen fasta mångsidigheten kulturvanornai ochtar sam-
band med bakgrundsfaktorer inom olika Den baseras materialettgrupper.
från SCB:s undersökning insamlatULF 1990-1991 personliga inter-genom
vjuer med totalt drygt 10 000 Den syftar till ingåendeattpersoner. ge en mer
bild likheter och skillnader i kulturaktiviteter mellan olika undergrupperav av
befolkningen. Eftersom materialet har finare indelningär i bak-stort en
grundsgrupper gjorts vad i den löpandeän statistikredovis-är gängsesom
ningen. Vi arbetar med 24 undergrupper befolkningen och ärav som var en

kombination ålderkön, och grundutbildning. Därigenom det möjligtären av
studera skillnader mellan i dessa variabler bådamedan deatt grupper en av

övriga konstanta. Med tanke förändringenden utbildningsnivånär stora av
i befolkningen det viktigt belysa hurär med kort respektivet.ex. att personer
lång utbildning inom generation skiljer sig påmed avseendesamma
kulturell aktivitet.

Den tredje analysen jämför betydelsen antal socio-ekonomiska vari-ettav
abler för kulturvanoma. Den baseras frånmaterial SCB densamma som
föregående Påanalysen. låtitdetta material har sekretariatet SCB utföra analy-

oddskvotanalysenlmed hjälp logistisk s.k.regression Oddskvotana-ser av -
någotlysen inte resultat i fonn bestämt värde hos den studerade varia-ger av

i mått påbeln kostnader eller beteende. I stället beräknas sannolik-termer av
för åldersgruppheten viss utbildningsgrupp eller ska bete sig elleratt t.ex. en

bestämt Det detta sannolikhetsvärdesätt. benämnsärettreagera som
Måttetoddskvot. bara tolkningsbart i jämförelse mellan olikaär därgrupper

referensgrupp alltid tilldelas oddskvoten Oddskvoten för alla andraen
dåuttrycks i relation åldersgrupptill denna referensgrupp. Om fårgrupper en

oddskvoten betyder1,5 det sannolikheten 50 % högre beteendetäratt att
förekommer i den i referensgruppen. Avsikten med logistiskängruppen en
regressionsanalys påvisaförsöka förklaringsvärdet i olikaär variabler iatt
förhållande någontill studerad variabel, hur yrke eller utbildningt.ex.annan
samvarierar med benägenheten påspela musikinstrument elleratt teater.

Förändringar i5.1 kulturvanor och kulturmönster

ingårSammanlagt 14 de olika kulturaktiviteter i tidsserien Kultur-av som
barometem har till antal index för möjliggöra översiktliggrupperats ett att en

10-årsperiod.analys Sju aktiviteterna kännetecknas främstöver atten av av
de egenaktiviteter spela instrument, sjunga måla,i kör, teckna ellerär att-
skriva dikter eller dagbok, skriva artiklar eller insändare, filma fotaoch samt
dansa sällskapsdans. De sju andra aktiviteterna institutionsinriktadeär att-

l För utförlig beskrivning SCB 1993: Fritid 1976-1991. Rapporten se
90 Levnadsförhållanden. Centralbyrån.85 i serien Statistiskanr



och deltagande på kulturområdetIntresse helhetsom

bibliotek, biograf, eller utställning, konsertbesöka ellerteater, museum
studiecirkelmusikevenemang, delta i föreningsmöte.att samt att

tvåtillAktiviteterna har uppsättningar index. I den första,grupperats
områdenaIndex aktiviteterna tematiskt till 0rd, bildA, har vi samlat och ton

fjärde kategori vi valt kalla sociala aktiviteter.attsamt somen
Index tvåandra indexbildningen, B, delar vi in aktiviteterna iI den

dimensionendimensioner. Den fördelar dem utövande respektiveegetena
besöksaktivitet. andra dimensionen hänsyn till kulturaktivitetenDen tar om

konstnärlig,huvudsakligen bildningsorienterad eller populärkulturell.är
tvåsåledes samtidigt hänsyn till dimensioner hos respektiveIndex B tar

kulturaktivitet.
ändåMaterialet i Kulturbarometem omfattande, saknas aspekterär men

ingårkunde varit relevanta i index detta slag.kulturverksamhet, T.ex.som av
frågoreftersom ställs ibok- eller tidskriftsläsning detta den andrainte om

tidsserien, Mediebarometem. Det betyder väsentlig ingrediens saknas iatt en
På videotittandeindex 0rd. saknas skulle kunnatsättsamma som vara en

ändåindex Bild. beaktande vadparallell till Biografbesök under Med av som
ingår intressanta iakttagelser.i varje index kan antalgöra ettman

också aktivitetsnivå,till dvs.indexet har analyserats med hänsynVärdera
åtminstone någongjort detill andel befolkningeninte bara hur stor avav som

också till deltagit ofta ellerindexvariabeln täckeraktiviteter utan om mansom
två aktivitetsnivåer för respektive index.redovisasällan. Vi kommer här att

aktivitetsnivån basaktivitet, vilket innebär deltagitenklaste kallasDen att man
månaderna.i minst indexets aktiviteter under de 12 Densenaste mesten av

aktivitetsnivån vi frekvent aktivitet, vilket innebärkrävande kallar att man
indexets aktiviteter 4-veckorsperioden. Videltagit i minst den senasteen av

till första 1983-1986 och sista 1990-begränsar redovisningen den den
aktivitetsnivånågon1992 tidsperiodema för förskjutning ide tre att se omav

år.tio Analyserna har gjorts för hela befolkningen och förunderägt rum
olika undergrupper den.av

år åtminstone96 befolkningen 9-79 har deltagit i deHela % 14av en av
åtminstone gång året.aktiviteterna det Det ingen skillnad mellanärsenasteen

bådade tidsperiodema i detta avseende.
år åtminstone någonbefolkningenDrygt 85 % 9-79 har gjort deav av
månaden.aktiviteterna finns litenuppräknade 14 den Det teckensenaste en

ökning mellan den tidigare och den tidsperioden.senare
första slutsats därför det någraEn knappast finnsär störreatt grupper som

överhuvudtaget aktiva på kulturområdet vid bemärkelse.inte i Totalt detär är
pensionsåldern,hundra 150 000 är överett tusenpar personer varav ca ca

medelåldern medelåldern75 000 i och 50 000 i denövre ca personer yngre
någoninte må-har deltagit i de undersökta aktiviteterna de 12senastesom av

naderna. Beklagligtvis kan inte analysen tillbaka i tiden eftersomlängregöras
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datainsamlingen för påbörjadesKulturbarometem först 1983. Utvecklingen
sedan så1970-talet i vida gårhär därför inte uttala sigtermer att om.

5.1.1 Index A konstområdeindelning efteren-

nedanståendeI diagram har vi placerat in de aktiviteterna14 i respektive
inom indexbildningmönster A:

Index A

Ord Bild Ton Social
aktivitet

Skriva dikter/ Teckna/måla Spela instrument Delta i
dagbok studiecirkel

Skriva artiklar/ Filma/ Sjunga i kör Sällskaps-
insändare fotografera dans

Teater, Museum/ Konsert Förenings-opera
utställning möte

BiografBibliotek

områdenafyra enskildaDe kan ordnas hierarkiskt efter hur förändringstor
fårinträffat. dåVi följande basaktivitetsnivålista minstsom en av

gångaktiviteterna månaderna:minst de 12senasteen

Index A
1983-1986 1990-1992

Ton 59 % 65 %
Bild 87 % 90 %
Social 76 % 77 %
Ord 75 % 75 %

förändringenDen har skett på musikområdet och andelenstörsta personer
sig tonkonsten i form konsertbesök ellerägnat muikverksam-som av egen

århet under har ökat med 6 procentenheter. Ursprungsnivån i detta indexett
också relativt mindre övrigadeän tre.var

Även andelen befolkningen åt bild någonsig i form har ökatägnatav som
denna andel redan tidigare mycket hög. Andelen sysslat medtrots att var som

ord i den begränsade omfattning vi här tagit hänsyn till ingårbokläsningsom
inte liksom någonhar andeln sig social aktivitet legat kvarägnatsom

nivå tioårsperioden.tämligen hög under
Gör vi motsvarande lista olikade indexen frekvent aktivitetsnivåöver

minst aktiviteterna fårde 4 veckorna vi följande resultat:senasteen av
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Index A
1983-1986 1990-1992

Ton 31 % 35 %
Bild 59 % 63 %
Social 52 % 53 %
Ord 51 % 51 %

Det ökade antalet människor sig respektiveägnat bildkonstton-som
tydligt den frekventaäven aktivitetsnivån nivån härävensyns natur-om

ligtvis blir bådalägre. De index påverkatsinte årsbasis harnämnvärtsom
inte heller förändrats den frekventa aktivitetsnivån.

indexeringsanalysenI ocksåhar vi specialstuderat olika undergrupper i be-
folkningen med avseende utvecklingen tvåtid i de indextypema.över Vi
har delat in befolkningen åldersgrupp,efter kön, utbildningsnivå, familje-
situation boendeort. såI samtliga befolkningsgrupper före-samt gott som
kommer rörelser övertid. I genomsnitt har rörelser skett i ungefär hälften av
indexberäkningarna. Alla undergrupper i befolkningen berörs inte lika
mycket. Vi kommer här beröra förändringarnärmare inom de däratt grupper
rörelserna varit eller anmärkningsvärda.sättstora annat

Diagram 5.1.1 Förändring för 45-64 år mellan 1983-1986 ochgruppen
1990-1992 andel under åri deltagit någoni kulturaktivitet inom olikaettsom
konstområden.

WL
UBild 1983-86

I 1990-92

Social aktivitet
lI I I | I I0 20 40 60 80 100

Källa: Tabell 5.1.la

Den och entydigastörsta förändringen har inträffat inom ålders-mest
år. två45-64 I variablerna inom Index A, Bild och Ton, har bas-gruppen av

aktivitetsnivån ökat med fem procentenheter eller mer.
Bland index för frekventa aktiviteter har ökningen varit ännu mer om-

fattande. fyraAlla de frekventa beräkningarna för Index A tyder attav man
har rekryterat till kretsen flitigt aktiva och ökningarna ärnya personer av
många gånger ganska stora.
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Diagram 5.1 Förändring för 45-64 år mellan 1983-1986 ochgruppen
1991-1993 andel under deni månaden deltagit någonisenastesom
kulturaktivitet olika konstomräden.inom

...omm
11983-86Bild

I 1990-92

Social aktivitet %
I I Il I I |0 10 20 30 40 50 60

Källa: Tabell 5.1.2aTabell 1 l a.

hushålletinte iI den har barn ungefär detsammaär mönstretgrupp som
år. Också45-64 hushålletför bland har barn i harsom gruppen vuxna som

Småbarnsföräldrarna,tioårsperioden.det skett del rörelser under haren som
basaktivitetsnivååtminstone förskolebarn hemma, har ökat sin bildensett

område basnivån i indexbildningens sociala aktivite-och minskatoch tonens
påfrekventa aktiviteter andelen kraftigtBland indexen för har ökatter. man

området frånbild 55 aktiva till 75 % regelbundna eller be-% utövare-
sökare.

årharSkolbarnsföräldrarna, dvs. endast barn 7över menpersoner som
ocksåår rörlighet. förunder 18 i hemmet visar ganska Men dessastor perso-

områdetminskat bild.har andelen frekventa eller besökareutövarener
Då totalbefolk-tittar boendeort finns likheter mellanvi slutligen stora

boende i inte de storstäderna. Dennaningen och ärtätorter tresom grupp
också befolkningen. vi ökning basaktiva bild- ochden i Härstörsta ser av

ocksåtonområdena. andelen frekventa bildensfinns ökningDet om-en av
råde.

mångaåt.skiljer sig Stockholm har ökningar ande-storstäderna IDe tre av
indexbildningarna. Malmöl-aktiva inom för de Ilen ägt trerum ramen

Göteborgs-ornrådet området många gångerbild minskandehar däremot en
såväl basaktivitetsnivå nivå.frekventbesökare ellerandel utövare, som

tillåter skiljer Malmö och Göteborg.inte uppdelningMaterialet en som

personligindelning efter gradIndex B5.1.2 aven-
verksamhetstypmedverkan och

fårindexbildningenefter den andrakulturaktivitetemafördelar de 14Om man
följande mönster:man
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Index B

Eget utövande i form Besöksaktivitet på:av:
konstnärlig Skriva dikter/dagbok Teater, opera
verksamhet

Teckna/måla Konsert

Spela instrument

Sjunga i kör

bildnings- Skriva aniklar/ Bibliotek
verksamhet insändare

Delta Museum
studiecirkel utställning

Förenings-
möte

populärkulturell Filma/ Biograf
aktivitet fotografera

Sällskaps-
dans

områdenaDe olika indexbildningarna inom Index B kan ordnas hierak-
tiskt efter den relativa storleken förändringar. finnsHär detuppmätta
också något område med negativ utveckling.

Index B
1983-1986 1990-1992

Besök konstnärlig institution 65 % 69 %
Egen populärkulturell aktivitet 78 % 81 %
Egen konstnärlig verksamhet 43 % 44 %
Besök bildningsaktivitet 8 6 % 87 %
Besök bio 53 % 53 %
Egen bildningsverksanthet 37 % 3 2 %

Relativt uppåt har besök på konstnärlig gåttinstitution med ökningmest en
med fyra procentenheter. ökning ocksåEn registreras för populär-egen
kulturell verksamhet. bildningsverksamhetEgen rörelse ivisar motsatten
riktning minskning femmed procentenheter.genom en

För hela befolkningen har rörelserna i indexen måttligaemellertid varit och
deras inbördes påverkasstorleksrelation överhuvudtaget inte.

Gör vi motsvarande lista de olika indexen frekvent aktivitetsnivåöver
får vi följande resultat:
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BIndex
1983-1986 1990-1992

institutionBesök konstnärlig 24 % 29 %
aktivitetpopulärkulturell 5 2 % 56Egen %

bildningsverksamhetEgen 20 % 21 %
konstnärlig verksamhet 37 % 38Egen %

60Besök bildningsaktivitet 59 % %
bio 24 % 22Besök %

Även årsnivångår från besöken på konstnärligaigen. Dethär ärmönstret
aktivitetsnivånden populärkulturella ökat. Deninstitutioner samt egna som

pådeltagande bildningsaktivitet vi tidigare kommenteratminskning i somav
basnivån påfinns kraven aktivitet skärps. Slutsatsen blir deinte när att spo-

någonstudieförbundens verksamhet eller deradiska deltagarna i bl.a. som
återkommandegång går färre de deltagarnakurs har blivitenstaka attmen

mångaungefär lika tidigare.eller skribenterna är som

1983-198645-64 år mellan och5.1.3 Förändring förDiagram gruppen
någon kulturaktivitet olikaandel under år deltagit inom1990-1992 ii ettsom

besöksaktiviteter eller egenaktiviteter.

Egen
verksamhet
konstnärlig

bildning

11983-86populärkultur

IBesöksaktivitet 1990-92

konstnärlig

bildning

populärkultur %

60 80 10020 400

Tabell 5.l.3a.Källa:

Även förändringarna detaktiviteterför frekventadet gäller index ärnär
så små indexets in-tidfå. inträffatförändringar ärhela De över atttaget som

också här.ordning bevarasbördes
också förför Index Butvecklingen tidlåtit studier överVi har göra av

medelålders år,45-64befolkningen. I denolika undergrupper gruppen,av
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har andelen aktiva ökat med fem procentenheter för index-än tremer av
bildningarna. Det gäller konstnärlig besöksaktivitet, för populärkultursamt
såväl besök aktivitet.som egen

Diagram 5.1.4 Förändring för 45-64 år mellan 1983-1986 ochgruppen
1991-1993 andel denunder månaden deltagit någoni isenastesom
kulturaktivitet besöksaktiviteterolika eller egenaktiviteter.inom

Egen
verksamhet
konstnärlig

bildning

Elpopulärkultur 1983-86

Besöksaktivitet I 1990-92

konstnärlig

bildning

populärkultur %

Källa: Tabell 5.l.4aTabell 5.1.3a.

Bland index för frekventa aktiviteter har ökningen varit ännu mer om-
fattande för grupperingarna inom Index B. Undantaget besöks-ärtre av
aktiviteter bildningsverksamhet minskatunder tydligt frekventegen som
aktivitetsnivå.

basaktivitetsnivåGruppen äldre bam" uppvisar ökningarutanvuxna
påbara i indexbildningarna besök konstnärlig verksamhet. Dennaen av -

kvarstår aktivitetsnivå ocksåökning kraven skärps. finnsDet ök-om en
ning i frekventa besökare bildningsinstitutionandelen i den här gruppen.

hushålletBland har barn i har det skett flera rörelser undervuxna som
tioårsperioden. småbamsföräldramatydligasteDen bland gäller populär-egen

nivå. frånkulturell verksamhet frekvent Här finns ökning, 53 %storen
alltsåfyra fotat,sig detta de veckorna till 72 %,ägnat senaste somsom

småbarnsföräldrarfilmat eller varit och dansat 1990-talet. Andelenute som
årsnivå,ofta bildningsaktivitet minskat fulltsig har inteägnar egen men

så aktivitetsnivån.kraftigt frekventaden
Även frånskolbarnsföräldrarna har minskat den bildningsaktivitetenegna

slår påårsbasis47 % till 36 %. Minskningen inte igenom lika kraftigt
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aktivitetsnivå. På nivådenna har dock rnisnkatfrekvent andelen besökman
bildningsinstitutioner med fem procentenheter.

i Stockholm har ökat andelen aktiva sigDe boende ägnarsom egen
Även ofta-besökarekonstnärlig verksamhet eller besöker institution. insti-

Malmö/Göteborgs-områdetökat i Stockholm. I har däremot dentutioner har
såväl basaktivitetsnivåkonstnärliga verksamheten minskat fre-egna som

nivå. frekventa besöken konstnärlig institution har däremot ökat ikvent De
bådai eller städerna vi emellertidMalmö/Göteborg. Om det baraär veten av

inte.

Mångsidighet i kulturvanoma och samband med5.2

bakgrundsfaktorer

åldersgrupper ellerskillnader mellan kön, olikavanligt belyserDet är att man
utbildningsbakgrund med avseende kulturaktiviteter.med olikagrupper

förklaringsvariabler.variabler kombinerar dessa Detsällan skapasMer som
utbildningsnivåålder kopplade. sannoliktDetkänt och är nära ärär attatt en

också tillhör de äldre i samhället. Vikort utbildninghar vetperson som en
fåi kulturellt aktivaockså kvinnor regel än män,äratt mer mensom grupp

ålder alla kvinnor ikvinnornas ellervisat detta gällerdata har oavsett enom
åldersgrupp utbildning.viss oavsett

mångsidigheten och sambandenstudie i kulturvanomaSekretariatets av
från ULF-undersökningmaterial SCB:sbakgrundsfaktorer baserasmed ett

personliga intervjuer med totalt drygt 10 0001990-1991insamlat genom
låtit befolkningsgrupperdela in dessa i 24 olikaSekretariatet harpersoner.

utbildningsnivå olika deålder kombineras Var ochochdär kön, sätt. en av
i60 och 650 000mellan 000olika representerar personergrupperna

låtit dessa befolkningsgruppersbefolkning. Totalt har vi analyseraSveriges
ingått undersökningen.kulturaktiviteter iolikauppdelade de 17 somvanor

svåröverskådligt har sekretariatetblirEftersom material denna typett av
bearbetningen användsvidarebearbeta det. I dendärefter valt snävareatt en

aktiviteterna. I bearbet-omfattar 12 de 17kulturdeñnition en annanavsom
i särskilda tabell-ingår material finns redovisat densamtliga Alltning 17.

bilagan.
indexeringsstudienföregående redovisadei avsnittjämförelsen med denI

handlar dock analysvariabler. Detingår många delvis överensstämmande om
finns.varför vissa skillnadertvå undersökningarfrånmaterial helt separataav

ingår säll-dans i formindexeringsstudieniexempel kanSom nämnas att av
folkdans.ingår konstdans ochavsnitt dans i form-i dettaskapsdans av

såvaldaingår kulturdeñnitioneni denaktiviteterna är12 snäva attDe som
vilkaegenaktiviteterfått besöksaktiviteter och ärvi att:sexsex

98



Intresse och deltagande på kulturområdet helhetsom

på teater-
besöka konstutställning-
besöka någon utställning någotellertypannan av museum-

konsert-
besöka biblioteket-

bio-

spela instrument-
sjunga i kör-
dansa folkdans eller konstdans-
rita målaeller-
skriva dagbok eller dikter-
läsa böcker-

De aktiviteter ingårdessutom i analysen med den vidare definitionensom
är att:

delta i studiecirkel-
lyssna grammofon-

sig fotograferingägna eller filmning-
läsa tidskrifter-
läsa Veckotidningar-

Inom varje enskild kulturaktivitet har vi rangordnat de befolknings-24
Det betyder vi hänsyn till inbördes ordning vadatt targrupperna. gruppemas

beträffar aktivitet inte till andelen inom iutövare sig högärmen om en grupp
låg.eller Den aktiva har tilldelats 24 och den minstmest rangpoänggruppen

aktiva fick Varje aktivitet har tvårangpoäng rangordnats nivåerolika -
dels alls sig den under loppet 12-månadersperiod,ägnat delsom man av en

gångsig månaddenägnat eller oftare. Observera alltsåom man atten per
aktiviteten frågai iäven och för sig eller besöks sällanutövas uttryckt iom

andel befolkningen finns det alltid aktiviteten iutövar störreav en grupp som
utsträckning andra.än

För och de 24 bakgrundsgruppema har vi sedan kunnat beräknavar en av
för de enskildarangpoängen aktiviteterna. Med den kultur-snävasumman av

definitionen blir den teoretiskt maximala 12 24 288rangpoängen och denx
lägsta tänkbara 12, vilket skulle innebära varit minst aktivatt samma grupp
inom ingåendesamtliga aktiviteter. På motsvarande blir den teoretisktsätt
maximala 408 och den lägstarangpoängen 17 i analysen med den vidare
kulturdeñnitionen. Detta index, baserat rangpoäng, anger om en grupp av
individer mångsidiga i sitt kulturutövande.är Hög indikerar alltsårangpoäng

många eller flitiga i fleraär utövare, olika aktiviteter.utövare, Sannoliktatt
förhållandegäller detta individerna,även i den här analysen dataärmen

analyserade gruppnivå, inget annat.
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årsbasisha hög andel aktiva förbefolkningsgrupp kanEn utan atten
också betyder detha de flitigaste eller besökarna. Detden skull utövarna att

dåfår relativa placering beräknassjälvklartinte poängenär att sammaman
aktivitet tittaralls harandelhur utövat närstor som mangruppen som enav

tillhör de flitigavilka utövama.som

Mångsidighet uttryckt form för 245.2.1 iDiagram rangpoängav
ordnade efter andel aktiva 12 kulturaktiviteter.ibefolkningsgrupper

Utövande eller besök ska ha skettmed kulturdefinition.valdaAktiviteter snäv
månaderna.12senaste

poäng
300 -- 268

254247242250
211200200195199

200 -- 170178
153156

150 131.. 26119
10594100 8480-.

625851
50 --25

0
Egågâååooåjoooogggäuåågggg

Vésêtêsissäsiåâaääartsäêä| V |
bé2 zV V ÖlÖllf V1 in54 V1 . V1 - Ir;2 g z2 - v-v v 04 rur F u -gE 2 g g2 ME2 2 M M 2 2 2 :c :c s:

Tabell 5.2.laKälla:

Vissaframgår spännvidd.finnsovanstående detdiagramAv storatt en
genomgåendeandraaktiviteter,genomgående ranking allahöghargrupper
kulturområdeandel aktivadärlåg. betyder ärDet ettstoratt engrupper

25 harområden. Medockså andra rangpoängsummaofta aktivaär en
mycketlågutbildadepensionerade männen350 000de än svagenmer

kulturdefinitionen.denolika delar medkulturlivets snävatillrekrytering
åldersspannet 25 tillutbildning imed kort600 000Ytterligare männärmare

år 60samlar mindre64 rangpoäng.än
med kvin-tillsammansutbildning tillhör,sig ibefinnerkvinnorUnga som

andeluppvisaråldrar, dei alla störstutbildningeftergymnasialmed somnor
vårifår 200flerområden. rangpoängmånga änDessaaktiva grupper

beståendeden mänungefär likaanalys. Denna är stor avsomgrupp
950 000.del ellernedreskalans100
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Studerar bakom de olika kanmönstret rangpoängen mön-attman man se
lågutbildadeför år25 eller äldre för de pensionerademän kvinnor-stret samt

utbildningmed kort bättre de äldsta kvinnornastämmer överens änna om
jämförs jämnårigamed kvinnor med högre utbildning.

Utbildningen faktorden tydligast utslag i detta material, därnästär som ger
ålder. fråga ålderkön och minst I skillnaden mellan de 16-är störstom unga

år åldersgrupper.24 och övriga
I andra analysbild har vi studerat rangpoängfördelningen utgångs-meden

frånpunkt frekvent deltagande med den kulturdeñnitionen. Idensnäva övre
delen skalan sker förskjutningar mellan de olika imänav grupperna men

medelåldern eftergymnasial fårmed utbildning fler 200övre än rangpoängnu
och ingen placerar sig ofta bland de minst aktiva bara hargrupp en grupp-

lågutbildademindre 60 de pensionerade Mer hälf-än rangpoäng, männen. än
något påde 24 har flyttat sig skalan, ingen har för-ten av grupperna men

framåt tvåändrat sin relativa position med 3 eller tillbaka.än steg stegmer

MångsidighetDiagram 5.2.2 uttryckt form föri 24rangpoängav
befolkningsgrupper ordnade efter andel aktiva 12 kulturaktiviteter.i
Aktiviteter valda med kulturdefinition. Utövande besökeller ska ha skettsnäv

månaden eller oftare.senaste

poäng
300--

239245250-
209219221

198200" 1738°l82
I64

148134142150.. 1287126

82888893ICO-u.
6562

4850

0

EEEE8EE3S§E§H°8883888§88sia?åa3â°emm°våaeåaååeI r t WN v |NVaq- | q-
vE-Növäátøm nnJinsÅ-n-n-nNw -sn:A §4tru 1cd r- Cu 1ru -- -8: :I :ÅEEM :d 2 3454:4222 2

Källa: Tabell 5.2.2a

då påTotalt minskar sin10 de 24 kravenrangpoängsummaav grupperna
aktivitetsnivå från årsbasis månadenökar till eller oftare. Femsenaste av
dessa minskar sin med 20 Det skolpojkarrangpoängsumma än poäng. ärmer 101
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ålder år åldernutbildade i 16-24 kvinnor i 25-eftergymnasialt män samtsamt
år gymnasieutbildning minskarmed eller högre Fyra44 mest.som av grup-

20. Samtliga pensions-förbättrar sin med är överrangpoäng änmerperna
utbildningsnivå.åldern gymnasialförgymnasial elleroch har

förhållande de i debör uppmärksammasEtt är männen,att unga somsom
får eftergymnasial utbildning, placerarfall i dag gymnasial ellerallra flesta en

aktivitetsnivån.lågt särskilt vid den högarelativt rangskalansig
påverkasaktiviteter används,vidare kulturdefinitionen med 17denNär

alls ytterligareolika bakgrundsgruppema knappastordningen mellan de attav
året.till deltagande detkulturaktiviteter inräknasfem när senasteman ser

inbördes, för-byter visserligen positionSammanlagt 18 grupperna menav
två uppåt nedåt påeller ellersker, med undantag, baraflyttningen ett stegett

med eftergymnasial utbildningpensionerade kvinnorskalan. Undantaget är
fyraflyttar steg.nersom

aktivitetsnivån vidarePå eller deltagit ofta sker med denha utövatatt
24aktiviteter ompositionering 12 dekulturdefinitionen med 17 aven av

två uppåt ellerinskränker sig till ellerförändringen ett steggrupperna men
kvinnor med förgymnasialnedåt för pensioneradeskalan med undantag

utbildning flyttar steg.tresom ner
många välutbildade, allätare" kultur-blir främstSlutsatsen äratt yngre,

många olika kultur-området får inomdärigenom hög andeloch utövare
inte regelbundet eller ofta.emellertid i regelaktiviteter. Utövandet sker

pensionsåldem sig kulturaktiviteter däremotPersoner ärägnaröver som
positionvilket stärkerregelbundna besökare ellervanligen utövare gruppens

aktivitetsnivå graderaskravennär upp.
identifiera vilka deltar ihär slaget hjälperanalys detEn att storsomav oss

kulturaktiviteter, den inteutsträckning i olikaeller liten svaretmen ger
avstå. behövs ytterligare,för deltagande eller för För detmotiven sig attvare

hellerdjupgående, studier olika motivering. Inte ger enav gruppersmer
behållningnågon uppfattning vilkenbearbetning det här slaget om manav oss

behållningenBåde faktorermotiven ochsitt deltagande.har är somav
studier.belysas i framtidaskulle behövanärmare

varaockså slags analys base-värdefullt kunna dettaskulleDet att upprepa
individuellt möjligt inomtordeberäknad aktivitetspoäng. Dettrad varaen

databaser.för existeranderamen
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5.3 Jämförelse mellan olika socio-ekonorniska faktorers
betydelse

Något metodenom

För kunna studera förklaringvärdet hos vissa bakgrundsvariableratt har vi
regressionsanalyserlåtit genomföra logistiska

Syftet med metoden undersöka förklaringsvärdetär i vissa variabler, iatt
det här fallet utbildningsnivå, förhållandei någontill variabel, i det härannan
fallet kulturaktivitet. Alla andra variabler, ålder,kön och hålls konstanta.t.ex.
Logistisk regression möjlighet arbeta med s.k. oddskvoter.attger oss

utgår frånMan referensgrupp, i regel den troligen har lägst aktivi-en som
tetsnivå, och relaterar alla andra vårtill den. I analys har vi använtgrupper
förgymnasialt utbildade, icke facklärda arbetare yrkes-ärsamt personer som
verksamma inom serviceyrken, eller petroleumbranschsten-gruv-, som
referensgrupp.

förgyrrmasialtDe utbildade jämförs i analysen med gymnasieutbildade och
eftergymnasialt utbildade. ickeDe facklärda arbetarna jämförs med facklärda
arbetare, tjänstemän på nivåer,olika företagare studerande.tre samtegna
Yrkesreferensgruppen slutligen, jämförs med i akademikeryrken,personer
socialt arbete, administrativt arbete, inom handel, tillverknings-transport,
industri och lant-/skogsbruk.

Måttet oddskvot alltid värde för1,0 referensgruppen. Jämför-antar ett
måttvärden i sig hur mycket troligareär det i denär attgmppemas man

aktuella finns med bland dem deltagit i eller denutövatgruppen som
kulturaktivitet studerats. Ju högre oddskvot desto starkare förklarings-som
värde hos variabeln.

Syfte med valet metod och uppläggning analysenav av

Avsikten vårmed oddskvotanalys få mått den inbördesär relationenatt ett
mellan utbildning, yrke och socioekonomisk förklaringar till del-status som
tagande i kulturlivet. De har visserligen starkt samband med varandra,ett men
vilken dem intresse.väger ärtyngstav som av

Eftersom skolsystemet förändrats under hälften 1900-talet finns,senare av
tidigare påpekats, också åldersamband mellan utbildningsnivå.ochettsom

sådanFör eliminera effekt har oddskvotanalysen genomförts be-att en

2 Logistisk regressionsanalys multivariat analysmetod där slutresultatetär en
sannolikhetsberäkning uttryckt i s.k. fått lånaoddskvoten en- -terminologi från spelteori och vadslagning. Oddskvoten förhöjdaanger

sannolikheter för visst beteende för människor i jämförelseett en grupp
med Ju högre oddskvot desto sannolikhet juststörre atten annan grupp.
den visar det studerade beteendet. Däremot inte oddskvotengruppen ger

på mångahur de eller 103hur skulle kunna bli.är storsvar gruppen



1995: 85SOU

16-bearbetningen har detvå åldersgrupper. Iiuppdeladfolkningen yngsta
äldre uteslutits. Denår 65 ochoch de äldsta24 grupperna somyngre av

således grundskole-år omfattasoch25-44med i analysenvi har är av
år medgammal,45-64äldremedan denreformen personerrymmergruppen,

utbildningsnivå.lägstatraditionella folkskolanden som
varför vi ville elimi-särskiljande variabelviktigoftabetraktasKön som en

yrkesrelaterade variablerna.ochutbildnings-den deeffekten avnera
utbildningför variablerna kön,således antingenberäknatsOddskvoter har

tvådeanalyseras medanvariabelbearbetning därsamtidig-ieller yrke enen
och socio-ekono-utbildningvariablerna kön,konstanthålles eller förandra -

starktuttrycks i talOddskvoteninskränkning.medmisk somstatus samma
vårt fallvariabel iför utfallet isannolikhetökningenförenklat enavanger

någon variabel här bak-iföljd egenskaper-tillkulturaktiviteter annanav -
grundskaraktäristika.

besökskaraktär be-kulturaktiviteterför fem olikahar gjortsAnalysen av -
bibliotek.ochkonsert,sök bio, teater, museum

ochutbildning, yrkerelationen mellanstuderaroddskvotanalysernaI som
förgymnasialtill 1.0 försannolikhetensocio-ekonomisk har sattsstatus man,

eller gruv/-serviceyrkeninomarbetefacklärd arbetareickeutbildning, samt
sten/petroleumbransch.

Resultat

regressionsanalysmed logistiskstuderatskulturaktiviteterde femAlla som
benägenhetskillnadersignifikanta i25-44 år,blanduppvisar personer,yngre

åldersgruppen haräldreutbildning. denberoende på Iaktivitetendelta iatt
biblioteks-konsertbesök ochvariablernaendast förbetydelseutbildningen

biblioteksbesök oavsettbeträjfarvariabel vadåtskiljandebesök. Kön är
socio-ekonomiskiVariationerbland yngre.teaterbesök statusochålder

kulturaktiviteter förideltaskillnad i benägenhetsignifikantingenuppvisar att
nivåer de harblandolikatjänstemänåldersgruppen,den äldre yngremen

Även inom olikabio och konsert.besökasannolikhetökad teater,att
kulturaktiviteterolikadelta ibenägenhetökadförekommeryrkesgrupper att

ålder.beroende
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Utbildningens betydelse5.3.1 förklaringsvariabel tillDiagram som
bland år.skillnader mellan kulturaktiviteter 25-44 F örklaringsvärdetpersoner

oddskvoter den benägenheten deltauttryckt form relativai visar iattav
fråga för respektive utbildningsgrupp. Oddskvot 1.0kulturaktiviteten i

utbildadetillsätts referensgrupp, idetta fall förgymnasialt personer.en

Oddskvot
6,00

5,00

I Förgymnasial4,00

El Gymnasial3,00

I Eftergymnasial2,00

1,00

0,00
|-

är- å 5
5

Källa: Tabell 5.3. 1a

bio inte signifikanta iför varierande benägenhetOddskvoterna äratt
något benägenhet blandäldre, visar klart högrefall bland yngre per-men

bio jämförteftergymnasial utbildning besökamed gymnasial eller attsoner
utbildade. 50 % förhöjd chansmed förgymnasialt Det änär att enmer

år 3,525 och 44 varit bio ochgymnasieutbildad mellan nästanperson
i jäm-gånger för har eftergymnasial utbildningsannolikhet denstörre som

ocksålågutbildad ökadBland de det be-förelse med ärperson. yngreen
socio-tjänstemän jämfört med alla andranägenhet för biobesök bland lägre

inom akademikeryrken,ekonomiska för verksammasamt personergrupper,
socialt/vårdande arbete.administrativt, kommersiellt eller

25-teaterbesök visar blandför variabelnOddskvoterna att yngre personer,
i utbild-år, till andelen besökareligger starkaste förklaringsvärdet44 det

åldersgrupp harningsnivån. eftergymnasial utbildning i dennaharDen som
förgymnasial utbildningjämfört medoddskvot 3.3 med sompersoneren

gångerdet 3,3 högrealltså sannolikhetstalet 1.0. Det betydertilldelats äratt
låg-jämfört medteaterbesökaresannolikhet högutbildad äratt enen person

Även sannolikhet för teaterbesökgymnasieutbildning ökadutbildad. geren
sannolikhet för50 högre1.5. betyder det %med oddskvot Det är ettatten

åldersgruppen år25-44ibland gymnasieutbildade änteaterbesök personer
också förålder. ökad sannolikhetlågutbildade finnsför i Detde ensamma

lägremed denna oddskvotkvinnor jämfört änteaterbesök bland ärmän, men 105
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Ävenden för utbildning, 1.4. bland högre tjänstemän i den ålders-yngre
benägenheten besökaär högre i jämförelseavsevärt medatt teater ängruppen

andra och verksamma inom administrativa eller kom-grupper personer
Äldremersiella ocksåyrken skiljer sig signifikant från övriga yrkesgrupper.

har inga signifikanta oddskvoter.personer
För konsertbesök sannolikheten blandär förhöjd deyngre personer om

har högre utbildning likasåoch måttligt förhöjd bland lägre och medelhögaen
Ocksåtjänstemän. inom akademikeryrken och i kommersiellt arbetepersoner

har signifikant oddskvot tyder förhöjd sannolikhet för konsert-en som
besök.

Det starkaste sambandet mellan utbildning och kulturaktiviteter finner vi
bland besökt gångerDet 5,5 högreär änyngre personer som museum. mer
sannolikhet eftergymnasialt utbildad varit för-att änen person museum en
gymnasialt utbildad. Socio-ekonomisk visar inga signifikanta skill-status
nader mellan och bara akademikeryrken urskiljer sig bland yrkes-grupperna

äldreDen har inga signifikanta skillnader någonigrupperna. gruppen av
bakgrundsvariablema.

åldersgrupp,Kvinnor, har ökad benägenhet för besök bibliotek.oavsett
Utbildningsvariabeln uppvisar signifikanta samband inte variabeln socio-men
ekonomisk Akademikeryrken ökad sannolikhet båda åldersinter-istatus. ger

socialt/vårdområdetvallen och yrken inom likaså, då bara blandmen yngre
personer.

Sammanfattningsvis den logistiska regressionsanalysen tydligager svar
utbildningens förklaringsvärdestarka bland år.mellan 25 och 44personer
Denna variabel särskiljer beteendet för alla de studerade kulturaktivitetema
medan yrke eller socio-ekonomisk inte systematiska visstatus ärsamma

dåsärskiljande. Ett undantag yrken med teknisk,är naturvetenskaplig, sam-
hällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, i samtliga kulturvariablersom
visar starkt samband med kulturaktivitetema. Kön relativt mindre särskil-är
jande förklaringsvariabel. ocksåBland de äldre finns samband medsom ut-
bildning och akademikeryrken och hög oddskvot tvåför de fem studeradeav
kulturaktivitetema besök konsert och bibliotek.-

också låtitVi har kompletterande oddskvotanalys bara förgöra kvinnor.en
Analysen gjordes åldersgrupperkvinnor i samtliga och antalet studerade
variabler utvidgades enligt den vida kulturdefinition också användes isom
analysen befolkningsgruppema i avsnitt 5.2. Variablema konstdans ochav
körsång, fåhar i befolkningen uteslöts dock bearbetnings-utövaresom av
tekniska skäl.

ingårDe bakgrundsvariabler i ålder,analysen socio-ekonomiskärsom
fysisk rörlighet.status samt

framgår åldersgruppanalysen någonAv varje någraaktiv i elleräratt mer
kulturvariabler den relativt referensgruppen år,gamla 75-84än de yngsta

gårkvinnorna i mycket utsträckning 25-44-årigabio ochstörre även
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Övrigaoftarekvinnor tillhör biobesökama. skillnader mellan gällergrupperna
i samtliga fall egenaktiviteter. Ju desto sannoliktär attyngre man mer man

måla, medelålderssig fotografera eller lyssna fonogram. Deägnat att
från åldersgrupperskiljer sig andra oftare läsa tidskrifter.attgenom

socio-ekonomiska variabeln visar kvinnligaDen tjänstemän mellan-att
nivå i icke facklärdautsträckning de arbetarna har sig 10större än ägnat av
de 15 aktiviteter studerats. Studerande kvinnor har högre sannolikhet attsom

sig aktiviteterna och de kvinnliga högre tjänstemännenägna ägnarsex av
sig aktiviteterna icke7 de 15 vad facklärda arbetare Förän gör.mer av

mellannivå ingår såhögre tjänstemän eller tjänstemän alla eller gott som
alla aktiviteter betyder besök kulturinstitution. De studerande harsom
signifikant benägenhet besöka bio och bibliotek.större att teater samt

Sammanfattande iakttagelser5.4

avsnitt vi utvecklingen i kulturlivetI detta har analyserat deltagandet ettav
övergripande plan. Genom konstruera index bearbeta tillgängligaatt samt

fåruppgifter undergruppsindelning vi viss indikation utvecklinggenom en
tid, vilka aktiva och hur starkt förklaringsvärdet iäröver ärgrupper som

olika bakomliggande oberoende variabler.
mångsidighetenVi har studerat förändringar i kulturvanorna tid, iöver

olika och samband med olika bakgrundsvariabler detsamtgruppers vanor
relativa förklaringsvärdet i antal utbildningsrelaterade bakgrundsvariabler.ett

aktivitetsnivånTotalintrycket generellt hög i Sverige ochär äratt att man
lO-årsperioden någralyckats intresset ytterligare förunder den ökasenaste

kulturområden. påpekasSamtidigt kan vi de skillnader brukarattse som
bestå fåmellan olika befolkningsgrupper tycks undantag. Vimed verkarett

medelåldersfler aktiva och äldre.
då årsDen 1974 kulturpolitik fastlades, de ut-grupp som var ung som nu

45-64-åringar, många punkter förändrat sinagör ärgruppen en grupp som
kulturområdet. Vi naturligtvis inte uttala huruvidakan ettvanor oss om

påverkanfundera inte underäkta samband föreligger, kan över ommen man
spår dåårende första med kulturpolitik bland de alldelessatte etten unga

möjligensärskilt skulle behöva studeras och resultaten kanDetta närmaresätt.
måste förbekräfta varje tidsperiod vinna sina kulturenhypotesen att unga

målmedvetna insatser.genom
förklaringsvärdet i utbildningsvaria-Ett tydligt resultat det starkaärannat

hållaslår i minnetbeln. särskilt igenom lband de Man bör dockDen attyngre.
vidare fördet skillnad den inte hade möjlighet studeraär attstor grupp som

årsår och den inte studerar vidare i dag. Tolv20 eller 50 sedan grupp som
skolår obligatoriskt.skolutbildning erbjuds de allra flesta nio Detårnumera -

skolutbildning ständigt minskar. Denbetyder har kortdels den 107att grupp som
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årskolan efter niolilla lämnar eller kortare tid inte jämförbarärgrupp som
ocksåkorttidsutbildade. konsekvens dettamed äldre En kulturpoliti-är attav

måste nå ocksåfinna har ambitionenken denna min-vägar attnya om man
skande grupp.

pensionsåldemmedelålderni eller finns breddBland övre storpersoner en
kategoriseras förgymnasialtinom den mycket utbildad.stora grupp som som

förklaringssambanden finnastydligt de starkaste tycks mellanDet är att
utbildning och olika kulturaktiviteter. De socio-ekonomiska skillnaderna eller

ocksåi yrkesval tycks spela relativt mindre roll. Det tycksskillnader en som
också såmindre utbildningkön spelar relativt roll det deän även är attomom

lågutbildadeaktiva och de aktiva välutbildade kvinnor.minst män ärär mest
Även svårttidrörelser i kulturvanoma kan konstateras detöver är attom

förda kulturpolitikenvilken utsträckning dessa rörelser beror denvärdera i
fall kan antagligen med säkerhet uttala det inteeller inte. I vissa attoss om

sådanfråga effekt. gäller de relativt ökningarnaDetär t.ex. stora avom en
någon-område. musikintresse emellertidmusikens Ett växandeintresset är

på. Mångakulturpolitiken fast människors kulturella kontakterting för att ta
musiken.i dagäger genomrum

gåttbildningsaktivitetentydlig trend i materialet denEn är att egnaannan
utbildningsnivåneffekt ökar iDelvis kan dettatillbaka. att sam-vara en av

också människor minskad efter-avspeglar sig blandhället, här ungamen
frågan studieverksamhet, ökade kostnader förfolkbildningens traditionella

föreffekten minskat utbud. Inom detdeltagaren parallellt med ettav ramen
ingår också aktiviteter skrivabildningsverksamhetindex rör attsomsom

utvecklingen denartiklar. särskild granskninginsändare och En avav
någon minskad aktivitet bland För-tyder emellertid intevariabeln yngre.

i kurser och studiecirklar blandklaringen ligger i minskat deltagande yngre.
ocksåemellertid andra kulturpolitiskaRörelser i denna aktivitet kan ha än

sådanpåexempelKvinnors ökande förvärvsarbetsgradorsaker. är en
efterfrågan ocksåmåttligt studiecirklar kanrelativt minskadförändring. En

avgifterna vilket i sineller ökarorsaken till utbudet krymper turatt attvara
befolknings-deltagare i olikatill relativt rörelser i andelenkan leda större

grupper.
kulturområde också tid.Verksamhetsinnehållet på förändras överett

uppsättningar, i mindremed andraExempelvis arbetar i dag typerteatern av
jämfört för 20 sedan. Vidfärre föreställningar medoch medsalonger även

såledestvå aldrigvid tidpunkter kankulturaktivitetjämförelser manav en
utgå från lika.allt äratt annat

förenklade.blir med nödvändighetslag vi härAnalyser det ägnat ossav
ocksåstår vill intill budsdet den möjlighet vägaSamtidigt är mansom om

situationsrelaterade.många individrelaterade ellerolika variablereffekten av -
verklighetsbildsinockså möjlighetska haläsaren stämmaFör attatt aven

område.områdekulturområden övergår igenom förvi tillolika attnu
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Teaterområdet karaktäriseras av
intresserade ganska liten 5andelen mycket %ärteateratt av av-

befolkningen,
påbefolkningen varit minst teaterföre-ungefär 40 %att enav

år,ställning under ett
någonbefolkningen amatörteaterföre-ökande andel settatt en av

året,ställning under det senaste
institutionsstruktur, omfattar helt statligtrikstäckande tresomen

Operan i Stockholm ochfinansierade institutioner Dramaten,-
övriga teaterinstitutioner flertaletRiksteatern 27 ärsamt varav-

länsteatrar,
60 har statligafinns 150 friadet teatergrupper,att varav caca

bidrag,
utgår teaterändamåltill andrastatliga bidrag vissaävenatt som

Vadstenaakadernien och Marionetteatem,Drottningholmsteatem,
finns litet antal privatteatrar, framför allt belägna idet ettatt

Stockholm,
konstornrådeteaterområdet detdet enskilda uppbärär mestatt som

statliga finansieringen de regionalaomfattande stödet attmen av
fråntill delen sker med bidrag kom-teaterinstituionerna största

landsting,ochmuner
teaterområdetorganisatoriska strukturen stark,den är

arrangerande teaterföreningar, de allra flestadet finns nätettatt av
Riksteatern,lokala föreningar inom

också fungerar teaterföre-studieförbunden arrangöratt som av
ställningar,

Skådebanan pedagogiskt och biljettförmedlande medarbetaratt
målsättning tilllocka teatern,att nya grupper

amatörteaterverksamheten ökat under perioden,att
också minskadi radio och television och där möterteater ges en

publik.alltjämt stormen
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6.1 Befolkningens intresse för teater

I olika undersökningar åren framkommer har starktatt ettgenom personer
intresseintresse för mångarelativt har visst Mindreteater, att ett änmen

5 % befolkningen sig mycket intresserade ochteaterav uppger ytter-vara av
ligare 15 % sig ganska intresserade. Ca 35 % befolkning-ca uppger vara av

klassificerar sig själva måttligt intresserade. Intresset för lägstären teatersom
bland barn ungefär konstant i den befolkningen ålder. Ioavsettmen vuxna
särklass starkast det bland de välutbildade med eftergymnasialär utbildning.

någonCa 40 % befolkningen har teaterföreställning året.detsett senasteav
dådominerarTre befolkningen får vilken slagsnämnaspontant tea-genrer

intresserar dem komedier, musicaler och klassisk Detter teater.som senare-
återfinnsintresset dock huvudsakligen bland med eftergymnasialpersoner

Tvåutbildning. andra samhällsinriktad och där-nämnsteatergenrer opera- -
få totalt 2 respektive % befolkningen.1 innebärDet iemot settav av-

individer räknat 100 000 potentiella påbesökarenärmare och kanskeopera
150 000 för samhällsinriktadär Den samhällsin-teater.personer som vunna
riktade har intresserade bland eftergym-större medteatern en grupp personer
nasial utbildning där uppgivit7 % intresse för Det uppgivnaspontantgenren.
operaintresset utbildningsnivå.oberoendeär av

6.2 Utbud teaterav

6.2.1 Utbudets omfattning geografiskaoch spridning

åtminstoneTeaterföreställningar någotvisas i dag vid tillfälle år i de flestaper
landets kommuner. Antalet fasta teaterinstitutioner har fördubblatsänav mer

sedan 1974.
nuvarande länsteatrar femAv har sitt i Riksteaterns tidigare fastaursprung

regionala ensembler ombildats Tvåtill regionala teaterinstitutioner. teat-som
Blekingeteatem och Kronobergsteatem, har ihoplagt sina verksamheter irar,

nuvarande Kronobergsteatern. En teaterinstitution Norrköping/Linköping-
stadsteater har under perioden ombildats till regionteater. Ett de i dagpar av
statsunderstödda regionala teaterinstitutionema har förflutet friaett tea-som

med statligt stöd. Det gäller Skaraborgsteatem med hemmascenen itergrupper
iSkövde, Byteatem Kalmar Folkoperan i Stockholm. Sammantagetsamt

betyder detta regionalisering inte alltid inneburit tidigareatt teaterns att ett

1 NylöfNordberg J G 1987: Kulturbarometern detalj:i Tema Teater.
kulturrådPUB Informerar I Sveriges Radio/PUB i samarbete med Statens

samt
NylöfNordberg J G 1992: Kulturbarometern detalj:i Tema Teater.
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teaterlöst län verkligen tillförs helt Regionaliseringenteater. teater-ny av
institutionerna däremot skapat ganska kompletthar landet.teatemät överett

6.2.1 Antal föreställningar totalt och utanför hemkommunen förDiagram
statsstödda respektive statsstödda friateaterinstitutioner teatergrupper.

Antal
00014 ..

AntalI|./ föreställningar.l./uø.00012
I f"..ea/

institutioner10 900

utanför-Jl-ázearrrzliy8 000
.". kommunen

6 000
Antal0nä0004 föreställningar
fria

2 000 teatergrupper--

OÃVaraV utanförO : : : i å :: : : : hemo xo m N 1-1- ox mzx m Q Q QQ Q Q Q kommuneni l Q
O W ÖlO OO V7CU V3 v FOO ® OO Ch C G Ol l l Q Q QQ Q Q Q Q Q Q

Tabell 6.2.1aKälla:

många teaterinstitutioner har antalet föreställ-Trots tillkomsten nyaav
förändrats litet perioden. för-erbjuds publiken ganska under Enningar som

20-års-teaterinstitutioner funnits med under helaklaring till det deär att som
frånföreställningar drygt 000 till knappt 9 000perioden har minskat sina 11

föreställningar totalt. förekommer dock variationer mellan enskildaHär stora
institutioner har ökat antalet föreställningar medan andra minskat.delen-

Riksteatern Musikteatern i Malmö för.Största rninskningarna och Attsvarar
Riksteaterns föreställningverksamhet minskat ombildandet degenom av re-

ganska naturligt. Riksteatern har dock minskat sin fö-gionala ensemblema är
från spelåretreställningsverksamhet i samtliga län i landet knappt 4 400

spelåret Spelåret 200700 1993/94. 1991/92 med l1973/74 till drygt 1 ca
vågdalen i utvecklingen. Föreställningar förföreställningar representerar

spelåretvårdinstitutioner hade helt upphörtsjukhus och nästant.ex.m.m.
åter i antal.1991/92 ökar numen

lll
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Turnéer6 2 2. .

Riksteatern tuméteater. De regionala teaterinstitutionema har uppdragetär en
erbjuda föreställningar i länen. Föreställningar utanför hemlänetatt runt om

Mångaförekommer i begränsad utsträckning. fria har omfat-teatergrupper en
tuméverksamhet.tande

Rikstetatems tuméverksamhet minskathar dels grund tillkomstenav av
ekonomiska hållitregionteatrar, dels skäl. De statliga anslagen har inteav

teaterområdettakten med kostnadsutvecklingen i allmänhet och för turné-
i synnerhet. förutsättningarna förTrots turnéteater till regionernasattteatem

förändratshuvudorter har har Riksteatern framför allt förändrat riktatutbudet
låtitmindre Riksdagens framgårtill de I analys revisorer göraorterna. en som

många invånareRiksteatern 1990/91 besökte lika med 5 000 elleratt orter
1982/83gjorde besöktaAntalet med mindre 5 000änortermanmer som
fråninvånare hade minskat drygt 200 till 100.ca

perioden det vanligare Operan i StockholmI början turneradeattvarav
dåföreställningar vad fallet vid 1990-talets börjanmed sina ande-än som var

såföreställningar utanför hemkommunenlen halverats. Dramatengott som
fåunder hela perioden haft föreställningar utanför Stockholm. förstahar De

åren på 1990-talet pekade statistiken liten ökning, den senaste tea-en men
spelåretterstatistiken visar ungefärDramaten 1993/94 4 % samtli-att gav av

föreställningar i landet.utega
olika regionala teaterinstitutionerVariationema mellan Stadsteat-är stora.

frånendast undantagsvis har bidrag landstingen, i minstturnerarrarna, som
utsträckning. Mellan 0 och 14 % föreställningarna spelas utanförav

skillnadernahemmascenen. Länsteatrarna mycketärturnerar storamer men
Spelåretmellan olika 1993/94 i genomsnitt 45 föreställ-%teatrar. gavs av

Örebroningarna utanför hemmascenen. För länsteatem i andelen endastvar
ändå dåvilket ökning institutionen bildades13 %, sedan andelen in-är en

ÖstgötateaternÄven lågledningsvis lägre. har andel turnéföre-ännuvar en
tvåställningar, drygt 60 länets befolkning bor i% hemkom-teaternsmen av

Exempel teaterinstitutioner med hög andel tuméföreställningar ärmuner.
Bådalänsteater och Halland. spelar 70 sinaSkaraborgs Teater %änmer av

utanförföreställningar hemkommunen.
iAndelen turnerande utanför hemkommunen bör bl.a. relation till hurses

befolkning bor i huvudorten, länets och ortsstruk-del länets ytastor somav
tur.

fria fö-60 statsunderstödda har spelat 3 700Närmare teatergrupper runt
år året.reställningar utanför sina hemortskommuner det senasteper

2112 frånoch svenska folket 1993. Riksdagens revisorer.Teatrarna Rapport
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målgruppersärskildaGenrer och6.2.3

koncentration talteater.starkteaterutbudet harsamladeDet en
Folk-Värmlands musikteater ochNorrlandsoperan,Genom tillkomsten av

musikteater.fått ochtillskottutbudethar dock operaavoperan
breddaockså tagits föråren andra initiativgångna har20de ut-Under att

teaterfonner.budet av
spelarensemble1977/78finns sedanRiksteatern teaterInom somen

inomverksamhetursprungligenEnsemblenteckenspråk Tyst teater. envar-
också teaterverksamhetdriverRiksteaternRiksteaternABF övertog. ensom

uppsättningarsåvälmedarbetar1980/81. Manfinska sedan somegna
finskspråkiga amatörföreställ-knyterfrån Finland. Dessutomgästspel man

till verksamheten.ningar
till faktum Sve-detnationella tuméteatemdenled i attSom attett anpassa

Verksamhe-bildats.Shikastamångkulturellt ensemblenharblivit alltrige mer
in-decenniernadeunderde1992/93. Inom senasteinleddesten grupper som

välutbildade scenkonstnärer.hundratalsSverige finnstillvandrat
samiskahar denspråkliga minoritetema i Sverigebland desärställningEn

samiskaden1980-talet verkadeoch1970-Under teaternurbefolkningen.
Gruppenstatsbidrag.medfritidendelDálvádis teatergruppstor somaven-

bil-Samiska Teatern,har1990. Senareverksamhetsin teater,lade en nyner
dats.

behandlas iteaterinstitutionemafemfinns inomdansensemblerDe avsom
kapitel

ungdomochför barn6.2.4 Utbud

Årligen för barn- ochavseddaföreställningar100 olika80 ochmellansätts
Spelåret 1993/94teaterinstitutioner.landetsungdomspublik runtupp om

ökningvilketungdomsföreställningar ärbarn- och4 300de närmare engav
teaterinstitutioner1970-talet. Demed slutet500 jämförtmed närmare somav

underföreställningarvarierat antaletbörjan har20-årsperiodensfanns vid pe-
rioden.
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Diagram 6.2.2 Antal föreställningar totalt och för barn och ungdom för
teaterinstitutioner respektive fria teatergrupper.

Antal föreställningar
14 000

I Antal föreställningar12 000
teater-
institutioner10 OQO

för barn ochvarav8 000
ungdom

6 000 I Antal föreställningar
fria teatergrupper4 000

för barn ochvarav
2 000 ungdom

0
8 8

ää
OOOox u-u.

Källa: Tabell 6.2.2a Tabell 6.5.2b

Av det samlade utbudet teaterinstitutionerna bam- och ungdoms-utgör
föreställningarna spelåret 1993/94 drygt år30 %. Tio tidigare låg andelen
högre med 40 %.närmare Den andelen barn- och ungdomsföreställ-stora
ningar produceras länsteaterinstitutionema 1993/94 påliggerävenav som en
nivå 40 %. De nationalscenemaöver och stadsteatrarna har nivåtre en

understiger 30 år%. Vissa har de regionala teaterinstitutionerna fåttsom
ökade bidrag för stärka sin teaterverksamhet målgruppema.deatt mot yngre

Totalt alltsåkan konstatera ökning antalet uppsättningar vidman en tea-av
terinstitutionerna vad beträffar för barn och ungdom framför alltteater mot
periodens slut betydande svängningar årenmellan i antaletsamt föreställ-
ningar.

De fria viktiga producenterär barn- ochteatergruppema ungdomsföre-av
ställningar. Föreställningar föranpassade barn och ungdom har ökat i de fria

utbud och i dag drygt 70 % derasteatergruppemas utgör verksamhet, motav
drygt 50 % under början l980-talet. friaDe har deteatergruppemaav senaste
åren gjort 000 flerl barn- och ungdomsföreställningar teaterinstitutio-änca

tillsammans. Man spelar dock i regel for mindre publiker.nerna
Såväl tuméverksamhet föreställningar för bam- och ungdom har blivitsom

viktiga inslag i bidragsvillkoren för de fria vilket kanteatergruppema vara en
förklaring till bibehållitde sådanahög andel föreställningaratt när teater-en
institutionerna har minskat sina andelar.
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6 2 5 Arrangörsnätet. .
småför teaterverksamheten i landets ochBasorganisationen runt om

20-årsperioden har 60-teaterföreningama. Undermedelstora kommuner är ett
finnstillkommit och verksamhet i 225 landetstal teaterföreningar nu av

Teaterföreningarna sarnrnanslutna i länsteaterföreningar, i dagkommuner. är
för Riksteaternstill antalet. Teaterföreningarna grundensammanlagt 23 utgör

teaterföreningarnas ombudtillsammans med styrelsenverksamhet och utgör
högsta beslutande TeaterföreningamaRiksteaternskongressen är organ.som

föreställningar med Riksteaterns ensembleremellertid inte baraordnar utan
också turnéutbud och med friaföreställningar med länsteatemsarrangerar

också publikrekrytering sinaTeaterföreningama arbetar medteatergrupper.
årligen 8 000 före-tillsammans ordnarrespektive och änorter merman

föreställningar kommun. Cai genomsnitt 30ställningar vilket motsvarar per
frånkommer andra producenterföreställningar70 % de arrangerassomav

Riksteatern.än
arrangörsledet sviktar, främstPå år emellertid tendenser tillfinns attsenare

förordadebidragen minskat. Teaterutredningenföljd kommunalatill deattav
prioritera insatser för arrangörsledet bl.a.skulle att teater-att genomman

bildningsverksarnhetskulle ökade möjligheterföreningarna att satsages
och publikarbete.

Skådebananbestår också ifrämjandeorganisationenArrangörsledet somav
några teaterföreställningar harför sig inte självoch men somarrangerar

publik till föreställningsverksarnheten.för intresserabetydelse att en
föreställnings-också betydelseFolkbildningen har arrangörstor som av

dramatisk fram-anordnas inomde kulturprogramverksamhet somgenom
Ökade tilltill slutet 1980-talet dessaställning och dans. Fram arrangemangav

år. årenförstaföreställningar Under de000 ellerfler 10än perprogram
frånnedgång, statistiken studie-den1990-talet skedde senasteen men

framställning flermed dramatiskvisar antalet kulturprogramförbunden äratt
1993/94.någonsin 13 000med närmareän arrangemang

också varit. Särskilt för barn- ochhar skolanEn arrangör teaterstor av
påviktigaste Det harskolan denungdomsföreställningar arrangören.är

då skolornasår för denna delfunnits stark arrangörsnätetoro avensenare
från förvalt-Då decentraliserats kommunalaorganisation förändrats. pengar

inledningsvis de friaskolorna har bl.a.till de enskildaningar teatergruppema
pågår många föri kommunerKommunförbundet arbeteEnligtdrabbats. att

skolornabl.a.välfungerande arrangörsrollskapa att utsergenomny,en
föreställningar.köpsamverkarkulturombud om avsom
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6.2.6 Utbud i etermedierna

Den spridning konstform radion och sedermerateatern televisio-av som som
för har varit mycket Radioteatems utbud harsvarat ökat i sänd-stor.nen

ningstimmar vecka gångnaunder den 20-årsperioden från drygt 6 tillper
drygt 9 timmar och Radioteatern har utvecklat samarbete med bl.a. landetsett
regionala teaterensembler.

Tv-utbudet frånhar ökat timmar4 till 27 timmar dramatik i veckan under
perioden 1973 till 1992. Den produktionen har emellertid ökat relativtegna

Årmindre under period. 1973 producerades drygtsett 2 timmarsamma teater
Årfilmeller Sveriges Television. 1992 egenproduktionen kategorinav var

dramatik knappt timmar.4
Tv-teaterns tidigare fasta ensemble introducerade många skådespel och

scenkonstnärer direkt i de svenska vardagsrummen under 1960-talet och
många föreställningar har blivit älskade klassiker. Framför allt gäller det kan-
ske bearbetningar verk spelats in i levande miljö Hemsöborna,av som som
Raskens eller Kära Farmor.

Den ökningen sändningstid för drama i står dock seriefiktionenstora tvav
för. Med serier Varuhuset och Rederiet har televisionen etableratsom en an-

form dramatik den tidigare vanligaän I takt med radiontv-teatem. attnan av
och televisionen för konkurrens kan konstatera dels utbudetutsatts attman av
dessa ocksåökat, publikema till de enskilda iattgenrer men programmen re-
gel har minskat.

Dramaten och Operan i Stockholm har i sina avtal inskrivet de ska med-att
verka till tv-överföringar ocksåsitt utbud. gångnaDet har under den 20-av
årsperioden gjorts försök med eterrnediernas hjälp de olikagöraatt teaterupp-
sättningarna vid regionala teaterinstitutioner tillgängliga för publik,störreen

någon helhjärtad satsning inte stånd.har kommit till En tillbakablickmen
perioden 1981-1994 visar antalet överföringar i de flesta fall lågt.varit Iatt

handlar det i genomsnitt föreställning år från Operan istort sett om en per
ÄvenStockholm och Dramaten. fårandra i landet föreställningarteaterscener

omforrnade till tv-föreställningar, dock i mindre omfattning.ännu
En tv-bearbetning kan tv-teaterföreställning långttillgänglig förgöra en

fler någonsin fåvad kan möjlighet föreställningenän di-attpersoner som se
frånrekt återhållsamhetDet har emellertid förekommit från såväl tea-scen. en

terinstitutionemas televisionens sida sådanadet gäller genomföranär attsom
bearbetningar. Ur televisionens perspektiv innebär det bara begränsaden
kostnadsreduktion omfonna befintlig föreställning till tv-fonnen jämförtatt en
med kostnaden för originaluppsättningar. har haftMan utvecklasträvan att tv-

till motstånd också,dramat konstform. Men har i vissa perioder,en egen
funnits bland scenkonstnärema inte alltid tycker tv-mediet förmedlarattsom
deras uppsättningar med alla dess kvaliteter och sig för kontak-oroat attsom

På årmed publiken ska bli lidande. har samarbetsklimatet, enligtten senare
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television sänd-Sveriges1995 planerarunderochuppgift, förbättrats t.ex.
från Dramaten.uppsättningarolikainspelningellerning treav

tillPubliken6.3 teater

År offentligt stöddabesök denmiljoner2,8gjordes totalt1993/94 änmer
260 000 Drama-Riksteatern,298 000i landet,teatern runt cacaom

på och446 läns-000Stockholm, 1i000 Operan statsteat-182ten, caca
friastatsstöddaför debesök inom649 000ochtillsammans ramencarama

verksamhet.teatergruppemas
20-årsperiodenhelaminskat undersålda harbiljetterteaterbesökAntalet

statsunderstöddademiljoner besök2,8besök tillfrån miljoner4knappt ca
Publikintressetfriamed detillsammansinstitutionsteatrama teatergruppema.

institu-olika Demellanskillnaderfinnssåledes. detMen teatrar.sviktar stora
då publikbörjan hadeperiodenssedanmed ändafunnitstioner ensom

besök.miljonerår 1,7har20besök medan3 miljonerdrygt casenareman
stärkt sinoch länsteatrarnastads-ungefär hälftenSamtidigt har snarareav

iOperanl980-talet.mittensålda sedanbiljetter,i antaluttrycktställning, av
medpublik, Operansinminskatharoch RiksteaternDramatenStockholm, ca

000 be-700med drygtRiksteatern000 och100med80 000, Dramaten ca
minskningRiksteaternshålla deli minnetemellertidDåsök. bör att avenman

friaensemblerna. Deregionaladeombildandetföljd gruppernaär avaven
besöksstatistik1980-taletredovisade i slutetmed statsbidrag gemensamen

besök.800 000över
utbud kanför privatteatrarnasintresseökatdiskuteratsiblandharDet om

Så tycksoffentligt stöddapublikminskningen de teatrarna.ligga bakom
tillbakaföljavi kunnati Stockholmprivatteatrarfallet. Deemellertid inte vara

och desin publikökatminskat teatrar,1970-talet har äntill sexsnarare
följas sedan dekanoch Vasan,Maxim, OscarsIntiman,China, Folkan, som

frånpublikminskningarfått vidkännasåren på 1980-talet harförsta ca
troligt dedäremot1990/91. Det000till 590 är att1982/83000 besök750

livaktigaliksombygdespelenochförekommandevanligt sommar-numera
publik.obetydligsamlar intei landetamatörteaterföreningar runt enom

Teaterbesökarna6 3 1. .
till antalvisålda biljetter. Sertetaerbesök iredovisatHittills har vi termen av

bilddelvisfår vigårmänniskorantalbesökare, dvs. teater annanensom
utvecklingen.av
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6.3.1Diagram Andel befolkningen besökt under året.teaterav som senaste

% befolkningenav Lä E345 42*T
40 37

35

30

25

20

15

10

5

ON DD IO O
i l

befolkningen från år ingårll
frånbefolkningen år ingår16

* befolkningen från år ingår9
Källa: Tabell 6.3.1a

svårt fåDet fullständigtär jämförbar bild teaterbesökamaatt underöveren
vår utvärderingsperiods första decennium. Tillgänglig statistik påbaseradär

åldersgrupperolika slags trenden ändå entydig. Ungefärär tredjedelmen en
befolkningen kan räknas in besökare under loppet årteaternsav ettsom av

under periodens första del varefter andelen ökar till drygt 40 %emotupp un-
der 1980-talet.

En samrnanvägning frånresultaten biljettstatistiken och befolkningsun-av
dersökningama påpekar det inte finnastycks gåslutatatt stora grupper som

Däremot finns det anledning gårteater. påsällan ochatt tro att man mer
delvis andra slags föreställningar tidigare.än

6.3.2 åldrarBesökare i olika

Framför allt de barnen uppvisar hög andel teaterbesökare. Underyngre en se-
år så mångahar 80 % de 3-8-åringarnanärmare barnen,yngstanare som av

besökt teaterföreställning år.under loppet Ju äldre barn inom denetten av
pådesto fler varit Daghem och skola spelar härteater.gruppen som en

mycket år,roll. barn,För 3-8 till föräldrar med kort utbildningstor detär
förskolan och skolan ordnat besöket i fall fyra, ävensenaste tresom av men
barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning118 beroende skola ochär av
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åldrarfinns liten skillnad iför sina teaterbesök. Det redan dessadaghem en
flickor cirka 5 %. I takt med teaterinstitutionermellan pojkar och att

geografiska skillnaderna mellan andeleni landet har de teaterbesö-byggts ut
småbarnen utjämnats. Under början 1980-talet det 80 %kare bland av var av

gång år,på någonvarit under 60 %storstadsbarnen teater ett men avsom
små årsmåbarn på motsvarandeTio andelar 84 %bosatta ärorter. senare

78 %.mot
på bådebland de äldre skolbarnen har varieratAndelen besökare teater

fråga förhållandeuppåt nedåt år. för-olika kan sig detta speglaroch Man om
varierande teaterintresse hos bamen.för skolanändrade villkor än ettsnarare

årfrån början uppgifter tio kanJämför 1980-talets meddata senare manman
9-14-åriga skolbarnandelen teaterbesökare blandliten ökning somse en av

på nivån %.ligger 47nu
åldrar teaterbesökareyrkesverksamma gäller andelenbefolkningen iFör att

årlig påsig besöksandelhela 1980-talet ochökat under närmar en canu
Även år fått ökande andel teaterbe-pensionärsgruppen 65 har45 %. över en

avståndet och pensionärerna harmellan de yrkesverksammasökare, trotsmen
minskat under perioden.ökatdet änsnarare

månaden olikaåret ochAndel teaterbesökare i6.3.2Diagram senastesenaste
årförändring under 10åldersgrupper,

teaterbesökare%
80 -- årBesökt senaste
70 månad:respektive--

60 - I år1983-85
50 . år1991-93
40 - .1983-85 mån
30 .

I mån1991-93
20 -
10 -

O ..

Tabell 6.3.1aTabell 6.3.2aKälla:
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6.3.3 Skillnader mellan män och kvinnor

Bland barn det, tidigare småär ganskanämnts skillnader mellan könensom
med avseende andelen teaterbesökare de ofta besöker iatt teaterngenom

Det ungefär 10 procentenheter flerär kvinnor i ålderän mängrupp. vuxen
teaterbesökare.ärsom

6.3.4 Utbildning och facklig tillhörighet

Utbildning, yrke och facklig anslutning variablerär har starkttre som sam-
band med varandra. Utbildningen den bakomliggande variabeln bådatillär de
andra i utsträckning. De högutbildade såhar ungefär dubbelt hög andelstor

lågutbildade.teaterbesökare Gapet har varit oförändrat under hela densom
IO-årsperioden.senaste

Ser vi till sysselsättning skiljer frånsig de studerande förvärvsarbetande.
60Närmare % de studerande har varit året.det Tidigareteatern senasteav

ocksådet vanligast inom just pådenna ofta dvs.att teater attvar grupp -
månadenha besökt gångereller minst 6 år.under I börjanteatern senaste ett
återkommande1990-talet har andelen teaterbesökare ocksåökat i de yrkes-av

åldrarnaaktiva ålder och sysselsättning. De studerande haroavsett oavsett-
återkommandeminskat sin något.däremot andel besökare
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fackligaåret fördelat efterTeaterbesök6.3.3Diagram senaste
1990/91.mellan 1982/83 ochJämförelseoch kön.huvudorganisationer

Hela befolkningen

30 SACO-kvinnor
SACO-män20 TCO-kvinnor

01 TCO-män
0 LO-kvinnor

Tabell 6.3.3aKälla:

sinaförändratkollektivenolika fackligahur de teatervanorStuderar man
TCO-LO- ochsåväl kvinnor iblandökat mänandelen harfinner vi att som

såvälminskat blandhar mänteaterbesökareandelenmedankollektiven, som
nivå med 76 %mycket högfrån tidigareinom SACO-gruppenkvinnor aven

1990/91.respektive 56 %till 7260 %kvinnorna och männenav
bland arbe-andelen besökareskillnader iPå vikan teatersätt sesamma

detvaritarbetarna25 %Medan drygttjänstemän.och teater senas-tare av
de högrevarit det, 7 %tjänstemännenåret 50 %detär närmare avte somav

året- iandelgånger detfleravarithartjänstemännen senasteteater somen
Såväl tjän-åren. arbetare10från de12 %för sig minskatoch senaste som

börjansedanteaterbesökareandelökat sintotaltdockharstemän sett av
l980-talet.

fördelninggeografiskaTeaterbesökens6.3.6

förekommerteaterlokalen. Dettillberoende närhetstarktTeaterbesökare är av
residensstä-ochstorstädernateaterinstitutionema itillbussresorvisserligen

demedan 48 %undersökningarikan attderna teatervanor avseavmen 121
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boende i landets regionhuvudstäder, Borås,där även Helsingborg, Norrkö-
ping och Sundsvall m.fl. icke-residensstäder med teaterinstitution inräknas,
varit åretdet det bara 37teater är % de boendesenaste utanförav re-
gionhuvudortema varit Störst avvikelse finns det för denteater.som grupp

bor längst ifrån regionhuvudstädema, i glesbygd eller landsbygd,som ren
där bara 31 varit% året.det Däremot skillnadenteater i besöks-senaste är
andel mellan Stockholm, övriga storstäder regionhuvudorter ganskasamt
måttlig. Exempel län där besök avviker kraftigt nedåt förhållandeiteater
till riksgenomsnittet Jämtland och Norrbotten, ocksåär Jönköping ochmen
Halland.

De flesta teaterbesökare påde varit teaterföreställning iattuppger en
hemortskommunen. Därnäst vanligast besöka iär samband medatt teater re-

till storstad. Det 25 % befolkningenär i hemortskom-settsor teaterav som
och 17 % gjort besök i samband med till deettmunen storstä-som treresa

derna. Till den då ocksåräknas frånbesökare kranskommu-senare gruppen
till de storstäderna. bådaDe överlappartre varandra. Teater-nema grupperna

besök i län hemortslänet,än storstadsbesöken, förekommerutöverannat i li-
utsträckning. Däremot händer det besöker teaterföreställningten iatt man en

hemortslänet utanför den hemkommunen.egna

på6.3.7 Besök föreställningar inom olika genrer

Talteater dominerar bland Såvälteaterbesökama. i mitten 1980-talet isom
början 1990-talet det 27 % befolkningenär varit någontalteaterav av som
gång året.under För befolkningen helhet dominerar komediföreställ-som
ningar följd pjäs klassisk författare. Detta rangordningenär ävenav en av en
bland med eftergymnasial utbildning, komedin har där intepersoner men

dominerande ställning bland med lägre utbildning.samma som personer
Musikteater i form eller musikal också vanligaäroperett teater-av opera,
former besöka. Det har 16 % befolkningen gjort. På ungefäratt av samma
nivå placerar ocksåsig revyföreställningar. åldersgruppenI år45-64 är
besök lika vanligt talteater.t.o.m.revy som
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AndelDiagram 6.3.4 besökare under år på olikaett teatergenrer.

% befolkningen tittat/lyssnat på:av som

TV-teater "
svensk teaterpjäs

Radioteater

Amatörteater

Dockföreställning

Revyföreställning

Operett/Musikal

Ope D 1985/86
Musikteater . 991l

Talteater
l g II I l

600 20 40 80 100

Källa: Tabell 6.3.4a

dåAmatörteatem har vuxit till sedan mitten l980-talet bara 3 %av uppgav
sådande besökt föreställning. Sommar- och bygdespelen liksom livak-att en

tiga amatörteaterföreningar i landet bidragit till formenhar görarunt attom
når också ålder,populär. Amatörteatern utbildning eller bostadsort.ut oavsett

på6.3.7 Besök Operan i Stockholm och Dramaten

når framgått småOperaföreställningar andelar befolkningen. Opera-som av
återfinnspubliken i hög utsträckning bland med hög utbildning samtpersoner

bland boende i Storstockholm. Detta resultat välmotsvaraspersoner av en
nyligen genomförd publikundersökning Operan i Stockholm där det visade

Stockh0lmsområdet.3frånsig 83 salongens% besökare kom Iatt av samma
gymnasieutbildningundersökning konstaterades 81 % publiken hadeatt av

eller eftergymnasial utbildning.
Någon från finns intemotsvarande färsk undersökning Dramaten rapporte-

två respektiverad, undersökningar genomförda i mitten 1970-taletmen av
frånvisade publiken Storstock-1980-talet 85 respektive 80 % komatt av

3 123årsbokOperans 1992-93.
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holmsregionen och 68 % publiken hade avslutad gymnasieutbildningav en
högrefeller

såvälAtt 15-20 % publiken Operan i Stockholm Dramatenav som
frånkommer landet utanför Storstockholm betyder detinte 15-20 %äratt av

de boende utanför Stockholm varit dessa under det senastesom scener
året. hela befolkningen det påAv 1991 totalt 7 % varit Dramaten el-var som

i Stockholm året.ler Operan under det Av de boende i Storstockholmsenaste
det 24 % de boende utanför de storstadsregionema det 4 %ärtrevar av-

bådaBland boende i Malmö och Göteborg betyder de nationalscenerna ännu
invånarnamindre båda1 % i dessa storstäderna hade besökt Operan iav-

ÅrStockholm eller 12-månadersperiod.Dramaten under loppet 1985av en
också fråganställdes besökt Operan i Stockholm respektive Drama-om man

någon gång tillfrågadeunder sin levnad. Det 21 % alla varitten var av som
på och 15 besökt någonDramaten % Operan i Stockholm gång. De bo-som

bådaende i Storstockholm dominerar helt dessa 60 %nästangrupper av-
någon gångStockholmarna hade varit Dramaten och 48 % av samma

någon gånghade besökt invånareOperan. Bland övriga landetsgrupp var
andel förmotsvarande Dramaten mindre 20 % och för Operan i Stock-än

holm mindre 10 %. Ju äldre desto sannolikhetenän större attpersoner var
frågorna besvarades med ja. efterStörst betydelse hemorten har inte- -

utbildningsnivån.oväntat

6.3.8 Hinder för besökaatt teatern

från mitten 1960-talet visar 1965/66Data det i urval Stor-att ettav var av
stockholmare hälften på enda gång underinte varitän teatermer som en

mänaderna518 Ca storstadsområdet10 % befolkningen i stod försenaste av
hälften alla besök under perioden. tredjedel tillfrågadeEn deteaterav av an-
såg tillgodosågradio och deras teaterbehov och svårig-kvällströtthet,att tv att
heter skaffa biljetter och allmän okunskap upplevdes deatt teatrarnaom som

tvåhindren Kvinnor hade ytterligare högastörsta att teater. argument
biljettpriser och bristande intresse för i familjen eller bekantskaps-teater
kretsen.

Frågor ringar in andelen varit talteater de åreninte 5senastesom som
bådahar ställts 1985/86 1991. Vid tillfällena det drygt 40 % be-samt var av

folkningen inte besökt italteater det tidsperspektivet.som

4 Nowak 1983:L Dramatens publik. Rapport 21 Sveriges Radio/PUB.nr
5 Swedner H al.l97l: Skådebanans ombud och medlemmar. studieEnet

124 publikorganisation. Lunds universitet.av
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befolkningendåFrågor förhinder teaterbesök ställdes 1992, till helaom
främsta skälet inte besöka upplever sigDet att teatern att upptagenvara man

fortfarandeförvärvsarbete och familj. Det vanligt film ellerär att attav uppge
vilkettillgodoser motsvarande behov, 14 % Biljettprisernagör.tv uppges

avstå från teaterbesök för endast 4 befolkningen,skäl %att attsom av man
geografiskakänner sig vilsen bara 2 %. Däremot detärteatern anger av-

ståndet de svarande. Andelen varierarhinder 14 % docknämnsett som av av
Exempelvis det 20 de boende imed boendeorten. %nämns runtav av

Norrbotten bara 5 i GöteborgsVästernorrland, Blekinge och drygt %men av
Östergötland.och Bohuslän samt

Omständigheter teaterbesök6.3.9 runt

befolkningentidigare avsnitt redovisat knappt 20 %Vi har i att attav uppger
ganska intresserade En högre andel befolk-de mycket ellerär teater.av av

året. såledespå flervarit det Det de mycketningen har är änteater senaste
gårfaktiskt förklaring till skillna-ganska intresserade Eneller teatern.som

särskilt för kvinnor, har social dimension.den kan besök teater,att envara
går alltså föreställning.inte bara för Hur andelMan storteater att se en av

måttligtrespektive instresserade eller ointressearde varitde intresserade, som
någonfinna uppgift tillgängliga data ihar vi inte kunnatteater om, men

borde i och för sig kunna underlag fördataserien Kulturbarometern ge en
sådan analys.

får vägledning styrkan i den sociala dimensionenKanske vi viss om
två undersökningar genomförts Dramaten. Runt 30 %de som avgenom

någonföreställningar förklarar där besöket varitpubliken enskilda att an-
själva inte ordnat med biljetter. Attidé och de ärteaternatt ensamnans

påockså, undersökning ovanligt. Mindre 10 publikenenligt %än avsamma
gjorde besöket tillsammans meddär MerpartenDramaten ensamma. envar

så många 25 i fem eller fler.eller flera %som grupp om personerpersoner,
den sociala aspekten kommer i förstafinns dock inget tyderDet attsom

väsentliga.pjäsen detDet ärärrummet. som

Några internationella jämförelser6.3.10

på i de nordiska länderna högt.ligger andelen besökareGenerellt teatersett
åretvarit det och i Finlandislänning harVarannan även ärteater senaste

nivånDanmarkteaterbesökare i befolkningen hög med 43 %. Iandelen är

6 frånfrån Riks-Sveriges Radio/PUB dataDelvis opublicerade data samt
125dagens revisorer.
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lägre i Sverige 31 % danskarna har besökt det åretän teatern senasteav- -
och lägst andel finner i Norge med 26 % befolkningen. I samtligaav nor-
diska länder det den traditionella talteatern drar flestär i befolkningen.som
Opera relativt populär Island där ungefärär 10 % befolk-sett mest av

årningen besökt operaföreställning under jämfört med under 5 % iett öv-en
ocksåriga nordiska länder. kanDet och musikal har mindreattnoteras operett

ställning i andra nordiskastark länder i Sverige och ungefärän äratt revyn
lika stark i Norge Sverige medan den teaterforrn nårinte ande-storasom som

någotlar befolkningen i nordiskt land.annatav
gårI andra länder i Europa andelen befolkningen lägre.är teaterav som

FrankrikeI har bara 14 % den befolkningen varit detteaterav vuxna
året så fåoch 43 befolkningen% har varit professionellsenaste som av

någon gång såväli sitt liv. Ungefär siffror för någonsinbesökteater samma
året för besök Fransmännen har iuppmättes amatörteater.senastesom

ofta besökt cirkus. Visserligengengäld har bara 9 % varit cirkus det
året, någon gång.hela 72 fransmännen har varit cirkus%senaste men av

frånUppgifter Nederländerna och Storbritannien högre de franskaär än
året.befolkningenmed mellan 25 och 30 % besökt detteater senasteav som

Enligt undersökning i det tidigare Västtyskland det 20 % befolk-en avvar
ningen varit halvåret.teater senastesom

Publik vid teaterföreställningar i etermedierna6.3.1

bådamed konkurrensen inom och mellan de medierna radio ochI takt att tv
publik vid enskilda tillfället minskat. förändringarökat har dramats det De i

lyssnar- och tittarvanoma inträffat sedan televisionen introducerades harsom
Påpåskyndat minskningen till enskilda radioprogram.lyssnare 1980-taletav

hade veckas utbud hos Radioteatern publik halv miljonrunten enen
nårmänniskor. Numera sänds radioteaterns utbud samlat under helgerna och

då eller flera föreställningar under loppet250 000 medpersoner en av en
nå såvälförmåganRadioteatern har särskild styrka i barnen, bl.a.helg. atten

sommarlovsdramatiseringar förekommit, äldstade desom som somgenom
så Radioteaternutsträckning kommer iväg levande kaninte i stor teater.

når.publik den levandefortfarande hävda sig väl med den teatern
Många blivit älskade klassiker. Dramaproduk-teaterföreställningar i hartv

når publiker. Tidigarefilmats i miljöer ofta myckettioner levande storasom
Mångmil-också format liknardet igällde ett teaterscenens.tv-teater som mer

också nåri dag uppsättningarjonpubliker inte ovanligt l970-talet. Menvar
eller bearbetningartill formen liknar ärteaterscenens som av upp-mersom

från någon publiker. Ett exempellandets teaterinstitutionersättningar storaav
sågsHenrik Ibsens Hedda Gableruppsättningen julen 1993är som av enav

Smutsigaperiodmiljonpublik. Tv-bearbetningen ögon, ursprung-samma av126
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ligen påenmansföreställning sågs drygt 150 000 ochen scen, av personer
Örebroteleviseringen Markurells i Wadköping från hade publikav en

miljonhalv tittare.närmare en
Trots mindre publik åri dag för 20 nårsedanän den enskilda tv-teater-en

uppsättningen oftast publiker vid enda tillfälle vida överstiger vadett som en
teaterensemble kan hoppas under spelår.helt nårMan denna publikett
överallt i åldrarlandet och inom alla och utbildningsgrupper. mångaFör blir
det teaterupplevelser och kanske den enda kontakten med dramatik.stora

6.4 Amatörteater

påtaktI med besök amatörteaterföreställningar ökat kunde förväntaatt man
sig antalet sysslar ocksåmed ökat. Sedanamatörteateratt personer som
mitten 1980-talet har emellertid obetydliga förändringar skett det är runtav
5 % befolkningen aktiva inom dåamatörteaterverksamhetärav som som nu.
Då befolkningen sedan dess har ökat det emellertid flerär personer nu.

Vanligast detta intresse bland skolbarn och åldrarungdomar i olikaär där
30 % eller har varit verksamma ocksåmedän är Detamatörteater. ärmer

vanligare med amatörteaterverksamhet bland dem har gymnasieutbild-som
ning eftergymnasialaeller studier.

Amatörteatergrupper i någotregel knutna till studieförbund.är
finnsDet 450 amatörteaterföreningar bådaanslutna tillnärmare de organi-

sationerna ATR och ATF. Tillsammans ansluter de 40 000 med-närmare
lemmar. Sverigefinska Riksförbundet samordnar den finska amatörteater-
verksamheten i Sverige. ATR till Teaterutredningen 1993attuppger man
producerade 0001 uppsättningar tillsammansnärmare i drygtsom gavs

sågs8 000 föreställningar publik 900 000.närmaresom av en
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000 deltagande studiecirklar teaterområdet.6.4.1 Antal 1 i inomDiagram

Antal l 000 deltagare
90 --
80-
70- I Teaterhistoria, film-, tv-
60 radiodramatik-

El Barnteater

I mimUtövande teater,
m.m.

WNlxx§©llCC
v-uv-u

6.4.Källa: Tabell 1a

teaterontrådetinom iverksamheterverksamhetstudieförbundensInom är
ökar antalet deltagan-nedgång början 1980-taletunderEftertilltagande. aven

cirklar förregistrerade iåter. 000 deltagandestudiecirklar Ca 70ide ut-var
såhälftenlitet drygtförmodligenvilket1993/94övande motsvararteater

bådemånga höst-följer sin cirkeleftersommånga antalet deltagareuttryckt i
vårtennin.och

ekonomi6.5 Teaterns

stöd. Omkonstområde uppbär statligtTeaterorrlrådet enskildadetär mestsom
tilltill fria stödetstödetsamtliga institutionsteatrar,inräknar grupper,man

ochDrottningsholmsteaternteaterändamål Vadstenaakademien,övriga som
utvecklingsarbete,ochpublikfrämjande verksamhetMarionetteatern, cent-

verksamhet stödetinternationellochamatörverksamhetrumbildning, var
År 1994motsvarande stöd i1973/74miljard kronor.11993/94 närmare var

statliga stödetdet90 %miljoner kronor. Merårs 650 änpennngvärde avca
olika slag.teaterinstitutionerutgår tillform anslagitill teater avav
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6.5.1 Offentliga bidrag till teater

I takt med det regionala teaterinstitutionsnätet byggts har det statliga stö-att ut
till kraftigt.det dessa ökatteatrar

stödet6.5.1 statliga till olika årsDiagram Det teaterinstitutioner. 1994
penningvärde

Antal 0001 kronor
350 000

000300 Regionala och./° I. lokala teater-./. ./ institutioner250 000
o 01:/,.

200 000 --nsvenska., Riksteatern
°/°150 000

Operan6
100 000

:oáDramatiska
50 000 teatern

0.::::::::::
VFOMO0N NmIIOOOOOOOO0 000\\\\\ \mO0lIn0Ov- v-Nmhhbooooooox 0000000000 000____... _

Källa: Tabell 6.5.la

till enskilda teaterinstitutionema varierar. Operan i Stockholm,Stödet de
finansierasoch Riksteatern helt med statliga deDramaten ärsom pengar

omslutningen och de statliga bi-har den totalt största störstascener som
År 1994/95 anslaget drygt 150 miljoner kronor för Dramaten,dragen. var

miljoner för Riksteatern och drygt 250 miljoner kronor fördrygt 200 kronor
och har haft realökningar anslagenOperan i Stockholm. Operan Dramaten av

fått realminskning.perioden 1973/74-1993/94 medan Riksteatern en
någotteaterinstitutionema har statliga bidragregionala sammanlagtDe som

till Operan i Stockholm. Till detta ska föras Landstings-överskrider bidraget
miljoner kronor kommunalt stöd ungefärbidrag 150närmare samt en

Såväl landstingskommunala pri-miljard de statliga de ochhalv kronor. som
gångna åren,bidragen har ökat mycket under de 20 vilketmårkommunala

blivit fler. bidrag imed har Kommunernasdelvis hänger att teatramasamman
fördubblats. Landstingen, inledningsvisfast penningvärde har än sommer

bidragsgivare till med motsvarandemycket blygsam teatern en summavar en
penningvärde har successivt ökat anslagen tillmiljoner kronor i dagens7ca
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Ävenbudgetåretmiljoner kronor 1993/94. spelintäktemadrygt 140 har ökat i
penningvärde.fast

6.5.2 för 1994 års penningvärde.IntäkterDiagram teaterinstitutionema.

Miljoner kronor
2 000 --

8001 -
6001 - I Spelintäkter4001 .
200l I Landstingsbidrag.

Kommunala bidrag

I Statliga anslag

VFFFxxtDFFOO
v--

6.5.2a Tabell 6.5.2b Tabell 6.5.2cKällor: Tabell 6.5.1a TabellKällor:

gångna 20-årsperioden till de friahar stödetUnder den teatergrupperna
fick statligt vilketockså 1993/94 det 56 stödökat mycket. ärvar grupper som

dåså många fick bidrag. Stödbeloppen har1973/74 29dubbelt gruppersom
smårelativt anslag ihöjts Emellertid handlar detför dem alla avsevärt. om

framinstitutionaliserade teaterlivet. statliga stödet ökade tillrelation till det Det
därefterdå 36 miljoner kronor. Det minskade och1992/93 det varvar

blev institution och30 miljoner kronor Folkoperan1993/94 attca genom
ocksåfria erhöll bidragöverfördes till anslag. Deannat omgrupperna ca

Självfinansie-arbetsmarknadsmedel a-kassa.miljoner kronor utöver8 av
förmycket högreringsgraden hos de fria avsevärt änär tea-teatergrupperna

terinstitutionema.
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Diagram 6.5.3 Intäkter för fria med statligt stöd. 1994 årsteatergrupper
penningvärde.

Antal 1 000 kronor
180 000 -..
160 000 ÖvrigaH bidrag--
140 000 -- ..Ovriga intäkter
120 000 ..

Biljettintäkter100 000
80 000 E Kommunbidrag
60 000 - .Landstingsbidrag40 000
20 000 statligt bidragAnnat-

0 - . Statliga.ov xo ox o: 1-:x m mi i Q Q Q Q E Q Q verksamhetsbidrag
0 NO OO ÖlÖ V3 Ö"OO OK l ® % O CN9 93 i 3

Källa: 6.5.3aTabell

svårtAntalet totalt i landet spelar statliga anslag ärteater utangrupper som
mångasig uppfattningbilda bildas projektbasis ochatt en om grupper-

mångaupplöses sedan, stöds enbart kommuner eller landsting.grupper av
utgångspunkt frånMed antalet ansökningar projektmedel till Statens kul-om

turråd kan uppskattningen ungefär 150 friagöra äratt teatergrupperman
verksamma.

Teatercentrum med uppgift verka opinionsbildande och med vissatt en
fåttförmedlande roll, har ökande bidrag under hela perioden. Genom del-en

ning skapades centrumbildning för dans ocksåvarvid de-en egen resurserna
lades dock återtagitTeatercentrum har med god marginal den ekono-upp.

nivåmiska förehade denna delning. statligaDet bidraget utgjordeman
1993/94 2 miljoner kronor.ca

6 5 2 Spelintäkter. .

Enligt institutionsteatrarnas uppgifter biljettintäkterna totalt 212äregna ca
spelåretmiljoner kronor 1993/94. Det ökning med 70 miljonerär närmareen

kronor under perioden i fast penningvärde. De friastatsunderstödda grupper-
spelårettillsammans knappt 50 miljoner 1993/94, vilketrapporterar ärna en

år.kraftig minskning jämfört tidigaremed Inte sedan 1982/83 har de gemen-
spelintäktema för de fria varit lägre 1993/94.änsamma grupperna
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Den genomförda hushållsbudgetundersökningen från 1992 har gjortsenast
hushållenberäkningen spenderat knappt halv miljard kronor i dagensatt en

Dåpenningvärde ingår också biljettköp privatteatrar, vilka barateater. i
Stockholm hade 600 000 besök, andra teaterföreställningar lo-samtca som

föreställningarkalrevyer, med operettsällskap, amatörteateruppsättningar,
bygdespel m.m.

påpekasbörDet de statsbidragsstödda teaterinstitutionerna och friaatt
fråninte bara har intäkter privathushållen teaterföreningar,utan attgrupperna

förskolor ocksåskolor och bidrar föreställningsköp.med
privathushållensstatistikenI utgifter finns kategorieröver med anknyt-tre

teaterområdetning till scenframträdanden och dans, ochteater samt opera
konsert. absolutDen enskilda privathushållenlägger påstörsta posten
kategorin scenframträdanden ocksåoch dans. harPosten ökat sedan 1970-

privathushållentalet. Minst lägger och konsert.pengar opera

på teaterområdet6.5.3 Bidrag till enskilda utövare

Konstnärsnämnden fördelar bidrag till och filmkonstnärer. Det senastescen-
året fördelades teaterområdet.2,5 miljoner kronor inom Till dettanärmare
kommer antal scenkonstnärer med inkomstgarantier totalt 22ett personer-

områdetinom hela och film. Totalt betyder detta enskilda påutövareattscen
teaterområdet med drygt 3 miljoner kronor enligt Kulturdepartementetsstöttas
beräkningar.

fördelar ocksåKonstnärsnämnden bidrag för internationellt kulturutbyte.
Ävendel kan inte urskiljas förDenna scenkonstnärernas del. Statens kultur-

råd och Svenska Institutet fördelar bidrag ändamål.till detta

6.5.4 Bidrag till publikfrämjande verksamhet

Den publikfrämjande Skådebanan,organisationen med sin bas i fackliga or-
någraganisationer och studieförbund, har främsta syfte intresseraatt tea-som

publik för teaterbesök. Arbetet bygger till del rekryteraterovan stor att ar-
betsplatsombud eller fungerar ombud i bostadsområdenpersoner som som
eller inom medlemsorganisationema. såledesbärandeDen idén väckaär att
intresse aktivt uppsökande verksamhet. Ombuden utbildas för singenom en
publikrekryterande uppgift, ofta någoti samarbete med studieförbund. Om-
budsarbetet oavlönat. Antalet ombud utvecklades mellanär 1970 och 1992
från l 500 ombud till 8 000. Under period minskade antaletca ca samma
förmedlade frånbiljetter 200 000 till 102 000.
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Mellan 1978/79 och 1991/92 Skådebaneverksamhetenstödde inomstaten
för grundbeloppssystemet. Sammanlagt sju olika regionala skådebanorramen

Årfick statliga bidrag. Dessutom utgick bidrag till Stiftelsen Riksskådebanan.
Skådebanan1989 gick i Stockholms län i konkurs. årUnder antal fördela-ett

des dessa grundbelopp till allmänna åtgärder.teaterfrämjande Från 1992/93
utgår i stället Riksskådebanansamlat anslag till och grundbeloppsfinansie-ett
ringen avskaffad. Anslaget har sedan behållitsär dess nominellasamma
nivå, totalt 4,3 miljoner kronor.

Den regionala verksamheten spelar i dag liten roll del i förmed-en som
lingen teaterbiljetter. Teaterutredningen visar också de biljetterattav som

genrer.7förmedlas i regel lättare Man exempliñerar Skåde-medteaternsavser
banan spelåreti Uppsala 1991/92 förmedlade drygt 000 biljetter7som varav
drygt 4 500 gick till föreställningar privatteatram. Teaterutredningen pekar
också på de sammanlagda offentliga Skådebananbidragen till överstigeratt
den sammanlagda omsättningen biljettförmedlingen fårvarför draav man
slutsatsen den förmedlande rollen underordnad betydelse iäratt numera av
Skådebanans verksamhet och tonvikten påi stället ligger det pedagogiskaatt
arbetet.

6.6 Utbildning och arbetsmarknad

Det utbyggda har skapat ungefär l 000 arbetstillfällen inomteaternätet ny
Årområde. 1973/74 hade teaterinstitutionerna totalt 2 955 anställdateaterns

årsverkenuttryckt i och 1993/94 rapporterades sammanlagt 3 943. Ca 10 %
de arbetstillfällena har tillkommit institutioner varit verksammaav nya som

under hela perioden.
De fria med stasbidrag har fördubblats till sitt antal sedanteatergrupperna

1973/74. innebärDet antalet arbetstillfällen frånökat 190 tillnärmareatt
ungefär det dubbla för de fria har statligt stöd. Dengrupper som genom-
snittliga personalstyrkan i såledesde fria hållithar sig i principgrupperna
oförändrad, med 6,5 årsverkenmellan och 7 i genomsnitt per grupp.

årenUnder de 20 har antalet enligt Folk- ochsenaste personer som
bostadsräkningarna försörjer sig scenkonst, dvs. konstnärligt arbete
inom område, ökat stadigt och utgjorde 1990 3 800närmarescenens per-
soner.

finnsDet i dag utbildningslinjer skådespelare,inom högskolan för musik-
dramatik mimare. Vid den sceniska utbildningen inom högskolansamt ser

antalet examinerade tid varit tämligen konstant med iöver genomsnittattman
20-30 från skådespelarlinjenexaminerade årligen. musikdramatiskaDen lin-

7 SOU 1994:52: Teaterns roller. Betänkande Teaterutredningen. 133av
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årlig15 elever mimlinjen, inte har intagningjen examinerar ochca per som
åren examinerat 5 elever utbildningsgrupp.har de senaste ca per

skådespelarkåreninom ochArbetslösheten hög har ökat under helaär
Teaterförbundet20 % medlemmarna i Svenskal980-talet. Drygt av var an-

någon gång under loppet 1994. kraftig ökningmälda arbetslösa Det ärav en
nivådå andelen 4 % stod sig under hela 1970-talet.sedan 1974 var en som-

skådespelare åtgärderMånga involveras i arbetsmarknadspolitiska olikaav
slag.

målkulturpolitiskt sprida scenkonstenSamtidigt det varit ett att runtsom
skådespelarefinns det tendens till den växandei landet atten gruppenom

dåstorstadsregionerna och särskilt i Stockholm. Av de nytillkomnasamlats i
bestårmellan 1975 1990 hälftenscenkonstnärerema och ärav personer som

koncentration ökningen tillStor-Stockholm. hu-bosatta i Det är störreen av
någon konstnärligt arbetandeför de övriga litterärt ellervudstaden än av

den totala ökningeninskränker sig andelen StockholmareDär avgrupperna.
tanke Stockholm stad ochtill mellan 20 och 40 %. Med är teatertätatt en

förlagd tillinspelningar för radio och i huvudsakfilmproduktion ärsamt tvatt
skett därkonstatera tillväxten scenkonstnärerStockholm kan attman av

arbetstillfällen erbjuds.
för studieförbun-arbetsmarknad för scenkonstnärer finns inomEn ramen

många inomFramför bereds tillfälle medverkaverksamhet. alltdens att ramen
försök antaletanordnas. Tidigare gjordesför de kulturprogram mätaattsom

för inom studieförbunden, den redovis-arbetstillfällen kulturarbetare men
involverarförekommer inte längre. Antalet kulturprogramningen som scen-

frånoch 1993/94dock minskat mellan 1988/89konstnärer har närmare
till 3 500.5 000 arrangemang ca
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6.6.1Diagram Antal i form kulturprogram inom förarrangemang av ramen
studieförbundens verksamhet.

Antal arrangemang
00014 .-

12 000 -
10 000.

I8 000 Antal kulturprogram--
Dramatisk

Ö 000 framställning--
4 000 --
2 000 -

VFll
WGllOO
nu

Källa: 6.6.laTabell

6.7 Cirkus

Cirkus benämningen föreställning i lokal med amfiteatralisktär en en an-
åskådarplatserordnade kring cirkelrund ridbana där det före-manegeen

flertal artistframträdandenkommer med tonvikt akrobatik, jonglering,ett
clowneri och djurdressyr. Tidigare förekom cirkus i fasta byggnadermest

visas cirkus i tält.regelmen numera som
syftarBegreppet Varieté vanligen föreställning med etten program som

består flertal artistframträdanden olika slag visas ellerettav av som en scen
scenliknande estrad. Dessa kan identiska med dem bru-en nummer vara som

Påkar visas cirkus. sång,varietéscenerna förekommer ocksåemellertid
tal- och musiknummer, vilka sällan eller aldrig brukar förekomma i cirkus-en
föreställning. De brukar kunna växla mellan varieté- och cirkus-nummer som

skådenummer.kallas ofta för för cirkusarnaDe och varietéernaengagemang
artisterna därförkan betecknas skådeartister.gemensamma som

Kulturrådetsutredningen avsågI betänkande utvidgaatt attangavs man
rådandeden vad räknades till varje konstart de offentli-och attsynen som
stöd borde omfatta alla inom Cirkus följaktligenkonstart. bordegas genrer en

teater.8omfatta samhälleliga insatsernade grunderav samma som

8 Kulturrådet:SOU 1972:66 Ny kulturpolitik Nuläge och förslag. Be-
Kulturrådet. 135tänkande av
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Antal och utbud6.7.1

År 1980 uppgick antalet i Sverige verksamma cirkusar till Endast tresex. av
kunde betecknas helsvenska. Detta minskning jämför meddessa som var en

då fler med direktion.tidigare decennier det funnits cirkusar svensk Föränd-
år svåraresannolikt det under dessa blivit drivaringen berodde att att en

cirkussvenskstor
1980-talet inträffade emellertid ökning antalet cirkusar i Sve-Under aven

Årstår såledessig fortfarande. 1995 beräknas ha fö-rige. förändringDenna
vårtambulerande tältcirkusar varierande storlek i land.rekommit elva av

cirkusfestivalen "Cirkusprinsessan under aprilvecka iDärtill kommer en
stationära parkanläggningar.cirkusföreställningar i minstStockholm samt tre

frånframträdanden elever gymnasielinjenförekommit olikaDessutom har av
Minicirkus, Norsholms Ungdomscir-Ludvikavid Vasaskolan i Gävle samt

skådeartister.projekt för utbildningkus och andra ungaav
antalet verksamma cirkusar i Sverige underförklaring till det ökadeEn se-

sälja cir-år funnit tidigare oprövade möjligheterhar nästanär attattnare man
10företag.kusbiljetter till organisationer och

åren genomgåttInnehållet 35cirkusföreställningama har under dei senaste
Ändringarna förbud 1960 in-beror bl.a. detväsentliga förändringar. som

flertal djurslag, framför allt och rovdjur.förevisningfördes mot ett aporav
för cirkusarna och bortfalletbetydelsefulladjurslag mycketFlera dessa varav

publiktillströmningen.haft negativ inverkanenligt uppgiftdem har enav
finns i Danmark, Finland och Norge.lagstiftningLiknande

på cirkusföreställningar6.7.2 Besök

fåsvårt befolkningen regelbundetbild hur delDet är storatt somen av av
gång går befolk-någon cirkus. framför allt deneller Det gäller vuxna

utsträckning familjenöje ochcirkus betraktas iningen. Att ettstor som
tillgåuppgifter redovisar endast besök bland barn.finnsde attsom

någon gång,årfjärdedelar alla barn 3-8 har varit cirkusDrygt tre caav
året. frånskillnad teaterbesök, oftastdet Tillhäften barnen senaste somav

förskola eller skola, den allra delen cirkusbe-i sällskap med störstagörsgörs
familjen.sök tillsammans med

påvarit cirkus det1980-talets slut ökade andelen barnUnder senastesom
någotåret från vanligare bland pojkar1984 till 55 % 1989/90. Det34 % var

9 från Kulturrådet 1981:1.Danielsson Samhället och cirkusen. RapportA,
10 SOU 1990:39 Konstnärens villkor. Betänkande konstnärsutredningenav
11136 Se 10.not
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bland flickor. ocksåDet vanligareän barn till högutbildade föräldrarattvar
12och barn bodde i storstäderna hade varit cirkus det året.senastesom

undersökningarAtt cirkusbesök endast gjorts bland bam betyder inteav att
cirkus endast nöje för barnfamiljer. årUnderär har det vuxit framett senare

cirkusform blandar traditionell cirkuskonst med modernaen ut-ny som mer
tryck vilken huvudsakligen drar till sig publik. Uppgifter denen vuxen om

befolkingens besök cirkus saknas dock. Däremot måtthar vi in-vuxna
uttryckt i publik till cirkusprogram i Ett färskt exempeltresset tv. utgör te-en

leviserad cirkusföreställning med enbart kvinnliga artister, Cirkusprinsessan,
sändes i juni sågs1995. Programmet miljon människoränsom av mer en

bara 125 000 år,under 15 375 000 i yrkesverksam åldervarav ca var ca var
och ungefär halv miljon år.äldre 60änen var

Cirkusområdets6 7 3 problem. .

Utgiftema för driva cirkus stårhöga och i förhållandeklart tillär cirku-att en
storlek. En del utgifterna beror ambulerande cirkus harstor attsens av en

med sig föreställningslokalenhela med därtill hörande skrymmande utrust-
frånning plats till plats. också tillståndFör cirkus krävs lokala som samman-

kan bli dryg kostnadspost. cirkusAtt har länge varittagna etten
försvåratutpräglat farniljenöje vilket har för cirkusarna höja biljettprisema.att

Svårigheterna driva cirkus dock inte bara ekonomiska.är Samhälls-att en
regleringen cirkusverksamheten många århar under utgjort komplika-av en
tion för sådandem drivit verksamhet.som

Cirkusföreställningar betraktades länge offentliga tillställningar ochsom
reglerades i allmänna ordningsstadgan vilket innebar tillståndkravenatt
och villkor betydligt omfattande för teaterföreställningar och fram-änvar mer
föranden andra konstnärliga verk vilka reglerades i lagen allmännaav om
sammankomster.

såledesEn cirkusföreställning behandlades annorlunda teaterföre-än en
ställning eller allmän sammankomst vad det gällde ordnings- och sä-annan
kerhetsföreskrifter den ägde i tält eller byggnad.även I deom rum samma
flesta fall innebar det ekonomisk belastning tvingas söka särskilda till-atten
stånd följaoch de föreskrifterna.strängare

År Kulturrådet1979 uppdrog cirkuskännaren Alf Danielsson att ut-som
redningsman utarbeta förslag till hur skulle förenklakunna bestämmel-man

och myndighetsanvisningarna vid anordnandet cirkusföreställ-serna av en
ning.

Utredaren kom med rad förslag remissbehandlades. Med utred-en som
ningens förslag och remissmaterialet Kulturrådetunderlag utarbetadesom

12 Filipson 1990: Småbamenskultur-L och mediebarometer 1989/90. PUB
Informerar 137V Sveriges Radio/PUB.
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åtgärder för underlätta för cirkusverk-till regeringen1983 skrivelse attomen
i Sverige.samheten

Kulturrådet anfördeochbetonades cirkus konstartskrivelsenI äratt en
teaterföreställningarjämställas med ochcirkusföreställningar skullebl.a. att

hemställde tillägg i lagensammankomsterkonstnärligaandra ettsamt om om
cirkusföreställningar uttryckligen skulledärsammankomsterallmänna upptas

för fram-sammankomstföreställningar inräknades i begreppetbland de som
konstnärligt verk.förande av

också så småningom genomföras och cirkusfö-förändring komDenna att
teaterföreställningar och andra allmännamedreställningar jämställs sam-nu

1993: 1617.gällande ordningslagimankomster
också behövde departement medKulturrådet cirkuskonstenbetonade att ett

för bättre bevakaexistensvillkorför konstartensövergripandedet attansvaret
skulleRådet departementsförordningenhemställde därförintressen.dess att

framgår förvaltningsärendenbestämmelse,medkompletteras att somvaraven
månKulturdepartementet, i deninom nuvarandehandläggascirkus skagäller

ingennågot departement. Därvid harsådana inte ankommerärenden annat
skett.ändring

Skådeartisternas arbetsmarknad46 7. .
förtraditionellt utbildas med-skådeartister intedesärdrag hos är attEtt att

andra.några skapats Deraskonstnärliga verkframförai ellerverka som av
med hjälpalltid dem självapraktisktskådenummer skapas taget avav

"skådenummer" inkluderar kostymupp-lnstuderadelärare. äveneventuella
måsteSkådeartistema självamusikarrangemang.rekvisita ochsättning, utar-

mångaförUtmärkandekonstnärliga verket.skapa hela detscenario ochbeta
svårig-sin specialisering ochskådeartister grunddekategorier är att avav

små variera sinmöjligheterskådenummer mycketharinövaheten attatt nya
eftersom publikun-svensk artistdilemma försärskiltDetta är ettrepertoar. en

så Sverige.litet iderlaget är
skådeartister. Endastarbetsmarknad föringen fastfinnsSverige ettI

utanförerhåller cirkusengagemangsvenska artisterantalmycket litet numera
från världenartister helamotsvarandemedKonkurrensenSveriges gränser.

hård.mycketär
ihar inte resulteratår i Sverigeökade antalet cirkusarunderDet ensenare

yrkesartister.svenska Deengagemangstillfállen förökningmotsvarande av
inteartistersällan svenskasysselsättercirkusarnaoch mellanstora somstora

kan konstate-direktionen. Däremotanknytning tilleller hartillhör näraannan
utanförartisterväljer svenskautsträckningcirkusarna iminstade störreattras

farniljekretsen.den egna
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mångaI äldre tider erhöll skådeartister i Sveriges folkparker.engagemang
traditionDenna upphörde i mitten 1970-talet vilket enligt Folkparkemasav

Centralorganisation förklarades bero vikande publikunderlag i kombi-ett
nation med begränsade för de enskilda folkparkerna. Förutom i kol-resurser
lektiv Varieté Vaudeuvill och Gycklargruppen finns dock i dag vissasom
möjligheter till skådeartisterför i nöjesparker och i samband medengagemang
förenings- och finnafester.

6 7 5 Ekonomi. .

Alla svenska cirkusar privatägda. Cirkuskonsten åtnjuter någotinteär statligt
stöd för verksamheten eller produktionen. Alltsedan i mitten 1970-talet harav
emellertid antal svenska cirkusartister årligen beviljats konstnärsbidrag.ett

Cirkusar i mycket hög grad beroende åtgärderbeslut frånär och kom-av
Kulturrådetsida. har därför framhållitbl.a. angelägenhetenmunernas av

stödåtgärder,kommunala kommunerna avgiftsfritt tillellert.ex. attgenom
tillhandahållerreducerad kostnad centralt belägna cirkusplatser och annan

service.

6.8 Sammanfattande iakttagelser

Teatern det enskilda konstområde uppbär statligtär stöd. Nätetmestsom av
teaterinstitutioner har kompletterats såsedan 1974 det i täckeratt stort sett
hela landet. Antalet fria med statligt stöd har fördubblats. Dettateatergrupper
har inneburit någotantalet uppsättningar kunnat öka och antalet speladeatt att
föreställningar utökats, dock inte med drygt 10 %. Samtidigt haränmer

såldaantalet biljetter de offentligstödda teaterinstitutionerna minskat.
Riksteaterns ocksåtuméverksamhet har minskat- speciellt färredet riktigtär
små besöks i dag jämfört med tidigare. En del förklaringenorter som av
ligger i Riksteaterns regionala ensembler ombildats till de fyra regionalaatt

Örebro,teaterinstitutionerna i Kronoberg/Blekinge, Västmanlands och
Västerbottens län.

Andelen teaterbesökare i befolkningen 20-årsperiodenhar dock ökat under
den de mycket eller ganska intresseradeäratt teatermen grupp som uppger av

inte särskilt knappt befolkningen.hög 20 %är av-
Genom utbyggnaden har kostnaderna för ökat underteaternätet teaterav

ocksåperioden. Till del förklaras kostnadsökningarna haftatt teaternen av
högre kostnadsutveckling vad följer de allmänna prishöjningarna.än som av

i främstDramaten och Operan Stockholm angelägenhet för boendedeär en
i Stockholm bara de boende il % Malmö eller Göteborg har varit be-av- 139
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två året,någon det och övriga boendesök de 4 %senaste avav scenerna
någon bådaföreställningStockholmsregionen har deutanför teatrarna.sett

många frånperioden har inte heller särskilt föreställningargenomsnitt underI
sådant bådafinns inskrivet ibearbetats för uppdragdessa tv trots att ettscener

årgenomsnitt föreställning har detinstitutionemas avtal. I ochper scenen
något påsåväl årförekommer samarbete exempelblivit, det utan attsommen

Då så når iversionerats för televisionen. sker regelflera uppsättningar man
tittare.storleksordningen flera hundrapubliker i tusen

ökat till följd utbyggnaden Enscenkonstnärer harAntalet teatemätet.av av
ocksåskådespelarna i Stockholm, därnytillkomna hardel de stannatstor av

etermedier, film andra frilansupp-många arbetstillfällena finns för ellerav
drag.

genomförda satsningar lagts stärka ochtonvikten iharSammantaget att
institutions-utbyggnadgrunden för teaterverksamhetenutveckla genom av

utvecklandetturnéer ellerSpridningen verksamhetennätet. avgenomav
i takt.har inte utvecklatspublikintresse samma

teaterpubliken,den ökandeinte ha tagit handPrivatteatrarna tycks somom
också fått publikminsk-vidkännasgånger harmånga Dessa teatrarantytts.

stället tycks detbörjan 1990-talet. Il980-talet ochningar under vara ama-av
publikbåde deltagare och rekryterattörteaterverksamhet engagerat en nysom

medintresse och utveckla samarbetetfasta dettatill Att stu-tateatern.
tvåför teatervärldaramatörteatersällskap kandieförbund och väg attvara en

nå finan-målmedveten med de offentligtsatsningEnmötas. utattmer
via televisionen kanteaterföreställningarna till publiksierade vara enen

såväl effektiviteten iökaTv-bearbetningar kan sätt teater-ett attvaraannan.
ocksåsmå glesbygd. kaneller i Detsärskiltverksamhet, ettvarascener
och avdra-för de boende i länetverksamheten kändgöra attsätt att mer

institution.matisera teatern som
föreställningsverksamhetbedriver omfattandefriaDe teatergruppema en

fria mycketi landet. Debetydelseär runtstor grupperna ger enomsom av
får därigenomoch ungdom ochföreställningar för barnsinadel storstor av

ocksåMånga med sinaför bamteaterutbudet.betydelse teatergrupper turnerar
levandebetydelsefullt bidrag tilldärigenomföreställningar och ettettger

regionhuvudortema.teaterutbud utanför
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7 Dans

Dansområdet karaktäriseras attav

hälften befolkningen har varit och dansatän detute senastemer av-
året och fjärdedel landets befolkning dansar eller tidigareharen av
dansat folkdans,

danskonsten starkt koncentrerad till storstäderna och de flestaär att-
småi befolkningen har möjligheter professionella dansföre-att se

ställningar,

det finns fyra fasta dansensembler verksamma inom tal- eller-
musikteatrar, Operabaletten i Stockholm, balettensemblen vid

Östgötabaletten ÖstgötateaternGöteborgsOperan, inom och
Cullbergbaletten inom Riksteatern,

ytterligare dansensemble, den inom Malmö Musik och Teater,en-
kommer flyttas till SkånskaLund och bilda Dansteatem,att

nystartad renodlad också pådansteater finns försök ien-
Härnösand,

gästspelscenen Dansens iHus Stockholm, ytterligaresamt ett par-
mindre i Göteborg, Malmö och Stockholm kontinuerligtscener ger

såväldansföreställningar svenska utländskaav som grupper,

arrangörsledet utanför storstadsregionema både insti-är svagt men-
tutionsensemblerna och friade dansgrupperna i vissturnerar ut-
sträckning.

7.1 Befolkningens intresse för dans

Intresset för dansa frånI undersökning 1986/87 72 %äratt stort. en uppger
dansa.1befolkningen de tyckeratt attav om

1 Nordberg Nylöf G 1987: Kulturbarometern detalj:J i Tema Teater.
PUB Informerar Sveriges Radio/PUB i kulturråd. 141I samarbete med Statens
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7.1.1 Intresse för dans olika former. AndelarDiagram i befolkningen 9-79i
år och dansat eller besökt dansföreställningvarit året,ute senastesom en

någonsinrespektive dansat folkdans eller balett.

Tycker attom
dansa

Varit ochute
dansat

Dansat/dansar
folkdans

Dansat/dansar
balett

Besökt dansteater-
föreställning % befolkningenav

| | 1 II I I I I
20 40 600 80

Källa: Tabell 7.1.1a

befolkningsundersökningar kring dans konstnärligt uttryckBreda som
för dansföreställningar har däremot uppskattats i sambandsaknas. Intresset

fåtalintresse för människor, mindremed mätningar Ett 1 %,änteater.av
intresse ändådansföreställningar sitt särskilda De nämnernämner som som

år, någonför det under 25 studerande och boende i dedet är mesta treav
respektive emellertidstorstadsregionema. Andelen inom dessa ärgrupper

också låg tillfrågade.i mätningen de1 % av-

dansområdet7.2 Utbud

7.2.1 Dansutbudets omfattning och spridning

Professionell dans erbjuds kontinuerligt finns institutioner fastadär det med
sångdansensembler eller gästspelscener för dans. Musikaler med inslag av

och dans och populär del privatteatramas utbud.utgör storen av
fårfria koreografer eller statligt stöd har underAntalet dansgrupper som

gångna ZO-årsperioden från årökat knappt tiotal till mellan l5 ochden ett per
20. De flesta dem har sin hemvist i Stockholmsregionen, vilket gör attav

huvudstadsområdet. Bådedansutbudet starkt koncentrerat till institutions-är

2 Nordberg J NylÖf G 1992: Kulturbarometern detalj:i Tema Teater.
142 Sveriges Radio/PUB i kulturråd.Rapport ll samarbete med Statensnr



Dans

knutna danskompanier och fridansgrupper med statligt stöd emellertidger
föreställningar andra platser i landet.

Statistiken dansen i Sverige ochöver outvecklad ochär ordentligany
svåra fåtidsserier fram. frånEn jämförelse 1980-taletsär början visaratt en

allmän ökning föreställningsverksamheten. Stora skillnader förekommerav
dock år. spelårenmellan olika De 1991/92-1993/94 institutionernastre var
utbud 350, 500 respektive 260 föreställningar. En del minskningen detca av

åretsista kan härledas till Göteborgs Musikteaters flytt till det operahusetnya
vilket medförde tvåde bara gjorde dansuppsättningar istället föratt sex som

Östgötateaternföregående år. årethar under det brottats med ekono-senaste
svårigheter,miska vilket avspeglas tydligt i antalet föreställningar halv-som

erats.
åretsInnan det minskning tycks GöteborgsOperan ha fördubblatsenaste

Östgötabalettenföreställningarantalet och fyrdubblat sin föreställ-nästan
ningsverksamhet. Riksteatern har litenInom minskning skett sedan sluteten

1970-talet, vilket hänger med Riksteaterns andra balettkom-attav samman
pani, Cramerbaletten, avvecklades 1985/86.

Diagram 7.2.1 Utvecklingen föreställningsverksamheten vid institutionerav
med dansensembler.

Antal föreställningar
140

120
I Operan i Stockholm

100
El Riksteatern

80
GöteborgsOperan

60 I Malmö Musik och
Teater AB

4 O
Östgötateatern

20

C O Öl Vm-4OO O O O O Ox x x x x xCO O Öl CGFl OO O O O OO O O O O O-u -4 u-u .-4 -4 -1

Källa: Tabell 7.2.1a

Föreställningsstatistiken från friade dansgruppema med statliga bidrag
tyder, frånbortser del kraftiga svängningar åren,mellanom man atten
nivån ligger 600 föreställningar år. Ungefär 30 % de friarunt dans-per av 143
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föreställningar genomförs utanför hemkommunen/hemlänet. Detgruppemas
påpekas statistiken de fria svårtbör osäker och detöver är äratt attgrupperna

jämförelser tid eftersom redovisningsformen har ändrats undergöra över
årens lopp.

för inteTotalt utbudet bam och ungdom särskilt omfattande. femDeärsett
ungdomsföreställningarfasta tillsammans 35 bam- och 1993/94scenerna gav

fria ytterligare 200.och de dansgruppema gav ca

7.2.2 Utvecklingen föreställningsverksamheten för fria dans-Diagram av
grupper/koreografer.

Antal föreställningar
200l

1 000

I Antal föreställningar800

för barn ochvarav
ungdom600

I utanför hemlän/varav400 hemkommun

200

0

Tabell 7.2.2aKälla:

varierat 63Gästspelsverksamheten vid Dansens Hus har mellan och 131
bestårår. framträdandendel föreställningarnaföreställningar Enper av av av

med statliga bidrag, vilket kan innebära deinhemska fria dansgrupper att
både fria och hos Hus.in i statistiken hos de Dansensräknas grupperna

danskompanierna redovisade 1993/94 tillsammans 30 dansupp-fastaDe
Cullberg-dessa 12 särskilt avsedda för barn och ungdom.sättningar. Av var

hade enbartbaletten vuxenprogram.
statliga bidrag har tillsammans genomförtfria dansgruppema medDe strax

år, på år.ökninguppsättningar vilket innebärunder hundra senaste senareen
ungdom knapp fjärdedelUppsättningar avsedda för barn och utgör en av

tredjedel antalet föreställningar.uppsättningarna än avmen mer en
på grundblir naturliga skäl repertoarbreddenVid Dansens Hus stor avav

karaktären gästspelsscen.av144
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Turnéer och7.2.2 scener

danskompanier och dansgrupperförmöjligheternabegränsning i attEn
få i landet. Detför dansframträdandenlämpligaantalet ärär attturnera scener

fastadeFörutomkrav dansscenställs andra än teaterscen. sce-enen
tiotalfinns ytterligaregästspelscenernaochdansinstitutionemavid ettnerna

för dansframträdanden. Dansarnalämpadelokalerlandet harplatser i som
dansscenmiljöer det förekommerockså andra miljöeriarbetar dock än -

idrotts-fritidslokalerolika kommunalaindustrilokaler ochiutomhus, som
hallar m.m.

Riks-Cullbergbaletten vidfriagenomförstuméerflestaDe grupper.av
föreställningar i utlandet.sinadelgör storteatern, aven

dansornrådet.inomtumémöjlighetemaarrangörsledet begränsarDet svaga

dansföreställningarvidPubliken7.3

dansin-fem ochdansföreställningar vid debesökantalettotala teater-Det
från 000drygt 1801970-taletsedan sluteti landet har ökatstitutionerna av

årliga underföreställningar harAntalet1992/93.250 000till närmare samma
100.med drygttid ökat

året avspeglasföreställningar under detantaletMinskningen senaste avav
institutions-rapporterade1993/94besökssiffroma ochinaturliga skäl även
år publikredovisadebesök. Dansens Hus150 000drygt enteatrarna samma

ingår föreställ-samtidigt ibesökVissa dessapå besök.20 000 avca
HusDansensför de fria dansgrupperna.ningsstatistiken rapporterar en an-

publik, hela 25 %.i sinandel ungdomarmärkningsvärt stor
de friaföreställningar hosdanspublikenfinnsstatistik överDen som

påmånga föreställningarna spelaseftersomosäkerdansgrupperna är av
betalande besö-publik. Antaleticke-betalandeförplats elleroffentlig annars

från före-000ökning med 3000, vilketdrygt 581993/94kare var envar
uppgå tillicke-betalande publikendengående år. uppskattasdetUtöver ca

10 000.

och besökare7.3.1 Besök

åtskillnad be-dansområdet mellanmåste vitidigare kapitel göraLiksom i
på starkt be-tyderstatistiktidigare visatVi harsök och besökare. ettsom

gårintresseradeuttalatfler deliksomdansintresse, än teater,gränsat men
förintressedansföreställningfler varit ändet spontantär uppgersomsom

någon undergruppovanligtmycketkonstform. Detdans är att avsom
årgånger underdansföreställning flera 145de varit ettbefolkningen attuppger
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dettaäven naturligtvis förekommer. månI den dettaom uppmätts är per-
inte överraskande boende i Stockholm.sonerna - -

frånData 1985/86 3 % befolkningen varitatt minst dans-uppger av en
föreställning det året. Då frågan årupprepades,senaste 1991 motsvarandevar
andel 2 %. Det vanligare blandär kvinnor än ha påmän varitatt en
dansföreställning. Publiken ganskaär väl spridd åldrarna,i besök vanliga-är

bland med gymnasieutbildning eller högrere blandpersoner samt stor-
stadsboende.

7.3.2 Dans i televisionen

Såväl dans når via televisionenteater människor svåra nåärsom attsom
scenförcställningar. Speciellt tydligt detta för dansen,är där före-genom

ställningar erbjuds så få platser i landet. Som påexempel televisionens
genomslagskraft kan baletten "Våroffer",nämnas den visadesnär senastsom
i vid enda tillfälle nådde likatv, publikett Operabaletten istoren som

ÄvenStockholm når två år. dans jämfört med andra hartv-programom
litet såpublikunderlag, televisionen ändå relativtär möjlighet försett storen

nådansen Antalet dansföreställningar år inomatt Sverigesut. Televisionper
få.i dag I övriga svenskspråkigaär tv-kanaler förekommer dans konst-som

form knappast alls.

7.4 Befolkningens dansvanor

Att dansa bådevanligt nöje,är umgåsett och fritidssyssel-sättett attsom en
sättning i organiserade former. Dansundervisning olika slag bedrivsmer av
både inom för studieförbunden och privat verksamhet. Under deramen som

åren20 har har det blivit allt vanligaresenaste danspedagoger arbetar inomatt
för studieförbundens verksamhet, skolan eller i kommunalramen regiannan

och de privata dansskoloma har blivit färre.

7 .4 1 Sällskapsdans.

Som tidigare uppgivits intresset förär själv dansa och ha besöktatt stort att
danslokal eller diskotek mycketär vanligt. Data har samlats in regelbundet
sedan 1980-talets början och visar nivåstabil andelen i befolkningenen

varit och dansat. Sällskapsdansandetute emellertid ålders-som är starkt
beroende. Drygt 80 % alla 15-24-åringar har varit och dansat detav ute

året så många146 och 65 % harsenaste varit dans månaden.som senaste
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bådefinnssällskapsdansernatraditionellai deoch kurserLektioner
utvecklad formstudieförbunden. Enoch inomdansskolorprivata avmer

tävlinsggren.förekommersällskapsdans även som

7.4.2 Folkdans

drygt 25 %Totalt detbefolkningen.förankring hos ärstarkFolkdans har en
åter-folkdans. Dessadansattidigare harellerdansarbefolkningen somav

för folk-landet. Intressetoch i helautbildningsgrupperålders- ochi allafinns
År befolkningendet 3 %1986/87också tilltagande.itycksdans avvarvara

från 10 %1992 visarfolkdansare. Dataaktivade att avatt varuppgavsom
Ökningen såväl männi-troligenberorfolkdans. attbefolkningen dansar

återupptagit sitt intresse,harfolkdansarevarit aktivatidigareskor somsom
storstadsområdenautanförSpeciellttill folkdansen.nyrekryteringpå vissen

Ökningen också blandsärskiltfått uppsving. är storhatycks folkdansen ett
år.barn 9-14

jazzdansBalett och7.4.3

Då samlades indatavanligt.mindrejazzdansellerbalett ärsjälv dansaAtt
kvinnorvanligendansade,aktivtbefolkningen2 %1985/86 det somavvar

de%Ytterligare 4Stockholmsregionen.i attboendeoch uppgavyngre
någotockså kvinnor,regelidansat. Dessatidigare hade menvarpersoner

någothade1991Frågan upprepadesvälutbildade.ochäldre annor-enmen
showdans,från ochjazzdansklassisk balettså isärhölllydelselunda att man

någondå dekvinnorallainkluderats. 10 %inte atttidigare uppgavavsom
allaaktiva. Avytterligare 5 %ochshowdans ärgång fridans ellerdansathar

Bådabalett.klassiskhar dansateller tidigaredansar6 %kvinnor detär som
fåattraherardansformema män.

i skolan7.4.4 Dans

idrott. Iinomförekommit danstradition ämnetdetskolan harInom av
särskiltdans1980-talet, Lgr 80, nämntgrundskolan förför ärläroplanen

Även läroplanen, Lpoi denstadium.för respektiveunder kursplanerna nya
Traditionellt detoch hälsa.kursplanen för idrott ärmed underfinns94, dans

skolansförekommitharsällskapsdans och folkdansframför allt som
fått friare rörel-sigovanligt elevernagymnastiktimmar. Det ägnaär attmer

seuttryck. 147
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En del skolor har också arbetat med dramapedagoger i viss utsträck-som
ning givit eleverna möjligheter lära grundläggandeatt dansrörelser. Sedan
mitten 1980-talet pågår målmedvetna satsningar förav stärka intressetmer att
för fråndans grunden med barn frånredanatt förskoleåldem.startagenom

Under läsår har fåttdans på schemat inomsenare utrymme för detramen
nyinrättade estetiska gynmasieskolan.programmet

Dansen har också stärkt sin ställning i skolan projektet "Kultur igenom
skolan, startade 1985/86. Under delen 1980-taletsom och börjansenare av

1990-talet hade Kulturrådet särskilda förav stödja och utvecklaattresurser
intresset för dans hos barn i landet. Speciella projektmedelruntom fördelades
till Dans i skolan verksamhet drivits med hjälp heltids-en som av en-

Åranställd danskonsulent. 1985 hade åtta landets kommuner pådansav
Årschemat inom för ungdomsskolan. 1989 hade antalet kommunerramen

ökat till 35. Till dessa tillkommer antal kommuner bedrevett dans inomsom
skolan i projektform. Läsåret 1994/95 det femtiotal kommunerettvar som
hade dansverksamhet inom for skolans verksamhet.ramen

Dans förekommer också inom den frivilliga kulturskolan, i flerasom
kommuner kompletterar eller denersätter specialiserade musikskolan.mer
Bland de 20 kulturskolor verksamma våren 1994, hade allasom var utom en
dans I 13 kulturskoloma arbetadeprogrammet. med dans iav man sam-
verkan med ungdomsskolan. Totalt detär 3 000närmare elever irunt om
landet dansar inom för kulturskolans verksamhet. Eftersom musik-ramen
utövande dans denär omfattande aktiviteten totalt inommest kulturskoloma i
elevantal räknat.

Solna kommun har haft dans i kommunal regi längst alla landetsav
Årkommuner. 1966 kommunaliserades dansskolan i Solna och l974verbjöds

alla förskolor i kommunen delta i verksamheten gången.förstaatt Verk-
sarnhetsåret 1988/89 hade kommunen 500 barnnärmare och ungdomar aktiva
inom den kommunala dansskolans Läsåret 1993/94 hade detta antal ökatram.
till 700 elever. Solna den kommunär har absolut flestca eleversom
verksamma inom dansornrådet alla de 20 kommuner 1994 drevav som
kulturskola.

7.4.5 Dans inom folkbildningen

några årUnder på 1980-talet såbedrevs ingen verksamhet inomgott som
dansområdet i studiecirkelform. Orsaken formema för danscirklar hadeattvar
förändrats i riktning och motionsdans,umgänges- vilket intemot berättigade
till cirkelbidrag. Under dessa år bedrevs emellertid dans i antal kul-ett stort

Efter några års utvecklingsarbeteturgrupper. har formerna för danscirklama
fömyats och de finns åter inom for studiecirkelverksamheten.nu ramen

148
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några årsedanstudieförbundeninom närma-Dansverksamheten engagerar
år.studiecirklar Det betyder6 000deltagande i drygt90 000 att manperre

då hade flernivå rådde i 1970-taletslutetåter sig dennärmar manavsomnu
dansområdet 000 deltagande ioch 110inomstudiecirklar närmare7 000än

tidigareantal deltagandefolkliga dansen har äncirklar. Den störredessa ettnu
flerengagerade dock del-Modern balettklassisk dans.balett ochliksom

År det %fallet i dag. 1991 1vad1970-talettagande i slutet ärän varsomav
året delta-år de det79mellan 15 ochbefolkningen senasteattuppgavsomav

i dans.studiecirkelgit i en
regiockså i studieförbundenskulturprogramordnasfolkbildningenInom

från knapptunder hela periodenökatAntalet hardansframträdanden.med
år.2 000 dansprogramdagens900 till närmare per

ochkulturprogram, kulturgrupperdeltagandeAntal 1 000 i7.4.1Diagram
folkbildningens regi.studiecirklar dansi i

deltagandeAntal 0001
300 --

/ Kultur-250 --- iprogram
.IZ I dans

200 /
KulturgrupperD
idansu/150

Folklig dans0
100 .-

-oáModern
konstdans...--050 ..

i klassiskBalett,--A
O ÅG-:Fáaqä dansAHL - N7 ox

Källa: Tabell 7.4.la

Amatördansorganisationer47 6. .
Svenskaamatördansen,förverkarDansornrådet organisationerhar tre som

Folkmusik och DansRiksföreningen förBygdekultur,förUngdomsringen
organisationernaAllafolklig dans.förSamarbetsnänmdenRFoD tresamt

denochorganisationenäldsta ärUngdomsringen denstatligt stöd.uppbär är
149medlemmar00040medbåda grundorganisationema närmaredestörre av
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anslutna till 450 föreningarän i landet. RFoDmer relativtär en yngre
organisation, bildad 1981, såvälmed individuella medlemmar som grupper
och föreningar anslutna. Samarbetsnämnden för folklig dans är en
paraplyorganisation för antal organisationerett och institutioner villsom
främja utvecklingen den svenska folkliga dansen. Samarbetsnämndenav har

vidare målsättning ökaän intresset fören att amatördans. Man arbetar också
opinionsbildande för forskning och dokumentation dansområdet. Sam-
arbetsnämnden har bl.a. medlemmar Arkivet för folklig danssom och Dans-
högskolan också de båda amatördansorganisationemamen Samarbets-ovan.
nämnden fick första gången 1992/93 projektbidrag från Kulturrådet för att
utveckla sceniska fonner för visa folkdans förnya att publik.

7.5 Dansens ekonomi

7.5.1 Stöd till institutioner

Kostnaderna för de fasta danskompaniema inom teaterinstitutionerna inryms
inom institutionens totala budget. Kulturrådets statistik för 1993/94 redovisar
för första gången de fem institutionsteatramas beräknade kostnader för dans-
verksamhet. Sammanlagt uppgick de till drygt 88 miljoner kronor varav
Operan i Stockholm stod för 35 % och de andra fyra för drygt 15 %
vardera.

Sedan 1988/89 kan institutionerna ansöka särskilda grundbelopp förom
tillfälligt knyta koreografatt till verksamheten. sådanaAntaleten grundbelopp

har frånökat 0,54 stycken under åren gått.som

7.5.2 Stöd till fria grupper

De statliga utgifterna för dansändarnål, exklusive bidragen till institutionerna,
har ökat under år och uppgår 1993/94 till 25senare miljoner kronor. Dettaca
belopp omfattar både stöd till Dansens Hus, är relativt delpost,som storen
stöd till fria koreografer och dansgrupper, verksamhetsbidrag till danslivets
organisationer och amatörorganisationer publikfrämjandesamt verksamhet

länsdanskonsulenter.t.ex.som
Stödet till de fria och koreografema har ökatgrupperna under hela 20-års-

Ändåperioden. täcker de statliga bidragen långt ifrån produktionskostnadema
för dansuppsättningarna. De dansuppsättningar genomförs medsom
offentligt fårstöd detta frånmerparten Ur det anslagstaten.av Kulturrå-som
det fördelar till fria dansgrupper ingår stöd tilläven bl.a vissa gästspelscener.
Bidragen har sedan mitten 1970-talet iökat fast penningvärde frånav drygt 1
miljon150 kronor till knappt 9 miljoner kronor 1993/94. Av denna förde-summa
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flertal fallEttkoreografer/dansgrupper.till friakronormiljoner6drygtlades
planeratsproduktionför denräcka tillintebidragenbeviljade somsig devisar

Kulturrådet medtillåterkommerdansgruppemaovanligtintedet attoch är
projektet.avslutakunnaförbidragkompletterande attansökningar om

arbetsmarknadsbidrag tillocksåKulturrådet förekommerfrånbidragFörutom
dansuppsättningar.

tilllandstingfrån samtligaÅr bidragetsamladedetuppgick1993/94
bidragenkommunalaDekronor.000till 420 vardansgrupperstatsstödda

landstingsbidragen.gånger högre änfyraungefär
intäktsmöjligheternapublikunderlag ärförhållandevis litetMed ett

fria dansgruppema,för deintäktskällanDenbegränsade.dansområdet stora
%för 23vilkaspelintäktemalikvälbidragen avstatliga svarardeförutom var

omslutning.gruppemas

meddansgrupper/koreograferfriainansieringsbilden för7.5.1 FDiagram
penningvärde.års1994000-tals kronor.1bidrag istatliga

000 kronorAntal l
00016

ÖvrigaI bidrag00014

Övriga intäkter00012

bidragE statligtAnnat00010

Biljettintäkter0008

I Kommunbidrag6 000

El Landstingsbidrag0004

I Statsanslag0002

0
1993/941992/931991/921988/89

7.5.1aTabellKälla:

utbyteinternationelltochutövareenskildatillBidrag7.5.3

till dansare.inkomstgarantier ävenochstipendierfördelarKonstnärsnämnden
dansområdet undervisarbidragsredogörelser att pe-nämndensanalysEn av

fördubb-ställning närmaresinstärkte1990/91 entill1986/87 genomrioden
bidragenökadevärdelöpandeIräknat.penningvärdefastibidragenling av
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från 0,6 miljoner kronor till 1,5 miljoner kronor. Sedan dess har de ökat
ytterligare och uppgick 1993/94 till 1,9 miljoner kronor.

Kulturrådets medel för stödja internationelltatt kulturutbyte kommer även
dansen till del i form gästspelsbidrag och stöd för deltagandeav vid
internationella dansfestivaler, tävlingar och erfarenhetsutbyte olika slag.av
Även Svenska institutet och SIDA fördelar bidrag till internationellt kultur-

iutbyte dansområdet.

7.5.4 Bidrag till publikfrämjande verksamhet

Arrangörsnätet dansområdet Inomär desvagt. arrangerande teaterför-
eningarna saknas ofta kunskap dans. Till de publikfrämjande insatsernaom

dansens område ska kanske främst räknas arbetet med öka intresset föratt
dans i landets skolor. Detta arbete tänktär stärka publikintresset långatt
sikt.

Statens stöd till dansfrämjande verksamhet har ökat under år,senare men
fortfarande insatserna förhållandevisär små. Danscentrum arbetar för attsom
främja danskonstens utveckling och för bredda publikintressetatt erhöll drygt
1 miljon kronor 1993/94.

Sedan 1980-talets mitt utgår statligaäven medel till Svensk Danskommitté
också arbetar för stärka dansens ställning.attsom

Inom det publikfrämj ande arbetet måste också räknas in de olika amatör-
dansorganisationernas arbete. Bidragen till dessa organisationer har också
ökat bidragen för denutan skullatt kan särskilt Bidrag tillanses stora.vara
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur går via Ungdomsstyrelsen, tidiga-

Statens Ungdomsråd.re
Kulturådet fördelar också stöd till länsdanskonsulenter vilka arbetar för att

utveckla dansområdet i regionerna. Länsdanskonsulentemasute uppgift är att
länken mellan danslivet och dansutbildningar,vara ocharrargörer publik. De

ska bl.a stimulera till kontakter mellan amatörverksamheten och det profes-
sionella danslivet. Statens utgifter för länsdanskonsulenter 1993/94var
500 000 kronor vilket ökning med 300 000 kronor från året innan.var en

7.6 Utbildning och arbetsmarknad

7.6.1 Utbildning

Yrkesutbildningar finns för såväl dansare danspedagoger och koreogra-som
fer. Utbildning för dansare skedde tidigare vid elevskolor knutna tillsom var
institutionsteatrama med dansverksamhet. Under har utbildningssi-senare
tuationen152 omorganiserats. Elevskolan vid Operan i Stockholm övergick 1981
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i GöteborginstitutionernaElevskoloma vidBalettskolan.bli Svenskatill att
skolor grund-år också blivit självständigadeunderMalmö haroch senare

gymnasiekompetens.emellertidStockholmskolenivå. Utbildningen i ger
Balettakadernierna ibedrivs vidförtreårig yrkesutbildning dansareEn

Göteborg.Stockholm och
Stockholm,Danshögskolan ividdanspedagogutbildningtreårigEn ges

också tvåårigfinns där19871978. Sedanhögskolestatussinfick ensom
utbildningdessutomfinnsVid Danshögskolanfolkdansledarutbildning. en

treårig.ochtredjekoreografer ärför vartstartarsom
högskoleutbildningar in-konstnärligaUtredningenEfter förslag avav

viddans Dans-inriktning modernmedtvåårig dansarlinje1994rättades en
för-högskolan påbyggnadsutbildning ochUtbildningen bör som enses

Pedagoglinjengenomgått yrkesdansarutbildning.sökande hardeutsätter att
och ungdom.inriktning barnstarkaresamtidigtfick en

fristående kurser.kortareockså kontinuerligtanordnarDanshögskolan
dansutbildningarbefinner sig imångabetyder detSammantaget att personer

någonpåbörjat dedemflesta, 95 %,allraslag. Deolika avsom somavav
tillutbildningenfullföljerDanshögskolanvidutbildningarnalängre examen.

tjänstgöringsvillkorochArbetstillfällen7.6.2

framgått,koreografer tordeoch ytterstför dansareArbetsmarknaden som
balettkompaniernafem fastavid deanställda dansareAntalet fastbegränsad.

också knytertill dessakommer ettTill detta140.drygt attär scenerman
ochverksamhetsåret. fria dansgrupperDeunderdansarefrilansandefyrtiotal

hundratalytterligaresysselsättererhåller statliga bidrag ettkoreografer som
statistik finnsTeaterförbundetsSvenskaEnligtkoreografer.ochdansare

År koreografer36och569 dansare1993långt fler dansare.emellertid var
antaletfördubblingvilket innebärTeaterförbundet äntillanslutna avenmer

1970-talet.dansområdet mittensedanmedlemmar av
för dans-yrkesorganisationDanspedagogförbundet, ärSvenska som en

områdePå detta150organiserarkonstnärlig dans,ipedagoger personer.ca
måttlig deundervarit ganskamedlemmarantaletökningenemellertidhar av

åren.20senaste
tillsvidare-koreografer harochdansaredel allalitenbaraEftersom aven

ifrilansdansareförträningdagligkompetensbevarandefinnsanställning
tillgångockså till sub-Koreografema harMalmö.ochGöteborgStockholm,

Stockholm.ibl.a. Danscentrumrepetitionslokalerventionerade genom

Utred-3 BetänkandehögskoleutbildningKonstnärliga1992:12:SOU av
153högskoleutbildningar.konstnärliganingen om
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Dansarna vid de fasta pensioneras i 40-årsåldem. finnsDet ingenscenerna
entydig arbetsmarknad efter scenkarriären.

7.7 Sammanfattande iakttagelser

Befolkningens intresse för dans har huvudsakligen tagit sig uttryck i eget
dansande och dansa vanligär sysselsättning iatt befolkningen.en

Sedan länge dans särskiltär viktigt inslag i ungdomskulturen, bådeett som
uttrycka sigsätt och fåett att kontakt.sätt Medieutvecklingenett att medsom

musikvideo och MTV har gjort dansen synligän i den moderna populär-mer
kulturen.

Som konstforrn dansområdetär däremot litet verksamhetsområdeett med
begränsade En fast regional struktur för dans saknas områdetochresurser. är
starkt koncentrerat till storstäderna. Trots det mångaär tyckeratt attsom om
dansa fådetär dansföreställning. De begränsadesett möjligheternasom en att

dans har sannolikt bidragit till svårigheterna utveckla intressetse scen att
för dans konstnärligt uttryck.som

Trots insatser dansområdet har ökatatt statens under de åren20senaste
områdets begränsade.är resurser
För områdetutveckla behövs insatser fleraatt plan. Publikintresset och

kunskapen måstedans frånutvecklas grunden. Genom påsatsningarom
dansverksamhet, både dansande och dansföreställningar,egetsom genom
inom för förskola och skola kan kanske interamen storen grupp som annars
skulle komma i kontakt med få tillgångdans till konstarten från år.unga
Ökade satsningar för nå den publiken också nödvändigaatt ärvuxna om
danskonsten nåska till bredare publik.ut en

områdetsFör utveckling det viktigtär arrangörsledet stärks ochatt att
utbildas i dearrangörerna särskilda kunskaper krävs för attsom arrangera en

dansföreställning.
Så länge området har liten publik och begränsade intäktsmöjligheteren

kommer dansverksamheten svårtsannolikt ha hävda sig inom institutio-att
För det fria danslivet svårtdetär längre föreställningsserier ochnerna. att ge

inte arrangörsstrukturen förstärks.turnera mer om
dansområdetSka utvecklas krävs samlade och riktade insatser inom både

och produktionsledet.arrangörs-mottagar-,
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Musikornrådet karaktäriseras av

musikliv,vittförgrenatochbrettett-
och miljöer,olika sammanhangi mängdförekommermusikatt en-

och ökande,musikintresserademycket ärandelen storatt av-
sjunga,tyckerdebefolkningenhälften attattatt omuppgerav-
andelen min-musikbefolkningenfemtedel utövar attatt menaven-

blir,äldreskar man
på undermusik fonogramlyssnatbefolkningenhälftenatt av-

månaden,den senaste
fem kammar-symfoniorkestrar,professionellafinns sjudetatt-

verk-motsvarandemusikstiftelser ellerregionalaoch 20orkestrar
länsmusiken,samhet

regionaladefinansieringenför helanästanatt staten avsvarar-
ochsymfoni-bidrag tilllänsmusiken ochmusikstiftelsema ger

arrangerande musik-fria musikgrupper,tillkammarorkestrarna,
fonogram,utgivningamatörorganisationer och tillföreningar, av

musikprogramoch utbudetamatörmusicerandetdelstoratt avaven-
folkbildningenssker inom ram,

ochkyrkorinte minst inomomfattande,i Sverigekörlivet äratt-
samfund,

musikverksamhet,övrigt harsamfund iochkyrkor även storatt enu
in-stöd och ideellakommunaltberoendearrangörsledet äratt av-

satser,
förmusikskolankommunaladenkommunerna svararatt genom-

musikområdet 000200offentliga insatsenden absolut största -
musikundervisningen,årligen ielever deltar

tillkomstensärskiltstarktmusik i radio ökatutbudetatt genomav-
lokalradiostationerna,reklamñnansieradedeav

fonogrammarknaden.dominerarbolagutländskaatt-
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8.1 Befolkningens intresse för musik

stortIntresset för musik mycketär Mer 50 % befolkningenän år9-79av
de ganska ellerär mycket intresseradeatt musik. fråganNäruppger av om

intresse ställdes 1975 motsvarande andel 44 %.var
I samband fråganmed musikintresse ställtsatt 1986 och 1992 harom

också genrepreferenser undersökts. Störst intresset förär och rock-pop-
musik ocksåoch det sådanaär konserter de flesta varit under det senaste
året. Intresset för och rock har årende frånökat 34 % till 37 %.pop sex
Särskilt intresset bland åldernär ungdomar i år,stort 15-24 där 74 % av
ungdomarna mycket eller ganska intresserade.är En tendens oftastatt spon-

favoriter den angloamerikanskanämnatant och rockvärlden 1980-ur pop-
talet har förskjutits svenska nämndes oftaremot att l990-talet.grupper

Näst intresset förstörst klassiskär musik 26 % befolkningen ärav-
mycket eller ganska intresserad. Detta intresse ocksåhar ökat i hela befolk-
ningen under perioden 1986 till 1992. Intresset för klassisk musik har sam-

ålder.band med Men utskiljande utbildningsnivån.ännu är Det 44 %ärmer
med eftergymnasial utbildning mycket ellerav personer ettsom uppger gan-

ska intresse för klassisk musik.stort
Intresset för svensk folkmusik också tämligenär relativt fåävenstort om

det mycket någotär Intresset har ökatatt sedan 1986 och 1992stort.uppger
19 % befolkningen mycket eller ganska intresse. Liksomettuppger av stort

för klassisk musik intresset åldersberoende åldrarnaiär årunder 25 detär-
mycket Så hela ökningen intresserade finnssvagt. blandgott som av personer

år.45över
Intresset för någotjazz mindre övrigaär än det ändå 13 %ärgenrer, men

mycket eller ganska intresse för jazz. De intresseradestortsom uppger är
här i regel de äldre.även Intresset också högre blandär med efter-personer

gymnasial utbildning, vilket inte fallet med intressetär för folkmusik.
Bland befolkningen intresse för ocksånämner skaspontantgenrer som

ochnämnas musikal, moderna visoroperett allmän underhåll-samt mer
ningsmusik. Ingen dessa flernämns 10 % be-änspontantav genrer av av
folkningen.

8.2 Musikutbud

I detta avsnitt behandlar vi det musikutbud har det offentligastörstasom
främststödet, vid landets olika musikinstitutioner utbudet musik isamt av

radions public service-kanaler.

156 1 Nordberg NylöfJ G 1994: Kulturbarometern detalj:i Tema Musik.
Statens kulturråd i samarbete tidigaremed Sveriges Radio/PUB.
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8 2 Orkesterinstitutioner1. .

orkesterinstitutionerna symfoni-statligt finansierade och kammar-De
årligen.ungefär 000 konserter Mindre 10 dessa harorkestrar 1 %änger av

vårdhem,varit s.k. interna konserter olika slags institutioner fängel-som
frånoch sjukhus. Antalet interna konserter har minskat 100 vid 1980-caser

talets början till 23 1992/93.
ÄvenocksåOrkesterinstitutionerna skolkonserter. dessa har minskatger

något i antal och fjärdedel verksamheten 1992/93 drygtutgör motca en av
uppgången1980-talet. kraftiga konsertutbudet i30 % i början Den avav

Örebrosin bakgrund i orkestrarna i ochslutet 1970-talet har attav
år tycks ha varit synnerligen aktiva med skolkonsertverk-Norrköping dessa

principen för registrering verksamhet med skolansamhet. Möjligen var av en
bådaförvid denna tidpunkt de orkestrama.annan

Också utanför hemkommunen har minskat till antalet.konserterna

särskilda målgrupperAntal konserter totalt, på turné för2.1Diagram samt
de statsstödda orkesterinstitutionerna.för

Antal
5002 -p

AntalII2 000 " konserter vid
statsstödda
orkester-

5001 institutioner"

l .I utanför---D---varav
l 000 I1:1I hem

kommunen°

l.500 " v varav
°oå skolkonserterigügü.

O internaovarav

Tabell 8.2.1aKälla:

orkesterinstitutio-systematiska uppgifter vidsaknasDet repertoarenom
nema.

157



85SOU 1995:

Rikskonserter8 2 2 Svenska. .
1970- 1980-talen fick Svenskaomorganisationer under ochEfter antalett

form. Huvuduppgiften stödja och1988 sin nuvarandeRikskonserter är att
internationell verksamhet. Betydande delmusiklivet bedrivakomplettera samt

samverkan med andra Förutomkonsertverksamheten bedrivs i arrangörer.av
avdelningar för produktion,administration finns särskildaochledning som

utveckling och barn- och ungdom, ochavdelningar föromfattar tidigareäven
knutnaCaprice. Till Rikskonserter slag-fonogramutgivning under ärnamnet

Blåsarsymfoniker,och Stockholmsverksensemblen Kroumata utgörsom
Stockholms län.länsmusiken i

6 000års arrangerade Rikskonserteromorganisation1988 änFöre mer
dåvarande Regionmusiken. Konser-årligen, flera i samarbete medkonserter

föreller skolorna.delen internaframfördes till störstaterna arrangemangsom
årligen offentliga konserter300Svenska RikskonsertergenomförNumera ca

orkester. Vidarefolkmusik, jazz ochområdena kammarmusik,Sverige inomi
ungdomsområdet. Maninom barn- ochkonserter/projekt150genomförs ca

delinom alla Enockså i utlandet50-tal konsertergenomför storett avgenrer.
länsmusikstiftel-med andrai samarbeteproduceraskonserterna parter, t.ex.

årligen hundra konserterDärtill kommerm.fl.festivalarrangörer ett parser,
tjugotal konserterBlåsarsymfonikerStockholmsframförs samt ett avavsom

slagverksensemblen Kroumata.
till radbl.a. stödRikskonserter amatör-verksamhetdennaUtöver enger

med Sverigestillsammansföreningarochmusikorganisationer samt ger
tidskriften Musik.Radio P2 ut

organisationsförändringar underfleramedstatistik tillsammansTillgänglig
hur Riks-beskrivande bildsvårt enkel,20-årsperioden det göragör att aven

utbudet. Publikenmed avseendeförändrats tidverksamhet överkonserters
ef-redovisas inte hellerproducerarmed ocholikatill de ärmanarrangemang

sarnproduktioner.i regelkonserterna ärtersom

Länsmusiken8 2 3. .
med landstingenmusikstiftelserform 201988 ibildadesLänsmusiken av

regionmusik-denblev resultatetDetta översynhuvudmän. avav ensom
på den kompetensförgång skapadesorganisation att ta somvaraensom

arrangerademilitärmusikkårema. Regionmusikentidigareinom defanns
1976 saknas1970-talet. Efterårligen under delarkonserterungefär 6 000 av

hellergjorts harRegionmusikenutredningarstatistik. deItillförlitlig somav
måni vilkenoklartutbud. Detverksamhetens ärvidlagtstonvikteninte

konsert-med ochsammanfallermusikstatistikRegionmusikens avser samma
Regionmusikengamla ärEftersom denRikskonserters.verksamhet som

158 avslutad. Iverksamhetdennautvärderingenbedömtviavvecklad har somav
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stället koncentrerar påvi de länsmusikstiftelser inledde sin verk-oss som
samhet 1988.

Inom Länsmusiken årgenomfördes 1993 12 000 konserter i Länsmusi-
kens regi. Det antalet konserter, 27största %, västerländsk konstmu-avser
sik. 24 bestod sånger% visor och och 17 % kan inte genrebestämmasav

helhet. Folkmusik svarade för 16 % utbudet. Jazz ochsom en samtav pop-
rockmusik omfattade 6 % respektive 2 % Den militärarepertoaren.av rena
tjänstemusiken, gång de ursprungliga Regionmusikensemblernassom en var
kärna, utgjorde 1992 mycket liten del länsmusikens utbud.en av

sinaMed 12 000 konsertarrangemang år Länsmusikenär mycketper en
konsertproducent. Man flitigt inom de länstor förturnerar man ansvarar men

tredje ändåkonsertnästan i hemkommunen.äger Musikutbyte mellanvar rum
länen förekommer i begränsad utsträckning bara knappt 5 % konserter-av-

spelas i län eller utomlands. Drygt tredjedel konserternaannat ärna aven av-
sedda för skolor/förskolor och 15 för institutioner% skilda slag. Samar-av
betet med Rikskonserter beträffande länsmusikens konsertarrangemang är
obetydligt.

8 2 4 Fria musikgrupper. .
ÅrDet statliga stödet till fria musikgrupper fördelas Kulturrådet. 1973,av

året innan den nuvarande stödformen introducerades, det totalt 21 musik-var
erhöll statliga bidrag. Antalet musikgrupper får statligt stödgrupper som som

ökade sedan kraftigt. Från början då1980-talet, antalet lågbidrag drygtav
något160, fördelade till färre eftersom särskilda turnébidrag före-grupper

kom, har antalet bidrag minskat till år.125 Bidragen ligger ica per per grupp
regel under 100 000 kronor.

fria erhållerDe musikgrupper statliga bidrag har bara undantagsvissom
offentligt stöd årende har det sigannat femrörtsenaste om ca av grup--

perna.
Det inte möjligt bilda sigär uppfattning mångahur fria musik-att en om

verkar i landet, många.de Det har hellerär interuntgrupper som om men
varit möjligt inom för denna utredning analys vilkengöraatt ramen en av
slags musik de olika Någonför. statistik antalet fram-övergrupperna svarar

åhörareträdanden eller till finns inte heller tillgäng-gruppernas arrangemang
lig.

utgårOffentligt ocksåstöd till landets SOR-orkestrar. Någon statistik som
Ävenbelyser deras verksamhet tid har vi inte kunnat fram.över Svenskata

kyrkan musikevenemang.är arrangör I undersökning frånstor storen av en
1986 visade kyrkan stod till 900 kyrkokonserteratt arrangör storaman som
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700 000tillsammans hade övermindre konsertarrangemang100och 7 som
besök utvecklingen tid.visauppgifter kanvi överheller här harInte som

radio ochMusik i8.2.5 tv

mycket antaltv-kanaler ochfått fleraSverige1973 har stortSedan ettnya
musik och dessMängdeni kanalernaMusikutbudet ärradiokanaler. stort. av

lokalradiostationemareklamfinansierade är när80drygtinriktning i de nya
huvudingrediens i samtligamusikredovisad, ärskrivs intedetta att enmen

service-kanaler harpublicradionstvivel. Iställt alltutbudstationers är utom
från 200 timmar20-årsperioden mindrehela änundermusikutbudet ökat

musik eller under-000 timmar11970-talet tillunderveckan närmaremusik i
1990-talet.bit inmusikhållning med en

nattsändningarinfördeMusikradionsedanharmusikenklassiskaDen
lättaredet dubbla. Denvecka tilltimmarfrån 60 änknapptökat1988 merper

stabiliseratshari riksprogrammetunderhållningen med musik motsvaran-
i P4,sändningama,de regionalaveckotimmar. Inivå, 125dvs.de numeraca

musi-direktupptagnaDenmusikutbudetökningmotsvarande ägthar rum.av
1992 ochveckotimmarstanåret 1979 till 48från veckotimmar13har ökatken

för700 veckotimmarfrån till53 timmarökat närmaregrammofonmusiken har
tillsammans.stationerregionala25samtliga

kaninstitutionernakonsertutbudet nämnasmedjämförelse attSom en
500 timmardrygt 4omfattningförekom i1992musikdirektupptagen omen
räknatkanaler. Grovtfyraservice-radionsår i public mot-loppetunder ettav

000 timmardrygt 45ska läggasTill detta3 000 konserter.det gram-svarar
år.undermofonmusik ett

Nivån femlegatharmindre.musikutbudet runtavsevärttelevisionenI är
innehåller huvud-utbudetperioden ochså helaunderveckotimmar gott som

ifrämstrockmusik förekommer,ochmusikklassisk ävensakligen pop-men
MTVsatellitkanalenpaneuropeiskaDentv-kanalema.reklamfinansieradede
ellertalprogramför kortaavbrutetprincip dygnetmusikvideo isänder runt,
till-enligttv-innehavaresamtliga47 % senastkanMTVreklam. avses av

1993.3frånuppgiftergängliga

medarbetet2 rikskyrkligadetkulturarbetekyrkansSvenska rapport omen- 1994:5.utredningarkyrkansSvenskakulturfrågor.
Skandinaiven3 MedieMätning iutgiven160 1994. RapportBasundersökning av

AB.
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8.3 Publiken vid musikevenemang och musiklyssnande i
radio m.m.

på8.3.1 Publik konserter m.m.

Hela 60 % befolkningen någotde varit med le-attav uppger evenemang
vande musik året.det Den andelen ökade under 1980-talet.senaste Bara
mellan 1986 och 1992 ökade andelen besökt konsenlokalerpersoner som av

traditionellt frånslag ll till 20 %, varit någonkonsert i kyrkamer som
från 5 till 18 från% hört konsert frånutomhusscen 10 till 19 %. Hälf-samt

alla besökare musikevenemang har något sådantvarit därten körav en
sånggruppeller medverkat.

Diagram 3.1 Andel befolkningen besökt musikevenemang underav som
året.senaste

% befolkningenav
70 61 605760 54

50 --
I40 33--

30 " e18 720 --
10 ..

J0
C D Vi V1 l O fñä v-tå åS ° ° u å

å å å å åå å

befolkningen från år ingårll
befolkningen från år16 ingår

från* befolkningen år ingår9
Källa: Tabell 8.3.la

Sett tid har andelen besökareöver musikevenemang ökat kraftigt under
hela perioden. Man bör dock tolka uppgifterna med viss reservation efter-en

musikevenemang och konsertbesök kan haär termer använtssom som
delvis olika i de olika undersökningarna.sätt

l6l
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på olikainomBesök konsert8.3.2 genrer

rockkonsert detvarit ellervanligasteabsolutDet är senasteatt man pop-
sigmusiklivet i huvudsak klararlevandedel detåret, dendvs. utansomav

ocksåsådana harAndelen besökarefrån offentliga.detstöd evenemang
från befolkningen.% till 22 %1986 och 1992, 14mellankraftigtökat av

befolkningen i dessaår 5015-24 %publiken änMerparten är avmerav -
vanligare blandsådan betydligtDetåldrar varit konsert. män änhar är

låg utbildningmed har säl-Personervarit pop-rockkonsert.hakvinnor att
pop-rockkonsertvantlan

året besökt olikaår under0-00Andel befolkningen8.3.2Diagram somav
1986 och 1992.Jämförelsekonsertlokaler och konsertgenrer.slags

Konsertlokal

Konsertlokal

Utomhusscen

Kyrka

Idrottsarena

E1986Musikpub
Annan I 1992samlingslokal

Konsertgenre

Pop/rock

Klassik/nutida
musik

Svensk
folkmusik

Jazz
|1 1l II lII I

252010 1550
besöktbefolkningen% somav

8.3.2aKälla: Tabell

vilketkonserterna,de klassiskavanligaste konserttypen ärdärnästDen
flesta ibefolkningen demusik. 14 %nutida Detinkluderar äräven av -
utbild-med högsådan konsert. Personeråldrar varityrkesaktiva ensom-

utbildnings-övrigaklassisk konsertvaritutsträckning äniharning större

grupper.
162
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Jazzkonserter har 8 % befolkningen påvarit ökning någramedav en-
procentenheter sedan 1986. Besök vanligare åldersgruppeninom årär 45-64

åldersgrupper.i övriga Detän 17 % de högutbildadeär deattav som uppger
varit jazzkonsert.

Musikevenemang med svensk folkmusik når 10 % befolkningen underav
Åldersproñlenår. äldre och detta den enda konserttypär där detett är är van-

ligare med besök bland boende utanför de storstadsregionema äntrepersoner
inom.

åldrar8.3.3 Besökare i olika

små år,De barnen, 3-8 har ofta varit med levande musik. Detevenemang
3-8-åringar67 något sådant% alla gjort året.är besök det senasteav som

Det vanligare med besök bland barn i den första skolåldem,är bland barn till
högutbildade föräldrar och bland barn utanför storstäderna. jämförelseI med

spelar hemmen roll ledsagare. småBlandstörre barn det helateater ärsom
73 gjorde% det besöket med familjen. ocksåDet i storstadenärsenastesom
det vanligast familjen följer barnetär med musik. Men för-att evenemang
skolan säkerligen utjänmande faktor, såinte fullt betydelsefullär en men som

teater-området. Tidigare under perioden det vanligare daghem ochattvar
skola ledsagade bamen.

Diagram 8.3.3 Andel besökare på musikevenemang året ochsenaste senaste
månaden olika åldersgrupper, förändringeni under 10 år.

% besökare musikevenemang
80

Besökt årsenaste70
respektive månad

60
I 1983-85 år

50
EI år1991-93

40
I 1983-85 mån

30
I mån1991-93

20

10

0

163Källa: Tabell 8.3.3a Tabell 8.3.1a
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musikevenemang bland ungdomar 15-24dock besökAllra vanligast är
åldersgrupp har varit konsert eller liknande detår. denna70 %Mer än av

måna-året varit musikevenemang den30 % harän senastesenaste mer
ocksåbåda åldersgrupperna ovanför det vanligt med konsertbe-deden. I är

på för befolkningennivån genomsnittliga ellerligger densök, runtmen
går minst musikevene-och pensionärer deskolbarn60 %. Yngre är som

åretvarit konsert dethälften dessa harInte senasteav grupperensmang.
månaden.denvarit konsert15 % haroch bara senasterunt

och kvinnorSkillnader mellan män8.3.4

kulturaktiviteter där skillnader mellan ochtill dehör mänMusikevenemang
små kan dockobefintliga. Bland de barnenkvinnor närmast attär man se

pojkar.går musikevenemangflickor oftare än

facklig tillhörighetochUtbildning8.3.5

evenemangskaraktär detmånga kulturaktiviteterandra ärförLiksom van-av
lågutbildade.blandhögutbildadeblandkonsertbesök änligare med personer

principprocentenheter. har i30 DetfunnitsharDet är närmareston,gap som
period vi studerat.under denförändratsinte
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Diagram 8.3.4 Besök på musikevenemang året fördelat efter fackligsenaste
huvudorganisation och kön. Jämförelse mellan 1982/83 och 1990/91.

Hela befolkningen

SACO-kvinnor
SACO-män

TCO-kvinnor
J TCO-män

J LO-kvinnor
LO-män

Källa: Tabell 8.3.4a

Tittar besökareandelen inom olika yrkesgrupper eller medman grupper
mönsterflolika facklig följandeanslutning visar sig Inom tjänstemannagrup-

TCO och SACO kvinnorna de iär utsträckning besökerstörreperna som
konserter levande musik.med Högst andel besökare finner vi bland SACO-
kvinnorna, där 70 % besökt konsert åretdet 43 % männensenaste moten av

Ålderni TCO-kollektivet. relativt bådaspelar liten roll inom de tjänstemanna-
kollektiven. Inom LO-gruppen finns inte de tydliga könsskillnaderna, men

åldersskillnaddäremot så årde under 35 liknar tjänste-att yngstaen mer
frånde äldsta. Jämfört med motsvarande data 1980-taletsmännen än början

också besökande konserter levandemed musik ökat i samtligaattser man
ofta-besökarnaNär det gäller liknar TCO-tjänstemännen och LO-grupper.

arbetarna varandra.

4 Lindgren V Nelander S 1993: Om kultur fritid. Deloch 1-3. Ettfakta-
165material förhållandena vid 1990-talets början. frånRapporter löne-om

och arbetslivsenheten vid LO baserad på bearbetningar SCB/ULF.av
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geografiska fördelningKonsertbesökens8.3.6

skulle vanligare med besökuppgifter tyder detfinns ingaDet att varasom
utanförbor i eller städernapå beroendemusikevenemang om man -

utanförför boende i regionhuvudortema ochmånadsbasis mönstrenstämmer
årsbasis liten procentenheterskillnaden baravarandra ochväl med är tre-

ungefär befolkningenfördel. 25 %regionhuvudorternas Dettill är av som
nå-inom kanfrån och inte denregioncentrabor avlägset gruppen man seens

såledeshar god räck-Musikevenemangenminskad andel besökare. engon
befolkning.förhållande till landetsvidd i

Några jämförelserinternationella8.3.7

årbefolkningenoch 15 % 15det mellan 10nordiska länderna överI de är av
året. någotklassisk musik Enmedmusikevenemangvarit senastesom

15och rockmusik mellanliksom i Sverige,ställning har,starkare pop- som
jazz, folkmusik och visorbefolkningarna varit med Föroch 20 % om.av

jämförelsema begränsade,redovisningenvarierar sätt görett men avsom
ellertillsammans minst lika starktför dessadöma intressetallt är treatt genrer

musikevenemang.rockmusik i besökför ochstarkare mättän pop-
åldersgruppmotsvarandeomfattar ungefärfranska kulturstatistikenDen

befolkningen besökt6 och 10 %beroende det mellanoch är av somgenre
året. eller rockkonsert och minsthar varitdet Flestkonsert senaste pop-en
Ifrån uppgiftertidigare Västtyskland hardetandel jazzkonsert. attom

det halvåret,varit eller rockkonsertbefolkningen15 % senastepop-av
något Schweizklassiskt musikevenemang. Ivaritmedan 8 % uppger

något åretunder innan, i Nederländernakonsert slagde varit31 % att av
uppgiftmotsvarande 21 %.är

på radiomusik i och8.3.8 Lyssnande tv

Äventillgång radio. bandspelare olikabefolkningen har tillprincip helaI av
någontillgång till slagsbefolkningen hadespridda 94 %vittslag är av-

några år.kraftigtCD-spelare har ökatbandspelare och
alltså, intemed musiken skerdelen kontakten över-allraDen största av

nårRadion till flermusikanläggningarna.massmedierna ochviaraskande, ut
nårrockmusiken inomSärskilt ochtv/videomed musikprogram än gör. pop-

befolkningen, 60 %, och kanmånad delarmycketloppet stora manavav en
då andelen hörtmitten 1980-talet,kraftig ökning bara sedannotera somaven

nårfolkmusikjazz och svenskKlassisk musik,38 %.och rock varpop
månad.radio under loppetbefolkningen viaoch 30 %mellan 25 enavav166
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Mönstret detsamma för tv/video där mellan 10 och månadär 20 % under en
inom de jazz, svensk folkmusik respektive klassisksett treprogram genrema

musik.
Lyssnandets omfattning följer åldersgrupper-i princip intresset i de olika
De sinhar tyngdpunkt inom och rock och de äldre i de trena. yngre pop

andra musikforrnema. jazzmusikenFör radion dock viktigare källaär änen
skivor och band. Speciellt gäller dedet äldsta knappast alls höregna som

jazzmusik via radio.änannat
tid befolkningenMest lägger den lätta musiken lyssnandet,där senast

det i slutet 1980-talet omfattade ungefär kvart dag.uppmättes, en per
Lyssnandet seriös musik i radio någongenomsnittlig dag litetären -
minut bara.

1984.5Musikradiolyssnare i tvåP2 har studerats vid tillfällen 1968 och
intervjuades1984 drygt 11 000 sitt radiolyssnande varvidpersoner om man

månaden.fann 100 lyssnat musikradion i P21 I dag sän-senasteca som
der musikradion dygnet i vissa delar landet, vilket kan innebärarunt attav

då invånaresiffra i dag ungefär fjärde tillgångdenna kan högre harvara var
till renodlad musikkanal och femte dessutom tvåhar ytterligare privataen var
lokalradiostationer klassisk på.sänder musik väljaattsom

återkommande1984 70 % Musikradions lyssnare lyssnare vilketvar ca av
befolkningenkan innebära ungefär 7 % dvs. ungefär miljonhalvav en sven-

skar. 1968.Till resultat kom De flesta musikradiolyssnare ärsamma man
gångregelbundna lyssnare och drygt 80 % lyssnar minst i veckan. Baraen

10 % lyssnarna det viktigt koncentrera sig sitt lyssnan-äratt attav uppger
någontingde hälften de sysslar med samtidigtän gärnaatt annatmer uppger-

de lyssnar.som .något 45-64-årsåldemMusikradiolyssnaren 1994 oftare i och mindrevar
årofta under 25 befolkningsgenomsnittet. Högutbildade kraftigtän är över-

Någotrepresenterade. oftare bor i storstäderna. 1968 kom tillman man unge-
fär likartade resultat, dåtendensema markanta exempel-ännumen var mer -
vis det relativt överrepresentation högutbildade ochstörre storstads-var en av

alltså år.bor. Det hade skett viss utjämning 15en
gårMusikradiolyssnare sjungerspelar, och konsert i ungefär samma

utsträckning övriga befolkningen.som
gäller musikgenrerNär det det orkesterrnusik favoriseras blandär som

musikradiolyssnama 70 de% mycket lyssnarän gärnaattmer uppger-
ungefär hälftendet medan mycket lyssnar körrnusik,säger gärnaatt man

solosång och svensk folkmusik. Jazz, kammarmusik ochopera, program om
musik ungefärtillhör det 40 % lyssnar till mycket förIntressetgärna.som

lågtutomeuropeisk musik 15 lyssnar mycket% medan 35 %är gärna-
sådande mycket lyssnar musik. Det 30 % musik-ogärna ärattanger av

5 167MusikradionsNordberg J Nowak L 1985: lyssnare 1984. Rapport 7nr
Sveriges Radio/PUB.
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fonogramköpde inspirerats till musik iradiolyssnarna attsom uppger av
gånger år.musikradion flera per

nårOpp Amaryllis vardagarEtt morgonprogrammetprogram som
befolkningen drygt 80 000 personer under loppet vecka och%l av enav

månad.miljon människor underbefolkningen närmare halv6 % en enav

Amatörutövande musik8.4 av

8.4.1 Musikskolan

Årså alla i landet.musikskolan finns i kommunerkommunalaDen gott som
årsmusikskola. I 1992 statistiksaknade landets kommuner1988 ärsex av

för musikskoleverk-inte redovisar kostnaderbara kommundet ensomen
organisatoriska formen varierar mycket. Vanligastsamhet. Den ärnumera

utbild-placering under skolstyrelse ellerkommunal musikskola med annan
Några har eller planerar bolagiseraningsanknuten nämnd. kommuner att

förombilda till stiftelse. I flera kommuner arbetarverksamheten eller den man
uppgift till innefatta andrakommunala musikskolansbredda ävenatt este-att

deltar i musikskolans verk-200 000 skolbarnuttrycksformer. Mertiska än
samhet.

år 1990/91 22 % barnenåldersgruppen det7-15I attav som uppgervar
för musikskolan.inom den kommunalamusikinstrumentde spelar ramen
åråldersgruppen och det mycket vanligarevanligast i 10-12Svaret ärär att

musikskolan pojkar det 42 %deltar i kommunalaflickor än gör motatt
l0-l2-åringama. det emellertidStörst skillnad mellan könen27 bland% är

sånggrupp pojkarna med och sjunger ii eller kör. 5 %för medverkan ärav
det gäller delta i musikgrupphela 21 % flickorna. Näroch äratt enavgrupp

respektivevanligt bland flickor och pojkar, 5 7 %.ungefär likadet däremot
ocksåfinns insamlademusikinstrumentUppgifter spelaatt sammaom

7-9-åringarandelen spelarhar inträffatför 1982/83. Det ärsätt att somsom
har minskat.

socio-ekonomiskt relaterat.klarti kommunala musikskolandeltaAtt är
gårså många arbetarbarn i musiksko-tjänstemannabarndubbeltNästan som

instrument, vilket 46tjänstemannabarnen spelar %vanligarelan. Det är att av
32 % arbetarbarnen.dessa barn gör mot av

Amatörverksamhet.4 28 .
till,inte barn och ungdomeninstrument hör baraspelaAtt ut-men gruppen

medelål-ålder. iökande Blandspelar minskar med övreövare personersom
någotpensionsåldern 10 till 15 % de kan spelaochdern över att168 uppger
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instrument. åldrar ocksåI dessa det mycket ovanligtär med spelande i grupp.
Det bara år1 % 45är spelar iöver orkestrar eller andraav personer som

mellan 5 och 10 i bam-% och ungdomsgruppema.motgrupper
Mer halva befolkningen tycker mycketän eller ganska mycket attom

sjunga. De och de äldsta intresserade någotsjunga iär mindreyngsta attav
utsträckning, bland dem andelen hög.även Däremot finnsär tydligmen en
könsskillnad. Nästan 70 alla kvinnor% tycker sjunga, baraattav om men
knappt 40 så många% Trots tycker sjungamännen. det baraäratt attav om
4 % befolkningen sjunger i körsångarnakör. De flesta finns blandav som
skolbarnen.

Många dem kan spela instrument ocksådet ganska regelbundetgörav som
20 % kan instrumentspela och 13 har% spelat veckan.senaste-

folkbildningenInom musiken Mångahar betydelse. konserttillfallen ärstor
i folkbildningens regi. Antalet kulturprogram med musik hararrangemang

20-årsperiodenvarierat nivåunder hela 40 000en om ca program.
Studieförbunden räknar med har fyra miljoner besök sinaatt runtman

år.kulturprogram under Studiecirklar musik har ungefär halv mil-ett om en
jon deltagande. Antalet cirklar i frånmusik har ökat drygt 40 000 till drygt

årligen.60 000

Diagram 8.4.1 Antal form studiecirklar,i kultargrupper ocharrangemang av
kulturprogram musik folkbildningensi i regi.

Antal arrangemang
70 000

60 000

I Kulturprogram50 000
Sång/musik

40 000
Studiecirklar
Sång/musik30 000

åååål/IEÄEIP20 000

10 000

0 -4

Källa: Tabell 8.4.1a
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000 deltagande studiecirklar musiki8.4.2 Antal 1 i iDiagram
folkbildningens regi.

deltagandeAntal 0001
600 .-

Musikhistoria

500 Ill Improvisatorisk musik

ÖvrigaE enskilda
400 instrument

El Stränginstrument
300

Piano

200 I Solosång

I musik-Instrumental
100 ensemble

Sång/musik i grupp

Cl I KörsångOOF xxD OIlO ON
vt .-4

Tabell 8.4.2aKälla:
frånuppgifter hela befolk-studiecirkelstatistiken medjämförOm man

i musikdeltar i studiecirklardel de ärtycks detningen stor somom en avsom
vår. befolkningen detsåväl Enligt uppgifteråterkommande höst varomsom

påverksamhetdeltagit i studieförbundsanknutenhadenämligen 3 % somca
250 000ledare. Detsång musik deltagare ellereller motsvarartema casom

överrepresenterade.Studerande ärpersoner.
befolkningen ellerstatistiken 4 %Musik/sångföreningar ansluter enligt av

år Anslutningsgradenåldrarna äldre.15 ochi är250 000drygt personer
ålders-finnsmedlemmar iandelenkvinnor ochblandhögre störstamän än

år.45-64gruppen

musikföreningarArrangerande8.5

1970-talet ochbörjanvuxit fram sedanmusikföreningar harArrangerande av
frånökatfrån Kulturrådet. successivtfått Anslaget harbidragdesshar sedan

tillpenningvärde 1973/74några i dagenskronorhundratusenmotsvarande
160 före-1994Totalt det hösten1992/93.miljoner kronordrygt ll cavar

bidraget.deladeningar som
föreningarlOO-talharför kammarmusikarrangörerRiksförbundet runtett

170 mellan 5 och 35 kon-varderaKammarmusikföreningarna ordnari landet.om
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år vanligast årliga10-talär Detta siffrorserter ett ärper arrangemang. som-
också hållit sig stabila många år.under Ungefär tredjedel kammarmu-en av
sikföreningarna får statligt bidrag. Det ungefär 22 % förening-motsvarar av

intäkter, vilket förstärkning under 1990-talets år.är första Kommu-arnas en
har bidragit till föreningarnas intäkter med tredjedel kostnadernanerna en av
långunder tid.

Även jazzmusiken organiserad i förbund,är Svenska Jazz-ett gemensamt
riksförbundet. finnsDet hundratal jazzklubbar i landet. Denett runt om
genomsnittliga jazzklubben har mycket omfattande verksamhet med etten

årligen.sjuttiotal konserter Ungefär fjärdedel fårjazzklubbama statligten av
stöd. Jazzklubbama har lägre andel sina kostnader via kommunalaen av an-
slag, i kronor räknat betalar kommunerna högre belopp till jazz-utmen
klubbarna till karnmarmusikföreningama. Det statliga bidragetän via Statens
kulturråd föreningarnas14 % intäkter, nivå hållit sigmotsvarar av en som en
längre tid. enskilda jazzklubbamaDe har mycket varierande omslutning och
ekonomi. Fasching i Stockholm är exempel där rörelsen medett extremt
klubb och år.7 miljoner kronoromsätterrestaurang per

Till musikföreningarna ocksåde arrangerande räknas de enskilda SOR-or-
kestrarna. Det finns 75 SOR-orkestrar i landet. Man ordnar drygt tio konser-

SOR-orkestrarnaårligen.i genomsnitt förening Eftersom så-bedriverter per
väl arrangerande musicerande verksamhet skiljer sig deras frånekonomisom

fårde tidigare nämnda föreningarna. De statligt stöd till sin centrala verksam-
het via stödet till centralade arnatörorganisationema. Ett drygt 20-tal orkestrar

ocksåhar bidrag till den lokala verksamheten. De kommunala bidragen är
höga och för verksamheten Kulturrådets45 % medan bidrag liggersvarar av

nivå under 10 %.en
Även inom Riksföreningen för Folkmusik såväloch Dans bedrivs arrange-

rande verksamhet musikverksamhet. Föreningarna ordnade till-som egen
100 konserter 1993. Den centrala verksamheten stöds via anslagetsammans

till centrala arnatörorganisationer.
Ytterligare antal musikföreningar får statliga bidrag saknarett som gemen-

centralorganisation. Dit hör exempelvis Fylkingen med inomsam program
elektronisk musik och den nutida musikgenren.

En arrangerande musikföreningsorganisation påmed tonvikt ungdom är
erhållerKontaktnätet bidrag för frånden centrala verksamheten Statenssom

ungdomsstyrelse. Man med hjälp frånde statliga bidragenarrangerar, av
kulturråd,Statens tumékonserter fjärdeoch 1993 rockförening inomtog var

Kontaktnätet del tuméutbudet.av

l7l
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Musikområdets ekonomi8.6

ZO-årsperioden fråntill musik har under utvecklats 250 tillstatliga stödetDet
Tillmiljoner kronor i fast penningvärde. detta kommer delardrygt 400 av

folkbildningen. Stödet till musikteater räknas in under teaterstödet.stödet till
såledesmusiklivet har i reellt värde ökatstatliga stödet till det svenskaDet

inträffade1974. ökningen under slutet60 % sedan Denmed närmare stora
minskningaroch sedan dess har skett. Den1970-talet störstat.o.m. ut-av

förstatliga medel har skett inom den anslagspostvecklingen ramen somav
länsmusiken till del. Den regionala musikverksamheten fickkommernumera

1970-talet,ekonomiska under slutetkraftiga tillskott menresurser av un-av
åter något.anslagen l samband med läns-början 1980-talet krympteder av

årsförstärktes anslaget kraftigt. I 1994 penningvärdemusikreformen 1988
dåvarandefrån 1985/86 till regionmu-185 miljoner kronordet knapptökade

finansieras heltmiljoner Länsmusikentill drygt 250 kronor.siken nästan av
någotråddenivå har reducerats och 1994/95vidden startenstaten, sommen

Svenskamiljoner kronor till denna verksamhet.knappt 235budgeterades
med införandet denanslagsminskning i sambandfickRikskonserter aven

då vissa uppgifter avlastades. De statsstöddaorganisationen 1988/89nya
fått ihar ökade statliga anslag takt medkammarorkestrarnasymfoni- och att

tillkommit.harkammarorkestrarnya

statsstödda orkesterinstitutionerna.inansieringsbilden för de8.6.1 FDiagram
års penningvärde.1994

000 kronorAntal 1
000400 --
000350 - Ovriga intäkter

300 000 .
I Spelintäkter250 000

lLandstingsbidrag000200 -
150 000 E1Kommunala bidrag
100 000 - I Statliga anslag
50 000 -

0 -
VFll
CÖDllCON
i

Tabell 8.6.1aKälla:

stöd till friasatsades mycketperiodenUnder början pengar grupper.av
172 miljoner i dagens15 kronorstödetbörjan 1980-taletI värt närmarevarav
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fårpenningvärde. Grupperna i dag dela miljoner8 kronor. Deca arran-
fåttgerande musikföreningama har statliga medel samtidigt antaletmer som

föreningar ska dela har ökat. 1973 tvådet bara organisa-som summan var
tioner erhöll arrangemangsstöd 1992/93 det drygt 100.som var-

offentligt stödAnnat

svårtDet bildsamlad de landstingskommunalaär och primär-att ge en av
kommunala satsningarna musik. Landstingen har ekonomisk redovis-en
ning sig tillbakasträcker till 1986 i förbrukade anslag. I dettatermersom av
perspektiv har landstingen minskat sina frånsatsningar musik 78 miljoner

årskronor i 1994 penningvärde till miljoner år53 kronor 1992, dvs. en ur-
holkning med 30 %.

I redovisningen kommunernas gårsamlade kulturutgifter intedet attav ur-
gårskilja hur mycket till musik totalt.som

Även arbetsmarknadsmedel viktig finansieringskälla projekt-är en genom
verksamhet riktad musiklivet.mot

Musikinstitutionema har haft ökande produktionskostnader sig iyttrarsom
årsverke.lägre publik och högre kostnad förklaringEn till determer av per

ökande produktionskostnaderna inom fackområdetavtal givit OB-är nya som
ersättning och andra arbetstider tidigare. förklaringEnän är attannan en
uppstranming såkonsertverksamheten har skett betalande räknas inteattav -

bådatidigare förbipasserande eller gratisplatser. Dessa faktorer detgörsom
svårt områdetegentligen häntutvärdera vad vad beträffar musik-att som
institutionema och tydliggör behovet klart definierad statistik verk-överav en
samheten.

8.7 Utbildning och arbetsmarknad

Musikhögskolor finns Piteå,i Arvika, Göteborg, Malmö, Stockholm och
Örebro. På alla de olika högskolorna finns musiklärar- och grundskollärar-
utbildningar. Musikerutbildning finns i Göteborg, Malmö och Stockholm och

Piteå,där, i utbildas organister.musikerutbildningar flestaDeävensamt mu-
påbyggnadskursersikhögskolor erbjuder i bl.a. komposition, dirige-även

också friståendemusikpedagogikring, och musikterapi. De erbjuder kurser i
musikvetenskap.

På årligenmusikerlinjen studerar 450 blivande musiker. Antalet studie-ca
årliga examineradeplatser har ökat med knappt 10 % under perioden. De har

år.emellertid minskat under period och ligger 70-80samma nu per
Påbyggnadsutbildningar tillolika slag mellan 40 och 50av ges personer
år påexaminerade utbild-detta har inte ändrats tid. Antalet dessaöverper - 173
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från årningarna har emellertid ökat kraftigt mindre fem fram till mittenän per
år.1980-talet till 20närmareav per

Kyrkomusikerlinjen har ytterligare hundratal studenter i utbildningett per
år. skett kraftig ökning utbildningsplatsernaHär har sedan sluteten av av

från varierar år1970-talet. Examinerade denna linje mellan olika liggermen
år.20runt ca per

examinationsfrekvensen förSCB:s redovisningar musiker visar attav
påbörjadehälften de musikerlinjen 1981/82 hade examineratsdrygt av som

årfrån uppföljningutbildningen sju En liknande studenternasenare. av som
nedgångutbildningen 1985/86 visade liten tillhade börjat understraxen

påbörjatdem kyrkomusikerlinjen 1981/82 hadehälften. Bland störresom en
Ävenår.utbildningen efter sju linjeandel, 88 avslutat denna hade%,

examinationsfrekvensen sjunkit. Endast 65 % dem började 1985/86av som
år.utbildningen efter sjuhade avslutat

bostadsräkningenAntalet musiker har enligt Folk- och ökat under 20-
frånårsperioden till 500 Hälften dessa5 000 7närmare personer. av mu-ca

Göteborgsregionemai Storstockholm och i Malmö- och där möj-siker finns
arbetstillfällentilllighetema är störst.

någonfast i musik- eller teaterinstitu-200 musiker har anställningDrygt 1
årsverkenorkesterinstitutionema sysselsätter 900tion. De statsstödda nästan

års-musiker. Till kommer Länsmusiken med 600540 detta närmarevarav ca
åtta teaterinstitutioner420 musiker. Vid landetsverken totalt, ärca avvarav

också sångareoch anställda. Främst Operan i Stockholmfinns fasta musiker
också Ytterligare 300arbetsgivare för musiker. 2 ärär stor personer an-en

kyrkomusiker.ställda som
tonområdet uppgick 1993 till 000.KLYS-medlemmar inom 7Antalet ca

174
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Antal årsverken statsstöddaDiagram 7.1 orkesterinstitutioner ochinom
RegionmusikenLänsmusiken.

Antal årsverken
900

800

700

600
I Orkesterinstitutionema

500
EI Regionamusikenl400

Länsmusiken
300

200

100

0

Regiomnusiken för 1982/83uppgift anställda vidIngen om
Källa: Tabell 8.7.1a

mycket antal kultur-Utbudet musikarrangemang Ettär stort. stortav
i studieförbundens regi. Andramed musik ordnas arrangörer ärprogram

kammarmusikföreningar, jazzklubbar, rockmusikföreningar, restauranger
kyrkor och samfund m.fl.och pubar, folkparker,

svårt få musiker. musikerbild antalet arbetslösa DeDet ärär att aven som
Musikerförbundet finns med i deras a-kassestatistik, i denanslutna till men

ingår yrkesgrupper ansluta- till förbundet,andraäven är t.exsom scen-
bingopersonal. Arbetslösheten inom Musikerförbundet harvaktmästare och

lågdåstadigt sedan 1974 den 3 %, 1994 uppskattar 17 %ökat attmanca
någotvid tillfälle.kassans medlemmar registrerats arbetslösaav som

Teaterförbundet och derasmusiker anslutna till SYMF tillhörDe är a-som
kassa.

8.8 Fonogram

grammofonskivor, inspelade ljudkassettersamlingsnamnet förFonogram är
frånFonogramområdet omfattar tillverkning tillCD. helaoch processen

spridning och betydande belopp.omsätter

175
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Sedan början 1970-talet har fonogramområdet genomgått betydandeav
förändringar. Organisationen utgivningen har förändrats och möjligheternaav
och formerna för lyssnande har ändrats grund teknik.av ny

8.8.1 Fonogrammarknadens utveckling

Vid 1970-talets början fanns mindre antal multinationella bolagett stora, som
dominerade fonogrammarknaden. också förhållandevisklart Men det fanns

många små någrasvenska bolag hade speciella genreinriktningar folk-varav
småmusik, religiöst flertaletc.. Ett de bolagen emellertid kortlivade,av var

år mångavarje tillkom 20 bolag medan ungefär lika försvann.ca
Många de svenska grammofonbolagen hade icke-kommersiell prä-av en

gel. De ägdes ofta kollektivt i form föreningar eller musikerkollektiv ochav
mångai fall Mångautgivningen hade ideologisk eller kulturpolitisk grund. av

sin ibolagen bedrev verksamhet opposition de bolagens ensidigtstörremot
angloamerikanskt präglade utgivning.

vågVid 1970-talets slut kom alternativ musik, punken, meden avny en
liknande organisation, dvs. antal oberoende enmansbolagett stort som gav

singelskivor med nybildade svenskaut grupper.
Enligt beräkningar fanns vid slutet 1970-talet 600 svenskägda bolag.av ca

småVid sidan de alternativa bolagen fanns flera andra svenskägda bolagav
olika storlek i huvudsak försvarade utbud de multinatio-änett annatav som

nella bolagen.
Under 1980-talet förändrades inte inomstrukturen den svenska fonogram-

litetbranschen Ett antal bolag dominerade fortfarande mark-nämnvärt. stora
förhållandevisnaden, det fanns antal svenskägda bolag.även ett stortmen

påTill de medelstora svenska bolag 1980-talet hörde bl.a. Sonet, Electra,
BIS, Caprice, Proprius, MNW och Dragon.

Med tiden kom de och multinationella bolagen kontrollera alltstora att en
Många småbolagendel marknaden. försvann; de flesta blevstörre av av upp-

påköpta utlandsägda bolag eller upphörde med sin verksamhet. slutetIav
1980-talet och början 1990-talet försvann flera de medelstoraävenav av
svenskägda bolagen Electra och Sonet.t.ex.

finns tjugotal fonogramdistributörer olikaDet i dag storlek och medett av
ingårolika inriktning. De betydelsefulla de distributörer i Gram-ärmest som

mofonleverantörernas förening i flesta fallGLF och de identiskaärsom
produktionsbolagen.med de större

svårt fåde mindre fonogrambolagen kan det ofta distributio-För attvara
sätt.5fungera tillfredsställandeatt ettnen

6176 drömmar med 2000-talet. frånDigitala fonogrammen Rapportmot-kulturrådStatens 1993:5.
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på8.8.2 fonogrammarknadenUtbud

Den totala fonogramutgivningen har tendens variera kraftigt. Underatten
Årår har utgivningent ökat. 1993 961 fonogram9 i landet,utgavssenare

på92 utländska bolag. Ca hälften de utgivna fonogrammen%varav ca av
hörde genremässigt hemma inom pop/rock. Den näst största gruppen var
klassisk musik, vilket utgjorde 30 den totala utgivningen.%ca av

frånAntalet utgivna fonogram med artistersvenska har ökat 540 till 803
årenstycken under 1987-1993. Pop/rock-genren stod för 62 %, vilket var

då någotandel 1987 denna stod för mindre 50 %större än änen genre av
utgivningen med svenska artister.

totala försäljningssiffroma för fonogram har ökat kraftigt underDe senare
År såldesår. 1994 2 miljarder CD jämföra med 260 miljoner 1987.över att

årsålda miljoner.Antalet kassetter 1994 uppgick till 330 Det totala för-ca
Årsäljningsvärdet för fonogram har fördubblats under tid. 1993samma

uppgick det till 556 miljoner kronor.1
Fördelningen mellan svenskt och utländskt det totala försäljningsvärdetav

förhållandevishar varit konstant sedan mitten 1980-talet, under hela perio-av
den har svenskt legat 30 %.andelen runt ca

årutgivningen i landet tiodubblats 20 har antalet skivhandlareTrots att
frånfullt sortiment minskat 500 till 100. I dag finns i huvudsakmed ca ca

i i affärerskivaffärer med brett sortiment endast storstäderna. Men dessaäven
svårt frånhitta fonogram mindre oberoende svenska fono-kan det attvara

revir.7grarnbolag anlitar distributör utanför storbolagensensom

8.8.3 befolkningenFonogramlyssnande i

årlyssna fonogram har ökat kraftigt under inom allaAtt ochsenare genrer
åldersgrupper.samtliga

År år1992 hade 58 % befolkningen 9-79 lyssnat pop/rock fono-av
månadenden medan 28 % hade lyssnat klassisk/nutidasenastegram mu-

sik, 16 folkmusik jazz.% svensk och 13 %
Lyssnartiden fonogrambland dem lyssnar har dock minskat undersom

Åråren. påtio 1986 tiden för dem lyssnade kassettbandde senaste var som
genomsnittlig dag 74 minuter, 1994 hade den minskat till 51 minuter.en

också frånlyssnade skiva minskat,Lyssnartiden bland dem hade 74som
minutens68till

Årpå pop/rock vanligast bland barn och ungdom. 1992Att lyssna var
15-24-åringama fono-hade 97 i befolkningen lyssnat pop/rock% av

7 Se not
8 177utgivenMediebarometern 1994. MedieNotiser 1 1995. Rapportnr av

NORDICOM-Sverige.
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månaden. påden lyssnaAtt klassisk musik, folkmusik och jazzsenastegram
fonogram åldernvanligast bland år.i 45-64var personer

ocksåBland bam och ungdom det vanligtmycket ha påär lyssnatatt mu-
åldersgruppensik radio, eller video. årI 15-24 hade på90 % lyssnattv
månadenpop/rock radio den medan 82 % hade lyssnat musik isenast

denna eller video.tvgenre
Att ha lyssnat musikkassett, CD och grammofon oavsett genre under
genomsnittlig dag vanligare åldersgrup-bland ungdomar bland andraär änen

År l5-24-åringarna1994 hade 73 % lyssnat grammofonskiva el-per. av
ler CD det dygnet, vilket ökning tiomed procentenheter sedansenaste var en

1970-talet.slutet Ungdomars lyssnande musikkassett genomsnittligen
frånhade minskatdag däremot 57 % 1979 till 42 % 1994.

någotTotalt lyssnar fonogram kvinnor. Lyssnarvanor-män änsett mer
också någotskiljer sig mellan de olika lyssnarMänna genrerna. mer

pop/rock och jazz kvinnor, dessa i sinmedan lyssnar folkmu-än tur mer
åtnjutssik. Klassisk musik i ungefär lika hög grad kvinnor.mänav som

Andelen i befolkningen lyssnat musik genomsnittlig dagsom en var
bland dem med gymnasieutbildning. Skillnaden i lyssnarvanor mellanstörst

eftergymnasial utbildningdenna och dem med dock liten.grupp var
på pop/rock vanligast bland med gymnasieutbild-Att lyssna var personer

folkmusik,ning, medan lyssna jazz och klassisk musik vanligareatt var
med eftergymnasial utbildning. Skillnadenbland detstörst närpersoner var

gällde klassisk musik, där 20 procentenheter fler bland eftergym-dem med
nasialutbildning hade lyssnat. andra skillnaderna iInom lyssnar-genrer var

oftast femmindre, procentenheter.vanor ca

8.8.4 Statens stöd till utgivning fonogramav

funnitsStatliga medel till fonogramverksamhet har sedan slutet 1960-talet.
Stiftelsen Institutet för Rikskonserter bildades 1968 mindreNär avsattes en

institutets anslag för fonogramutgivning. Rikskonserters första skiv-del av
Årmärke hette 1972 ändrades skivmärkets till Caprice ochExpo Norr. namn

Rikskonserters uppdrag för fo-särskild fonogramavdelning bildades ochen
emellertid till 1982 innan riksdagennograrnproduktion utvidgades. Det dröjde

Rikskonserters fonogramverksamhet.beslutade permanentaatt
år fo-särskilt bidrag för produktion och utgivningSamma inrättades ett av

ocksåKulturrådet. Dåfördelades startades produktionenav avnogram som
för Musika-musikhistoriska skivantologin Musica Sveciae inomden ramen

Akademiens verksamhet.liska
återigenför fonogramproduktion förändrades 1987 iStatens insatser sam-

Förändringarna innebar bl.a.Rikskonserters omorganisation.band med att
fonogramproduktionen vid Svenska Rikskonserter skars nedanslaget för178
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Musica Sve-för äldre svensk musiktredjedel.med Ansvaret övertogs aven
på utgivningenfonogramproduktionskulle inrikta sinRikskonserterciae. av

utgivningen gjor-och kompletteraoch svenska artistersvensk musik somny
Svenska Rikskonser-Caprice avdelning inom1988andra. Sedandes är enav

för samtligaKulturrådet fördela bidragskulle fortsättater. genrer.
fono-distributionengällde stöd förinitiativ detSamtidigt närtogs avnya

distribuerauppgift marknadsföra ochmedDistribution AB,Caprice attgram.
Rikskon-dotterbolag till Svenska1988inrättadeskvalitetsfonogram, ettsom

Distribution AB.år till CompactändradesEtt namnetserter. senare
ändamål tillför fyrastatliga stödet dessaBudgetåret uppgick det1993/94

Kulturrådet 6 miljoner kronor,disponeradedessamiljoner kronor. Av16,4
år.jämfört med tidigaremiljon kronorökning med 1vilket caenvar

ifonogramproduktion reglerasKulturrådet förfördelarDet stöd ensom
förordning främjaförhandsstödstödetSyftet med ärsärskild är attettsom

värdefulla fonogram ochkulturpolitisktkonstnärligt ochutbudallsidigtett av
den planeradekvalitetsbedömningsiggrundarbidragsbesluten pro-aven

musik och/ellersvenskförsta hand fonogram mediduktionen. Bidraget avser
också artister detill andrabidrag kan ärsvenska artister,med omgesmen

Sverige.bosatta i
får allmäntproduktion och inteenskildBidraget ska ettges somavse en

producerande bolag.bidrag till ett
preciserades ytterligarestatliga fonograrninsatsemakring deNär villkoren

områ-Kulturrådet samlat förår ficknågra efter stödet inrättats ettatt ansvar
oförändradeför bidragsgivningen förblevursprungliga riktlinjernadet. De

medgavs och Kultur-användningen stödmedlenflexibilitet istörre avmen en
år harinitiativ till viss utgivning. Underrådet sär-kan ta senareegnanumera

distribution marknadsföring.förbättrar ochskild vikt lagts vid insatser som
produktion fonogram har i löpande priserförstatliga stödet nästanDet av

prisnivåårspriser 1994 har1982/83. Sett i fasta medfördubblats sedan
minskning med 0,6 miljoner kronoremellertid ägt rum.en

fonogramproduktion 1993/94föransökningar statligt stödAntalet varom
huvuddelenungefär detsamma 1982/83. För493 stycken, vilket avsomvar

nivå,på lägre mellan 300emellertid ansökningsantalet legatperioden har en
åter tioåren Under deför de ha ökat.och 350 stycken, senasteatt senaste

varierande storlek. Anta-åren beviljats bidraghar 27 % de sökande avca av
något början.år sedan 1980-taletsansökningar har minskatlet beviljade per

År ansökningar. Bi-1993/94 107beviljades 126 ansökningar och1982/83
priser. Bidra-oförändrat räknat i fastaproduktion har varit ungefärdraget per

produktionskostnadema. Demindre deli regel intetäcker än avmer engen
1980-erhållit stöd sedan börjantvå delarna statligt harstörsta avgenrer som

179
9 1982:505 bilaga 3a.SFS
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talet varit pop/rock erhållitoch jazz, vilka fjärdedel stödet däref-ca en av var,
%.1°följer västerländsk konstmusik 14 % och folkmusik 10ter

8.9 Sammanfattande iakttagelser

Vi har kunnat konstatera ökande musikintresse och ökad musikaktivitet.ett en
Hur detta avspeglar sig i de statsunderstödda musikinstitutionemas verksam-
het dock oklart. För orkesterinstitutionema visar bildenär vikande be-snarast
söksantal. Länsmusiken och Svenska Rikskonserters verksamhet svårär att
följa tid.över

musikområdetDen delen fungerar frånheltstörsta stöd det offent-utanav
liga. En mängd konserter, utbud musik fonogram ioch radioett stort av
och betydande musicerande musiken väl förankradgör iärtv samt ett eget att
befolkningen och det finns vittförgrenat verksamheter. Bredden inätatt ett av
utbudet musik i radio betydelse för allmänhetens möjligheterär stor attav av
komma i kontakt med olika slags musik.

förIntresset musik starkt, särskilt bland de varierarär Det dockunga.
åldersgruppermellan olika och mellan med olika utbildningsnivå. Ipersoner

alla föreningar förekommer inslag musik.nästan av
årenUnder de tjugo denhar kommunala musikskolan byggtssenaste ut

vilket kraftigt ökade möjligheter erbjuda människor tillfällegett att attunga
ocksålära sig spela instrument. Det har bidragit till bredda musikintressetatt

och till mångaskapa grund för sig musik påägnaatt atten som vuxen pro-
ocksåfessionella grunder. Utbyggnaden har inneburit vitalisering deten av

lokala musiklivet elevensembler och musikskolans lärareattgenom genom
medverkar i orkestrar och körer.

musik framför ungdomsåren.Att allt kopplat till de tidiga Mångautöva är
tonåren.slutar spela redan i de Det utmaning för musiklivetövre äratt storen

vuxenåldem.bevara och utveckla musikutövandet iatt
Det statliga stödet till musiklivet ökade periodensunder början och har där-

gårefter i huvudsak legat still. Stödet till institutioner spriddaär översom
Professionellahela landet. ensembler finns i de flesta län. koncentrationDen

statliga fastamedel till institutioner i Stockholm, inomgäller andraav som
kulturområden, musikornrådet.finns inte

Länsmusikorganisationer finansieras helt med statliga medel. För-nästan
ankringen i det lokala och regionala musiklivet varierar. Samarbetet mellan
regionmusiken/länsmusiken och Rikskonserter har minskat betydligt under
det decenniet.Senaste
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länsmusi-till symfoni- och kammarorkestrar tillstatliga bidragenDe samt
konstmusik. Andrakraftigt stöd till västerländskinnebärken ett genrer som

stödjepunkter konstmusiken.körliv har inte allsjazz, folkmusik, samma som
framför alltmusikskolan riktas det kommunala stödetkommunalaFörutom

insatser nödvändiga för möjlighetenskilda slag. Derastill ärarrangörer attav
produktionsledetde insatser imusik och föruppleva levande görsatt som

effektivt.skall utnyttjas
många olika sammanhang och miljöer och kanskefinns iMusikevenemang

svår frånfåttså har konkurrenstraditionella konsertarrangörernadet deär att
möjligheterborde dock finnaskonserter. Detandra arrangörer att ta varaav

musik, jazz och folkmusik inompå för klassiskökande intressetdet ramen
musikornrådet detanslagsfinansierade musikverksamheten. Inom ärför den

traditio-sig till musiken andra depubliken tagittydligt vägar änmycket att
nella.
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videoFilm och9

Filmområdet karaktäriseras attav

film,alla ser-
så många bio-förenar ungdomarkulturaktivitetingen somannan-
åringar har varit bio minsthälften alla 15-24drygtbesöken, av

månaden,gång under den senasteen
infördesfärre televisionenbiografer obetydligtantalet än närär-

flerduksbiografer blivitblivit mindreharsalongema attgenommen
vanliga,

med televisionensi betydelse i ochminskatbiografvisningarna-
införande,

omfattarsvenskspråkiga tv-kanaler dagligenfilm iutbudet ettav-
till-biografvisning den harförlångfilmer produceradetiotal som-

mångdubbeltsatellitdistribuerade kanaler hargång störretill ut-ett
bud,

i alla visnings-utbudetUSA-producerade filmen dominerarden-
former,

Filmindustri Sand-ochmedieföretag, Svensktvå helintegrerade-
distribution ochfilmproduktion ochsvenskdominerar ävenrews,

biograf,filmvisning av
produktionsstödomfattarfilm i huvudsakföroffentliga insatser-

filmkulturella verksamheter,stöd tilloch
från filmvisningfilmproduktion kommertillmedel för stöd av-

filmförsäljninguthyrning ochtv-företag,biograf, svenska av
video samt staten,

filmkulturella verksam-finansieringen denför helastaten avsvarar-
heten,

produktionsstöd och film-medFilminstitutetinomverksamheten-
bransch-ochavtal mellaniverksamhet regleratkulturell är staten

två mark-videoområdet svenskafilm- ochinom samtorgan
tv-företag,sändande

offentligt,visasfilmförhandsgranskning äger somrum av-
försäljning harochpå för uthyrningvideoför filmmarknaden-

1980-talet,börjanvuxit snabbt sedan av
1980-sedan slutetpå femdubblatsfilm videoförsäljningen avav-

talet,
tillgång video i hemmen.tillbefolkningen har70 % avca-
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9.1 Befolkningens intresse för film

Intresset för film i Sverige.är Riktigt hurstort vi inte, såstort vet gottmen
alla ungdomar mellan år16 och går någon24 gång bio år.undersom ett

Biobesök tillhör dessutom de kulturaktiviteter ganska storsom en grupp
skulle vilja sig oftareägna enligt SIFO-undersökning från 1990.1stor Ien
den småbarnsföräldrar medelåldersär och med utflyttadegruppen personer
barn överrepresenterade. I genomsnitt skulle fjärde i landet vilja gåvar person
oftare bio deän gör.

Intresset för film ocksåsig i biofilmyttrar väldigt mångaatt tvses av
människor. I tv-utbudet har biofilm alltid tillhört de populära programtyperna.

9.2 Biografer och film

dåMellan 1956, televisionen introducerades i Sverige, och början 1960-av
talet minskade biobesöken från 80 miljoner till 40 miljoner året. I taktca om
med breddat innehav introduktion färg-tvett tv-apparater, och ökadav utav
sändningstid minskade biopubliken ytterligare och 1973 gjordes drygt 20
miljoner biobesök i landet.

Videons introduktion marknaden med hyr- och köpvideo har inte till-
närmelsevis haft effekt biomarknaden införandet televisiosamma som av
nen.

årenDe har antalet biografbesök uppgått till drygt 15 miljoner.senaste

9.2.1 Filmens påtillgänglighet biograf

finns tvåDet slags biografer i Sverige. Den de 700 biograferutgörsena av ca
visar högst fem föreställningar långvecka. Under tid minskade dessasom per

biografer i antal, sedan mitten 1980-talet har minskningenmen stoppatsav
Dessa biografer betalar inte biografavgift enligt filmavtalet. De övrigaupp.

biograferna, fem föreställningarän vecka, har ökat sin andelsom ger mer per
det totala antalet biografer från 22 % till 40 %närmare ungefärärav men

mångalika årför 30 sedan, 450 salonger. En del förklaringennu som ca av
till detta flerduksbiograferär byggs i allaatt städer.större Därigenom harnya
biografvisningsperioden mångaför filmer kunnat förlängas genom anpass-
ning salong till påstorleken aktuell publik. Flerduksbiografen ocksåav ger
ökad valfrihet fler filmer erbjuds samtidigt. Dennaatt möjlighet finnsgenom
givetvis inte mindre orter.

1184 Francke G Fritz A 1990: Kulturmonitorn vintern 1989/90. SIFO.
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Diagram 9.2.1 Antal biografer totalt och uppdelade efter de med högst och de
med fler fem föreställningar vecka.än per

Antal biografer
400l -r-

../1 200 -. u-;IZ.Ã.Ä I: Biografer med 5
000 föreställningar/v1 -- avgiftspliktiga
800 -- Biografer med

högst 5600 föreställningar/v"
ej avgiftspliktiga

400 -.
TotaltI

200 -

0 -

Källa: Tabell 9.2.1a

Majoriteten de icke-avgiftspliktiga biograferna folkrörelseägda.ärav
någonNästan alla dessa biografer har form Såvälkommunalt stöd. bidragav

till driften subventionerade lokaler kan förekomma. På med mindreortersom
invånare25 000 biografvisning i regel förlustaffär.än Verksamhetenärca en

bådebygger därför kommunalt stöd och ideellt arbete.
Ungefär 40 de icke-avgiftspliktiga ingår% biograferna i Folkets Hus-av

föreningarnas Riksorganisation FHR. Totalt det 300 Folkets Husföreär
ningar driver biograf. huvudmanFHR för Bio Kontrastär ärsom som en
verksamhet för visning kvalitetsfilm. bygdegårdarAv anslutna till Bygde-av
gårdarnas Riksförbund visar femtiotal film i fullfilmsformat ochett
ytterligare gårdar100 förekommer visning 16 mm-film riktad till barn.ca av
Nykterhetsrörelsens Våra gårdarmedlemmar i Riksföreningen driver ett
sjuttiotal biografer.

Drygt 40 % respektive drygt 20 biografer% de erlägger biograf-av som
avgift Svensk Filmindustri respektive Sandrews. Andraägs ägarestoraav av
sådana biografer Svenska Bio där ocksåSvensk Filmindustri harär
ägarintressen. Biografer biografavgifterlägger visar film offentligtutansom

Påstöd. vissa visas kvalitetsfilm med kommunalt stöd,större orter t.ex. av
Folkets Bio eller kommunalt driven biograf.av en

ocksåFilm visas i studioform. frånStöd lämnas Filminstitutet till mer
traditionell filmstudioverksamhet, till Filmcentrum, till Bio Kontrast och
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Bio. Filminstitutet driver sin filmstudio i StockholmFolkets ochegen genom
i Göteborg och Malmö. Under perioden 1976/77 tillsamverkan 1987/88även

mm-filmprojekt med visning 16 i samverkan mellan Filrninstitu-drevs ett av
från såvälkvalitetsfilmoch kommunerna i syfte visa Sverigetet att ut-som

landet.
Bio drivs främst Folkets Husrörelsen 200 biograferKontrast runtav

Verksamheten drivs i studioform och 1992 ordnadei landet. drygtmanom
matinéföreställningar.föreställningar kvällstid och knappt 2 0002 000

filmstudior film förFörenade Filmstudios med 100 visar medlem-Sveriges
vid slutna visningar.mar

ocksådrivs respektive Ungdomensför Bio Kontrast BarnensInom ramen
målgrupper.kvalitetsfilm för sina respektiveBio visar BarnensKontrast som
Ömari klubbform tillsammans med UngaBio bedrivs hundra-Kontrast ett

ÄvenBio finns tjugotali landet. Ungdomens Kontrasttal ettorter orter.
Bygdegårdamas klubbvisningar för och ungdomriksförbund ordnar barn -

200 SoL-Bioklubbar i landet. SverigesSoL-Bio. Totalt finns runt om
heltUngdomsfilmstudior har upphört.Förenade ochBarn- nästannumera

1986 skolbio-På Husrörelsen startade schemalagdainitiativ Folketsav
med aktiv medverkanVerksamheten har därefter utvecklatsföreställningar. av

fördisponerar Filminstitutet särskilt anslagFilminstitutet. Sedan 1988/89 ett
kvalitetsfilm biograf.bland barn och ungdomfrämja intresset attatt se

också för skolbiosamordnare i flera län.medelInstitutet har avsatt
för biograffilmtill alternativa visningsplatserproblem med stödEtt är att

utveckling svenska biografernamotverkat dedet stöttaän attsnarare en av
några år uppmärksammats Film-problem har sedanderas existens. Detta av

till olika slags biografer.institutet stödsom numera ger

Biografernas geografiska spridning9.2.2

omfattningen vis-Biograf finns i praktiskt alla kommuner äventaget om av
varierar betydligt. städerna har blivit biotätareningsverksamheten De största

fåtal flerduksbiografer i stadskärnorna, medanmed stark koncentration till ett
biografer i övriga landet minskat.antalet

såvälSverige biograftätastedetta världens länder vad gällerTrots är ett av
förklaringcapita spridningen landet. En viktig tillantalet dukar överper som

de folkrörelsemasdetta stora engagemang.
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på9.2.3 Filmutbudets spridning ursprungsland ochgenrer,
målgrupper

årUnder visas totalt 1 000 spelfilmer landets biografer 200ett varav ca
premiärvisas. Det betydande minskning det totala utbudet.är Minsk-en av
ningen antalet premiärvisade filmer betydligt mindre. Eftersomär svenskaav

frånfilmer visas till årkan och under flera de 25 %utgör ännumera mer av
det filmertotala antalet visade i landet. deAv prerniärvisade filmerna är nu-

ungefar 10 inhemsk% produktion.mera av

9.2.2 Antal filmerDiagram visats på biograf svenska respektivesom varav
utländska.

filmerAntal
l 800 -.

6001 .-
400l --

l 200 .-
Svenskal 000 ..

800 I Utländska..
600 ..
400 -.
200 -.

0 -

9.2.Källa: Tabell 9.2.2a Tabell la

Ursprungsland9.2.3 för filmer på biografDiagram premiärvisatssom
1993.

I Sverige

Övriga Norden

Östra Europa

I Västra Europa
25%

USA

Övriga länder

Källa: Tabell 9.2.3a
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Utbudet premiärfilmer domineras USA-producerad film. Andelenav av
år såväl frånhar ökat under bekostnad nordisk film, filmsenare av som

övriga Europa.

9.2.4 Utbud film i televisionenav

långfilmoch 1980-talen sändes inte i varje dag,Under 1970- sedantv men
utökats satellitsändande kanaler har film i blivittv-utbudet med vardags-tv

biofilmfinns flera kanaler enbart sänder dygnet AntaletDet runt.somvara.
från tvåsänder Svensktextade har ökat till tiotal.kanaler ettprogramsom

åttavisat biografñlm tillSveriges Television har sedan 1970-talet tim-sex
bådafördelat sina kanaler. nyligen genomfördi veckan En analysmar

långfilmsutbudet ungefär fördubblats sedan dess, vilket betydervisar attatt
någon bådalångfilm publicdagen visas i de service-kana1er-drygt om aven

televisionen.film produceras i dag direkt förMycketna.
sändes i periodendrygt 700 biograffilmer underEn analys tvav som

före60 alla producerade 1970. Detta1977-1987 visade %nästanatt av var
någotdå efterbiofilm sänds i bara sin biograf-ändrat sig i dagtorde ha tv

premiär.
tioårsperiodenstuderade de svenskproduceradetv-utbudet under denI var

premiärfilm biograf. Samtidigtblandandel ifilmernas större äntv var
bland premiärfilmerna bio.inte alls lika Dess-USA-dominansen stor som

så film desto färretv-utbudet visades,fungerade attutom varnyare som
för sändningsrätt iSkälet till detta kostnadernaUSA-producerade. är tvatt av

tredjedel den filmen hadefilm mycket höga. Enpopulär är av nyare an-nyare
-jämfört med biograffilmutbudetvästeuropeiskt Englandännat enursprung

mycket hög andel.
biografer skiljer sigi filmstatistiken för televisionen ochGenreindelningen

gåråt. därför inte huvudkategorier användesJämförelser Tregöra.tyvärr att
spänning. Drygt 90 % utbudet kundeför tv-utbudet: realism, humor och av

vida Ungefär hälften, 47 % utbudet,klassificeras inom dessa ramar. av
film, desto andel realism. Derealism. Juklassificerades störrenyaresom

från klassificerades i regel humor.filmerna tiden före 1940riktigt gamla som

till biofilmPubliken9.3

biograf. 80årligen miljoner besök Mer % alladrygt 15Totalt ängörs av
l960-talet.avgiftspliktig biograf, ökning sedan Avbiobesök görs enen

Film-båda biografägarna, Sandrews och Svenskdetta följer deatt stora
tilltotala biopubliken 85 %sin sammanlagda andel denindustri, ökat caav188
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totalpubliken. Ca 700 000 besök skolvisningar, filmstudio-görsav
visningar och ñlmfestivaler eller andra liknande föreställningar.

Diagram 9.3.1 Andel befolkningen besökt biograf under åretav som senaste

% befolkningenav
60 I

54 54 544 4 4 4

50

40

30

20

10

0
D V3 få l ON V7F iåS ° ° u u å

å å å å"" åå å

frånbefolkningen år ingår16
befolkningen från ingår9

Källa: Tabell 9.3. la

Även den totala biopubliken minskat det inte mindre andelär be-om en av
gårfolkningen bio.som

slutet dåI 1980-talet, satellit-tv fåttinteännu spridning och Sverigesav
Television få långñlmer,sände ganska det i genomsnitt miljon männi-var en

långfilmernaskor publik till de tv-sända Moderna lång-svenskasom var
filmer nådde fler och denännu genomsnittliga publiken för låg pådessa

två miljoner tittare.närmare S.k. preminärfilm sådaneller film nåttsom
liten publik vid biografvisning nådde vid denytterst här tidpunkten ca

400 000 tittare.
årFem med ökad tillgång till video och satellitutbud i femsenare, tv samt

svenskspråkiga blandade tv-kanaler, kan konstatera svensk nyprodu-attman
långfilmcerad i fortfarande hävdar sig väl med publiktv 2 miljo-uppemot

tittare eller filmen någonvisas inär de marksändande kanalerna.ner mer av
Även smalare ñlmgenrer hade publik 250 000-300 000 tittare, siffraen

vida överstiger långvad tids biografvisning sådanaför filmer.som ger

2 Gahlin A Wigren G 1989: Långfilmsdags. En analys tv-publiken,avbio-besök och video-tittandet. Rapport 2 Sveriges Radio/PUB. 189nr
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biopublik tv-publik9.3.2 Jämförelse mellan och i SverigesDiagram
några1993/94 med avseende på svenska och importeradeTelevision

kvalitetsfilmer.

000 besök eller tittareAntal l
700 ..

600 ..

500 ..

400 Biograf--

EITelevision300 --

200 .-

100 ..

0 : :-
ghm.ga gå
frå änå 549E °°°t: ä HQMT 50 t: s..guo i: V 0.::Q9... 2 oo.. og s..ME QzoW.: 5.::u-otg E E854 E "OC å° u

9.3.2aKälla: Tabell
dånås publik defå oftabiografbesökareFilmer storav ensom ses av

Även får publik vid tv-sänd-biofilmerpopulärai avsevärt störresänds tv. en
tillfälle.gånger tittare vid enstakamånga 1-2 miljonerning ett-

åldrari olikaBesökare9.3.1

finner vi bland 15-24-andelen besökareBiografpubliken den störstaär ung;
går ocksåår. rela-9 och 14 Deskolbarn mellanåringarna följdatätt ungaav

månaden hälftenharbetyder den änbio, vilkettivt ofta senasteatt avmer
denyrkesverksammaBlandbiobesök. ärgjortungdomaralla ett yngre

pensionärerelleryrkesverksammabland äldre20 ochdrygt %andelen bara
inte 10 %.ens
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Diagram 9.3.3 Andel biobesökare året och månaden olikaisenaste senaste
åldersgrupper, förändring under är.10

% biobesökare
100 Besökt årsenaste

respektive månad:90
80

I 1983-85 år70
60 år1991-93
50

30 I 1991-93 mån
20
10
O

ä a
Åi äT1m 1 xo1C V3 V ViN v--

Källa: Tabell 9.3.3aTabell 9.3.la

åldersskillnaderDessa inte alls lika tydliga långfilms-är det gällernär
publiken långfilmeni genomsnittliga årDen i nådde1989 2 %tv. tv av

åldrarnai biografaktivade och 7 % pensionärerna mycketgruppen av en-
måttlig förhållandenaskillnad jämfört med vid biografvisning.

9.3.2 Skillnader mellan män och kvinnor

Skillnader mellan pojkar och flickor eller mellan och kvinnor detmän när
gäller biobesök liten.är ytterst

9.3.3 Utbildning och facklig tillhörighet

Liksom många områdenandra skiljer sig de med den kortaste utbildningen
från de högutbildade det gäller ålderbesök. Oavsettnär det de längstär ut-
bildade i utsträckning har varit bio. Ocksåstörst facklig tillhörighetsom
uppvisar såskillnader LO-kollektivets gåttmedlemmar bio i mindreatt ut-
sträckning gångeroch farre årunder SACO-kollektivets.än Skillnadernaett

dock mindre områdedetta någotär deän i tidigarepresenteratsav som
kapitel. Bioñlm i nårdäremot, lika andel alla utbildningsgrupper.tv, stor av

l9l
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9.3.4 Biobesök året fördelat efter fackligDiagram huvudorganisationsenaste
och kön. Jämförelse mellan 1982/83 och 1990/91.

Hela befolkningen

SACO-kvinnor
SACO-män

TCO-kvinnor
TCO-män

ÖOOxÖlOOO

Tabell 9.3.4aKälla:

geografiska fördelning9.3.4 Biobesökens

vilkettotala antalet biobesök 40 % i de storstädernaAv det görs ärtre en
befolkningsunderlaget motiverar.högre andel än
till ytterligare sju kommuner med det högsta antalet biobesökLägger man

Örebro, Västerås,Linköping, Karlstad, Helsingborg och LundUppsala, --
år. förklaringfångar 60 alla biobesök under En tillin %närmare ettavman

flerduksbiografer finnsfördelningen besöken i storstäderden ojämna är attav
maximalt fem föreställningar vecka huvudsakligenmedan biografer med per

mindre och landsbygd.finns orter
Ändå påsåi biobesökare inte beroende boendeort.skillnaden andelär stor

invånare år gårbor i Stockholmstrakten oftast,1,8 miljoner 9De över som
årliga61 alla har varit bio. I Malmö och Göteborg andelen bio-% ärav

Påockså55 liksom i andra glesbygden det 47besökare % %tätorter. ärca
året.varit bio senastesom
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9.3.5 påBesök föreställningar inom olika och medgenrer
svensk film

De publikdragande filmerna filmermest samlar publik mellansom en-
två åskådareoch miljoner oftast film inomär kategorierna äventyr/action eller

komedi, det förekommer också dramafilm når dessa publiktal.attmen

Diagram 9.3.5 Andel samtliga biobesök pågjorts svenska filmer.av som

% besök
40- F 35 34
35"

30
30--

2325--

20-

15-

V Gl DCO Ch N C- fl l 00 OO OO OO ON O Ox x x x x x x x xW D ON Öl 1h OO Öl H1Fl l l OO OO OO ON Ch OO O ON O O ON ON O OFu .- v-d .-4 .-4 v-u I-t v-t .-4

Källa: Tabell 9.3.5a

Även svensk film har ökat sin andel biograffilmsutbudet har publi-om av
ken inte följt denna trend. ställetI varierar de svenska filmernas andel av
filmpubliken mycket mellan år,olika beroende vissa publikdragandeom
filmer visats. Skillnaden kan så mellan 15 % och 35 % allastorvara som av
biobesök år.under ett

Några9.3.6 internationella jämförelser

Internationell statistik visar biopubliken minskat i alla länder i Europaatt
under åren.de 30 gåttUtvecklingen har i olika takt i olikasenaste länder, men

Österrike,riktningen den Störst förändringär kan inoterasamma. man som
från ha varit Europas besökstätaste länder med 15 invåna-att besökett av per

år fåttoch har minskning till invånare år.notera över ochre strax etten per
Sverige har 1,9 invånarebesök medan länder Ryssland, Bulgarien,per som
Tjeckoslovakien före delningen och Norge ligger drygt 2 besök in-per
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Finland, Portugal ochbesökstal Sverigevånare. med lägreLänder ärän t.ex.
Österrike.

biobesö-Sverige hög andelnordiska länder harjämförelse med andraI en
nivå halvaligger be-Medan genomsnittet härbefolkningen. överikare en

tio procentenheter lägrei Finland tal liggerharfolkningen närmaresomman
Ävennågotgjort biobesök.nivån befolkningen35 %Danmarkoch i somav

de svenska.uppvisar tal lägreFrankrike änTyskland och ärsom
i Sverige. Uttryckt istark ställningrelativtinhemska filmen harDen en
och 30 % biljett-produktioner mellan 20inhemskamarknadsandelar har av

in-Frankrike där 35 %överträffasvilket barai Sverige,intäkterna avav
står filmen förden inhemskafrån film. Danmarkinhemsk Itäkterna kommer

iflesta andra länderför 10 %. Deoch i Finlandbiljettintäkterna15 % av
filmen.för den inhemskamarknadsandelarväsentligt lägreharEuropa

dominerandeUSA-producerade filmen hardentidigareVi har nämnt att en
dominansenexempel länder därfinns flera ärdetSverige,ställning i men

frånfilm USASverige gälleribiljettintäkterna65 %Drygtstörre.ännu av
Spanien ochHolland,Danmark,i Belgien,intäkterna80 %medan avca

från filmbiljettintäktemafrån sådan Greklandfilm. I utgörTyskland kommer
från 90 %.USA änmer

videofilm ochmedarbetar9.4 Amatörutövare som

fritidssysselsättning-utbreddade allraoch filmafotografera ärAtt mesten av
Catillgång till stillbildskamera.90 harSå svenskar, %,allagott somarna.

Tillgång till traditionelltillgång videokamera.tilharbefolkningen20 % av
mm-filmprojektor. Detta slagsvanlig, liksom 8mindredäremotfilmkamera är

befolkningen.15hos %utrustning finns hemma av
amatörfilmare medräknar sigi landet000Ungefär 200 sompersoner

ivuxitmedieverkstäderochantal film-och runtomambitioner ett uppsom
överhuvudtagetfotograferafilma eller görintresse. Attlandet har rönt stort

åldersgruppenår.någon gång under Inombefolkningen% ettän avmer
fotograferat denfilmat elleroch 25 %år mellan 20 senastehar15-64

veckan.
från drygtökatfototeknik harfilm- ochstudiecirklarAntalet temat

har intedeltagandel970-talet. Antaletmitten100 sedandryga 3100 till2 av
1992/93.registreradedeltagande fannsså 23 000mycketfulltökat men ca

redanfilma ochpå förockså intressettagit fastaFilminstitutet har att
permanentadesStödetmed video.försöklokalainledde1982/83 man

folkrörelser,främst tillfördelats,harmiljoner kronor101990/91. Mer än
ocksåharFilminstitutetfolkhögskolor.ochmedieorganisationerkommuner,

kvalitets-stärkai syfteskolbrukmedieundervisningsstöd för attutvecklat
ungdomar.blandställningfilmens194
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På några ställen i landet har det skapats s.k. ñlmpooler eller regionala film-
och videocentra försöker intressetsamordna för medieverksamhet ochsom
lokal filmproduktion. Företeelsen ganska och behandlasär utförligt iny mer
huvudbetänkandet.

9.5 Filmområdets ekonomi

Biografer betalar filmhyra till distributören. För de avgiftspliktiga bio-en
graferna finns lågtämligen garantihyra, i praktiken denna hyraären men
25 % biljettintäkterna till 3 000 kronor. För film krävs i regelav upp nyare

högre andel intäkterna i filmhyra. De icke-avgiftspliktiga biograferna,en av
låghar besöksfrekvens fåoch föreställningar, har inte enhetligasom samma

regler för filmhyra.
På år har de populära filmerna kommit ökande betydelse förattsenare

biografintäkterna. Andelen de frånsamlade intäkterna de tio seddamestav
filmerna vid 1980-talets början drygt 30 % under 1990-taletutgörvar men
drygt 40 Störst från%. betydelse har filmerna USA för mellansom svarar
70 % och 80 biografemas% totala intäkter.av

Kostnaderna för biobiljett har i fasta priser ökat gångnaunder hela denen
20-årsperioden från i genomsnitt drygt 44 kronor till 56 kronornärmare per
biljett.

I Sverige och Schweiz de privata utläggen för biografbesökär de högsta i
fåEuropa relativt besök Den genomsnittlige invånarentrots per person. spen-

derar motsvarande 140 kronor år.närmare ochper person

9.5.1 Intäkter till Filminstitutet

Filmreforrnen år 1963 genomfördes för bryta den djupa kris drabbadeatt som
svensk filmproduktion l960-talet. Reformen innebar stöd tillatt statens
produktion film kom ske frånbiograferna befriades nöjes-att attav genom
skatt. I gengäld infördes biografavgift finansierakorn Svenskaatten som
Filminstitutet och stödet till produktion film. Produktionen film ökadeav av
också några år.efter Fram till 1991 svarade Filminstitutet för film-en egen
produktion.

195
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inansieringsbilden stöd till filmproduktionför och9.5.1 FDiagram
verksamhet Filminstitutet 1 000-tals kronor. 1994 årsfilmkulturell via i

penningvärde.
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9.5.1aTabellKälla:

Över statligabreddats och detför filminsatsernafinansieringentid har av
Intäkternabidragsgivaren.denkraftigt. Statenökat störstahar ärbidraget nu

kraftigt.minskatfrån harvideo
rundradioföretagetförsta avtaletträffades det1970-taletmittenI attomav

produktionsfond inomfilmproduktiontill svenskbidraskulle genom en ny
Filminstitutet.

omfatta1982 kommed branschenupprättades ävenfilmavtalDet attsom
period i slutetkassettavgift. Unders.k.videobranschen avenengenom

parallell-expanderade kraftigt och antaletdå videouthyrningen1980-talet
kassettavgiften förstodomfattandehyrñlmdistribuerade kopior enav var

biografavgiften pendlatFilminstitutets intäkter. Medanbetydande del runtav
årsår penningvärdei 1994miljoner kronornivå 80 och 90mellan peren

nivå i 1980-taletperiod slutetvideoavgifterna denna kortnärmade sig aven
minskat.har numen

såår konstrueradetill 1993gällande framfilmavtal attDe varsom var
ocksåfilmproduktion tilltillmedbara bidrogfilmbranschen inte utanresurser

ñlmavtaletdetFilminstitutet. Genomñlmkulturella insatserolika somnyaav
biograf-,tillsammans medfinansierarjanuari 1993kraft iiträdde staten

dessutomfilm. Staten hartill produktiontv-branschen stödetochvideo- av
arbetet.for det ñlmkulturellapåtagit sig ansvar

ñlmavtaletdetförändrades inte är,Biografavgiftema utan somnyagenom
Video-från avgiftspliktiga biografer.biljettintäktematidigare, 10 % av

långfilmskassett ochpå 30 kronormed fastbidrarbranschen persummaen196
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tv-företagen Sveriges Television och Nordisk Television TV4 bidrar med
15 respektive 5 miljoner kronor. Dessutom tv-företagen likaavsätter stora
belopp i form samproduktionsåtaganden, medfinansiering och köpav av
visningsrätter.

9.5.2 Medel för filmproduktion

Förutom stödet via Filminstitutet tillförs filmproduktionen frånstödäven
håll. Sveriges Television och Nordisk Television alltmerannat satsar en-

skilda fihnprojekt förutom de ingårmedel i filmavtalet. Enskilda produk-som
tionsbolag, privatbolag, organisationer skilda någraslag liksom regionalaav
filmfonder tillför produktionen medel.

ocksåSedan 1978/79 finns särskilt konstnärsstöd till film produce-ett som
primär avsikt biografvisas offentligt. Stödet fördelas Konst-utan attras av

närsnämnden.
ñlmavtaletDet innebär till filmproduktionstödet fördelas femattnya av

tvåkonsulenter, långfilm,för för kort- och dokumentärfilm, för bam-en en
film och för satsningar filmare och filmprojekt. Merpartenen nya av pro-
duktionsstödet, 75 kan betalas%, förhandsstöd, långfilmför dockut som
maximalt 70 % produktionskostnaderna. Efterhandsstöd omfattar reste-av
rande 25 % intäkterna till avtalet. All fårsvensk film minst 30 000av som
besök fåkan därigenom lägst 4 miljoner kronor i efterhandsstöd. Detta stöd
ökar till 110 000 besök, maximalt 8 miljoner kronor. utgårStödet utanupp
särskild kvalitetsprövning.

Diagram 9.5.2 Stöd till filmproduktion fördelat ilminstitutetsF fondervia i
1 000-tals kronor. års1994 penningvärde.

Antal 0001 kronor
250 000 -.

200 000 /-.
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årtill film årDet totala stödet produktion varierar för beroende delattav av
medlen direkt kopplade till omsättningen biografmarknaden ochärav

År 1993/94 produktionsstödetvideomarknaden. uppgick till 170 mil-nästan
tillförs filmproduktionen ytterligare 300 miljonerjoner kronor. Därutöver ca

från tv-företag,kronor andra källor, produktionsbolag, privata företag, orga-
finansiärer, internationellanisationer utländska bl.a. samproduktions-samt

fonder.

9.5.3 Stöd till distribution

På för biografernamed litet besöksunderlag blev lönsamheten sämreorter
fick följd filmunder l970-talet. Det bl.a. till utbudet blev allt smalareatt av

svårt nåkvalitetsfilm fick mindre platser i landet. statligt frakt-och Ettattatt
för bästa tredjedelen filmrepertoaren infördes i januari 1979 tillstöd den av

utvidgades sedermera gälla hela landet. Det utvidgadesglesbygdslän attmen
År dåicke-avgiftspliktiga biografer. 1992,16 mm-film, bara förtilläven men

filmer sig 000 titlar, avskaffades frakt-fraktstödda närmade 1listan över
överfördes till Filminstitutet inrättade stöd föroch medel iställetstödet ettsom

åtgärder förnyelse utvecklingstimulera till ochrepertoarbreddande avsett att
små medelstora Stödordningen fungerarfilmrepertoaren och orter.av

filmfestivalerockså projektbidrag till lokala t.ex.ett arrangemang somsom
år.sommarbiografer. Stödsumman knappt miljon kronoroch lär per

År försök statligt stöd till parallelldistribution1983/84 infördes ett av
1986/87, innebär antalaktuell film. Stödet, permanentades att ett extrasom

små ochaktuella filmer fram för visning mellanstorakopior orter.tasav
påskyndatsdistributionen aktuell film harStödet har lett till att gentemotav

förbättrar ekonomiska vill-medelstora vilket i sin demindre och turorter,
påLångsam premiärfilmerbiograf omloppstidför drivakoren orten.att

till tidigare biodöden framför allt i förorter ochorsakerna denanses vara en av
tillkranskommuner större tätorter.

filmparallelldistribution händer det video-releasen planerasTrots att av en
Ändånått biografen lilla dessa filmkopiorinnan filmen denin ärorten.

biografer.för just dessaviktiga
biografägarrepresentanterparallellstöd väljs under medverkanFilm med av

försök stödjabiografer. Sedan 1991/92främst icke-avgiftspliktigaför görs att
också Stödetimporterade kvalitetsfilmer. harparallelldistribution antalettav

år åren.filmer detrettiotalberört senasteett per
disponerat särskilda medelFilminstitutets visningsnämndSedan 1988 har

Ambitionen harfilmvisning biograf för barn och ungdom.för stödjaatt
målgrupper, särskilt barn,film biograf för dessavidga utbudetvarit att av

sådan film i inteså till ellerhelt hänvisadeär att tvgott sesomsom annars
198
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ocksåalls. Filminstitutet har utvecklat pedagogiskt material till hjälp för ledare
eller lärare medverkar vid dessa filmvisningar.som

ocksåVia Filminstitutet har särskilt stöd betalats till visningsorgani-ett ut
sationer bl.a. till Folkets Husföreningarnas Riksorganisation för Bio
Kontrastverksamhet och ñlmstudioverksamheten i landet.

9.5.4 Stöd import filmtill av

Sedan början 1980-talet disponerar Filminstitutet medel för stöd till importav
värdefull film. Syftet med stödet bredda filmutbudet biograf.är attav av

förStödet har haft betydelse import europeisk film och för film därstor av
marknadsförutsättningarna bedömts osäkra.som

årbehandlingI samband med riksdagens 1992 det filmavtalet be-av nya
slöts Filminstitutets import vuxenfilmer skulle upphöra. Samtidigtatt egen av

fördubbla fördelas till filmbolagenbeslöts de medel stöd till im-att som som
År åter tillåta1995 beslöt riksdagen Filminstitutet importeraport. att vuxen-

film.

9.5.5 Stöd till biografer

åt-den förstaDet tidigare nämnda fraktstödet direkt statligt finansieradevar
Några årför förbättra situationen för de biograferna.gärden svenskaatt

möjlighetFilminstitutet stöd till utrustning biografer medatt gesenare gavs av
16 mm-projektorer, vilket 80 biograferknappt siganvänt av.

Filminstitutet 1988/89 fördelathar sedan stöd till upprustning äldre bio-av
återgrafer, vilket bl.a. ledde till biografer i landetantalet ökade. Medel tillatt

fråndetta anvisades och medel frlmavtalet. Stödet konstrueratärstatenav av
såmed krav motprestation, minst lika belopp ska skjutas tillatt ett stort

från S-årsperiodenden fickkälla. Under sammanlagt 289 bio-senasteannan
grafer i landet upprustningsstöd. Ett sedan länge ackumulerat upprustnings-

biograferna i landet minskats kraftigt och Film-behov har dockruntav om
institutet det i dag bara finns mindre behov kvar täcka.attatt ettmenar

9.5.6 Stöd till bevarande filmhistoriska kulturarvetdetav

Filminstitutet för omfattande dokumentationsverksamhet bl.a.svarar en som
arkivomfattar restaurering och bevarande film. Med sitt med 15 000caav

titlar heltäckande filmarkiven i världen. Här finns dethar deett mestavman
filmarbetet antal utländska filmtitlar distri-svenska bevarat och ett stort som 199
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buerats i Sverige. Arbete med omkopiera äldre nitratbaserad filmatt samt
pågår många år.bleknande färgfilm sedan långfilmerNärmare 900 svart-vita

har hittills säkerhetskopierats, arbete med kortñlmsarkivet och 300men ca
långfilmer återstår.färg ocksåi Filminstitutet dessa äldre filmergör
tillgängliga för visning sin filmklubbsverksamhet, Cinemateket.genom egen

också.Affischer, bilder och recensioner film bevaras håller ocksåMan ettom
omfattande bibliotek med inriktning filmlitteratur.

9.6 Utbildning och arbetsmarknad

filmområdetInom behövs antal olika yrkesgrupper med hög konst-ett stort
teknisknärlig och kompetens. Formella utbildningsvägar finns inom ramen

för InstitutetDramatiska DI. DI har till uppgift utbilda för yrkesmässigatt
verksamhet inom film/tv, och radio. Till de flesta utbildningarna skerteater

år, tvåvanligenantagning till till varje utbild-vart annat antas tre personer
ningslinje.

film/tv-området treårigafinns utbildningar i regi för spelfilmInom respek-
Påtive dokumentär/oberoende film. utbildas filmfotografer, ljud-DI även

tekniker, filmklippare/videoredigerare och produktionsledare inom film-
området. finns dessutom dramatik/dramaturgi/manusutbildningDär dären

ocksåeleverna väljer inriktning film eller DI erbjuder antalmot teater. etten
filmområdet.inomkortkurser

läsåretuniversitet fanns ettårigVid Göteborgs under 1992/93 utbildningen
tvåårigtfilm och video. Sedan hösten 1993 har kursen utvidgatsi till ett

tvåfi1n1/videoprogram med inriktningar: för film- videofotografioch ochen
Videoredigering.för film- ochen

några skådespelareBiografñlm inte full sysselsättning för i dag. Med-ger
verkan i tv-produktioner och scenproduktioner kombineras med uppdrag

i sin harinom film. Detta lett till arbetsmarknaden blivit mycket kon-tur att
centrerad till de storstäderna framför allt till Stockholm. takt medI tele-tre att

regionalavisionens distriktsverksamhet och den teaterverksamheten byggts ut
ocksåvissa förutsättningar skapats för film ska kunna producerashar att

andra platser i landet. Detta har uppmärksammats bl.a. nybildade regionalaav
filmproduktionsfonder.filmpooler och

nedgångsperiod såg1960-talets för filmen främst problemUnder man
därför fortsattproduktionssidan. Stora satsades att garanteraresurser

finnsför filmproduktion inom landet. I dag behovkompetens personerav
med filmkulturell verksamhet pedagoger eller konsulenter.arbetar somsom

Medieprogrammet och det estetiska inom gymnasieskolan kom-programmet
arbetsmarknad för dels skapa behovdels innebära lärare ettatt av nyamer en
filmområdet frånexaminerasarbetsuppgifter i takt med elevernaäven att

linjerna.200
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9.7 Video

Video har funnits tillgänglig för hemmabruk sedan början 1970-talet. Detav
förekom då flera olika tekniska vilket verkade tillbakahållande påsystem
hushållens vilja investera i utrustningen. Det förstatt 1980-taletvar som
videon fick sitt Dågenombrott. utkristalliserades teknisk standard och hyr-en
filmsmarknaden fart.tog

Videon människor möjligheter välja tid för det tv-tittandetatt ochger egna
film i hemmen. Sedan början 1980-taletatt har utbudet film videose av av

ökat kraftigt. Vanan film video har blivit alltatt spridd. Fler harse mera
tillgång till videoutrustning i hemmet vilket påverkar både hyrfilmsmarknaden
och köpfilmsmarknaden. Videomarknaden påverkas också utvecklingenav
inom närliggande medier, vilket har haft betydelse för befolkningensstor
tittaivanor och användning den videoutrustningen.av egna

Men införandet video ocksåhar kantats häftig Dådebatt. videonav av en
fåbörjade vidare spridning ocksåkom flera larrnrapporter våld-deen om
och filmer spreds videokassett. Som startpunktsamma grymma som en

för debatten brukar Studio-S-program från 1980 räknas, därett scener ur
Årvåldsfilmer visades och diskuterades för första gången i 1981 tillkomtv.

videovåldslagen förbjöd yrkesmässig spridning till barn under år15som av
film eller videofilm innehållande verklighetstrogna våldsskildringar eller hot

våld. årEtt utvidgades lagen gälla spridning videogram medattom senare av
Årskildringar rått eller sadistiskt våld också till 1985 skärptesav vuxna.

Ävenlagen och begreppet rått och sadistiskt ändrades till "grovt". skildring
våld tvångsexuellt eller inbegreps i lagen. Biografbyrån ska sedan 1986av

medgivande till åtalallmänt videogram väcks enligtatt video-ge mot ett
våldslagen. Videovåldslagen har inarbetats i brottsbalken och gällersenare

stillbilder, ochäven andra rörliga bilder och maximistraffet förtvnumera
våldsskildringolaga har höjts. Sedan yttrandefrihetsgrundlagen trädde ikraft

våldsskildring1992 har olaga blivit yttrandefrihetsbrott. I konsekvens medett
måstedet varje film eller videofilm ha ansvarig utgivare.numera en

Debatten videofilmemas har fortsatt under hela 1980- ochom grova scener
1990-talet vilket lett till antal åtgärderytterligare från sida. Frånett statens
1986 har Biografbyrån i ocksåuppdrag granska videogram. Det obliga-att är
toriskt förhandsgranskning sker offentligt visade videogram,att av men
filmdistiibutören kan också begära frivillig förhandsgranskning de filmerav

hyrs Fråni butik. 1991 införde också tillsynsfunktionut hossom man en
Biografbyrån beträffande marknaden för uthyrning och försäljning video-av
film. En regional tillsynsorganisation arbetar direkt den lokala video-mot
uthyrningsmarknaden. Frågan förhandsgranskaäven videofilmattom som
visas i slutna sällskap har funnits levande i debatten under hela perioden. Man
har emellertid, med hänvisning till yttrandefrihetslagstiftningen, undvikit ett
sådant beslut. Som åtgärdspaketled i inrättades år Våldsskild-1990ett ett
ringsrådet, organiserat kommitté under Kulturdepartementet. Rådet 201som en
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våldsskildringar, följa marknads-otillåtnauppgift bekämpatillbl.a. atthar att
våldsskildringar i rörligaskadligaverksamhetsamordnautvecklingen, mot

också tillharutbudet,kunskapförmedla bättrebilder upp-samt men manom
våldsskild-verkningarskadligasamhällets insatserutvärderagift mot avatt

sakligttill forskningen medstödbidrarbilder. Mani rörligaringar genom
debatten.fortsattaunderlag till den

Utbud9.7.1

Sverige underoffentliggjorts imångfaldigats ochharvideogramAntalet som
årligen 1987. Enligt redo-sedanstycken150med knappthar ökatl980-talet

år 489 Videofilmer1991/92 loch bild släpptesfrån för ljudArkivetvisning
köpfilmsmarknaden.ochhyr-

köpfilmsmarknadhyrfilmsmarknad ochbestårVideomarknaden enav en
starkt i volymHyrfilmsmarknaden ökadeutveckling.olikaganskahaftsom

decen-fram till slutetomsättningbetydandeoch hade1980-taletunder aven
förde undan-längeköpvideomarknadenmedanminska,sedanniet för enatt

omsättning.stabilrelativt litenmedtillvaroskymd menen
utbudetkritik eftersominledningsvis starkväckteHyrfilmsmarknaden an-

förpornografi svaradeframföralltundermåligt, domineratsågs somavvara
ökadeantalet titlarmedutbudet. 1 taktsammanlagdadet attandelstor aven

Redan ibilden.förändradesspridningbreddadfickvideoapparatenoch en
likt det utbudihyrfilmsmarknadenutbudet1980-talet stortmitten varav

tiden1990-talet hadeår börjantidigare. Ihadebiograferna ett avparsom
förkortats. Devideoutgivningenochbiografpremiären mestmellan popu-

uthyrdapå delistanofta iligger överbiograferna mestfilmernalära topp
halvår biopremiären.efterungefärvideoñlmerna ett

FilmcentrumochFilminstitutetPå Videomarknaden gör gemensamma an-
fårockså filmså smalareVideomarknadenbalanseraförsträngningar attatt

värdefulllanseringdärförstöderpublik. Manchansandra möta avatt enen
också sedanFilminstitutet producerarhyrvideo.såväl köp-film somsom

innehöll kata-Ursprungligenvideofilm.katalog1990-talet överbörjan enav
åren därefter harBiografbyrån,sådan granskatsfilmbaralogen menavsom

hemvideopremiärer förtecknas.så allaheltäckandeblikommitkatalogen attatt
distri-fått Filminstitutetssevärd films.k.dockavsnittsärskilt ägnasEtt som

till 365stödFilminstitutetlämnadeoch 19941990Mellanbutionsstöd.
distribu-själv fungeratfallen harungefär 20 %sådana Ifilmer. sommanav

tör.
drygtochhyrfilmsmarknaden utgörfilm dominerarUSA-producerad

står huvuddelen deförSverigeochutbudet. Europatotaladet70 % avav
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resterande 30 %. Genremässigt domineras marknaden action och thrillerav
hyrfilmsmarknaden.3tillsammans 40 %utgör änsom mer av

Efter den starka ökningen uthymingen under 1980-talet innebar 1990-av
talet vändpunkt och omsättningen minskade. Videouthyrningen i Sverigeen
bland de videogrossister anslutna till Sveriges Videodistributörerssom var
förening minskade från 900 000 till 760 000 enheter mellan 1987 och 1992.
Videouthyrningen år 1988.störstvar

Trots hyrjilmsutbudet ökade och branschen sänkte de internationelltatt att
påhöga priserna hyrfilm minskade uthymingen. Prissänkningensett bidrog

fåinte till fart marknaden fick i stället resultatatt omsättningenutan attsom
minskade ytterligare. börjanI 1992 trodde inom branschen mark-attav man
naden skulle stabilisera sig. Det gjorde den dock inte omsättningen fort-utan

sjunka.satte att
En avgörande faktor bakom hyrfilmsmarknadens nedgång konkurren-var

från fler ocksåtv-kanaler och ökat utbud film i Behovetett tv.sen attav av
hyra Videofilmer minskar har frlmutbudnär kanett stort tvman som man
spela in för vill. Försäljningen oinspeladenär videokassetter haratt se man av

Årökat kraftigt börjansedan l980-talet. såldes1982 3 miljoner oinspeladeav
årkassetter; tio hade försäljningen ökat till 8,4 miljoner kassetter.senare

Köpvideomarknaden i mångaSverige under år starkt begränsad ochvar
ungefär 10 hyrfilmsmarknaden,% vilket lite vid interna-omsatte av var en

tionell jämförelse. år dåUnder hyrfilmsmarknaden har minskat harsenare
emellertid försäljningen inspelade videogram årökat. Mellan 1989 ochav
1994 ökade försäljningen antalet inspelade videogram från 800 000 tillav
3,9 miljoner.

Utbudet köpvideomarknaden skiljer sig till viss fråndel hyrfilm- och
biograffilmutbudet, också likheternaäven Svensk film harär stora.om en

Överpåstarkare ställning köpfilmsmarknaden på hyrfilmsmarknaden.än
20 % köpfilmerna svenska, medanär svensk film endast 7 %utgörav av
hyrfilmsutbudet.

De mindre distributöremas position starkare köpfilmsmarknadenär än
på hyrfilmsmarknaden. Barnfilm och dokumentärfilm står för mycketen

andel utbudet medan action,större drama och thriller jämförelse-utgörav en
vis liten del utbudet köpvideofilm. Utbudet hyr- och köpfilmsmark-av av
nadema och biograferna och tv-kanalerna har dock årunder blivitsenare
allt lika varandra.mer

Att köpfilmen ökar hyrfilmen inär omsättning inte unikt förtappar är
Sverige från andra Påländer. denmönster totala film-utan ettsnarare
marknaden i Europa hade köpfilmen gången1992 för första större omsätt-en
ning hyrfilmen. En förklaring mångaän har börjatär byggaatt upp egna
"videotek med inspelade filmer.

3 Carlsson U Anshelm M, red. 1995: MedieSverige 1995. Statistik och
analys. NORDICOM-Sverige l 203nr
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genomgåttköpñlmsmarknaden sedan börjanhyr- ochutvecklingDen som
videoanvändningen ändrat karaktär.effekt1980-talet främstär atten avav

tittarna möj-sedan länge varit denfunktion harcentralaVideons attmest ger
påtidpunkt tittaför vidinspelalighet atttv-programatt program-en senare

den min-tiden varit dominerandeanvändning har hela ävenDennamet. om
då visade tillväxt.hyrñlmsmarknadennågot tidunder den störstskade

användas hem-kom video allt1980-taletbörjanUnder attmer som enav
tillgång biograf. Videon fungerademånga tillinte hadeförbiograf ensom

fler människor möjlighetbiograferna ochförlängningslags attgavavsom en
biograferna.konkurrent tillvideonDärmed blevfilm. ense

återigen används mycketår videonkonstateratshar underDet attsenare
selektiva ipubliken blir alltinspelade Närtittatill tv-program.att mermer

får central betydelse.tittande videonsitt en

videotittandeBefolkningens29 7. .
tittade videobefolkningenår 1993 har andelen1979 ochMellan somav
år och ungdom9-14från till 10 %. Bland barn%föregående ökat 1dag

före.video dagentittatrespektive 15 %,år del, 22hade15-24 störreen
ökningmarkantåldersgrupper det sketti dessasärskiltDet är avensom

år endastoch äldre detåren. 65Bland15detittandet senaste varpersoner
föregående 1993.dagvideotittat%4 som

demutbildning. Blandmed gymnasialbland demtittareandelenStörst var
något färreutbildning deteftergymnasialrespektiveförgymnasialmed var

före.video dagentittatsom
genomsnitt-videotittati befolkningenandelen1987 harSedan ensom

tillgång i hemmet. Detfått till videoapparatfler ärminskat,lig dag trots att
ungdom harBland barn ochminskat.tittande harframför allt de somungas

så mellanhalveratsgenomsnittlig dagvideotittatandelen gott somensom
och 1992.1987

tycksår Videoförändrats.undervideon harAnvändningen varasenareav
tillnågon gång komplementi veckananvänds tv-pro-mediumett somsom

någon gångvideotittatbefolkningen harhälftenNästan avgrammen.
vecka.genomsnittligunder en

iakttagelserSammanfattande9.8

förtintroduktion i Sverige haåren televisionensefterförstaunder deEfter att
filmproduktion. BranschenlivskraftigåterSverigeficktillvarotynande enen

medansträngningarfilmavtalen, gjortolikadehar, gemensammagenom
204
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åstadkommaför långfilmsproduktionendetta. Den svenska omfattarstaten att
år.mellan 15 och 20 filmer I jämförelse med andra länder i Europa ärper

produktionen hög. Bredden i ocksåproduktionen skapar förutsättningar för
framgångsrika Sådanapublikt filmer. betydelsefulla för bevara filmensär att

breda förankring i befolkningen. Kortfilm och dokumentärfilm visas numera
enbart i förutom särskilda visningar för vissanästan tv, grupper.

många år såUnder uppmärksamheten påhelt koncentreradgott attvar som
rädda produktionen. Stöd lämnades till filmbolagens produktioner och även
Filminstitutet producerade film. fannsDet heller inga tecken intressetatt
för biofilmdel i sig skulle ha varit vacklande. Men publiken valdeatt ta av
andra till filmen den biograf. Med undantag för ungdomar-vägar än att se

valde delar befolkningen bekvämt del filmutbudet enligtstora att tana av av
televisionens urval direkt i hemmen. för bådeUngdomen, vilka biobesöket är

social aktivitet och uppleva film, blev biografernasättett att trogna.en
Med televisionens inträde halverades antalet biobesök ganska snabbt och

år årminskningen fortsatte efter odramatiskt nedåt-obevekligen imen en-
gående dåligkurva. Detta ledde till lönsamhet för biografägarna, nedslitna

återstod.salonger och bara ungdomspublikenatt
I och med berörda med Filminstitutet aktiv institutionatt parter som upp-

filmpolitikmärksammat inte bara liktydigt med filmproduktionäratt utan att
distribution visningoch nödvändiga delar i väl fungerande filmsystemär ett
har utvecklingen tagit litet inriktning. Trenden med publikbortfall haen annan

biografnätet har i finnsoch dag fungerande bio-stoppats rustatsupp, upp en
sågraf i år också tvåvarje kommun. Under finns intressantagott som senare

tendenser i publikens beteende ungdomarna har börjat oftare bio och-
medelålders gårminsta påde barnen och de i utsträckning bio understörre

årloppet tidigare. Samtidigt kan konstatera antaletänett att trots attav man
besök minskat det gårökad andel befolkningen bio.är numera en av som
Detta viktig förutsättning för breddning utbudet film biograf.är en av av

film årenBesök svensk varierar mycket mellan beroende publik-om
succéer haft premiär eller inte. Inhemsk eller importerad kvalitetsfilm har

svårtrelativt hävda sig bio. Fortfarande televisionen effektivastedetäratt
nå med film detta slag till publikbredare i landet.sättet att ut runtav en om

fåttbiofilmen iGenerellt har emellertid minskande publiker den. taktIäventv
med utbudet tillkomsten satellitdistribueradeökat kanaler medatt genom av

svenskspråkigafilm dygnet och totalt 5 konkurrerande kanaler, harruntnyare
fått ifrånvälja jämfört påpubliken betydande utbud med läget i slutetattett

ocksåundantag för enstaka publiksuccéer i väljer publikenl980-talet. Med tv
år då långfilmerolika i dag för 10 sedan antalet vecka i under-än tvmer per

IO-tal.steg ett
såvälVideon inneburit förändring för televisionen bio-har stor somen

grafvisningen film. Vissa filmer hinner i dag inte längre avsluta sin vis-av
påmindre innan de finns tillgängliga hyr- ellerningsperiod de orterna
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påverkar biografvisningen.givetvis besökstalen Samtidigtköpvideo. Detta
få ökad livslängd och bredare sprid-möjlighet för filmenvideon att enger en

dragit konsekvenserna detta och arbetarning. Filminstitutet har numeraav
ocksåför värdefull film tillgänglig imed videobranschentillsammans göraatt

videoutgåva.
rörliga bilden blivit lättare, tillgäng-med tekniken bakom denI takt att mer

också film breddas.intresset för arbeta med kunnatlig och billigare har att
genomföras utanförfilmproduktionen kan i dagtraditionellaDen även

påStockholms-onirådet arbetsmarknaden andra i landet.vilket ortergynnar
också filmkulturella arbetet tillklart intresse vidga detfinnsDet att attett

Amatörfilmandei produktionsprocessen.och ungdom självainvolvera barn-
filmkonsten.djupare insikt iin tillvägen enses som

från finansierar den1993 innebär bl.a.filmavtaletDet att staten ensamnya
med berörda branscher och svenskaoch tillsammansfilmkulturella delen

stödet till filmproduktion. Konstruk-tv-företag finansierarmarksändande
1995 detstöd. Under hösten kommeravtal har bretttionen med ettett nya

reglernaBl.a. kommerstöd till filmproduktionenför övervägas.attsystemet
efterhandsstödetför prövas.att

uppföljningarutvidgar sinauppgift FilminstitutetangelägenDet är atten
siktolika insatser längreområde studerar vilkaochfilmens somnoga

aktivitet. Olika försöksverksam-ställning publikkvalitetsfilmens somgynnar
vidare krets.spridas till Etteffekten insatsernautvärderas ochheter bör enav

förståelseskapa ökadviktigt led imed skolanframtida samarbete är attett en
biografvisningsformens bevarande ochförkonstform ochför filmen som

utveckling.
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Bild och form10

formområdetBild- karaktäriserasoch av

mångfald och bredd,stor-
formkonstnärer20 000 yrkesverksamma bild- och 1/3nära varav ca-

i de olika konstnärsorganisationema,medlemmarär
koncentration de yrkesverksamma till storstadsregionerna medav-

38 i Stor-Stockholm,58 % 1990, %varav
målningungefär 20 % befolkningen sig och teckningägnaratt av-

konstnärligt bl.a. i studiecirklar,och andra former skapandeegetav
i konstföreningsrörelsen, främst700 000 medlemmar ängenom mer-

påkonstföreningar arbetsplatserna,2 000
årligen000 museiutställningar konst och konsthantverk1närmare av-

6000 utställningar i konstföreningsregi, 000och 9närmare varav
arbetsplatser,

utställningsverksamhet 200-300 kvalitetsgallerier,omfattande-
konsthandel bidrar till kommersialiseringauktionsfirmor och som av-

också till ökat intresse och kunskapsspridning,marknaden näramen -
årligen och konstutställningar,2 miljoner besökare museer

år,konst för drygt miljard kronorprivata inköp 1 perav-
tillför statliga konstmuseer och stöd länsmuseema,statligtett ansvar-

utsmyckning statliga byggnader, bidrag till utsmyck-konstnärlig av
bostadsområden, stöd till yrkesverksamma konstnärer ochning av

området,organisationer inom
från landsting i form bidrag till regionalainsatser kommuner och av-

kommunala konstmuseer och konsthallar, inköp konst ochoch av
direkt tillvisst stöd konstnärer.

bild formBefolkningens intresse för och10.1

På fråga intresse för bildkonst ochdirekt till ungdom och vuxna omen
år ganska eller1993 drygt 20 % detta intressekonsthantverk svarade att var

stortÅ på respektive mycketfördelat ganskamycket Intresset lika stortvar

1 detalj: Konst,Nylöf Kulturbarometern TemaNordberg G 1989: iJ
Radio/PUB iInformerar Sverigesoch utställningar. PUB sam-museer

207Nylöf Kultur-kulturråd Nordberg G 1995:Statens Jarbete med samt
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intresse. Starkast uttalat intresset bland kvinnor, i medel-övrevar personer
åldern, de med hög utbildning Stockholmsområdet.boende i Andelensamt
mycket intresserade bildkonst eller konsthantverk emellertid inteöverstegav

någon20 i dessa% undergrupper.av
fråganundersökning ställdesI till dem sällan gåreller aldrigen annan som

sådanakonstutställningar de skulle vilja besök i utsträck-göra störreom
ning. befolkningen årEn motsvarande 30 % 16-24 sade sig viljagrupp av
gå oftare utställningar de gjorde. Främsta skäl inte oftareän att attvar

prioriterar andra intressen i svårteller allmänhet hade kommastörsta attman
sig för. En motsvarande 40 befolkningen% hade däremotnärmaregrupp av

önskannågon sådaninte
mått förEtt intresse konst medlemskap i konstförening. Konst-ärannat

föreningarna i Sverige ansluter totalt 700 000 medlemmar enligt statistik från
bedömning från1994. En antalet medlemmar i konstföreningar 1980av upp-

Fråntill 495 000. undersökningskattade antalet 1988 har vi uppgifteren om
någonbefolkningen8 % sig medlem i konstförening. Iatt av uppgav vara

detta halv miljon människor,absoluta tal vilket kan bekräftamotsvarar ca en
antalet medlemmar ökat.att
Konstföreningar ansluter ungefär lika andel och kvinnor och hu-mänstor

åldrarna.vudsakligen i de yrkesaktiva Anslutningsgraden klartärpersoner
såutbildningsrelaterad utbildningmed hög medlemmar iäratt personer en

gånger såkonstförening i fyra utsträckninghög medänmer som personer
utbildning respektive 4kort 17 %.-

frågaIstället för efter intresse kan studera det faktiska beteendeatt man
Då avspeglar sig betydligtmänniskor intresse förstörrerapporterar. ett

formulerar kriteriet förkonst. Om intresse konst eller konsthantverkman
ha besökt konstmuseum eller utställning, eller ha köpt konstatt ett attsom en

någottill hemmet eller själv ha sig konst eller konsthantverk medägnat
åretslags konstnärliga ambitioner under det det hela 56 %ärsenaste av

befolkningen tillhör intresserade. Andelen högre blandärsom gruppen
åldrarkvinnor, i yrkesaktiva och välutbildade Blandpersoner personer.

lågutbildade, mindrepensionärer och däremot, det 30 %är än av grupperna
uppvisar intresse dettamätt sätt.som

barometern detalj: och utställningar 1995.Tema Konst, Statensi museer
kulturråd.

208 Franckel G Fritz 1990: Kulturmonitorn 1989/90. SIFO.A vintern
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form10.2 Utbud bild ochav

i offentlig miljö10.2. 1 Konst

nödvändigtvis aktiv handling för del konst detkrävs inteDet att ta utanaven
fullt möjligt oplanerat konst i vardagen. Konst del den of-möta ärär att en av

bostadsområden.och och i I de flestafentliga miljön väntrum,gator torg
både vården kollektivtrafiken, finns tavlor, skulpturer ellerinom och annan

fotografier tidningen,utsmyckning. dagligen bilder och iMan möter tun-
På många någonfinns formeller bussen. arbetsplatser utsmyck-nelbanan av

frånbildmedium täcker hela spektrat reportagebild tillning. Televisionen som
konstbild.

åren förekomsten bildkonst i vardagslivetde tjugo harUnder senaste av
konstråd, tillkom 1937, administrerarvanligare. Statensblivit allt statenssom

Rådet uppgift förvärvoffentlig miljö. har tillinköp konst i att genom avav
för statligatill byggnader och andra lokalerkonstnärliga arbeten statens

införlivas samhällsrniljön.för konstnärliga värden medmyndigheter verka att
ocksåRådet informera myndigheter, företag och enskilda betydelsenskall om

samhällsmiljöer.ikonstav
rådets fattade riksdagen principbeslut densamband med tillkomstI ett om

innebar motsvarande 1 %enprocentregelns.k. att sta-en summa avsom
skulle för konstnärlig utsmyckning. Me-byggnadskostnader avsättastens

emellertid aldrig direkt kopplats till de statliga byggkost-delstilldelningen har
nadema.

årens bolagisering statliga byggnader har förändrat förut-De senaste av
konstråds uppdrag. I budgetpropositionen 1993/94sättningarna för Statens
ambitionsnivån för konstnärlig utsmyckning ochstatligaanfördes denatt ge-

jämförasfortsättningen inte tidigare kan medstaltning i sättsamma ensom
för statliga insatserna ikostnaderna det byggandetbestämd andel utan attav

måletutifrån övergripande kulturpolitiska skapastället bedömas detbör att en
framträdande inslag.offentlig miljö där konst naturligt ochär ett

bostadsområden inför-stödet till konstnärlig utsmyckningDet statliga av
i formhandläggs Boverket. Till början utgick stödetdes 1962 och avav en

lånför statliga vid byggandet bostäder. Dettillägg i underlagetett av
statligt bidrag för konstnärligkompletterades fr.o.m 1987 med ett

lånemöjligheternabostadsområden anledningutsmyckning i med attav
förhållandevis lite.utnyttjats

nyligen gjort sig bemärk-ofta kända konstnärer och konstnärerDet är som
storstadsområdenpå något får smycka miljöer ii uppdragsätt attta som

genomgående anlitar traktens konst-mindremedan nästanorter egnaman
närer.3 tillfälle delta i planeringenovanligt konstnären givitsDet är attatt av

3 209från kulturråd 1991:3.vidga deltagandet kulturlivet. Rapport StatensAtt i
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den totala miljön i vilken konstverket ingå.skall Beställningen i allmän-avser
het konstverk i redan i övrigt slutgiltig miljö.ett en

Konstnärlig utsmyckning ocksåfinns i allmänna samlingslokaler. Stats-
utgårbidrag för konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och

nykterhetsorganisationemas samlingslokaler.
Folkparkema köper uteslutande verknästan skulpturerstora t.ex. som

ridåerplaceras utomhus, eller och andra väggtextilier. Sedan 1974 harstora
folkparkerna tillförts 350 verk med hjälp statligaän bidrag och medelmer av
från kommuner, enskilda parker eller andra givare.

övrigaDe samlingslokalorganisationemas konstinköp gäller i första hand
stafflikonst grafik,och skulpturer och textilkonstäven förekommer. Detmen

vanligt yrkesverksamma konstnärer iär landet bjudits in samlings-att ute av
lokalorganisationerna till utställningar också för allmänheten.är öppnasom
Sedan 1977 har 12 000 konstverk köpts för de statliga bidragsmedlen tillca
de allmänna san1lingslokalema.

Landstinget för viktig del den offentliga konsten attansvarar en av genom
vården.erbjuda ikonst Utsmyckningen i tunnelbanan i Stockholmt.ex. är ett

exempel landstingets bidrag till konst för allmänheten. Kommunernaannat
också för offentlig konst i rad lokala miljöer.svarar en

10.2.2 Museer, konsthallar och utställningar

den offentligaFörutom konsten kommer alla till del bedrivs omfattan-som en
svårtde utställningsverksamhet. Det helhetsbild den eftersomär att en av

officielladen museistatistiken inte omfattar all utställningsverksamhet. Fram-
mångaför allt saknas de kommunala konsthallarna i statistiken.av

Antalet samlingar innehålleri första hand konst och konst-museer vars
hantverk har varit relativt oförändrat under 1980-talet och 1990-talets första
år. Bland de 200 i museistatistiken har 14 % konst och konst-ca museerna

samlingsornråde.hantverk sitt huvudsakliga ingårDär arkitekturävensom
och konstnärshem. dryg tredjedelEn med konst belägna nå-iärav museerna

storstadsregionema.gon av
tillfälligaDet totala antalet utställningar statliga länsmuseer,museer,

fåkommunala och övriga har med undantag legat runtmuseer museer ca
år6001 utställningar sedan 1980-talet. Andelen utställningar tematper

från årkonst och konsthantverk har successivt ökat 47 % 1982 till 55 %
1993.

områdetStatens konstmuseer konst och skall verkaär ansvarsmuseum
nivå.för lämplig samordning mellan central och regional De skallmuseer

verka för utveckling mellan museiväsendetkontakterna och dessäven en av
Östasiatiskaomvärld. Nationalmuseum, ingårModerna Museet och museet
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ingår ocksåjanuari 1995 PrinsSedani konstmuseum.sedan gammalt Statens
självständig enhet.WaldemarsuddeEugens som en

samlingarnainte bara för dehar tillsynsansvarkonstmuseerStatens egna
stårinte under tillsyniför konst ägoäven statensutan av annansomannan

också depositionsverksamhetbedrivermyndighet. Statens konstmuseer
från myndigheter. Deposi-låna samlingar till statligasinakonstutattgenom

sådana medockså kulturinstitutioner,till ochtioner sker även annanmuseer
huvudman är staten.

konstutställningar i olikainnefattarverksamhetregionalaDe museernas
tvåkonstsamlingar endastharregionalautsträckning. Flertalet menmuseer

innehåll i förstasamlingaroch i Gävle, harLinköpingilänsmuseet, vars
50 de till-konsthantverk. Däremot har %ochinriktade konsthand är av

sådan uppgifterinriktning. Enligtlänsmuseemautställningarnafälliga en
påfrån 1900-talet länsmu-konstverkKulturrådet 15 000från fanns det ca

grafik fanns i samlingarnaochår med äldre konst1989. Tillsammansseema
35 000 verk.ca

årKulturrådet under velatgrundbelopp harGenom tillskott senareav nya
några anställtmedförtharkonstverksamheten vilket bl.a.stimulera att museer

konstornrådet.så sittökatochkonstpedagoger sätt engagemang
regi, den harutställningsverksamhet ivissLandstingen har men se-egen

förhållandevis begränsad.varit1970-taletdan
eller i konstut-sig sättflesta kommunerdeI ett annatmanengagerar

regi och/ellerutställningar iställningsverksamhet. Man geregenarrangerar
Siffror för detföreningslivet.konstutställningarstöd till som arrangeras av

saknas.totala utbudet
och fastutställningsverksamhetregelbundenkonsthallar medKommunala

Ungefär likafrämst de60finns i kommuner, större.anställd personal c-a
mycketkommunalamånga konstmuseer. De ärharkommuner museernaegna

omfattningbåde gäller verksamhetensvad detvariationolika och visar stor
Göteborg, Norr-de iNågra kommunala konstrnuseer,och inriktning. t.ex.

ellerkommuner harsamlingar. Ett antalköping och Malmö, har stora museer
enskilda konstnärer.samlingar över

Även institutionersärskildaharmindre del kommunernaendast avom en
ochKonsti de flesta kommuner.konstutställningarförekommerför konst

i bibliote-utställningssali hörn ellerställaskonsthantverk kan ettut t.ex. en
kommunala kulturhuset.foajé eller i detket, i stadshusets

samverkanbedrivs ofta ii kommunernaKonstutställningsverksamheten
fårfrån föreningenlångt i alltidmånga fall menkonstföreningarna. Imed

samarbetsforrn kommunenfrån vanligEn ärkommunen.ekonomiskt stöd att
konstföreningenannonsering medanstår frakt ochför lokal, ut-arrangerar

försäljningmedfår behålla provisionen i sambandochställningarna

2114 1993.KommunförbundetSvenskaoch konsten,Kommunerna



SOU 1995: 85

10.2.3 Riksutställningar

Riksutställningar har sina uppgifter öka intresset för bild-attsom en av
konsten föroch de konstnärliga uttrycksmedlen. Som del i verksamhetenen
ingår utställningar ocksåtillgängligagöra för publik. En viktigatt en ovan
uppgift för Riksutställningar kompensera bristenär konstutställningaratt

mångai de mindre kommunerna producera vandringsutställ-ute attav genom
ningar. Riksutställningars nårutställningar tvåungefär tredjedelar landetsav

år.kommuner under Andelen har inte förändrats under 1980-nämnvärtett
talet. den tredjedelI kommunerna inte besöks Riksutställningarav som av
återfinns många smålandets kommuner.av

Under Riksutställningars år mångaförsta visades konstutställningar på
länsmuseer och i konsthallar, i takt med länsmuseerna har ökat sinattmen
egenproducerade utställningsverksamhet har Riksutställningars utbud riktats

efterfrågatsoch andra utställningsarrangörer.mot av

10.2.4 Gallerier och försäljningsställenandra för bildkonst

De kommersiella gallerierna har såvälbetydelse för utställning för-stor som
säljning konst och konsthantverk. svårtDet emellertid bildär attav en av
hur det kommersiella konstutbudet har Någonutvecklats tid. säkeröver sta-
tistik antalet privata gallerier finns inte. En allmän uppfattning docköver är att

Ökningenantalet gallerier har ökat under de decennierna. har skettsenaste
inte ibara storstäderna, i medelstora och mindre kommuner. Enävenutan ny

ocksåföreteelse kvalitetsgallerier i glesbygd. Genom galleriexpansio-är ren
fåtthar konstnärerna möjligheter publik. Galleriernasstörre mötaattnen en

verksamhet vänder sig emellertid förhållandevishuvudsakligen till konst-en
kunnig publik.

mångaUppfattningarna hur gallerier det finns i landet mycket skif-ärav
tande. Svenska Galleriförbundet har 60-tal medlemmar. I utredningett en

gallerier.5från 1979 redovisas siffran 600 Personer med kunskap om
branschen dock bör tala antal mellan 200 ochatt ettanser man snarare om

svårigheterna300. galleribeståndetEn med bild i landet ärattav en av
gränsdragningsproblemet. många ocksåDet finns rambodar gal-ärt.ex. som
lerier, det knappast kan deras huvudsakliga syssla.även om anses vara

ocksåInte bara gallerier, traditionell konsthandel ochutan mer
auktionshus försäljer konst. Utställning och försäljning konst sker vidareav

konstmässor och marknader, i bokhandlar, och caféer.restauranger

5212 Stöd till konstutställningsverksamhet. från KulturrådetRapport 1979:2.
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ochomfattningutställningsverksamhetenuppvisarbeskrivitshär storSom
för plu-bildkonstområdets och bäddarstyrkabredd. Dettabetydande är stora

konstinriktningar.ochuttrycksformergällerbredd detochralism när

organisationerdrivenVerksamhet10.3 av

Konstföreningsverksamhet0.3 11 .
den förstalång i Sverige,traditionharkonstföreningarsig iorganiseraAtt en

1832.bildades redankonstföreningen
arbetsplatser,tillföreningar knutnabåde ochallmännaKonstföreningar,

denår delvis andraverksamhet änlandet. Derashelafinns vanaöver grupper
galleribesökarna.musei- och

i landetkonstföreningarantalettotalaberäknades detslut1970-taletsVid
Sedan dessarbetsplatsföreningar.100l350 stycken,1 varvarav cavara ca

arbetsplatsföreningar1502500, dessaungefär 2 ärvuxit tillantalethar caav
sig.anslutahelst kanvilkatillföreningarallmännaoch 350 somvem

bådespännvidduppvisarkonstföreningamainomVerksamheten stor
sigVissa föreningarkvalitetsmässigt. ägnar ut-ochaktivitetsmässigt egen

utgivningochstudiecirklarkonstverk,beställningställningsverksamhet, av
aktivitet.endakonstutlottningårligharandramedanböcker somenav

förkonstförmedlaårligen ochköpaKonstföreningarna cauppges
miljoner kronor.150

aktiviteter. I slutetflermedförtnaturligtvisharföreningarantalökandeEtt
kul-övrigaoch 300konstutställningar5 000 överanordnadespå 1970-talet

År 8 700genomfördes1993konstföreningama. ut-caturprogram genom
studie-4 400studiecirklar,och600 kurserföreläsningar,ställningar, 1 800

konstföreningar.i landetsövriga kulturprogram500och 1besök och resor
och1973grundadesRiksförbund SKRKonstföreningarsSveriges

Uppgiften för SKR ärkonstföreningar.landetssamlar merparten avnumera
talanföra derasinformationochserviceföreningarna samt attlokaladeatt ge

konstpedagogisktockså omfattandefrågor. bedriverSKRkulturpolitiskai ett
produktionseminarierochföreläsningar, kurser samtformarbete i avav

konstföre-300 allmännaårs slutVid 1994material.konstbildande var ca
till SKR.anslutnaarbetsplatsföreningaroch 400ningar 1

uppgåberäknastill SKRanslutnaföreningarsamtligaförMedlemsantalet
15 000medkontaktharkonstföreningama660 000. Genomtill camanca

inköpsnämnderstyrelser,föreningarnas ut-inomverksammafunktionärer
programkommittéer.ochställningsgrupper

På1992.i konkursgickKonstfrämjandetriksorganisationentidigareDen
20 dis-förbundetsfolkrörelseorganisationernågra centrala samtinitiativ av
centralnågra månaderemellertidbildadestriktsorganisationer senare en ny 213
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organisation olkrörelsernasF Konsrfrämjandeantog namnet FKf. FKfsom
har till uppgift genomföra utbildningsinsatseratt och för samordningsvara
och service till distrikten. I november 1994 hade organisationen sammanlagt
28 medlemsorganisationer drygt hälften centrala folkrörelseor-varav var
ganisationer. De aktiva distrikten täcker 14 län.

Tidigare arbetade organisationen bl. med förlägga och förmedla färg-atta.
grafik. I samarbete med Konstfrämjandets medlemsorganisationer byggde

med tiden ombudskår utvecklade kontaktytor hela lan-man överupp en som
det. De bärande arbetsformerna bestod studieverksamhet, vandrings-av
utställningar och bildförrnedling ombud i medlemsföreningar påochgenom
arbetsplatser. Den organisationen planerar inte arbeta med grafik-attnya egen
utgivning.

Merparten distrikten har klarat fortsätta sitt arbete efteräven konkur-attav
förmedlarDe tillsammans drygt 5 000 bilder såväl centraltsen. per av som

regionalt verksamma konstnärer. Verken förmedlas dels via 1 200 utställ-
ningar i lokaler och hos medlemsorganisationerna, dels via tusentalegna ett
ombud arbetsplatser och i föreningar.

Under 1993 träffade FKf och SKR avtal samarbete. Avtalet innebärett om
bl.a. fårFKf sin kansliservice från SKR i Malmöatt och SKR:s konst-att
bildningsservice står till FKf:s förfogande. också tillgångDe har till SKR:s
årliga handbok konstbildningsarbete. SKR:s medlemmar har i sin till-om tur
gång till FKf:s ljusbildsarkiv 30 000 bilder.om

10.3.2 Konstbildande verksamhet inom studieförbunden

Konstbildande verksamhet bedrivs inom för studieförbundensäven ramen
kulturprogram på konst och konsthantverk. De flestatemat programmen om-
fattar film. Ren konstvisningsverksamhet förekommer, jämfört med konst-

skala.föreningarnas verksamhet, i ganska blygsam
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föranordnade inomkulturprogramAntal10.3.Diagram ramen
verksamhet.studieförbundens

Antal kulturprogram

12 000 ,-

00010

8 000
I film,Kulturprogram

foto, bild
6 000

El konst/Kulturprogram
konsthantverk

0004

2 000

WNllFFOOllOO
-qv-a

10.3. 1aTabellKälla:

1993/94samladeoch fotobild, filmKulturprogramverksamhet temat
1970-taleti slutet ännudockOmfattningendeltagande.000280drygt avvar

ordnarStudieförbunden ävendeltagande.000400med drygtmycket större
har1990-taletUnderkonsthantverk.ochkonstkulturprogram temat

årdeltagande000från 200tillbakagått kraftigt överdeltagandeantalet
800fördelade dedeltagande000till 411988/89 arrangemangenca

studieförbundensförinomskapande10.6,avsnitt1993/94. I eget ramenom
ocksånedgångdennatillåterkommer viverksamhet, somett resonemang om

konsthantverksområdet.inomstudiecirklarefterfråganåterspeglas i
finnsverksamhet ävenkonstbildandestudieförbundensförInom ramen

konsthistoria.bl.astudiecirklar iteoretiska

Konstnärsorganisationer10.3.3

Centrumbildningar ärochorganisationerflertalfinns samman-Det somett
formornrådet.bild- ochinomkonstnärligt verksammaslutningar personerav

Illustratör-otograficentrum,FKonstnärscentrum,Centrumbildningama -
utställningar,anordnarhantverkochför konstoch Centrumcentrum - 215
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sprider information och bedriver opinionsbildning kring bild- och formkonst-
villkor.näremas Genom projekt, utställningar och dokumentation arbetar de

också med skapa fler arbetstillfällenatt och förmedla uppdrag konstnärer.
Konsthantverkskooperativen har tillkommit för underlätta föratt medlem-

ställa och sälja sinaatt verk ocksåut formarna informera och kommaattmen
i kontakt med allmänheten. Kooperativens utställningslokaler besöks bl.a.av
skolor, studiecirklar och konstföreningar och kooperativen deltar så isätt
konstbildningsarbetet.

Parallellt med konshantverkskooperativen har det i landet vuxitrunt om
fram konstnärsägda gallerier för förbättra utställningsmöjlighetemaatt för
konstnärer.

Det finns också antal ideella organisationerett och föreningar arbetarsom
med kunskapsspridning och utställningsverksamhet.

Grafiska sällskapet ideell riksorganisationär för svenska grafikeren som
arbetar för förståelse och uppskattning grafiken konstart. De driverav ettsom

galleri i Stockholm och anordnareget utställningar i landet, ofta irunt om
samarbete med SKR. Sällskapet tvåhar verkstäder tillgängliga i första hand
for medlemmar.

Föreningen Svensk F ideellär riksförening och centralt kontakt-orm etten
och infonnationsorgan frågorför industriell formgivningrör och konst-som
hantverk. Föreningens målsättning främjaär god formgivningatt svenskaav
produkter, verka för förbättrad gestaltning bostad och allmän miljö ochav
sprida kunskap form.god De bedriver också utställningsverksamhet bådeom
i Sverige och utomlands.

Svensk Form har lokalföreningar och den regionala verksamheten fårsex
allt betydelse bådeförstörre cirkulation vandringsutställningar ochav som

för utbildningsverksamhet.centra
Föreningen Nutida Svenskt Silver NfS förening för silversmederen

bedriver utställningsverksarnhet både i lokal i Stockholmsom och iegen ute
landet.

Föreningen Handarbetets ekonomiskvänner föreningär arbetaren som
för stärka den textila konstensatt ställning. Föreningen bedriver dels
utbildnings- och kursverksamhet ateljéverksamhet.samt

Det finns också flertal fackliga organisationer förett bild- och fonnkonst-
till vilka återkommervinärer senare.

10.4 Hemslöjd

Hemslöjdsverksamheten bådehar kulturell, näringsmässig och social bety-
delse. Det svårtsamtidigtär exakt och konkret definiera begreppetatt hem-
slöjd. Gränserna å sidan konsthantverk och småindustriellmot verksam-ena
het åeller andra sidan216 hobbyverksamhet ganska flytande.är Synen påren
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vad räknas till hemslöjd varierar mellan olika aktörer ocksåoch har för-som
ändrats tid.över

När uttrycket hemslöjdsrörelsen används det oftaär med desynonymt
hemslöjdsföreningar och den butiksverksamhet inom Svenskasom ryms
Hemslöjdsföreningamas Riksförbund SHR. SHR har till uppgift främjaatt
den svenska hemslöjden och dess utveckling. bestårFörbundet riks-treav

SameÄtnam,föreningar, Föreningen för Svensk Hemslöjd och Föreningen
VidSvenska Spetsar de ideella hemslöjdsföreningama i länen. 1980-samt

talets slut genomgick SHR vissa organisatoriska förändringar. Totalt är ca
Även20 000 medlemmar anslutna via de olika organisationerna. individuellt

medlemskap förekommer.
Den ekonomiska verksamheten inom SHR fungerade länge hem-som

utåt.slöjdsrörelsens ansikte För den breda allmänheten begreppet hemslöjdär
intimt förknippat med hemslöjdsbutikerde finns i landet. di-Ettruntsom om
lemma dock med begränsad ekonomisk bas för sitt arbeteattvar man en
försökte bedriva omfattande ideell verksamhet. Under 1970- och 1980-en
talet drabbades svårigheterhemslöjdsrörelsens butiker ekonomiska och iav

antal fall kunde inte nedläggningar undvikas. finnsI dag 50 butiker.ett ca
taktI med ekonomiska bekymmer kom ekonomiskaden verksamheten
verktyg för rörelsens hemslöjdsfrämjande framståambitioner alltattsom som

Svårigheterosäkert. för affärsdrivande åtnjutaföreningar offentligaattmer
bidrag och profileraönskan SHR i riktning folkrörelse-bredareatt moten en
organisation med ökat medlemsantal och högre ideell medlemsaktivitet ledde
1987 till beslut omorganisation. Förändringarna formelltträdde i kraftom
1989, det har tagit tid för den fåorganisationen genomslag.attmen nya

Målet för åstadkommaden organisationen tydligare uppdel-är attnya en
ning mellan ideell och ekonomisk verksamhet och renodla SHR ideellsom
organisation. Kopplingen åstadkomstill den ekonomiska verksamheten

nivåde ideella föreningarna regional eller lokal kan driva butiks-attgenom
verksamhet via aktiebolag, stiftelse eller liknande.

Nämnden för hemslöjdsfrågor NF H

juli 1981 från rådgivandeI övergick hemslöjdsnämnden vidatt ettvara organ
industriverk hemslöjdsområdet,Statens till myndighet inomatt vara en egen

hemslöjdsfrågorNämnden för NFH. Detta kan uttryck försägas ettvara
ambitionsnivån på områdetden höjda för insatser vilka hadestatens

betänkande fårskisserats i Hemslöjdsutredningens Myndigheten numera
sina anslag via Kulturdepartementet.

6 SOU 1979:77: Hemslöjd kulturarbete, produktion, sysselsättning. Be-- 217tänkande Hemslöjdsutredningen.av
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NFH har till uppgift främja hemslöjden och fungerar tillsynsmyn-att som
dighet för den regionala hemslöjdskonsulentema.

På års1963förslag hemslöjdsutredning befästes förstärktesoch detav
statliga för konsulentverksamheten. basorganisationEn medansvaret en
tjänst i varje län byggdes till början och statsbidrag utgick till hälftenen upp

Landstinget skulle för likakostnaderna. del kostnaderna.storsvara avav
två1988 har organisationen byggts till konsulenter i varje län.Sedan Enut

och sameslöjdskonsulenter bekostas lands-spetskonsulent ochtre statenav
i samverkan. Huvudmannaskapet för konsulenterna olika i olikatingen är

regioner.
verkar för utveckling den lokala slöjdenKonsulenterna ochen av genom-

projekt i syfte förbättra slöjdens kvalitet och höja slöjdarnasför olika att
uppgift för, främja,kompetens. väcka intresse utveckla och för-Deras är att

såvälhemslöjd beaktandet kulturellamedla kunskap med ekono-av somom
miska aspekter.

diskuterats och i olika sammanhangStatens stöd till hemslöjden har utretts
många påkritiseratsperioden. Främjarverksamheten har och har pekatunder
försvårat överblickkomplexa organisatoriska strukturverksamhetens som

svårtMånga också hävdat stödinsatserna har haftsamverkan. haroch att att
för del har lagts förned till slöjdarna ochtränga storatt av resurserna en

manifestationer olika slag.organisation ochstor av
geografiskt spridd ochHemslöjden till sin lokalt bunden ochär ettnatur

mångadärför decentraliserat. Samtidigt finns övergri-stöd börverksamt vara
nivå.insatser centralproblem bör lösaspande som genom

konstmuseerkonstutställningar och10.5 Besök

tillvara fragmentariska.möjligheterna konstUppgifterna hur ärtasatt seom
för privat verksamhet och där sak-del utbudet erbjuds inomEn stor ramenav

Uppgifterna befolkningens besök konst-uppgifter antal besök. omomnas
också begränsade.och i offentlig regiutställningar ärmuseer

utsträckning.besöks idenKonstmuseerna störstär museer somgrupp
separatredovisas i museistatistiken de flestaenheterkonstmuseersStatens tre

årfrån drygt 800 000 besök iåren. besökstalen minskatTotalt har perav
fårbesök Nationalmuseumtill 700 000 besök. Flest1980-taletbörjan caav

besöksantal i regel varierarseparatutställningar, harberoende ett somsom,
År siffra,noterades mycket högbesök. 1992200 och 250mellan tusen en

mycket välbesökta Carleffekt den000 besök bl.a.578 avsom var en
Larssonutställningen.

också devarierande besökstal,har mycketModerna Museet senastemen
År då1988 utställ-under 150 000 besök.åren antalet besök legathar strax

400 000 besök.noteradesPicasso presenteradesningen än218 mer
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Östasiatiska har minskat sitt antal besök betydligt jämfört medmuseet
ZO-årsperiodenbörjan och har mellan 50 000 och 60 000 besökav numera

årligen.
Någon särredovisning besök konstutställningar länsmuseet ochav

kommunala finns inte.museer
De kommunala konsthallar ingår i statistiken har mycket varierandesom

besökstal, det sig ofta årligenmellan 50 000 och 150 000 besökrör be-men
Ävenroende storlek. besökstal under förekommer10 000 dockortens

flera orterna.av
Uttryckt i besökare, eller andelar befolkningen, visar statistiken attav

drygt 25 % alla 15 har varit konstmuseum elleröver ett ettav museum
för året.med avdelning konst under det innebärDet kraftig ökningsenaste en

påandelen besökare konstmuseer i befolkningen sedan slutet 1980-av av
talet. förändringenEn del beror dock med konst-attav museer egen
avdelning räknas in i statistiken vilket inte tidigare fallet.numera var

mångahistoriskaDe konstskattema lockar besökare till konstmuseer och
konstavdelningar med samlingar, specialutställningarävenpermanenta men

många.konst och konsthantverk besöks Närmare 30 % befolk-av av av
på sådanningen utställning året någothar varit det det ärsenasteen van--

ligare med besök konstutställning konsthantverksutställningar. Ungefärän
båda10 befolkningen% har besökt utställningar.typernaav av

Delvis det naturligtvis människor besöker och deär samma som museer
ocksåspecialutställningar ordnas, inkluderar konstutställ-som men om man

på föreningslokalerningar arbetsplatser och i har befolkningen,45 % av
eller 3 miljoner människor, någotkonstutställning inärmare settsom en
sammanhang.

10.5 .1 Bild formoch i massmedier

Etermediernas bildkonst tilldraroch hantverk sig intresse. När-program om
60 befolkningen år,% 15-79 eller 3 miljoner människor,änmare av mer

året någothar det eller lyssnat i radiosenaste sett tv-program program som
handlar konst. Det vanligare kontakt via radio.med Visserligenär äntvom

något frånkan vi konstatera denna andel minskat mellan 1988 och 1993,att
ändå64 % till 59 andelen%, mycket hög vi jämför med andraärmen om

Så mångakomma i kontakt med konst och hantverk. drygt 25 %sätt att som
befolkningen har kommit i kontakt med konst, främst via tv,av program om

så månaden. når åldrarTv-program konst allasent senastesom om
år15-79 i utsträckning. de äldsta, de välutbildade och storstads-Det ärstor

borna i utsträckning tittar Bild-och lyssnar. Ettstörstsom program som
nådde gångjournalen i genomsnitt drygt 150 000 tittare varje det sändes.
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också många läser i dagliga tidningar,konst specialtidskrif-Det är som om
når befolkningeneller böcker. Dagspressen halva med material konstter om

år månad.och konsthantverk under och 30 % under Materialnärmareett en
når någoti böcker eller tidskrifter färre, eller 45 befolk-konst %ca avom

år.ningen, under ett
betyder detta 70 befolkningen kommer i kontaktSammantaget %att ca av

något våra år så mångamassmediervia undermed konst ett varavav som
månad.under loppet särskilt intresse30 procentenheter Av ärnärmare av en

i befolkningen har sin enda kontakt med konstlivetstoratt notera att gruppen
År årbefolkningen 15-79massmedierna. 1988 det 42 %via sett,av somvar

någonpåi massmedierna inte varit utställ-hört eller läst konst men somom
året.någotning eller konstmuseum det senaste

Amatörutövande inom bild och form10.6

årligen, IO-årperioden,befolkningen sig denUngefär 20 % ägnar senasteav
så många mellan 40 och 50 % harmålning teckning medan %eller som

befolkningenunder 20 % räknarslöjdat eller Straxhandarbetat, reparerat. av
aktivakonsthantverk. Andeleneller tidigaresig utövareutövare ut-avsom

uppåt.åldrarna år25 och betydligtungefär jämnstor i Det äröverärövare
både och tidigare ha konst-bland kvinnorvanligare utövatän män utövaatt

så många kvinnor räknar sig till den härdubbelthantverk mänän sommer-
arbetsmaterialet textil, ochdominerandestarkt även träDet är mengruppen.

egentligenförekommande. Hantverk i detkeramik ganska vanligt trä ärär
hantverksornrådet.ambitioneruttrycker sina konstnärligaenda där männen

få.relativtoch glas lockarMetall
också,befolkningen, sig eller harbetydande 16 %En ägnargrupp, av

till denna harbildkonst. finns tendenssig Dettidigare ägnat att gruppen
konsthantverket verkar bild-Till skillnadökat aning sedan 1988. moten

finns ingahalvan befolkningen och detapellera till denkonsten avmer yngre
Måleri och teckningmellan och kvinnor.skillnader i utövandet ärmänstora

båda flerför verksamhet lockartvå uttrycksformemade dominerande egen -
tillformen med tendensden tredjeFotokvinnor störstamän. ärän etten

fortfarandeFilm och video detnågot bland kvinnor.intresse ärmän änstörre
från inte alls haambitioner,med konstnärligasig attägnar mensom

spår årsområden ändåbåda i 1993statistiken 1988 har dessai avsattsynts
bland destatistik framför allt unga.-
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10.6. Eget skapande inom för studieförbundenramen

Studieförbunden studiecirklar bildär arrangör och formstor temaen av
målning,konsthistoria, teckning, skulptur, grafisk konst, film och foto

m.m. och konsthantverk konsthantverkshistoria, metall- och textil-trä-,
slöjd, porslinsmålning,keramik, Vävning, konstsömnad m.m. och bland de
estetiska områdenverksamheterna dessa tillsammantagna de klart domine-är
rande. Sett tid har emellertid antalet studiecirklar minskat kraftigt.över För-

påverkatändringen har dock inte antalet deltagande i motsvarande utsträck-
ning.

Enligt studieförbundsstatistiken samlar cirklar i konsthantverksanknutna
ungefär år250 000 deltagande varje medan cirklar bildämnen ochtemat

form drygt 130 000 deltagande. Liksom påpekatstidigare finnsengagerar
mångadet anledning följer dessa cirklar flerai terminer vilket skulleatt tro att

tyda antalet individer kanske 150 000-200 000. Tidigare i periodenäratt
bådaantalet deltagande i de studiecirklar 400 000.översteg typerna av

10. deltagande studiecirklar påDiagram 1 Antal konsthantverki ochtemat
konsthantverkshistoria anordnade inom för studieförbundensramen
verksamhet.

Antal l 000 deltagande
450 -,. Konsthantverkshistoria
400

ÖvrigtIl konsthantverk350

E Porslinsmålning300

250 Metallslöjd
200

Träslöjd
l 50

I Keramik
100

I Konstsömnad5O

El0 Vävning
3å å ä äQ 8- ..I Ovrig. textilslojd.ä 3 5 a g 3 g

l l I ® OO % O O Oi 3 9 Å 3 9

Källa: Tabell l0.6.1a

På områden gåttde flesta estetiska vi igenom tidigare har antalet studie-
varit områdetcirkeldeltagande tämligen konstant eller tilltagande för hel-som

variationen olikahet mellan cirklar kan ha förekommit.även typerom av
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Konsthantverkscirklama uppvisar avvikande med kraftig ned-mönsterett en
gång samtliga praktiska cirklar.för

någon förklaringfinns inte enkel och entydig till utvecklingen justDet
området nivåernaflera faktorer samverkar till i slutet 1970-det här utan att av

så kan studiematerialblev höga. En bidragande orsak kraventalet attvara
konsthantverkscirklar mitten 1970-talet mildrades. Tidigareför idessa av

färglära kompositionstudieplaner med komponenter och varithade ettsom
tillåtet träffas i cirkel teoretiska studier. ParallelltNu blev detkrav. att utan

tillåtetsammankomster vad tidigare varitdispenser till längre än somgavs
konsthantverkscirklarna för helt verksamhetöppnadevilket t.ex.ny som

Påinom cirkelns tidsram. 1970-talettidigare inteväxtfärgning, rymtssom
områdetockså batik makraméantal tekniker det textila ochlanserades ett

går finna ytterligare faktorer bidrog tillsådana säkertexempel. Detär att som
konsthantverksorrtrådet. Under 1980-talet har intressetintresset fördet ökade

ochfrån estetiska uttryck ligger i tiden lederallmänheten, andramattats mer
efterfrågan musik eller Det harcirklar kring bildkonst,ökadtill teater.av

påtalats framför textila konsthantverken har haftockså i allt dedebatten att
då betydelsen destudieförbunden i tidsvårt hävda sin plats inomatt aven

uppvärderats.7bildningsämnenade klassiskasamhällsinriktade studierna och

studiecirklar på konst ochdeltagande10.6.2 Antal iDiagram temat
studiefärbundens verksamhet.föranordnadekonsthistoria inom ramen

000 deltagandeAntal 1
140 .-

120 E Konsthistoria--

100 ÖvrigtE1 bild form--

80 Film-, fototeknik"

60 I Grafisk konst"

40 I" Skulptur

20 " E1 Målning

O I Teckning
VFllxxWOllOG
u

Tabell l0.6.2aKälla:

7 hemlig-studiecirklarnastextilaanden. DeHanden och1994:Waldén L
222 Carlssons.heter.
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Konsthantverkscirklarna irekryterar dag färre för 15 åränpersoner ca
cirklar uppåtgåendesedan medan bild och form visar trend. Totalttemat en

finns liten tendens till dessa slags verksamheter tillsammantagna anslu-atten
Ävennågot årfärre deltagande i fördag 15 sedan. i andelän mättter

sådandeltagare i befolkningen finns tilltrend minskad aktivitet i denen
mätningen.senaste

från studieförbundenUppgifterna deltagande i studiecirklar inom äm-om
nesområdet bild och form ganska väl med uppgifter in-stämmer överens som
hämtats i andra undersökningar befolkningens deltagande i konstutbild-om

gåttningar där 200 000 de studiecirkel ellerattpersonerca uppger en annan
praktisk/teoretisk konstnärligt året.inriktad utbildning det haAtt del-senaste

såtagit i konstnärlig utbildning dubbelt vanligt bland kvinnor ochär mänsom
så lågutbildade.vanligt bland högutbildadedubbeltän sommer

på fonnområdet10.7 Ekonomi bild- och

konstområdet syftarStatens insatser till bevara och ställa befintligatt ut
tillkonst i bidrag konstnärer stödja tillkomsten konstmuseer, genom av ny

utgåroffentlig ocksåmedverka till konst i miljö. Statligt stöd tillsamt att ett
formkonstontrådetorganisationer och Centrumbildningar bild-antal och

avsnitt bl.a. förbeskrivits i tidigare konstbildningsarbete.som
statliga stödet till bildkonsten i jämförelseDet med ellerär teater-t.ex

musikområdena förhållandevis begränsat, ökning har skett iäven settom en
20-årsperspektiv. gårenskilda tillDet anslaget Statens konst-störstaett

1980-talet sköt bevakningskostnadema för konstmuseemaI slutetmuseer. av
uppgången nedanståendekraftigai höjden vilket förklarar den i diagram. Just

år 1988/89 uppstod differens mellan budget utfalloch 20 mil-änen mer
joner kronor för Statens konstmuseer detta skäl.av
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10. 7.1 Statliga bidrag bild-Diagram till och fonnkønstområdet. 1994 års
priser.

Antal 1 000 kronor

120 000 .-

I
Bidrag tillI100 000
konstmuseer

/I
u/i Cl-Bidrag ochn80 000 ersättningar till"

konstnärer

60 000 Konst i0
offentlig miljö
inkl. bostads-
områden40 000

:e-Organisationer
och centrum-

2O 000 bildningar

.

Tabell 10.7.Källa: l a

offentligKonst miljöi

lågför förvärv för byggnader vid periodens börjanAnslaget konst statensav
nivå så%-regeln, vid 1980-talets mitt höjdes det detlägre län attmenen

några år motsvarade %. Efter 1985 började anslaget successivtunder 1 ur-
något budgetåren. konstrådsigen Enligt Statensholkas för öka de senasteatt

0,7-0,8 det statliga byggandet. Anslagetberäkningar det %motsvarar ca av
konstrådsför Statens andra uppgifter har dock ökat under perioden.

i bostadsmiljöer handhas Boverket kom-Medlen för konst som av
för konstnärlig utsmyckningpletterades fr.o.m 1987 med statligt bidrag iett

budgetåretbostadsområden, med undantag föroch har funnits sedan dess
under hela perioden varit 15 miljoner kronor. De1992/93. Bidragsramen har

nåddesförhållandevis lågt,åren och bidragstaket inteförsta utnyttjandetvar
år. informationsprojektetoch 1990 bedrevsförrän efter Under 1989tre -

konstrådmellan AMS, Boverket, Statensdär vi bor samarbeteKonst ett-,
både miljövärden och bi-ökade kunskapen konstensoch KRO, vilket omom

fram 1991/92.utnyttjandet ökade tillvilket sannolikt bidrog tilldraget, att
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Sedan dess har bidraget varit jämförelsevis lågt utnyttjat vilket torde bero
det minskade byggandet.

Statliga och statligt stödda konstømrådetinommuseer

Förutom Statens konstmuseer har Millesgården, Thielska galleriet och sedan
1994/95 Rooseum iäven Malmö statligt stöd. Bidragen till länsmuseerna,

redovisas i kapitel 14 delvis bild- och formområdet. Museersom föravser
arkitektur respektive konsthantverk ingår de i kapiteläven 14.

Statens stöd till enskilda konstnärer

Statens stöd till enskilda bild- och formkonstnärer fördelas Sveriges Bild-av
konstnärsfond, inom Konstnärsnämnden.ett Stöd till enskilda bild-organ

fonnkonstnäreroch fördelas i princip från olika anslag bidrag till konst-tre -
visningsersättningnärer, bild- och formkonstnärer inkomstgarantiersamt

för konstnärer. Den stödformen innefattar också 10-åriga långtids-senare
stipendier.

I början 1980-talet förändrades bidragsgivningen till bild- och form-av
konstnärer i uppnåsyfte uppdelning mellan stipendiefonneratt ochen rena en
s.k. visningsersättning ursprungligen tänkt kompensera bild-attsom var
konstnärer för visning konst i offentlig I dagägo. i praktiken ingengörsav
åtskillnad bådamellan de anslagen Bildkonstnärsfonden harutan satsat att
höja stipendiesumman till de enskilda bild- och formkonstnärer erhållersom
arbetsstipendier, utveckla det internationella kulturutbytet byggasamt ut anta-
let projektbidrag. En effekt förändringen färreär antal bild- ochatt ettav
formkonstnärer får stipendiebelopp.större Bildkonstnärsfondenett förde-nu

ocksålar bidrag till kollektivverkstäder olika resebidrag och ateljésti-samt
pendier. Bidragen till utlandsvistelser eller ingår inte i redovisningenresor
ovan.

Utöver ovannämnda medel bidrar i form arbetsmarknadspolitiskastaten av
insatser. Svenska institutet, SIDA och i viss mån Kulturrådet fördelaräven
bidrag till internationellt utbyte inom området.

Statens stöd till bild- och fomikonstnärer redovisas utförligt i kapi-mer
tel 21 Konstnärspolitik.

Organisationer och Centrumbildningar

Statens bidrag till organisationer och Centrumbildningar inom konstornrådet
förmedlas Kulturrådet. Till de organisationer får verksamhetsbidragav som
hör dels centrumbildningarna, dels organisationer arbetar med utställ-som
ningsverksamhet och kunskapsspridning Grafiska Sällskapet, Före-som 225
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Svenskt barn-HandarbetetsFöreningen vänner,Svensk Form,ningen
GerlesborgsskolanStiftelsensilver,Nutida svensktFöreningenbildarkiv,

Konstfrämjande.FolkrörelsemasochSKRsamt nu
del anslagenhar dennakonkursKonstfrämjandetstidigaredetGenom av

konstföreningsverk-år. Anslaget tillunderkraftigtkrympakommit att senare
området harkonstbildandeoch dethalveratsdärigenomhar änsamheten mer

tillBidragetkronor.miljonerstorleksordningen 8stöd iförlorat sam-ett
tänktoch SKRkonstfrämjande ärFolkrörelsemas attmellan detverkan nya

treårsperiod.underSKRfördelas enav

Hemslöjd

periodenunderhemslöjden harfrämjandetill merpartenanslagEtt avav
Från 1992/93 har dethuvudtitel. över-Industridepartementetsunderfunnits

konsulentverksamhetenfinansierarAnslagetKulturdepartementet.förts till
ökning anslagetår tilllettlönekostnadsutveckling under avensenarevars

miljoner16penningvärde tillfast nära1973/74 ikronormiljonerfrån 5drygt
1993/94.kronor

på konst.kommunala satsningarRegionala och

bild-stöd tillekonomiskalandstingensbildfå samladsvårtDet är att aven
nivå miljoner20total kringlegathar detformornrådet. Ioch settstort en

miljoneroch 27mellan 13svängningarmedpenningvärdeår fastikronor per
tillvägagångssätt imån olikaberodock i visskansvängningarnakronor.

endastliten delsåledes mycketOmrådet ettredovisningen. utgör paren
för kultur.driftskostnadernalandstingskommunaladeprocent av

byggansla-några landsting iingår förnybyggnationvidtill konstAnslaget
omfattning lands-i vilkenrättvis bildsvårtdetvilket ärgör attatt ge enget

miljö.offentligikonstläggertingen pengar
läns-finansiärviktigochhuvudmännenregeliLandstingen avär enaven

landstingskommunaladelEnkonstsamlingar.många fall harivilketmuseet,
kraftigtökadeinsatserDessaandra konstmuseer.går tillmedel även senare

minskat.successivtsedan dessharhälft,första1980-taletsunder men
utsträckning givitocksååren i visstjugodeunderLandstingen har senaste

artotekverksamhet.ochutställningsverksamhettillstöd
utställ-konstföreningarockså tillbidragLandstingen arrangerarsomger

tillStödetpå länsplanet.verksamhetkonstbildandebedriverochningar
1970-talet.slutetsedanstatistikenifinns medkonstföreningsverksamhet av

bådetillstödökandesuccessivtutgick1980-taletUnder ett
Konstfrämjandet.ochkonstföreningsdistrikten
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Kommunernas insatser bildkonstområdet framgår inte den officiellaav
statistiken från SCB. frånI skrift Kommunförbundet docken attuppger man
anslaget till och utställningar i medeltal 6utgör % kommunernasmuseer av

kulturanslagstotala Vad detta konstverksamhet emellertidärav som avser
omöjligt Kostnaderna för kommunalasäga. konsthallaratt eller utställ-annan
ningsverksamhet inom kommunen särredovisas inte i den sta-gemensamma
tistiken.

Många kommuner köper regelmässigt konst gårdet inte få framattmen
någon totalsumma grundval befintliga uppgifter. Enligt de uppgifterav

finns ökade kommunernas kostnader för konstinköp och utsmyckningsom
från 2 miljoner till 19 miljoner kronor i löpande penningvärde under 1970-
talets hälft. Under gårdecennier det inte urskiljatyvärr kom-senare attsenare

kostnader för konst. Anslag för inköp konst redovisas olikamunernas av
Mer 90sätt. % alla kommunerän någonhade dock förav avsattsumma

konst enligt års1988 bokslut. I regel det sig dock smårör belopp, drygtom
16 % hade anslag 80 000 kronor.översteg Pengarna används vanligensom
till inköp stafflikonst och konst köps utställningar för sedanav attsom
placeras kommunens arbetsplatser. Anslagen för konstinköp varierade
emellertid bådebetydligt, mellan olika kommuner och inom kommunsamma

år.olika Genomsnittligt redovisas minskade konstanslag med 20 %närmare
mellan 1992 och 1993. Konstinköpen ofta koppladeär till l %-regeln. Det

dockfinns exempel kommuner antagit såvälregler 0,5 %som om som
2 %.

Köp konst till hemmetav

Enligt frånundersökningar SCB spenderar genomsnittligt hushållsvensktett
knappt år300 kronor tavlor. Det naturligtvis omöjligtär bedömaper att

detta konstnärliga originalverk,är reproduktioner eller andra slags bilderom
pryda i hemmetväggarna sådanamed, oaktatatt kvalitetsbegreppmen

betyder det befolkningen årsi 1994 penningvärdeatt spenderade 1,15
miljarder kronor konstköp.

Enligt Kulturbarometem det 20 % befolkningenär attca av som uppger
köpt konst eller hantverksföremål hushållettill gångminst detman senasteen

året. nivåDenna tycks jämn i slutet 1980-taletäven uppmättesvara -
andel. Vanligast inköp dettaär slag i de yrkesverksamma åldrarnasamma av

mellan år.25 och 65 Andelen köpare mycket högre inomär den högutbildade
där 40 % någotän gjort köp konst eller hant-attgruppen mer uppger man av

året.verk det senaste
Det osäkert huruvidaär l980-talets uppförstorade konstmarknad avspeglar

sig i breda statistikundersökningar. hushållsbudgetstudiernaVare sig i från
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några tydligai KulturbarometemfördjupningsstudiernaSCB eller ser man
konsthandeln be-denna delFörklaringen antagligentecken det. är att av

någottilldärför inte kommerbefolkningen ochliten delmycketrörde aven
marknadendenna delurvalsundersökningar dettauttryck i trots att om-av-

belopp.avsevärdasatte
uttryck konst-huvudsakligen slagsfördelar sigkonstKöpen treav -
målningar,befolkningen,hantverksföremål, %köpts l 1 somavsom av

5 % be-grafiska blad, köptsbefolkningen och9 %köpts avsom avavav
År 1988 ställ-betydligt färre.köpsfotokonstochSkulpturerfolkningen. av

Då befolk-det 8 %sitt konstverk.också frågan köpthurdes avvarmanom
själv medankonsthantverkarenellerkonstnärendirekthandlatningen avsom

galleri.eller Detutställningsitt inköpgjort% hade ettbara 4 senareen
förutbildning,med högofta blandtämligenförekominköpssättet menperson

högutbildade hand-delåg utsträckning. 14 %Detmycketövrigt i somavvar
lika andelutställning ochmedsambandgalleri eller i storlat avett enen

detdirekt konstnärockså konstköperfarenhet senastehade avavgruppen
till 6 %konsthade levereratauktionerKonsthandel ochåret. av

konst ellerbefolkningen köptemedan l %under 1988befolkningen av
konstföreningarna.hantverksföremål genom

Även utsmyckningkonsthantverk förkonst ellernäringlivet köpsinom av
gåvor. inteVi harskänkas bortförföretagsentréer ellerarbetslokaler, att som

kanmarknaddennanågon uppgift hur ärfå framlyckat stor men manom
särskildaMånga företag harbetydande.denförutsätta är stora grupperatt

till företaget.för inköpennämndereller svararsom
företrädesvis äldre konstnärer.alsterpriserna1980-taletUnder steg av

eller ökatökade priserspår formidirektinterörelse harDenna satt av
förekomdetkanverk. Snarast sägakonstnärersför andra attintresse man
för konstprydnad ochför konstmarknadertvå, parallella, en annansomen-

placeringsobjekt.som

Slöjdverksamhet

slöjd- ochvärdet denekonomiskatotalasvårt uppskatta detDet är att av
påmittenbehov. Iochavsaluutförs förhandarbetsverksamhet egetsom

kronor. De600 miljonersaluslöjden tillvärdetuppskattade1980-talet avman
tid tilluppgick vidslöjdalsteromsättningbutikernasföreningsägda sammaav
direktsålde slöjdarna självakällorEnligt olikamiljoner kronor.omkring 70

miljoner kronor.300-360till värdeslöjdproduktertill konsumenterna ett av
Återstående privatakanalervia andraförmedlasmiljoner kronor200 som

tillfälligavidpresentbodar ellerochhemslöjdsaffärer arrangemang sommer
utställningar.ochmässor

slöjdandetkommersamhälleliga stödtotalasiffra för detAtt somange en
mycketmöjligt. Enindirekt intedirekt eller ärkanaler,olikadeltill genom228
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och överslagmässig bedömning skulle dock kunna tyda dettagrov att upp-
går till minst storleksordningen 95-100 miljoner kronor årligen. Den övervä-
ganden delen detta stödet tillutgörs studieförbundens kursverksamhetav av
för konsthantverks- och slöjdintresserade.

10.8 Utbildning och arbetsmarknad

Flertalet de elever till högskolestudier inom bild- fonnom-antas ochav som
rådet har genomgått förberedande utbildningar inom studieförbund, folkhög-
skola och/eller förberedande konstskola. Med det nystartade estetiska pro-

finns möjligheter tidigare inrikta siggrammet ännu konstnärligattnu mot en
verksamhet. Söktrycket till högre konstnärlig utbildning mycketär ochstort,
endast 5 % de sökande till utbildningarna.antasav

Utbildningsmöjligheter högskolenivå för bild- och formkonstnärer har
tillkommit flera sedan 1970-talets dåslut det endast fannsorter konst-tre
högskolor med utbildning i fri konst Konsthögskolan och Konstfackskolan i
Stockholm och Valand i Göteborg. Konsthögskolan i Umeå började sin
verksamhet efter riksdagsbeslut år 1986. Under hösten 1995 omvandlas
Konstskolan Forum till konsthögskola i Malmö, organisatoriskt knuten tillen
Lunds universitet.

områdetInom finns antal utbildningslinjer de olika högskolorna.ett
Högskoleutbildning i fri konst, innehåller måleri, skulptur och grafiksom

fr.o.mområde huvudområde,väljs finnsett hösten 1995 i Stock-varav som
holm, Göteborg, Umeå och Malmö.

Designutbildningar högskolenivå finns också flera Vid Konst-orter.
fack i Stockholm finns utbildningsprogram i grafisk design och illustration,
industridesign, inredningsarkitektur och möbeldesign, keramik och glas,
metallkonsthantverk, textilkonst formgivningoch och bildpedagogik.
Designprograrnrnet vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg
har inriktning grafisk design, industridesign, inredningsarkitekturmoten
eller produktdesign. Där finns också konsthantverksprogram medett

påinriktning keramikkonst, metallkonst eller textilkonst. Utbildningen vid
Designhögskolan Umeåi inriktad industridesign,är vilket innebär denatt

både teknisk ochär konstnärlig. UmeåI arbetar däremot inte med glas,man
keramik, textil, möbler eller grafisk formgivning. Designutbildningen vid
Lunds Tekniska Högskola skiljer frånsig designutbildningama vid de andra

såtillvidahögskolorna den speciellt inriktad byggnaders industrielltäratt mot
framställda produkter möbler och inredningar, belysningsarmaturer,t.ex.
fönsterkonstruktioner m.m.

Högskoleutbildning för fotografer finns två tvåårig påbygg-Enorter.
nadsutbildning för konstnärligt verksamma fotografer finns vid Konstfack i
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treårigt fotografprogramfinnsi GöteborgFotohögskolanVidStockholm. ett
tvåårigt för film/video.och ett program

området. Konsthögskolan iVidspecialkurser inomdelfinnsDet även en
påbyggnadsutbildningettårigfinns ärArkitekturskolaStockholms somen

restaureringskonst.två byggnadskonst ochlinjer;uppdelad
inomantalet studenterdet totalatill 1992/93 harperioden 1979/80Under

läsår, vissa förskjut-från medformområdet till 800ökat 700ochbild- perca
emellan.utbildningarnaningar

år, detlånga, fem vilketgenomgående fyra eller göriUtbildningarna attär
examineras varjeutbildningundermånga fler änansenligtär sompersoner

formutbildningarna harinom bild- ochexamineradeantaletår. totalaDet
årligen. estetiskaDetvarit 100periodenhela programmetunder personerca

efterfrågat och detmycketinledningsvis blivit ärgymnasieskolan har
bild- ochutbildningar,efterfrågan högre ävenrimligt attatt anta

det.konsekvensytterligareformornrådet, ökakommer att avensom

arbetsförhållandenochantalKonstnärernas10.8.1

landet varie-finns imånga fomikonstnärer detbild- ochUppgifterna hurom
1990,bildkonstnärer10 000redovisarbostadsräkningen överFolk- ochrar.

ungefärkan läggas1975. Till detsedanmed drygt 50 %ökningvilket är en
formgivare.fotografer ochmånga tecknare,lika

utifrån medlemsantalet i konst-också uppskattaskanAntalet konstnärer
iMedlemsantalet Konstnärernasorganisationer.fackliganärernas

ochKonsthantverkareSverigesFöreningenRiksorganisation KRO och
från Folk-uppgifternalägrem.fl.KIF änIndustriformgivare är avsevärt

År 300,i KRO 3medlemmar1990 antaletbostadsräkningen.och encavar
i KIF,antalet medlemmarsammanlagda1975. Detökning sedan%25

uppgickFotografernas förbundoch SvenskaSvenska TecknareFöreningen
sedan 1975.med 75 %ökningviket2 5651990 till cavar enpersoner,ca

år 1994.600 medlemmarKonstnärsförbundet hadeSvenska ca
form-bild- och1990 38 %bostadsräkningenochEnligt Folk- avcavar
bor irespektive 8 %12Stor-Stockholm, medanibosattakonstnärerna caca

förhållandena 1975 tyder detJämfört medStor-Malmö.ochStor-Göteborg
då 63 %storstadsornrådena deteftersomutanförutflyttningviss avvaren

dockabsoluta tal harstorstad. Ibodde iformkonstnärernaochbild- som
i Stockholm.ökatantalet konstnärer mest

Endast begrän-egenföretagare.i allmänhetforrnkonstnärerBild- och är ett
konstnärliga verk-sinförsörja sigmöjlighetharkonstnärerantal attsat

000det finns lvillkorKonstnärensbetänkandetsamhet. I att cauppges
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bild- och formkonstnärer helt eller huvudsakligen livnära sigsatsar attsom
konstnärsskap.9på sitt

Eftersom bildkonstnärer inte någonkan tillhöra A-kassa i egenskap av
konstnärer finns ingen arbetsmarknadsstatistik sådan karaktär för dennaav

Arbetsmarknadsinsatser i form beredskapsarbeten och fort-t.ex.grupp. av
bildning kommer dock bildkonstnärer till del.

Den huvudsakliga försörjningsmöjligheten för konstnärer försälj-utöver
ning alster stipendier bidragoch olikaär slag yrkes-av samtegna av annan
verksamhet. Statliga bidrag utgår också i syfte underlätta arbetsvillkorenatt

Kulturrådet lämnar bidrag till konsthantverkskooperativatt och Bild-genom
konstnärsfonden stöd till kollektivverkstäder.ger

Huvuddelen ansökningarna till Bildkonstnärsfonden frånkommerav
målare, grafiker, skulptörer och arkitekter ocksåoch det till dennaärgruppen

flestadet bidragen beviljas. Sedan 1980-talets början har ansök-grupp som
frånningarna denna ökat med 30 %, medan antalet beviljade och 2-grupp

årsbidrag Långthar ifrånÖkat med 90 %. erhålleralla sökande emellertid
bidrag.

långtidsstipendiemaAv de hittills utdelade 45 har 19 tillfallit personer
verksamma inom bild- formområdetoch och knapp tredjedel de 157 in-en av
komstgarantiema innehas för närvarande upphovsmän bild- och form-av
området.

Det finns andra möjligheter för erhållakonstnäreräven ekonomisktatt
priserstöd. Akademien för de fria konsterna årligendelar och stipendier.ut

Privata stiftelser, fonder företag ocksåoch stöd till konstnärer bi-ger genom
drag och stipendier.

I drygt 10 % alla kommuner finns arbetsstipendier till konstnärer, och iav
trettiotal kommuner stöds konstnärer i form subventionerade ateljéer.ett av

10.8.2 Utställningsersättning

Våren 1978 träffades avtal mellan och berörda konstnärsorganisa-ett staten
tioner utställningsersättning inom den statliga sektorn. avsågAvtaletom er-
sättning för utställning konstverk i upphovsmannens och därförägo ärav

jämföras med hyra för det konstverknärmast utställaren tillhanda-att en som
håller arrangören.

börjanI 1980-talet kom SKR och KRO med förslag tillett gemensamtav
hur statlig utställningsersättning för utställningar i kommunal och enskilden
regi skulle kunna konstrueras. Förslaget innebar utställningsersättningatt

utgåskulle direkt till utställande frånkonstnär särskilt anslag skulleett som
disponeras Bildkonstnärsfonden. Regeringen avslog dock förslaget ochav

9 SOU 1990:39: Konstnärens villkor. 231Betänkande Konstnärsutredningen.av
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till den anordnadeersättning endast kunde riktasfastslog kravet ut-att som
för utställningarersättninghade sitt avtalställningen. Staten somomgenom

dettatagit konsekvensernaanordnas synsätt.staten avav
utställningser-arbeta förfortsatte dockoch KROSKR gemensamt attatt

ställer i konstföreningamasinföras för de konstnärersättning skulle utsom
juli 1991 tilldeladesså småningom fr.o.mtill SKR sär-ledderegi. Det att

utställningsersättningmedförsöksverksamhetför etableraskilda medel att en
Blekinge och Malmö.påbörjades i Norbotten,några distrikt. Verksamheteni

minstunder veckaställdetill konstnärerErsättning där separatut ensomgavs
fram samarbete medtagits ienligt de kriteriergodkäntshadeoch somsom

år ökatutställningsersättning har underutbetalningarKRO. Antalet senareav
utställningsersättningMedel förfler konstnärer.omfatta alltoch kommit att

Konstfrämjandet.viautgick även
också de kommunerna.i vissaUtställningsersättning tillämpas störreav

angåendenågon rekommendationinte uttalahar valtKommunförbundet att
fria tecknahänvisning till kommunernautställningsersättning med är attatt

förhålleralltså sigsjälv hur denbeslutarVarje enskild kommunavtal.egna
sådan ersättningvilka principeroch enligtutställningsersättning,till enom

utgå.ska

för konstnärerInternationellt utbyte10.8.3

utställningaroch delta ikontakterimpulser, knytaMöjligheten att nya
internationelltStöd tillbildkonstnärerna.betydelse förutomlands är storav

och präglasbildkonstornrådet utgår från flera myndigheterinom ettutbyte av
mellan.samarbete demnära

NUNSKUi utlandetnutida svensk konstutställningarNämnden för av
konst i utlandetnutida svenskutställningaruppgift anordnatillhar samtatt av

Paulo. Som delVenedig och Saoi biennalerna ideltagandesvensktarrangera
för konst-ingår också inbjudaverksamheti NUNSKU:s representanteratt

Sverige.tillutställningsproducenterandraochmuseer
projektbidragresestipendiersärskildaBildkonstnärsfonden fördelar samt

föravsedda användashandi förstautlandet. Bidragenutställningar i ärtill att
flestalogi. allraoch Deförsäkringskostnader kostoch samttransport-,rese-,

ochfotografer, textilkonstnärertillfaller bildkonstnärer,bidragdessa menav
också representerade.finnskonsthantverkare

bidrag tillresestipendier ochutdelarfria konsternaAkademien för de ger
verksamhet.del i sinutomlandsutställningardeltagande isvenskt som

kulturområdethelautställningsverksamhet inomstöderinstitutetSvenska
tillstödi formoch konstkonsthantverkdesign, foto,arkitektur, t.ex.av

kontaktskapandebidrag tillsarnlingsutställningar ochrepresentation isvensk
verksamhet.232
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Kulturrådets bidrag till internationell gårverksamhet huvudsakligen till
konstnärsgrupper och organisationers deltagande i internationella samman-
hang.

För konstnärerna möjlighet för tid själva verka utanför landetsatt attge en
fåfinns särskilt möjligheter under period nyttja ateljégränser att utom-en en

lands.
Det har blivit allt vanligare de olika statliga samverkar. Ettatt parterna

då Kulturrådet några åtagitexempel det vid tillfällen sig kompletteraär att
NUNSKU:s insatser med medel för finansiering svenskt deltagande vidav

dåbiennaler. Oftakonstmässor och har Bildkonstnärsfonden ochäven
Svenska institutet medverkat.

10.9 Sammanfattande iakttagelser

definieras traditionellaBildkonsten kan inte längre enbart de uttrycks-som
måleri, teckning, grafik, fotoformerna skulptur, Den gestalt iäventarosv.

och video, multimediainstallationer, performance och s.k.genom
konceptkonst. den visuella karaktären. I vidare bild-Det är ettgemensamma
och formkonstbegrepp arkitektur, konsthantverk, hantverk ochävenryms

föremål.hemslöjd dvs. den medvetet formgivna miljön och dess
formområdet uppvisar innehåll,Bild- och bredd det gällernärstoren

verksamhetsforrner och aktörer.
bild- formkonstnärerAntalet yrkesverksamma och har sedan 1975 ökat

tilloch uppgick 1990 20 000 1/3 med-med 50 nära äröver procent varav ca
olika konstnärsorganisationema. Ca 58 de yrkesverksam-lemmar i de % av

bildkonstnärema och konsthantverkarna i Sverige bor i de storstads-trema
områdena. utställningsmöjligheter och kvalificerad konstpublik lik-Goda en

fortbildningsmöjligheter viktiga förklaringar tillutbildnings- och ärsom
utanfördetta. Den relativa tillväxten yrkesverksamma har dock varit störreav

storstäderna varför storstadsdominansen bland bild- och formkonstnärer
någraminskat med procentenheter.

omfattande. offentliga miljön och i bostadsom-Utbudet konst Idenärav
råden tillkommit för konst-har den ökat väsentligt. verksamhetsfält harNya
närlig gestaltning utformningen och broar.vägart.ex. av

Årligen museiutställningar konst och konsthant-visas 1 000närmare av
på6konstföreningsregi, 000verk och 9 000 utställningar inärmare varav

bedrivs 200-300omfattande utställningsverksamhetarbetsplatser. En av
konsthandel bi-Till auktionsñrmor ochkvalitetsgallerier. detta kommer som

också ochkommersialisering marknaden ökat intressedrar till menen av
kunskapsspridning.

varie-konstmuseer och iStora samlingar konst finns centralt i Statensav
specialmuseeri antalrande omfattning regionalt i länsmuseer 233samt ett varav
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vissa har statligt stöd. Betydande samlingar och verksamheter inom konstom-
rådet har kommunala med Göteborgs konstmuseum det största.museer, som

verksamheter emellertid ojämnt fördelade landet.Museemas är över
konstart minstBildkonsten den berörts kulturlivets regionalise-är som av

ring. Landstingen har inte tagit för bildkonsten för t.ex.samma ansvar som
musik och Huvudparten de tillfälliga utställningama i länsmuseemateater. av

dock konstutställningar.utgörs av
århar det 20 kommit till antal konsthallar,I kommunerna ett som an-

någratingen drivs i regi eller i föreningsregi, och konstmuseer.egen
Utanför städerna det fortfarande offentligade dock lokalerstörre är ont om

gårdet utställningar, konstnärer i arbete eller del vis-där mötaatt tase av
konstbildandeningar och verksamhet. Bara knapp tredjedelannan en av

konsthall eller konstmuseum med fackutbildadkommunerna har etten egen
småbland de och medelstora kommunerna bristernapersonal. Det är som

utställningsmöjligheter finns.utställningar och
decennierna. medförAntalet gallerier har ökat under de Detsenaste att

del konst, mycket kvalificerad, blivit betydligtmöjligheterna ävenatt ta av
förGalleriexpansionen tecken intresset nutidskonst ökat.ärstörre. ett att

också konstnärskåren fått möjlighetermedförDet större mötaattatt en
åren har inneburit kraftig vitalisering utställnings-publik. De senaste en av

till experimentell konst, ofta visatsoch programverksamhet i anslutning som
och i okonventionella lokaler.oväntade platser

påi formintresset för bild- och formkonst besökDet allmänna museerav
utövande varit stabiltutställningar, privata inköp konst och haroch egetav

målningUngefär 20 befolkningen sigunder perioden. ägnarprocent av
former konstnärligt skapande bl.a. ioch teckning och andra egetav

konstföreningsrörelsen, främststudiecirklar. 700 000 medlemmar iär
2 000 konstföreningar arbetsplatserna, äröver merpartengenom varav

Riksförbundorganiserade inom Sveriges Konstföreningars samt genom
konstfrämjande. och konstutställningar har 2Folkrörelsernas Museer nära

privata inköp konst för drygt miljardmiljoner besökare och görsav enper
år.kronor per

förhål-formonirådet mångahar aktörer och intressenter. DettaBild- och
ocksåtillgång, emellertid Konstbil-i sig innebär problem.lande, ärsom en

liksom det kvalificerade konsthantverkets ställ-dens och bildkonstnärernas
förhållandevis marknaden.den kommersiellaning är svag

åtagandena splittringoffentliga kännetecknas dedet gäller deNär av en av
svårighet insatser och effekter. Dettill överblick det gälleroch närresurser en

föreffektiv struktur ochstarka, samlande aktörer ochsaknas en ansvars-
samverkan.uppgiftsfördelning och

olika mellan olika konstarter,statliga kulturstödet fördelas högstDet gen-
fomiområdet uppgårtill bild- ochverksamhetsformer. Statens stödochrer
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budgetåret 1993/94 till knappt miljoner kronor jämföras235 medatt t.ex.
till1 miljard kronor teater.

På formområdetoch finns visserligen institutioner inte likabild- ettmen
musikområdenasystematiskt uppbyggt institutionsnät och ellerteater-som

förför den kulturhistoriska museiverksamheten. Förutom Statensansvaret
några kulturinstitutio-bidrag till länsmuseema ochkonstmuseer statenger

Övriga några fådrivs med undantag statligtdärutöver. konstmuseer utanner
konsthallar.stöd. gäller landetsDetsamma

formområdet huvudsakligentill bild- inriktatstatliga stödet ochDet är mot
Kulturrådet stödjerGenom Konstnärsnämnden ochproduktionsledet. staten

ersättningar och bidrag. Statenenskilda och organisationer medkonstnärer är
konstråd, med landsting och kommunerStatens tillsammansvidare, genom

såväl s.k. staftli- eller löskonstbeställare och köpare konst,stora som mo-av
knytning olika byggnader och offentliga miljöer.med fast tillnumental konst

bildkonsten ekonomisktkommunala kulturverksamheten harI den sett en
itill och utställningar medeltalliten plats. Anslagenmycket museer uppges

Då inbegrips alla slagstotala kulturanslag.6 kommunernas%utgöra mu-av
till konstverksamhetvilket innebär anslagenutställningar, äroch att renseer

går då detta inte särredovi-mycket intebetydligt mindre, exakt hur avgöraatt

sas.
förekommer arbetsstipendier till konst-drygt 10 % alla kommunerI av

något ateljéer. Som inköpare konst har kom-fler subventionerarochnärer av
och landstingen.tillsammans medviktig roll statenmunerna en -

bild-det finns l 000villkor"betänkandet KonstnärensI attuppges ca
huvudsakligen livnära sighelt ellerformkonstnäreroch satsar attsom

10sitt konstnärsskap.

10 235Se not





tidskrifterLitteratur och11

tidskriftsområdet karaktäriserasochLitteratur- av
årlig utgivningi utgivningen böckertitelbreddstor av genom en

från 000 titlar s.k. allmänlitteratur,svenska förlag drygt 5av
översättningslitteratur och domi-allt fler nyutgivna titlar är attatt

engelskspråkig översättningslitteratur ökar,förnansen
för fullsorteradförsäljningsställen böcker,brett utbudett menav

mångai kommuner,bokhandel saknas
bokklubbsförsäljningen litteratur,betydelse förökande av

för 5 % bokför-bibliotekens inköp böcker runtatt svarar avav
återförsäljare,försäljning tilllagens

tidskriftstitlar marknaden,mängdstoren
befolkningen drygt 80 % har läst bokandel läsare ihög enen -

i bokåret tredje svensk har lästochsenaste en genom-var en
snittlig dag,

skönlitterärabok i regellästa äratt senast roman,en
skaffa via biblioteket,böckerdet vanligaste ärsättet attatt

eller artiklarbefolkningen skriver insändarestabil andel i somen
andel brevskrivare,minskandemen en

delen bärslitteratur och tidskrifter tillkostnaderna för störstaatt av
själva,medborgarna

litteraturområdetpåstatliga stödet detomfattandedet ärmestatt
i form författarpenning och stipen-går till författarnadirekt avsom

dier,
i utgivning-betydelse för breddenstatliga litteraturstödet hardetatt

små enmansförläggare,de förlagen ochbl.a. genomen
långsiktiga utgiv-också insatserförstatliga bidrag lämnasatt som

lagerhållning vissför stöd tillklassikerserie skolan,ning avav
verk.Strindbergs samladeutgivninglitteratur och Augustav
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11.1 Befolkningens intresse för litteratur och tidskrifter

Trots de faktiska förutsättningarna med hög läskunnighet godaatt intres-är är
för litteratur i befolkningen mindre intresset för musikän högreset änmen

konsthantverklför eller bildkonst och Var tredjeteater attperson menar man
mycket eller ganska intresseradär läsa böcker. De mycket in-att ärav som

tresserade läsa böcker bara 10 % befolkningen.utgör Andelen in-attav av
tresserade bland kvinnor, bland äldre ochär större bland med efter-personer
gymnasial utbildning. Drygt 15 % befolkningen de har mycketattav uppger
litet intresse litteratur. dennaI överrepresenterade liksomär mänav grupp

Ävenlåg utbildningsnivå.med i denna ökar andelen medpersoner grupp
ålder.ökande Nästan 30 % alla pensionärer sig ha mycket litetettav uppger

intresse för litteratur.
Då ber favoritförfattare blir detnämna prosaförfattareman vuxna en en

Hela 41 % sådannämns. nämner och 25 % dånämnernamnetsom en
författare kan räknas till kvalitetslitteraturen. Dessa favorit-namnet en som

frånförfattarna i regel detta sekel få,mycket baraär 2 % befolk-men av
ningen, författare debuterat efternämner 1970. De ointresseradeärsom som

litteratur tillfrågats någonhar inte favoritförfattare.av om
mångaUngefär lika författaresvensknämner angloamerikansk.en som en

få någonYtterst författare från länder utanförnämner denna krets, och bara
frånl % författare de övriga nordiskanämner länderna.

åldersgruppen årI 15-24 det drygt 40 %är angloameri-nämnersom en
kansk författare sin favorit och bara 13 % åld-svensk. Inämnersom som en

förhållandet45 fråndet omvända. språkområdenöver är Böcker andrararna
det nordiska eller angloamerikanskaän uteslutandenämns nästan av personer

med eftergymnasial utbildning. De favoritförfattarnanämnda eller favorittit-
lama fördelar sig ungefär lika kvalitetslitteratur underhållningslittera-och

underhållningslitteraturenInom dominerar spänningstemat åldrari allatur.
och helt dominerande iär ungdomsgruppen. Framför allt pensionärerna tycks
ha bredare såvälsmak och dessutom historiskanämner kärlektemanen som
och romantik.

11.2 Utbud litteratur och tidskrifterav

11.2.1 Kanaler för spridning

År 1970 avreglerades bokbranschen fastamed bokpriseratt systemetgenom
avskaffades frioch prissättning böcker började tillämpas. För underlättaatt

1 Nordberg J Nylöf G 1990: Kulzurbarometern detalj: Temai Litteratur
bibliotek.och InformerarPUB SverigesIV Radio/PUB i samarbete med
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träffadesoch fri prissättningövergången mellan fastprissystem överens-en
s.k. fackbokhandelsavtalet,bokförlag och bokhandel, detmellankommelse

framför alltFackbokhandelsavtalet reglerade1992.kom gälla t.0.m.attsom
för bokhandeln.frågor och rabatterabonnemangom

År boklådor i landet 335 A-5251968 det fannsatt varav varuppgavs
Uppgifterfackbokhandel.jämföras med dagensboklådor, vilket kannärmast

B-boklådorA-boklådor vi-och 151 styckenfrån då 295det fanns s.k.1973,
årsåren kulturpolitiska beslut.innan 1974förändring ägdeatt stor rumsar en

alltså boklådor,80-talavskaffats hadeår fastprissystemetefterTre ettatt var-
från Minskningen fortsatteförsvunnit marknaden.fullsorterade,hälftenav

servicebokhand-år fackbokhandlar, 831982 fanns 2541970-talet ochunder
situationen varit ganskaDärefter harspecialbokhandlar.50-tallar samt ett

viss ökningfackbokhandlar ochnågon minskningmedstabil av ser-enav
200-räknar medfackbokhandelsavtalet upphörtSedanvicebokhandeln. man

förlagen med regelbundenrelation tillhar direktbokhandlar220 enensom
erhållerboklådor huvudsakligen100-120böcker,leverans somnyaav

boklådor med specialiserat50-talnyhetsservicevia Seeligsböcker ettsamt ett
sortiment.

så kedjebildningingen1970-talet förekomtill mittenFram gott somav
friståendenågra fåbestod med undantagbranschenbokhandelninom utan av

småningomsådå leddekedjebildningen börjadebokhandelsföretag. Den som
mångfilialföre-kooperativaformerades debokhandlartill att tre grupper av -

bokhandlar knapptmed 100Bokiakedjan40 butiker,med samt etttagen caca
boklådor knytning till kedja.friståendehundratal utan

fungeraroch serviceföretag. Detdistributions-bokhandelnsSeelig är som
sköterbokhandeln ochförlagen och den svenskasvenskamellan degrossist

centrallagerbokhandeln. Seeligsfrån 250 förlag tillockså distributionen ca
viamiljoner exemplarSammanlagt levereras 30titlar.40 000omfattar caca
förockså informationssystem KLOKAår. Seelig utarbetatharSeelig ettper

titlar.130 000Katalogen innefattarbokhandeln. ca
har distri-små förlag Seeligmedelstorahand med ochi förstaDet är som

årfåtal i regel hän-titlarmedallra minsta förlagen ärbutionsavtal. De ett per
från lager.till bokhandelndistributionsjälva sköta sinvisade till egetatt

grundpriser. Vissatäcka distributörensför kunnaför litenVolymen är att
bokklubbsförsäljning medrespektivepostorder-förlag har dessutom egen

småförlag möjlighet medverka.harvissa andrakataloger, där attävenegna
Är boklådor sinhelt200det1992 fanns ort.nästan ensammasom var

kreditstöd.statligt60 uppburit%dessa hadeAv änmer
storstadsområdenasig till debutiker hänförantaletMinskningen treav

På mellan 10 000invånare. med000mindre 10medtill än orterortersamt
invånare butiker ökat.har antalet000och 30
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Diagram 11.2.1 Utveckling bokhandeln olikai delar landet mellanav av
1982 och 1992.

Stockholms län

Uppsala län

Södermanlands län
Östergötlands län

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Gotlands län

Blekinge län

Kristianstads län

Malmöhus län

Hallands län
Göteborgs och

Bohus län
Älvsborgs län

Skaraborgs län

Värmlands län
Örebro län

Västmanlands län

Kopparbergs län
E 1982Gävleborgs län

Västernorrlands län I 1992
Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län
l l l I l a.

0 10 20 30 40 50 60
Antal bokhandlar

Källa: Tabell 11.2. l a

År 1992 det 77 landets kommuner saknade bokhandel. Det ärvar av som
emellertid 40 dessa kommuner förorter till städer eller harär störreav som
tillgång till bokhandel inom 3-milsradie. Av de kommuner17en annan en

bokhandel där det 5 mil till bokhandelär än ligger allanärmasteutan egen mer
i Norrlandslänen.utom en
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landsbygdsområdenI bokläsningen mindre i andra delar lan-är änrena av
låg nivå.det biblioteksbesöken inte anmärkningsvärthar Bok-atttrots en

också påtalathandelns Finansieringsinstitut har butiksnedläggelser kanatt
leda till minskad bokkonsumtion. Man ingenting tyder biblio-att attmenar

utlåning påteken skulle öka sin dessa resultatet ärorter utan att en ren
minskning läsandet.av

Bokklubbama har blivit allt viktigare försäljningskanal. fick sittDeen ge-
dåunder 1970-talet. Vid den tidpunkt bruttoprissystemet för böckernombrott

Årfanns fyra bokklubbar verksamma i Sverige. 1980 hade dessaövergavs
långsam-viss ökning skedde under 1980-talet, iökat till 37 och ävenen men

Senare undersökningar saknas 1994 uppskattades antalettempo. menmare
medlemsskaptill med tillsammans 2 miljoner Vissa bokklubbar50 ärcaca

företagsgruppertill enskilda förlag eller medan andra bokklubbarknutna är
fristående.

Utgivning litteratur11.2.2 av

tvåbokutgivningen grundas huvudsakligen källmaterialKunskaperna om
bokförteckning katalogiserar alla böcker utgivna i landet,dels Svensk som
Bokförläggareföreningens redovisar faktadels Svenska branschstatistik som

frånutgivningen föreningens medlemsförlag. Den statistikenom senare
omfattande marknaden 70 % den totalatäcker dock inte hela den utan ca av

bokförlagen.bokutgivningen eller 90 % En hel del massmarknadslitte-av av
liksom bl.a. förlagen/bokklub-saknas i denna statistik deett storaraturen av

Böcker.barna Bra
årligenbokförteckning boktitlarEnligt Svensk 13 000närmareutges var-

nyutgivning. Den utgivningsvolymen gäller emellertidärmerparten storaav
facklitteratur i hela dess vidd, medan skönlitterära och barn- och ungdomslit-

år.vardera drygt 000 respektive titlar Med2 l 000 undan-utgörteratur per
20-årsperiodens nivånför början har bokutgivningen legatdentag senaste

stabil gäller skönlitteratur för medan antalet titlar inomtämligen detnär vuxna
fördubblats.bam- ungdomslitteraturen i detoch närmaste

exakt bokförlagens branschstatistikBilden blir inte densamma om an-
uppstår facklitterära titlar,skillnaden i antalet utgivnavänds. Den stora men

också såvälnivåerna skönlitteratur och ungdomslit-ligger lägre för barn-som
illustrerar vi hur litteraturI diagrammet nedan nyutgivningen terteratur. av

sig enligt Bokförläggareföreningens statistik.

2 MedieSverigeAnshelm red. 1995: 1995.Yrlid R i Carlsson U M,
241analys. NORDICOM-SverigeStatistik och nr
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11.2.2 AntalDiagram titlar olikautgivna slags litteratur enligtnya av
Bolçförläggareföreningens statistik.

Antal titlar
4001

1 200
FacklitteraturI

l 000
Skön litteratur:Cl-

800
Barn- och0

v/600 ungdoms-
M böcker

400 ., Uppslagsverko
200

0

TabellKälla: 11.2.2a

årliga nyutgivningenDen skönlitteratur har ökat med 300 titlarnärmareav
20-årsperiodenunder och bland bam- och ungdomsböcker har tillkommit

årsbasis situationen årdrygt 200 titlar jämför 1973 med 20om man sena-
mitten 1980-talet särredovisades inte pocketutgåvorFöre nytryck ochavre.

för respektive barn- och ungdomslitteratur eller fackböcker. Därför ärvuxen-
svårtdet uppfattning den sammanlagda utgivningen för respekti-att ge en om

litteraturkategori dessförinnan.ve
år,titlarAv de under enligt Kungl. bibliotekets databasutges ettsom

Libris, ökande antal översättningslitteratur. Vid periodens börjanär ett ut-
dågjorde dessa 700 de drygt titlarna,l 8 000 medan det 1993 utgavsca av
Översättningslitteraturen såledesdrygt 2 700 titlar.översatta utgör täm-en

stabilligen andel det totala utbudet. litteraturenDen kommer iöversattaav
från språkkretsen.klart dominerande utsträckning den anglosaxiska Denna

också frånandel tenderar öka tid medan översättningslitteraturenöveratt t.ex.
Danmark och Norge har minskat sin andel.
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översättningsspråkefteröversättningslitteraturAntal titlar11.23Diagram av
bam- ochtitlar skönlitteratur,Samtligaenligt Libris-systemet. utgivna

och facklitteratur.ungdomslitteratur

Antal titlar
3000

Övriga2500-
språk

2000- I Norska

Danska
1500-

I Franska
1000-

E Tyska

I Engelska500-

0-
N V3O Q OOD VUq -4-1 C ÖOO C C% %K OOl .C233°°°9$99

1l.2.3aTabellKälla:

från 12,5 miljoner1994 ökatsålda mellan 1973 ochvolymer harAntalet
miljoner.till 15ca

243



SOU 1995: 85

Diagram I1.2.4 Antal titlar tryckta respektive sålda volymensamt
Bolçförläggareföreningens utgivning enligt Bolçförläggareföreningens
statistik.

1 000-tal
30 000 -r

.4 I// u_25 000 --

20 000 TrycktaI
volymer.o/ .oof / O-0§15 000 .° Sålda volymer°

10 000 Nya titlar-- A

5000.t
AAA rAi-uAA_-A-_AZ u

0.: : : : : : : : :: :
rlOmDON 61mmttäåååâ saga
222522335 82e
0000000 00lIlI-llI_1v-1 lä

Källa: Tabell 1l.2.4a

I takt med bokutgivningen ökat har utgivningen inhemska skönlitte-att av
författare ökat i årantal titlarrära minskat i andel årligaden ut-per men av

Årgivningen. 1973/74 publicerades inom för Bokförläggareföre-ramen
ningens medlemsföretag 439 skönlitterära titlar. dem 263Av svenskanya var

Åroriginaltitlar, vilket 60 %. 1994 redovisar föreningen 728motsvarar ca
nyutgivna titlar 328 svenska. Det 45 %. Undermotsvararvarav var ca

period har lyriken och dramatiken i nyutgivningen någotminskat tillsamma
översättningslitteraturens fördel. Andelen svenska författare till nyutgiven
bam- och ungdomslitteratur har däremot ökat aning.en

års1982 bokutredning uppskattade antalet bokförlag år 1984 i vidasteatt
mening uppgick till 700 och drygtöver hundratal dessa försvaradeatt ett av

den till allmänheten riktade bokutgivningen.merparten av
Budgetåret 1991/92 ansökte 250 förlag eller enskilda utgivare stat-ca om

ligt litteraturstöd. dessa kanAv 150 betecknas tvåboksutgiva-ellerca som en-
medan övriga kan bedriva förlagsverksamhetsägas med eller mindrere, mer

regelbunden utgivning. sistnämndaDen torde den heltutgöra över-gruppen
vägande delen antalet allmänutgivande förlag den svenska bokmarkna-av
den.

Antalet medlemsförlag i Svenska Bokförläggareföreningen åruppgick
1991 till 127.

Efter den småtillväxten och medelstora kvalitetsförlag under slutetstora av
1970-talet har delen 1980-talet kännetecknatsstörre stabilitet. Underav av av244
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småår emellertid och medelstora förlag köpts kon-har antalett upp avsenare
gåttnågra iförlag eller i fall konkurs. Den holländskakurrensstarkare - -

Liber den första inbrytningenWolters Kluwers köpkoncernen är stora avav
kapital den svenska bokmarknaden.utländskt

påverkats på-På tidigare inte har lika starktbamboksmarknaden avsom-
åren.gående koncentration dekoncentrationstendenser har skett senasteen-

därmed med läromedlen undan-svenska bokmarknaden har ävenDen
till oligopol med fem dominerande Bon-utvecklatstagna ägargrupper:ett

ägd Wolters Kluwer, Bra Böcker, Natur ochniers, Liber/Norstedt av
torde för 75 %Rabén Sjögren. DessaKultur samt grupper svara ca av

bokförsäljningen.den totala

Tidskriftsutbudet11 2 3. .
Kulturrådettitlar.omfattar mängdtidskrifter görBegreppet sammantaget en

titlar. Enligt Svensk tid-sig 10 000bedömningen det kan röraatt om ca
tidskrifter,finns 3 000NORDICOM bearbetatskriftsförteckning mencasom

Företagstidskrifterföretagstidskrifter.då ingår antalinte utgörstortt.ex. ett
tidskriftsförteckning.utgivningen enligt Svenskändå betydande del aven

hälften allaförctagstidskriftcrna oräknade, ungefärvisarAnalysen att, av
organisationstidskrifter.3 Populärpressen omfattartidskrifter olika slagsär ca

till-slags behandlas i kapitel 17utgivna tidskrifter. Detta10 alla% pressav
under periodenkvällspressen. Fackpressen harmed ochsammans morgon-

ungefär 15 tidskriftsutbudet och andelenutgjort %mellan 1975 och 1991 av
tidskrifter utbudet.varierar 10 %och allmänpolitiskakultur- runt av

3 ochMedieSverige 1993. StatistikAnshelm red. 1993:Carlsson U M,
ochanalys. NORDICOM-Sverige lnr

ochMedieSverige 1995. Statistik1995:Anshelm M, red.Carlsson U
245NORDICOM-Sverigeanalys. nr
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Diagram 112.5 Tidskrifter Sveriges Tidskriftsförteckningiupptagna
uppdelade på olika tidskriftstyper.

%
100

Övriga90

80 E Kultur och
allmänpolitisk tidskrift70

60 Fackpress
50

Populärpress
40

I Företagstidskrift30

N Kommunal tidskrift20

0l D Statlig tidskrift
O

I Organisationstidskriftö O Dlf OOl OO 00 OO OOC ON ON ON ON
år

fråninkluderar tidskrifter Postens tidningstaxa.
Källa: Tabell ll.2.5a

Organisationstidskrifterna småmed de ideella organisationernasär, med-
lemsblad exkluderade, ungefär tilll 500 antalet. Trots vissa ideella organi-att

således ändåsationer saknas detta den ledande utgivare.är Närmaretypen av
40 % alla organisationstidskrifter har sitt medlemsblad förav ursprung som

ideell organisation. Intresseorganisationer och ekonomiska organisationeren
olika slag fjärdedelhar varsin organisationstidskriftstitlarna medan deav av

fackliga organisationerna för titelbredden.10 %svarar ca av
Ca 250 tidskriftstitlar har statliga eller kommunala utgivare.
Kulturtidskrifterna bara mindre del samtliga utgivna tidskrifter.utgör en av

mångaExakt hur det totala antalet kan Kulturrådetbara uppskattasär gör-
bedömningen det kan finnas l 000 titlar betecknas kulturtid-att ca som som
skrifter. Knappt hälften dem ansöker stöd och bidrag brukar utgåav som om
till 200 titlar. Vi väljer därför här beskriva de tidskrifter ansöktattca som om

från kulturråd.stöd Statens Om de övriga finns bara tillfällig och ytlig infor-
mation.

Under 1980-talet ökade antalet kulturtidskrifter ansökte offentligtsom om
Årfrån årstöd 180 titlar till fler 300 titlar 1990. 1993/94 ansökteänca

ocksåsammanlagt 301 tidskrifter stöd vilket beviljades 185 stycken. Deom
lågnytillkomna tidskriftema har i regel periodicitet. I takt med tidskriftemaatt

såledesförskötsökade i antal proportionen mellan olika periodiciteter så att
hälften alla kulturtidskrifter l990-talet utkommer medän utgesmer av som246



och tidskrifterLitteratur

månadsutgivning harkulturtidskrifter medår andelenoch1-4 nummer per
titlar.från samtliga utgivnatill 10 %15minskat av

Några do-fältbrettKulturtidskriftema ämnenämnen.spänner över ett av
områdetsamhällsvetenskapligautgivningen nämligen detdockminerar samt

ämnesområdentäcker dessafilm. Tillsammans när-ochmusik,konst, teater
stöd.titlar ansökerde40 % omsomavmare

20-årspe-ämnesområdena varit ganska konstantpå har överSpridningen
allmän ellertidskrifterförändringenenskilda ärrioden. Den största att merav

Från utgjort 25 %1980 hai betydelse.minskat närmarekaraktärblandad att
dock intekulturtidskrifter. Detallabara 15 % är1990-taletomfattar de av

innehåll förkla-med blandattidskrifter ärantaletminskningkraftig somaven
tidskrif-nytillkomnadeförsvunnittitlar harringen bara utan attett trepar-

enskildförändring iStörsttematiska.utsträckningi är genrerstor enterna
10utbudet ökat medlitteraturhistoria där änkategorinkan inom mernoteras

titlar.

och läsvanor11.3 Läsare

20-årsperiod viåren dende förstaökat underbokläsningenPå årsbasis har av
.År år i be-någon gång 68 %underbokläsareandelen1968 ettstuderar. var

År 1990-talettill ochökat 82 %andelen1982 hade denfolkningen. upp-
nivå.dennafortfarandemäts

befolkningeniandelen bokläsareharMediebarometemEnligt genom-en
årenfl 30 % be-15 Runtdeganska konstantdag varitsnittlig senaste av

skiljergår. nedandiagrammeti bok i Ibläddratläst ellerfolkningen har en
undersök-från i dennaharalla tidigare. Manför 1994mätvärdenasig ett av

ledde tillin vilketläxböcker ska räknasuttryckligenning ävensagt att en
år.åldersgruppen 9-14iframför alltandelen läsare,ökningkraftig av

4 SkandinaivenMedieMätning iutgiven1994. RapportMediebarometem av
ochAB

utgiven1995. RapportMedieNotiser 11994.Mediebarometem avnr 247NORDICOM-Sverige
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Diagram 11.3.l Andel befolkningen 9-79 år läst bokav som en en
genomsnittlig dag.
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l

Samma definition tidigare år.som
Läsning läxböcker inkluderat.av

Källa: Tabell 11.3.1a

Alla läser inte varje dag, redan i perspektivet ha läst i bok denattmen en
veckan fördubblas andelen läsare jämförtsenaste med genomsnittlig dagen

och 80 % befolkningen har någonläst bok under år.loppetca av ettav

åldrar11.3.l Läsare i olika och skillnader mellan män och
kvinnor

Ju äldre desto vanligare detär inte alls ha läst bok året. Såär underattman en
alla barn och ungdomar skolålderni tvingasgott läsa böcker iattsom

skolarbetet redan bland 20-årsåldernöver kan sånoteramen attpersoner man
många 20 inte någon% läst året.bok alls det Bland pensionä-senastesom ca

motsvarande andel 30 då fråganär %. Observera läxböcker ställsattrer om
blir siffrorna högre.
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månadenI1.3.2 Andel bokläsare och året olikaDiagram isenaste senaste
åldersgrupper.

månaden året% Senaste Senaste
100 I.

D"°u-c|90

§72:80
år:lj9-l4

70 o./..
årn15-2460

år50 --o--25-44

40 åro45_64
30

,U6S- ar
20

10

0 : : : :+ : :.
1 01 1N 1- mm-- -O O OON ON ON Ch ONON xO ON ON O OO OK 0 O -x-

Källa: Tabell 11.3.2a

områdenså många olika inom kultursektom kvinnor ak-Liksom är mer
ålder, jämför destoäldretiva Detta gällermän.än oavsett manmen grupper

i sinaliknar de varandra vanor.mer

facklig tillhörighetUtbildning och11.3.2

30 och 40 %Utbildning avgörande faktor för läsvanoma. Medan %är aven
åretnågon mellanbok det det barade lägst utbildade inte har läst ärsenaste

tillhör icke-eftergymnasial utbildning5 och 10 % med% somav personer
läsarna.

så olika fackligaPå årsbasis skillnader mellandet inteär stora gruppers
betydligt oftare.SACO-kollektivets medlemmarläsvanor. Däremot läser

så LO-kollektivet, eller drygtdessa inomUngefär dubbelt andelstor somav
varje vecka.läser böcker i60 % 30 %, stort settmot
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Diagram 11 .3.3 Bokläsning året. Andelen läsare fördelad eftersenaste
fackliga huvudorganisationer och kön. Jämförelse mellan 1982/83 och
1990/91

.

%
l 00

90
80
70
60
50
40
30 SACO kvinnor.20 / SACO män
10 TCO kvinnor

0 TCO män
LO kvinnor

LO män

åretSenaste Varje vecka

Källa: Tabell ll.3.3a

11.3.3 Läsning olika slags litteraturav

dåVad det läser Vanligasteär litteraturkategori skönlitterärärman prosa
följd facklitteratur olika slag. Barn- och ungdomsböcker ocksåharav av
många läsare de flesta naturligtvis i barn- ungdomsåldrarna.och Den sma--
laste kategorin poesi. Totalt 10 % befolkningen någonär har läst poesiav

år. når fåunder Poesi i alla undergrupper befolkningen, läsningenett a-v men
förekommer oftare bland kvinnor, åldrari högre och bland medpersoner
gymnasial och eftergymnasial utbildning.
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Andel befolkningen läst olika slags litteratur någon11.3.4Diagram av som
gång året.det senaste

Skönlitteratur

totaltProsa vuxna

Spänning

Science fiction

Kärlek/romantik

Annat

Poesi

totaltFacklitteratur

Teknik/natur

Konst/kultur/
biografi

Samhälle/historia
m.fl.
Samlevnad/
psykologi
Religion/

livsåskådning

ungdoms-Barn-
böcker

%Seriealbum

Källa Tabell ll.3.4a

bok har konstateratfråga lästaläsarna derasGenom attsenastatt manom
fallet för 44 % be-förskönlitterär Detdenna i regel ärär avvuxna.en roman

iangloamerikansk. Oavsett undergruppvanligenfolkningen och författaren är
underhållningsroman kvali-oftarelästa bok änbefolkningen är senast enen

alltså litteraturvalet förObserveraVanligaste spänning.är atttetsroman. tema 251
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det faktiska läsandet skiljer frånsig de får på frågan favoritför-svar man om
fattare. det falletI kvalitetslitteratur någotnämns oftare vad läsvanomaän se-
dan i praktiken visar på.prov

l 1 3 4 Tidskrifter. .
Även få nåsrelativt tidskrifter och Specialtidningar genomsnittligom av en

mångadag det underär loppet vecka har någonläst i tidskrift.som av en
Andelen läsare tidskrifter under loppet år mindre läsareärett änav av av
böcker.

vanligareJu äldre desto attdenär, har läst tidskrift. Tid-en person en
skriftsläsare oftare kvinnor.är Tidskriftsläsande ocksåmän än relateratär till
hög utbildning. Trots de fackliga tidskriftema bara mindre delatt utgör en av
tidskriftsutbudet ändå sådet läsningenär dem den utbredda.äratt Detmestav
förklarar någon måni tendensen till läsarna också huvudsakligen finns i deatt

åldrarna.yrkesverksamma Därefter följer två vanliga tidskriftsteman med
målgruppvarsin musiktidskrifter nårfrämst under år25 ochsom personer-

ñlm/foto/konsttidskrifter når mellan år15 och 44 i störst ut-som personer
sträckning. ocksåBland högutbildade läsning litteraturtidskrifterär av van-
ligt.

Läsning böcker och tidskrifter samvarierar båda så utbred-ärattav genom
da och bara lO % befolkningen har enbart läst tidskrifter inga böcker.av men
Denna domineras lågmed utbildning imän heltidsarbete och degrupp av
fackliga tidskriftema spelar här säkert roll.storen

seriealbumLäsning och serietidningarav

Som särskild tidskrifter och Specialtidningar kan serietidningartyp räk-en av
Ungefär halva befolkningen har läst serietidning någon gång undernas. en

året och läsargruppen domineras barn och ungdomar hälftenävenav om av
25-44-åringar ocksåalla läst serietidning. Serietidningsläsaren liksom tid-är,

skriftsläsaren, oftare Det förekommer påståendenibland i debattenen man.
bokläsandet serietidningsläsande och tv-tittande.ersätts Statistikenattom av

någonpekar dock inte sådan trend. Att bara läsa serier och inte böcker är
mycket ovanligt. Endast 6 % befolkningen har bara läst serietidningar ochav

någoninte någotbok. Det vanligare bland i förvärvsarbetande ålder.är män
16 befolkningenDet % åretunder detär läst s.k.senaste ettav som se-

riealbum. sådanaAtt läsa absolut vanligast bland barn ochär ungdomar där
åretomkring 40 % under det sådant.läst Det ovanligt baraärsenaste ett att

läsa seriealbum läsningen med läsning böcker.utan varvas av
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11.3.5 Sätt skaffa böcker och tidskrifteratt

från tillfrågadesI undersökning 1989 fått påbokläsare hur de detagen
året.böcker de läst under De vanligaste läsa bok fannssätten ärtre att en som

låna påhemma, bibliotek fått gåva,ha boken lånävenatt samt att som men
från släkt och och köp i bokhandeln betydande. Totalt det 55vänner %är är

någon gång året lånadbefolkningen under läst bok. likaNästanav som en
vanligt köpt bok vilket 51 % de gjort. Vanligaste in-är att attman en uppger

tillfrågadköpsställe bokhandeln där tredje följthade handlat,är post-var av
order, inkluderar bokklubbar, 23 anlitat.% Varuhussom som uppges av

inköpsställe. Kiosk,20 % tobaksaffär, antikvariat och bokom-nästan som
bud mindre vanliga inköpsställen.är

Andel befolkningen skaffat böcker påDiagram 11.3.5 olika sättav som un-
der år.ett

erhållaSätt bok för läsning 1989att

Lånat av:

Bibliotek, bokbuss

Släkt, bekanta

Köpt via:

Bokhandel

Varuhus

Per post

Kiosk, tobakshandel

Bokombud

Auktion, antikvariat

gåvaErhållits som

hemma""Fanns

På %sättannat
J
50

Källa: Tabell 11.3.5a

få gåva någonböcker läst förekommer oftast bland bam och iAtt man som
mån åldersgruppen år bokgåvanfaktisktbland ungdomar. För 9-14 detär

få lånvanligaste i bok efter bibliotek. Ungdomars vanligas-sättet att tag en
bokanskaffningssätt efter biblioteket läsa böcker redan finnsärte att som

hemma.
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undersökning någotI bokanskaffning med annorlunda uppläggningen om
från tillfrågades1972 bokläsare hur de skaffat de böcker de läst deom som

14 dagarna. Detta studierna blirbara begränsat jämförbara.gör Isenaste att
frånundersökningen 1972 dominerade helt klart biblioteket anskaff-som

ningsställe därifråntredje bok kom medan bokhandel och bokklubbarvar-
vid den här tidpunkten spelade ganska undanskymd roll.en

anslutning till uppföljningI läsande böcker inom utgivningen Enav av av
frågor tvåbok för alla tillfällenhar ställts vid till befolkningen hur deom

bort.5skaffar böcker, fördet läsning eller böckeräroavsett om egen som ges
studien hållitAv den döma har bokklubbarna anskaffningsvägatt som en
nivå Bådekonstant tid. 1978 och 1985 andelen i dessa under-översett var

sökningar knappt 25 % befolkningen. Ungefär tredje svenskav var uppgav
båda undersökningstillfallenavid levde i familj där minstatt man en en person

någonmedlem i bokklubb.var

11.4 Amatörutövande i fonn skrivandeegetav

ocksåSvenskarna inte bara läser de skriver själva. Sedan 1983 har Kultur--
barometem omfattningen olika skrivaktiviteter hos befolkningen.mätt av
Även finns uppgifter egenaktiviteteri SCB/ULF med anknytning tillom

årUngefär 20 befolkningen skriver under loppetskrivande. % ettav av
någon gång ocksådagbok eller dikter. flesta skriver det regel-De görsom

alltså ungefär skrivitbundet. storlek den dagbokDet är grupp somsamma
året.månadeneller dikter gjort det Andelen skriversenaste senastesom som

har inte heller förändrats tid.nämnvärt översett

5 bok för alla från förlag till1986: EnH O Petterson LJohansson
Avdelningen för litteratursociologi,samhälle 1-2.läsare. Litteratur och nr
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Andel befolkningenDiagram 11.4.1 skrivit olika slags alster detav som
året respektive månaden.senaste senaste

Andel skrivit...senaste...som

ng. mig. årBrev,.

månad-ü--Brem40

årDagbok,030

--0--Dagbok,
20 å

årInsändare,Aglgiåâ A10 I ffA AA ruT üálnsändarm
O i i ii månadv

Cl CUV7 F"° °°
OIW V3 vC% OO OO OOON O ON O O

Källa: Tabell 11.4. 1a

eller utsträckning.Särskilt kvinnor skriver dagbok dikter i Det ärstor
detta bara30 % alla kvinnor 11 % männen.motuppger avav som

också såtydligt ungdomen till. dubbelt andel blandSkrivande hör Det är stor
25-44-åringama9-14-åringarna bland skrivit dagbok eller dikter.somsom

återkommande för skrivande kan dock blandEtt intresse noteras personer
uppnått pensionsåldem.som

ingår frågorockså skriva insändare och artiklar.I Kulturbarometem attom
betydligt mindre, cirka befolk-sig detta l0 %Den ägnar är avgrupp som

Ävenfinns könsskillnader. finns det litenningen, och det inga tydliga här en
förkla-till aktivitet bland äldre, den starkastetendens större änyngre men

utbildning. 20 % alla med eftergymnasialringsvariabeln Merär än ut-av
åretskrivit artikel insändare det mindrebildning har eller änsenaste moten

5 saknar gymnasial utbildning.% personer somav
Ungefärvanligaste formen för skrivande skriva brev. halva be-Den är att

ungefär tredjedel har skrivitfolkningen räknar sig brevskrivare och ensom
månaden.brev den senaste

emellertid brevskrivandetmätningarna inleddes 1983 har justSedan ge-
nomgått procentenheter.förändring, andelen minskat med 7attgenomen

ungefär bland bland kvinnorMinskningen i andel lika ävenär mänstor som
utsträckning Minsk-kvinnorna brevskrivare i betydligt större än män.ärom
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ningen brevskrivandet tycks dock främst generationsfråga. Blandav vara en
år40 förändringen baraöver procentenheter,är bland deettpersoner par men

9-l4-åringarna, minskningen 10är än procentenheter. Tidigareyngsta, mer
skrev 80 åtminstone% alla skolbarn brev någon gångnärmare året. Iav om
dag det knappt 70 % skrivit brev. Detär de sporadiskaär brevskri-ettsom

minskat i andel bland de någorlundaden andel regel-varna som yngre som-
påverkatsbundet skriver brev har knappast alls tid.över

Inom för studieförbundens mångaverksamhet ordnas kulturpro-ramen
litteratur. Den har vuxit till 1 300 årnärmaretematgram arrangemang per

åhörare.samlat 150 000 deltagande eller Tillväxten publiksom ca av var
särskilt några årstark i 1990-talets början efter vikande intresse. Till dettaav
ska läggas antal studiecirklar litteratur, främst skönlitteratur.ett stort runt
Totalt ordnades 6 000 cirklar årmed 53 000 deltagande 1993/94än ica mer

litteraturhistoria och skönlitteratur.ämnena

Litteraturornrådets11.5 ekonomi

siffra bokbranschensEn exakt samlade ekonomi saknas, hjälpöver medmen
olika källor kan dra slutsatsen 1992 drygt 3,5 miljar-att omsatteav man man

der kronor exklusive imoms konsumentvärde allmänlitteratur.
svårighetEn det gäller beräkningen bokbranschens ekonomi till-när ärav

gången fråndata branschens olika ingårdelar. Alla förlag inte i Bok-
förläggareföreningen finnsoch därför inte med i den statistiken. Bokförlag-

branschstatistik redovisar inte försäljningenden samlade till bok-garnas
någonstans.klubbar hur 1990/91Man sedan delat försäljningen tillupp egna

tvåbokklubbar och klubbar olikamed i den iägare posterannan ena anges-
förlagsnettopris, den andra i konsumcntpris. försäljningenHur till klubbar

framgårmed andra redovisats före 1990/91 inte statistiken.ägare Förav
bokklubbsmarknaden finns ytterligare problem med redovisningenett genom

den tidigare klubbgruppen i landet Bra Böckers bokklubbar intestörstaatt - -
ingår Bokförläggareföreningensi statistik. Under 1980-talet Brauppges
Böckers bokklubbar ha haft tredjedel bokklubbsmarknaden.ca en av

nedanståendel diagram redovisas skattningar konsumentvärdet förav
bokförsäljningen med avseende fördelningen mellan de olika kundgrup-

Redovisningen sträcker sig fram till 1988. Bokförläggare-endastperna.
föreningen, gjort beräkningarna, har därefter slutat med detta slagssom re-

finns oenighetdovisning. Ett skälen det mellan bokhandels- ochär att enav
förbokförläggarbransch hur konsumentvärdet ska beräknas den delom av

Bokhandelnförsäljningen sker via bokhandel. hävdar att man genomsom
försåldfria marginaler litteratur bokför-den prissättningen har sämre än

antagande i sina kalkyler.läggarna gör om
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Diagram 11.5.1 Bolçförsäüningens fördelning mellan olika kundgrupper.
Andel försäljningen omräknad till konsumentvärde exkl. och exkl.av moms
returer.

100%

Övrigll direkt- eller80%
återförsäljning

Presam Preab m.fl.
60%

EI Varav varuhus

E Bibliotek
40%

EI Bokklubbar

I Fackbokhandel inkl.20%
Seelig

0%

Källa: Tabell 11.5. 1a

Sedan 1990/91 redovisar bokförlagsbranschen sin försäljning på ett nytt
inkluderar bokklubbarnasätt i statistiken värdetöver försäljningen tillsom av

återförsäljare. figurenI såledesnedan värdet bokförsäljningen ianges av
förlagsnettopriser istället för i skattade konsumentpriser.
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fördelad mellan olikaVärdet bolçförsäljningen11.5.2Diagram av
försäljningen förlagsnettopriser exkl.Andel iåterförsäljarkategorier. av

exkl.och returer.moms

100%

ÖvrigaII
80%

Presam

60% CI Varuhus

E Biblioteksförsäljning
40%

Bokklubbar

20% I Bokhandel

0%
01-4 OO xx@ v-IONON OO .-4u-a

Tabell l l.5.2aKälla:

går via bokklubbar-bokförsäljningenoch ökande, delEn stor, numeraav
beroende vilketåterförsäljarmarknaden24-28 %uppskattas ta avna som

står beräkningen.förbranschorgan som
fråndirektförsäljningockså försäljning böckerförekommerDet genomav

skattade konsu-detingår inte i diagrammetbokförlagen. Denna ovan, men
ökning jämförtinnebärkronor vilket250 miljonermentvärdet 1994 envar ca

års penningvärdei 1994då uttrycktkonsumentvärdetperiodens börjanmed
miljoner kronor.170drygtvar

20-årsperioden sedan 1973helaunderBiblioteksförsäljningen utgör en
försäljningsvärde.bokförlagens samladedel, 5 %,mindre runt av
originalutgivningen kommitstatistik harBokförläggareföreningensEnligt

omtryck ochmedanförsäljningenfaktureradeviktigare del i denbli alltatt en
intäkter. Underför förlagensfått betydelsepocketutgåvor relativt mindre se-

kom-fakturerade beloppetandel detrealisationsförsäljningensår har avnare
betydelse.aning imit ökaatt en
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Diagram 11.5.3 Fakturerad försäljning olika slags litteratur.av

Miljoner kronor årsi 1994 penningvärde
8OO

::§
700

-A--Skönlitteratur
600

facklitteratur:EF-500

400 -42 Bam- och
ungdoms-300 litteratur

200 10-- Uppslagsverk

1OO -Oá Pocket och
o.9zO inb.

0 .t i : billigböcker- - -
vmO O Pocket och billighets-° a

upplagor särredovisade
1973/74 1982/83-

Källa: Tabell 11.5.3a

Den ökande marknaden facklitteraturen för. Observera i diagrammetsvarar
pocketböcker och andra billighetsupplagor tidigare särredovisades,attovan

denna försäljning efter 1982/83 ingår i respektive litteraturkategori.attmen
Därav den högre kurvan för följande år.

Försäljningsvärdet barn- och ungdomslitteratur har minskat årav senare
påoch 1990-talet säljs inte uppslagsverk någoni betydande omfattning via

Bokförläggareföreningens förlag. Eftersom förlagskoncemen Bra Böcker inte
ingår i statistiken emellertid effekteninte utgivningen Natio-syns av av

påbörjatsnalencyklopedien under l990-talet.som

11.5.1 Befolkningens kostnader för böcker och tidskrifter

Den delen kostnaden för böcker stårstörsta och tidskrifter läsarna självaav
för. Enligt SCB:s undersökningar privathushållens utgifter spenderar detav
genomsnittliga hushållet årdrygt 1 000 kronor böcker. Detta beloppper
har varit tämligen konstant i fast penningvärde sedan 1970-talet. Enligt
Nationalräkenskaperna köper svenska folket tillsammans böcker för änmer
3,6 miljarder kronor. Dessa värden tämligen väl medstämmer deöverens
uppskattningar bokbranschen själv Man lägger ytterligare 9 miljardergör. ca
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ingårtidskrifter andra dentidningar, och tryck. Ikronor postensenare
dagstidningar, veckopress m.m.

tidskriftertill litteratur ochOffentligt stödll.5.2

tillgångjämn utgivning och tilloffentligas intresse säkraligger i detDet att en
grundstenama i detta, bi-Folkbibliotekssystemetkvalitetslitteratur. är aven

Författarnabokutgivning bokhandel andra. kom-författare, ochdrag till är
utgår utlåningför deras verk via bib-ersättningden avsomgenompenseras

fåockså bokförlagen förmöjligt för stöd1975/76 detSedanlioteken. är att
marknaden. Stödetinte helt bärskvalitetslitteratur ärsin utgivning avsomav

efterhandsstöd till enskildahuvudsak har formenselektivt stöd iett avsom
bibehålla infrastrukturenstödformer försärskildaBokhandeln hartitlar. att

boklådor i landet.välsorterademed runt om
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Diagram 11.5.4 Utvecklingen det statliga litterturstödet 1 000-talsi kro-av
1994 års penningvärde.nor.

Litteraturstöd
Antal 1 000 kronor
60 000 .- ..Ã
50 000 --

ng .f__ål40 000 ...

30000--

20000-.

10000.-

0 : : : : : : : : : :
ä ä å å ä ä2 ä 5 a

O O Ch 0ex ax ox ox ox ax-1-v-t v-t -u v-l -u -n

Källa: Tabell 1l.5.4a

Diagram 11.5.5 Utvecklingen det statliga litterturstädet kronori titel.av per
1994 års penningvärde.

Antal 0001 kronor titelper
50 ..
45

I40 -.
35 /.-n- n
30 -.
25 --
20 ..
15 ..-
10 --
5 --
O 1 1 | 1 1
1982/83 1985/86 1988/89 1991/92 1992/93 1993/94

Källa: Tabell 1l.5.5a
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Utvecklingen det statliga litterturstödet antal Stödda titlar11.5.6 iDiagram av
litteraturkategorier.olikainom

Antal titlar
300 .-

SvenskN/
skönlitteraturu u./250 .. áü--Bam- ochg.
ungdoms-
litteratur

200 ..
FacklitteraturO

Skönlitteratur:0--
i översättning

KlassiskA
litteratur

LitteraturA--
minoritets-

.sprak

Oá._.Z Projektstödol
0 : :: 4 :: :

1NO Ch N mm ON ON ONONOO 00 00 E XX SX S hl OÖl 00ln v- v-ON ON OOO OOO OO ON ON OO ONO C ... . .... ..

ll.5.6aKälla: Tabell

utgårtitelbreddande stödform tillLitteraturstödet huvudsakligenär somen
kulturrådBidragsgivningen, Statensför enskilda titlar.förlagen svararsom

utgår efterhands-i huvudsakkvalitetsprövning. Bidragenför innebär somen
stödda titlarna tillämparförlagen för devillkor för bidragstöd. Ett är att av

Årligen fårprispressen. 800 titlarmaximipriser, den s.k.fastställdastaten ca
stöd.

småsåväl förlagenbokförlagen dekommer deLitteraturstödet stora som
titelstödetkategoriernatill del. deenmansförläggarna För äroch senare

Betydelsen stödet för degånger förutsättning för utgivning.många aven
Bonnier-kanSom exempelhar diskuterats. nämnasförläggarna attstörre

underoch2 miljarder kronor1993koncernen attomsatte man sammaca
titelstöd.2 miljoner iuppbar knapptperiod

tilllitteraturstödet utbetalas svenskdelenenskildaDen största nyav
går till dennalitteraturstödetUngefär tredjedelskönlitteratur. en av

litteraturkategori.
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Stödet till litteratur invandrar- minoritetsspråkoch utgick ursprungligen
förlagsstöd och har 1993/94 omvandlats till med verksam-ett ett systemsom

hetsbidrag.
Inom för litteraturstödet också åtgärderantal riktadegörs ettramen

bokornrådet. Här stöds utgivningen August Strindbergs samlade verk.av
Vidare lärrmas verksamhetsbidrag till En bok för alla AB för deras utgivning

serien förEn bok alla för läsfrämjande åtgärder för barn ochsamtav ung-
ocksådom. finnsDet särskilt stöd till utgivning klassikerserie förett av en

ocksåskolbruk. Stöd lämnas författarverkstädertill och Svenska Vitterhets-
samfundet och Samfundet niode har verksamhetsbidrag via detta anslag.

Särskilda bidrag ocksålämnas för produktion lättläst litteraturav som ges
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur.ut av

ocksåUnder kort period lämnades stöd i form kreditgarantier tillen av
bokförlag. Denna stödform har upphört.numera

Bokhandeln stöds flera olika finnsDet sortimentsstöd till bok-sätt. ett
handeln, möjlighet låntill för investering rådgivningkreditstöd, stöd till

Målsättningenkatalogdatorstöd. med katalogdatorstödet huvudde-ärsamt att
len berörda mindrede bokhandlarna ska möjlighet ansluta sig tillattav ges
branschens datoriserade katalogsystem. Stödet ska däreftergemensamma av-
skaffas. Stödet till bokhandeln administreras Bokbranschens Finansie-av
ringsinstitut AB BFI.

ocksåTidigare fanns distributionsstöd garanterade bokhandeln till-ett som
gång till de boktitlar givits offentligamed bidrag. fackbokhan-Sedanutsom
delsavtalet avvecklades 1992 har dock distributionsstödet till fackbokhandeln
upphört.

årUnder de till15 stödet bokhandeln i form investeringslån harsom av
lånfunnits Lånenhar beviljat vid 168 tillfällen. jämnt fördeladeär överman

lånens ändamåltid. påEn analys tyder gåttde flesta till ombyggnadattav av
befintliga butiker. En tredjedel krediterna har utnyttjats i samband medav

överlåtelsenyetablering eller lånbutiker 11 respektive 23 %. Antalet tillav -
nyetableringar ökar under hela överlåtelselånenperioden medan tenderar att

lånen gåttminska. flesta fackboklådor fåDe har till boklå-och mycket deav
dor beviljats krediter har sedermera lagts endast 168 bokhand-7som ner av-
lar.

Bokhandelsstödet kommer huvudsakligen handeln utanför storstads-
regionerna till del. I de storstäderna har bara 168 kreditgarantier1 läm-tre av

fackbokhandel beviljade5 9 krediter till specialhandeln harnats en men av
gått storstadsområdet.till

Sortimentsstödet infördes 1985 i syfte möjlighet för bokhandelnatt attge
hållakunna bredd i utbudet. Sortimentsstödet konstruerat abon-är etten som

anslutning till distributören SeeligCo. Abonnemangennemang genom en
på någrakan nivåerväljas olika med l 000 titlar i abonnemanget.mestsom

ingårDe titlar i frånabonnemangen till skillnad i det tidigareärsom numera,
263



SOU 1995: 85

litteraturstöd.inte kopplade till titlar med statligtfackbokhandelsavtalet, Detta
Å framhållit dettadiskuterats. sidan har bris-naturligtvishar man somena en

nåtitlarna med hjälpför statligt understödda detmöjlighet detande att ut av
Å andra sidan hävdas populära-distributionsstödet.statliga att ettgenomman

bibehållakunnat bokhandeln, ochtitlar i sortimentsabonnemangenurvalre av
sortimentet för intresseradekanalen till det smalaredärigenom orten.

årligen tagit del detta90 servicebokhandlarna harMellan 80 och av av
trenden varit butikerna efter tid bliranalys visarspeciella stöd. En att att en

nivåni sitt abonnemang.djärvare
erhålla inköpstatligt stöd vid dator till1992 finns möjlighetSedan att av

tillgång avsikten varjedatabasertillbokhandeln. Genom är attgemensamma
information boksorti-komplettmöjlighet kunnabokhandel ska ha att omge

tillhandahålla enskild titel i sin butik.varjebehövaattmentet utan
på det litterära områ-m.fZ. uppohovsmänförfattare,Stödet till översättare

utlåningen folk- och skolbiblioteken.tillersättning relateraddet utgörs av
också referenslittera-utgår alltså användningen bibliotekensförErsättning av

påstickprovsundersökningefter bokut-storlek bedömsStödetstur. en
Författarfond. statligaårligen genomförs Sveriges Detlåningen, avsom

utförligare i kapitelStödet behandlas 21.Författarfonden.fördelasstödet av
också stödform.motsvarande Förlandet har sinTidskriftsutgivningen i

således ansöka produktionsstöd ochmöjlighetkulturtidskrifter finns att om
Kulturrådet ocksåkulturråd.från harStatensutvecklingsstöd satsat resurser

många årunder samlat deharpå marknadsföra detta stöd och t.ex.att
påfått bl.a. finns tillgängligkatalogstöd itidskrifter somgemensamsom en

alla bibliotek.landets
också stöd till organisa-utbetalades allmäntdel 1980-taletUnder ettaven
avskaffades juli 1986.infördes 1977 och ltionstidskrifter. Stödet
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Diagram I1.5.7 Utveckling det statliga stödet till kulturtidskrifter ochav
organisationstidskrtjñer 1 000-talsi kronor. 1994 års penningvärde.

000Antal 1 kronor
180 000 .. F
160 000 -.
140 000 --

. Stöd120 000
kulturtidsknfter.

100 000 .. EI Anslag till
30 000 organisations---

tidskrifter
60 000 årvissa"
40 000 ..
20 000 Fälg....

0

Källa: Tabell 1.5.7al Tabell 11.5.4a

11.6 Utbildning och arbetsmarknad

Den enda högre utbildningen för den vill sig skrivande i vid be-ägnasom
märkelse joumalistutbildningen. Intresset för den har ökat kraftigtär under

gångna 20-årsperioden. från tvåden Sedan utbildningen årförlängdes till tre
och blev utbildningslinje har drygt 400 registrerade ele-en egen man numera

ungefär år.150 examinerasver varav per
Intresset hos allmänheten såför skriva 13 folkhögskoloräratt stort att

ordnar skrivarkurser.
Enligt Folk- och bostadsräkningen har knappt 1 000 i Sverigepersoner

författareuppgivit yrke. Det ökning med 300är närmaresom en personer
författaresedan 1975. Mer hälften dem kodades i Folk- ochän av som som

bostadsräkningen fanns1975 i Stockholm med omnejd. Den dominansen för
hållithuvudstaden ihar sig tid inte beroendeöver ärstort atttrots man av en

pålokal musikområdet.arbetsmarknad inom ellersätt teater-samma som
någon1990 60fanns % alla författare i de storstadsregio-än tremer av av

nema.

265



SOU 1995: 85

ingårI Folk- och bostadsräkningen emellertid bara bedömerpersoner som
författarskapet den huvudsakliga sysselsättningen. Enligt Författar-äratt

förbundet finns drygt 2 000 författare i Sverige. Gruppen har ökat med ca
500 sedan mitten 1970-talet. DramatikerförbundetI drygt 400ärav personer
medlemmar. viss dubbelanslutning förekommer.En

Sammanfattande iakttagelser11.7

något konstområde står såinom traditionellt medborgarna självaInte förannat
på litteraturområdet.del de sammanlagda kostnaderna Bok-stor av som

branschen beräknas ha konsumentvärde i storleksordningen 3,5 miljarderett
olikakronor. Till det kommer allmänhetens utgifter för inköp tidskrifter.av

bokläsare har, efter under den förstaAndelen ha ökat delen perio-att av
hållit på årsnivåden, sig ganska stabil med tilltendensänom en svag

åren.minskning de Läsaktiviteten hög drygt 80 % befolk-ärsenaste av-
åretningen har läst bok det vilket högre aktivitetenär avsevärt änsenasteen

kulturområdenpå många andra undantagandes dagstidningsläsning, fono-
återkom-radiolyssnande tv-tittande. dockeller Det ärsamt ontgram- om

mande uppföljningar läsarna och vad de läser.av
någotförfattare har ökat under perioden och antalet titlarAntalet som pu-

ocksåbliceras svenska författare har ökat.av
fåttFör barn- och ungdomsböcker tycks litteraturstödet ha relativt storen

fårUngefär 20 dessa böcker i dag statligt utgivningsstöd.betydelse. % av
för UtgivningenFör skönlitteratur andelen lägre. skönlitteraturär avvuxna

från språkområdenmindre och del klassikerutgivningen särskiltären av
Kulturrådet, återkommandeberoende litteraturstöd. följt ochav som upp

låg uppnårvärderat stödets effekter, drar slutsatsen till kostnad denstatenatt
mångfaldeneffekten kvaliteten i bokutgivningen.avsedda stärka ochatt

försålda varjeDifferensen mellan tryckupplagan och exemplar enskildav
också färre titel.titel takt med fler titlar säljs exemplarIär stor. att utges per

till växande bokberg har försökt bemästra draTendensen attett man genom
följa förlagsbranschen itryckupplagoma. Det angeläget hurär ettatt noganer

förhållandesådant i till utgivning kvalitetslitteratur.läge avagerar
kulturområden vi of-Liksom flera andra enskilda kan konstatera detatt

förtydligast produktionssidan. De insatserfentliga stödet görsär attsom
för vidga kretsen intesprida litteratur och tidskrifter eller ärmottagareatt av

uthålliga innebartydliga. Upphörandet fackbokhandelsavtaletlika eller attav
automatiska distribution tilltitlarna inte längre fickde statligt stödda samma

tidigare.fackhandeln som
Översättningslitteraturen frånöversättningar engelska.domineras helt av

visssedan 1974 präglas koncentra-Utvecklingen i förlagsbranschen av en
dominerar markna-utlandsägd,förlagsgrupper,tion. Fem266 stora en nuvarav
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också tillgångenden. hos dessaDet till distributionsföretag ochär som egna
bokklubbar finns. Mindre förlag såvälhar under perioden etablerats som

mindreupphört. För de och medelstora förlagen kvalitetsutgivningmed har
det statliga litteraturstödet enligt de flesta bedömare spelat inte oväsentligen

för utgivningsmöjligheterroll och överlevnad.
påtagligtAntalet bokhandlar minskade framför allt under 1970-talet. Läget

har sedan stabliserats. Bokhandelns andel den totala bokförsäljningen ärav
mått låg.med internationella Bokklubbama har i dag fjärdedelmätt runt en av

senareårmarknaden. En tendens blivit markant kedjebildningenärsom
inom bokhandeln.

råder tillståndSedan fackbokhandelsavtalet upphörde 1992 "avtalslöst"
mellan förlagsbranschen och bokhandelsbranschen. Förlagens gemensamma

också tillståndetmarknadsföringsinsatser har minskat. Genom det avtalslösa
kedjebildningen fåttoch inom bokhandeln har de förlagenstora ettgenom

inflytande bokhandelns inköp. För medelstora och mindre förlagstörre över
fristående svårigheter. Kulturrådetoch för den bokhandeln har detta inneburit

småredovisat risk förhar i olika sammanhang de och medelstoraattt.ex. en
når tillkvalitetsförlagens titlar inte handeln.ut

åframför förlagen och bokhandelskedjoma sidanMellan allt de stora ena
fristående åbokhandlar och författarna den andra finnsoch mindre förlag,

väl dagens bokmarknad fungerar. gällerskillnader i bedömningen hur Detav
fråganockså värdet det statliga litteraturstödet inklusive prispressen,av om

förlagen relativt kritiska.där de större är
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Folkbibliotek12

Biblioteksoinrâdet karaktäriseras av

folkbibliotek,omfattande nätett av-
skolbibliotek,omfattande nätett av-

depåbiblioteklånecentraler stödjandeochlänsbibliotek, som-
funktioner,

specialbibliotek privatafinansierade forsknings- ochstatligt samt-
företagsbibliotek,

lånför medier mellan bibliotek, den s.k.väl utvecklat systemett av-
lånekedjan,

biblioteken,befolkningen besökerandel istor somen-
lånaskaffa lästvanligaste bokde ärsätten att attatt ett manenav-

bibliotek,den
utlåning läsning bibliotek,facklitteraturökande andel samtaven-

folkbiblioteken i riktningpågående uppgifterna förbreddning aven-
inforinationscentra,funktionenmot som

huvudsak-bidrag till folkbibliotekenekonomiska äratt statens av-
stimulerande karaktär.ligen

förintresse bibliotekBefolkningens12.1

vad vi finna, inte direktför besöka biblioteket kunnatIntresset är,att upp-
tillhör de frek-biblioteksbesökkan vi konstateraDäremotmätt. att en av mer

kulturaktiviteterJämfört med andrafritidsaktivitetema för befolkningen.venta
vanligast.biblioteksbesök absolutär

också, kapitel deframgick i ll,låna bibliotekbokAtt är ett avsomen
befolk-tillgång 40 %skaffa till böcker. Detvanligaste sig ärsätten att av

bibliotekJlånat Det vis-året deläst bokningen det ärsenaste somensom
biblioteketbesökersåväl överhuvudtagetfler läser böckerserligen somsom

lånatår något andelen befolkningeni ärendeunder loppet ett somavmenav
mått för bibliotekens grund-intressetför läsning härhem böcker tas som

uppgift.läggande

1 detalj: Tema LitteraturKulturbarometem iNylöf G 1990:Nordberg J
medRadio/PUB i samarbeteInformerar IV Sverigesbibliotek. PUBoch

269kulturråd.Statens
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12.2 Bibliotekens utbud

12.2.1 Fasta lokaler och uppsökande verksamhet

viktigtEtt drag i folkbibliotekens årenutveckling de 20 kan beskrivassenaste
kondensering. Det mycket utlåningsstationerantalet filialer ochstorasom av

skiftande kvalitet har reducerats parallellt med omfattningen de lokalaatt av
tillgångenboksamlingama har ökat och till alternativa medier i bibliotekets ut-

bud breddats.

Diagram 12.2.1 Utveckling antal biblioteksfilialer.av

Antal filialer
2 000

8001
600l

l 400
1 200
1 000

800
600
400
200

O
D O Öl 1h OO 01 C0F4I l 00 OO OO O O OC O O 0 ON O O Ov-a .q -4 -4 v-i .-1 u-u um

Källa: Tabell 12.2. 1a

20-årsperiodenUnder har 1 000 filialer utlåningsstationerochnärmare
försvunnit samtidigt den sammanlagda veckoöppettiden vid biblioteksñ-som
lialerna har mångaökat. Det betyder små,de utlåningsstatio-sällan öppna,att

minskat förmåni antal till för filialer med omfattande service ochnerna mer
öppethållande. bådaökat årensDe biblioteksstatistik tydersenaste att

denna trend brutits och åter.veckoöppettiden minskarnu
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Utveckling genomsnittligt veckoöppet vintertid vid12.2.2Diagram av
biblioteksfilialenta.

Timmar/vecka
l 8
16
14
12
10
8
o
A
N
0

Tabell l2.2.1aKälla: Tabell 12.2.2a

utlåningsstationersmå avvecklats har antalet kommunerParallellt med att
början fanns bokbuss i fjärdetillgång ökat. I periodenstill bokbussmed var

kommun.bokbusservice i drygt Ettfungerarkommun. I dag sätt attvarannan
flera delar buss.service har varit kommunerrationalisera denna att samma

från någonadministrationenbokbusservice skötsmed30 kommunernaI av
kommun.annan

också på uppsökande verksamhet olika slag.Folkbiblioteken har satsat av
vård-för läsning inom förskolan, ochplacera böckerharMan utattsatsat

på arbetsplatser. För den sjuk ellerolika är sättannatsamt somomsorg
låna frånmöjlighet folkbiblioteketfinnsbunden till hemmet att genom ser-

Inriktningen den uppsökande verksamheten harvicen Boken kommer". av
gångna årenlångsamt mätningarna startade 1978.förskjutits under de -

förskolan medan in-andel i dagProportionellt större satsasav resurserna
sjukvården sjukhusverksamheten dock deninom reducerats ärsatserna -

årsverkenomfattande i räknat.mest
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Diagram 12.2.3 olkbibliotekensF uppsökande verksamhet. Antal kommuner
erbjuder och antalservice individer erbjuds den.som som

Antal kommuner
Antal individer som300

kunde få service 1993
|ê---Ii.27 Äldreomsorg250 I

111 100 st

:D--Förskola/
fritids
307 287 st

Arbetsplatser0
170 991 st

-Ojsjukhus
50 33 816 st..

0 : : : : :
oo v cxx m.-l OO 00 OO ON OO O ON O O

Källa: Tabell 12.2.3a

nedgångenDen kraftiga för sjukhus mellan 1990 och 1993 förklaras attav
ÄDEL-reformen.äldrevården omorganiserats 1992 Statistiken ärgenom

därför inte jämförbar tillbaka i tiden.

12.2.2 Bibliotekens bok- mediebeståndoch

lånekedjanTack har låntagarenden svenske utbud litteraturettvare enormt av
till sitt förfogande. Totalt inrymmer de svenska folkbiblioteken drygt 45
miljoner bokvolymer. Skolbiblioteken ha 30 miljoner enheter. Detuppges ca

påpekasbör dock det kritik den uppgiften. Kritikernaatt rests emot attmenar
delar bokbeståndskolornas inaktuell, gallringsbarär litteratur.av

Forskningsbiblioteken har enligt tillgängliga statistiksenast närmare
670 000 hyllmeter böcker, vilket med försiktig omräkning innebär ytter-en
ligare 35 miljoner volymer.närmare

Mediebeståndet de folkbibliotekensvenska såvälutgörs trycktaav som
audio-visuella medier. De tryckta medierna alltjämt helt dominerandeär men
tillväxten med avseende talböcker och fonogram har varit tydlig de senaste
decennierna. På år har tillgången videogramäven ökat. I Sverigesenare
finns inte till frånskillnad i Norge och Finland avtal med public service-tele-
visionen tillhandahållande på kassett till allmänheten,om av program men
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ändå såvälbibliotek traditionellavissa har Videofilmer itv-program som mer
Även tillgångensitt medieutbud. den mycket blygsamma till konst i bibliote-

mediebeståndkens har ökat under perioden. En viss stagnation har inträtt de
åren.senaste

beståBokbeståndet till tredjedel barnböcker. De 20senasteuppges en av
åren beståndbiblioteken förstärkt sitt barnlitteratur nyför-har attav genom

sådanatill 40 % böcker.nästan utgörsvärven av
beståndet fördelar facklitteraturUppgifter hur det resterande sig mellanom

fastaskönlitteratur för saknas i statistiken. Bibliotekens boksam-och vuxna
referenslitteratur mindre 5 % boksamlingarna.lingar i form utgör än avav

gångna åren.Andelen har inte förändrats under de 20
skolbiblioteken ungefär 15 uppslags-statistiken %I över uppges vara

facklitteratur. Endast tredje bok i skolbiblioteketböcker och hälften ärvar en
skönlitterär bok.

Mediebeståndets utveckling vid folkbiblioteken.122.4Diagram

OOOvolymerAntal 1
50 000 .-
45 000 "- -..
40 000 -q.
35 OOO.-
30 000 . D Bokbestånd

00025
I AV-medier

20 000 -
15 000 -
10 000 -

0005 -
b b hi0

uppgift saknas.
Tabell 12.2.4aKälla:

mediebeståndet måste kompletteras med informa-Uppgifter bok- ochom
nyförvärv och gallring för bedömning kvaliteten ska kunnation att en avom

statistiken inga uppgifter folkbibliotekenstillgängligaDengöras. omger
bokbeståndet förvarasvi ungefär 15 %gallring medier. Däremot vet att avav

föråldratmånga andel ellerSkolbiblioteken i fall ha högi magasin. anses en
utslitet material.
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Diagram 12.2.5 Nyförvärv böcker vid folkbiblioteken.av

Antal l 000 volymer
2 500 ..

2 000 ..

1 500 ..

1000--

500 .

0-
DVi O Öl ih OOl l OO OO OOO O O O Ch Ol v31 vä v-l 1 I

Källa: Tabell l2.2.5a

Vi kan konstatera antalet nyinköpta böcker till folkbiblioteken har min-att
skat sedan hälften 1980-talet. Uppgifter titelbredden tydersenare av om
emellertid någotdenna har ökat under period. Det betyderatt attsamma
variationen i folkbibliotekens utbud har ökat under perioden fler titlar,genom
fler olika AV-medier och ökat antal tidnings- och tidskriftsprenume-även ett
rationer. Samtidigt vissahar det minskade antalet exemplar nyinköptaav

efterfrågadsvårareböcker gjort lånadet snabbt kunna aktuell och litteratur.att
Uppgift hur andel nyförvärven skönlitteratur saknasärstor ty-om av som

återkommandei den statistiken. I studie folkbibliotekensvärr inköpen av av
skönlitteraturnyutgiven kunde konstatera bibliotekens inköp tillattman ca

två tredjedelar vad kunde klassificeras kvalitetslitteraturär medansom som en
tredjedel nyförvärven utgjordes underhållningsgenren.böcker i Detta ärav av
ungefär förhållandettill underhållningslitteraturmellanomvänt och kvalitets-
litteratur i bokutgivningen.

2 Lindung Y 1989: Lånen, författarna, folk och skol-pengarna om-bibliotekens utlåning skönlitteratur. DIK-förbundet Lindung Y isamtav
274 DIK-forum 1991:6.
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12.2.6 Nyförvärv AV-medier vid folkbiblioteken.Diagram vissaav

Antal enheter
90 000 --
80 000 ...
70 000 -
60 000 -

I Talböcker50 000 -
40 000 D Fonogram.
30 000 .
20 000 .
10 000 -

0 .
hlD O Öl OO COV V1 v-O O ONOO OO 00l l l ON O ON ON CCh O O O
v-a .-4u-u .-4 -o .-4 v|u- .-

12.2.6a Tabell 12.2.5aKälla: Tabell

nyförvärv talböcker 1988 sammanfaller delviskraftigt ökade antaletDet av
talboksbeståndetmålmedvetna satsningar förstärkamed period attaven

1985/86 och 1989/90 fördeladeslänsbiblioteken i landet. Mellanvid samman-
från punktskriftsbiblioteket till läns-Tal- och13 miljoner kronorlagt drygt

talböcker. motsvarande satsning,för inköp Enbiblioteken bidrag av mensom
Åralltsånågot års inom folkbiblioteken. 1988fördröjning kanmed ärnoteras

återtoppår nyförvärven minskar.periodens varefter

12.2.3 Bibliotekens övriga tjänster

Även tillhandahållagrundläggande uppgift för folkbiblioteken är attom en
hemlån flesta bibliotek till-har uppgifterna successivt vidgats. Deböcker för

tidningarhandahåller omfattande utbudläs- och studieplatser, har ett avman
många också behoven för invandrare. I allttidskrifter vilka i fall täckeroch

fungerabiblioteken i riktningutsträckning utvecklasstörre attmot som
viktig i den folkom-spelade rollinforrnationscentraler. Man senastet.ex. en

information ierbjuda bredmedlemskap i EUröstningen attgenom enom
Många datatekniken i ökande omfattning och alltfrågan. bibliotek använder

Specialtjänstervidgad infonnationsservice.fler erbjuder allmänhetennu en
synskadade,inläsningstjänst förinom bibliotekenfinns är utrust-t.ex.som

för släktforskningning m.m.
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Biblioteken ocksåhar kommit fungera kulturcentrum mångaiatt som
kommuner. biblioteketsI lokaler ordnas utställningar olika slag och ettav
omfattande utbud kulturprogram i samarbete med bl.a. studieförbunden.av

12.3 Befolkningens utnyttjande bibliotekav

Mått utnyttjande biblioteken finns två slag. Det viktigtär dessaav attav
inte blandas Dels produceras årligen statistik medielån.översamman. en
Detta statistik bl.a. ska liggaär till grund for biblioteksersättningen tillen som
författarna, också tjänar måttflera på bibliotekensettmen som som av pro-
duktion.

måttetDet andra individorienterat.är såledesMan besökaremäter och lån-
inte i första mångahand hur böcker lånar ellertagare hur ofta lå-man man-

bok. Besöksstatistiken sedan börjanär 1980-talet kontinuerlig.nar en av
Tyvärr saknas motsvarande låntagare.statistik Därför kan vi inte stude-en av

förskjutning skett tid i hur andelöver biblioteksbesökamara storom en av
också lånar eller flera böcker. En slutsats kan dra statisti-som en som man av

ken dock biblioteksbesökenär i allt utsträckning syftaratt större till änannat
bära med sig bok hem för läsning.att en

Medielånen1 2 .3. 1

Folkbibliotekens utlåning

Folkbibliotekens utlåning mycket kraftigtväxte under 1960- och 1970-talen
för sedan uppvisa viss nedgång under l980-talet. I börjanatt 1990-taleten av
har kurvan och uppgångvänt har skett.nytt en svag

Diagram 12.3.1 Bokutlåning I 000-talsi volymer 1967-1993.

Antal 0001
80 000 ...
70 000 -
60 000 -
50 000 .
40 000 .
30 000 -
20 000 .

Ol D ONm VN lf OO bl COv-O l l F l OO OOO OO O ChO O O ON O O ON O O O Ou-u Fu v-a t-u u u-n u p-n u w- pa
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utlåningen olika Medan totalbilden vi-varierar mellan län.Utvecklingen av
utlåningen finnsnedgång folkbiblioteken under 1980-taletpå för vidsar en

uppåtgåendeuppvisat trend. Detden periodenslutetdet län mot ensom av
län. länVästerbottens DessaHallands och Gotlandsgäller Kronobergs, samt

utbildade bibliote-också kraftig tillväxt antaletmycketkaraktäriseras avav en
sig här20-årsperioden ökningar 100 %. Detkarier under över rör om-

utlåningsstationer fåmed biblioteka-omfattande antalhafttidigarelän ettsom
sent.relativtsitt bibliotekssystemstruktureratanställda ochrier omsom

20-årsperioden gällt barnböckerhemlån helahar underandelenDen största
båda andrautlånad omfördelning mellan delitteratur. En40 % alldrygt av-

inträffat successivt underskönlitteratur harfacklitteratur ochkategorierna --
delrelativt mindreså kommitskönlitteraturentid utgöraattatt avensamma

utlåningsvolymen.

skönlitteratur förmellan barnböcker,fördelning12.32 UtlåningensDiagram
facklitteratur.ochvuxna

%
45

40

35

30 I barnböcker
25

El skönlitteratur vuxen
20

I facklitteratur vuxen51

10

5

0

l2.3.2a Tabell 12.2.5aKälla: Tabell

liggerutlåningen i de stickprovklassificerarFörfattarfondSveriges som
året klassifice-lån har00080författarersättningen. Drygtgrund förtill om

lånenhuvuddelenliggerklassiñkationssignum. Inteefter oväntat av un-rats
fackkatego-någon övrigadeinteskönlitteratur. DetH-signum, dvs. ärder av

fackområden inomlånlånen. inom ärVanligast%samlar 5rierna avavsom
mångakategoridennanäringsväsen Q. InomEkonomi ochkategorin ryms

hushåll.ochhobbys, hemfaktaböcker kring olika
AV-lå-lånas biblioteken.böckerframgår första handdet iSom är som

under helaökatUtlåningen talböcker harkraftig tillväxt.dock iär pe-avnen
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rioden och de och fonogramutlåningen med undantag för 1993 försvarar un-
gefär lika andelar den AV-utlåningenstora medsammantagna varderaav

Årdrygt miljoner lån år.1,7 1993 har tydlig förskjutning skettper en som
innebär kraftig ökning talboksutlåningen och kraftig minskningen av en av
fonograrnutlåningen. Ett generationsbyte skivspelare i befolkningen till CDav
kan bidragande nedgångenorsak till fonogramlån. En hypotes tillvara en av
ökningen talboksutlåningen genombrottetär for kassettbokenatt kanav av-
spegla sig i statistiken. Den bildkonst biblioteken införskaffat tillsom arto-
tekverksamhet inga spårsynliga utlåningskurvan.sätter i

IDiagram 2.3.3 Utveckling antalet från folkbiblioteken.av

Antal I 000 enheter
3 000 -.

2 500

2 000 I Talböcker

EIFonogram5001

ÖvrigaI
1 000 AV-medier

500

OC0 O Öl OO Nlf VI-il I l OO OO OO O O OO O O O O ON O O O.-1 .-4 I-l u-c u-u nu -u Il F-i

Källa: Tabell 12.3.3a Tabell l2.2.5a

Lån från skolbiblioteken

Utlåningen vid skolbilioteken gått bådehar och under den period viupp ner
kan redovisa. Huvudtrenden har nedåtgåendedock varit med starken upp--
gång mellan 1991/92 och återstår1992/93. Det i kommande uppfölj-att se

ellerningar beståendedenna trend blir tillfällighet.utgörom en
lånandeMinskat åldermed ökad tydligt i utlånings-skolbibliotekenssyns

Två åldernstatistik. årbarn i 9-14 påhar varit skolbiblioteket dettreav se-
året utlåningen frånoch skolans boksamlingar omfattande under denaste är
skolårenförsta fram "bokslukaråldemoch 12-14-årsåldem. Påt.o.m.

gymnasienivå hemlån frånhar antalet skolan sjunkit drastiskt ungdo-utan att
biblioteksbesök minskat i motsvarande utsträckning. Det blir fr.0.m.marnas

ålderdenna folkbiblioteken får för boklånendel i stället försom svara en av
skolan.278
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skolbiblioteken.medielånen frånUtveckling12.3.4Diagram av

volymerl 000-tal
30 000 -.

|:lLåg- och25 000 gmellanstadie-
skolor

20 000
Grundskolor
med alla

15 000 stadier

i Högstadie-10 000
skolor

5 000 Gymnasie-
skolor

O
TotaltIO 41OOl xx ÖlOO OOIO ON

.-4.-

Tabell 12.3.4aKälla:

utlånade litetböckernakategoriseras deskolbibliotekenInom ett annor-
har emel-1970-taletfolkbiblioteken. Sedan slutetmedjämförtlunda sätt av

kommitungdomför barn och utgöraskönlitteraturlertid andelen att en
har iskönlitteratur förutlånade böckerna ochandel de ävenökande vuxnaav

förminskning barn-klarnågon mån andel. kanökat sin Däremot man se en
såledestecknade serier. Trendenfacklitteratur ärungdomsanpassadoch samt

frånutlåningen folkbiblioteken.ideninte densamma som
förhållande folkbibliotekensboksamlingar i till ärSkolbibliotekens satt

placerade iboksamlingardelar skolans ämnes-debatt. Stora ärunder egnaav
beståndet ifrågasatts. Studier har visataktualiteten i harochoch klassrumrum

skolbibliotek integreras.då folk-vinnaren ochframför allt skolan äratt

forskningsbibliotekLån från

med högskolesystemeti taktregionaliseratsForskningsbiblioteken har ut-att
finansi-sinhögskolebiblioteken harbiblioteket ochi landet. Kungl.vecklats

högskole-det svenskaGenomutbildningsbudgeten.statligaering via den att
avvägningensina anslag hardisponerafriheti dag har attstor av re-systemet

för högskolorna.angelägenhetblivit lokalforskningsbibliotekenför ensurser
folkbiblioteketlösningarPå håll otraditionellatillämpasdel attt.ex. genomen

bokförsörjning.för dessfrån förfår högskolananslag ävenatt svara
utlåningsverksam-omfattandeförekommerhögskolebibliotekantalFör ett

279finner videtta slagfjärrlån. omfattande verksamhetenDenhet mest avgenom
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vid Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet med vardera 30 000-50 000
utlånade enheter i form fjärrlån.av

För täcka kostnaderna för tjärrlåneverksanrhetenatt har avgifter på fjärrlån
mellan bibliotekssystemen och mellanäven de olika forskningsbiblioteken
diskuterats. Fr.0.m. budgetåret 1995/96 har regeringen tillfört Kungl. bib-
lioteket särskild avsedd kompensera de ökandeatt omkostnademaen resurs
vid bibliotek med nettoutlåning.stor

l2.3.2 Biblioteksbesökare

Data biblioteksbesökareöver i befolkningen visserligen insamladeär i olika
tidsintervall och med olika befolkningsdeñnition, ändå god bildmen ger en

läget. Data tyder det skedde tydlig ökningatt biblioteksbesökar-av en av
andel i befolkningen under 1970-talet varefter nivån i början 1980-taletnas av

befolkningenstabiliserades på drygt 60 % vilket drygt 4,5motsvararav
årligamiljoner besökare biblioteken. Denna siffra gäller besök alla slags

bibliotek, således inte bara folkbiblioteken. Det finns tendens till litenen en
minskning andelen biblioteksbesökare mellan slutet 1980-talet till bör-av av
jan 1990-talet troligen har sin förklaring i undersökningarna harav attsom
arbetat åldersgränser.med olika

Diagram 12.3.5 Andel befolkningen besökt bibliotek underav som senaste
året.

% befolkningenav
70
60

50

40

30

20
10

0
O OO FON Ovu .-4

frånbefolkningen år ingår.ll
befolkningen från år ingår.16

* befolkningen från år ingår.9
Källa: Tabell 12.3.5a
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på olika biblioteksstyperBesök

många små utlåningsstationerfilialbibliotek ochParallellt med med be-att
öppettider avvecklats har, tidigare folkbibliotekengränsade nämnts, sat-som

såväl vårdolika slags uppsökande verksamhet inom ochsat omsorg som
ändåindividemas perspektiv det i folk-i arbetslivet. Ser vi detta ärute ur

lånatallra flesta har sin bok eller dragitbibliotekets lokaler de nyttasomegna
Övriga må viktigövriga tjänster. serviceställen källabibliotekets utgöra enav

för faktiskt utnyttjar dem, det flertalettill bokförsörjning dem storasom men
ändåbiblioteksutnyttjare förlägger sitt besök till bibliotekens lokaler.egna

det året 1988/89.123.6 bibliotek besöktsTypDiagram senastesomav

Folkbibliotek

Skolbibliotek

Arbetsplats-/
Företagsbibliotek

Forsknings-l
lnstitutionsbibliote

årbefolkningen 9-79%Lån från bokbuss/- av
bil

20 30 40 50O 10

l2.3.6aKälla: Tabell

biblioteketmiljoner människor besöktVi har tidigare konstaterat 4,5att
dåår. miljoner människor har besöktflesta dessa, 3,5under De ellerett av

skolbarn ochhuvudbibliotek filialer. Drygt 1 miljonfolkbibliotekets eller
året. 300 000Knapptvarit i skolans bibliotek dethar senasteegnavuxna

såvälkan in-företagsbibliotek. Detmänniskor har besökt arbetsplats- ellerett
för tjänste-bokbestånd tillgängligt inomarbetsgivarennebära gör ramensom

folkbibliote-arbetsplatsenboksamlingutövandet placerats avsomsom en
lånat folkbib-hem böckerUngefär deket. 150 000 att sompersoner uppger

uppgivitpå har200 000placerat arbetsplatsen. Knapptlioteket attpersoner
specialbibliotek.något ellerlandets forsknings-de besökt av

bibliotekAnledning till besök på

Även aktivi-lånar återlämnar böcker andrade flesta besökare eller ärallraom
281vanligt, främst handlarockså biblioteketvanliga. läsamycket Att ärteter
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det tidningsläsning. mångaMen kommer också till biblioteket för de kul-om
ordnas.turprogram som

låna ljud-Att och bildmedier biblioteken tycks fortfarande vara av un-
derordnad betydelse, andelen AV-lån frånökar, lånen2 % 1976 tillmen av

lån7 % samtliga expedierade 1993.av

ÄrendenDiagram 12.3. 7 sambandi med biblioteksbesök 1988/89.

Lånat/lämnat
böcker

Läst tidn/tidskr

informationSökt

Besökt evenemang
Lånat/lyssnat
skivor/band

Lånat/sett video
Bedrivit

släktforskning

Annat 2 % befolkningen år9-79av
n 1 l |I I |

0 10 20 30 40 50

Källa: Tabell l2.3.7a

Besökare olika åldrari

En de särskiljande faktorerna pådet gäller besök ål-biblioteknärmest ärav
ålderder. Ju lägre desto andel har besökt biblioteketstörre detav gruppen-

året.3senaste
Från barnaårtidiga och till mellanstadiets slut besöker barnen bibliotekupp

i mycket utsträckning och dessutom tämligen ofta. Det 93 % barnstor är av
årmellan 3-8 har varit biblioteket året.det flestaDe barnsenastesom un-

ålderårsder 9 besöker biblioteket i sällskap sin familj,med daghem ochmen
skola blir den allt vanligare följeslagaren äldre barnen blir. För de mindre

ocksåbarnen gäller föräldrarnas utbildning tycks spela relativt mindre rollatt
för besök biblioteket vad fallet i olika utbildningsgrupperän blandärsom

Ett barn har varit sagostund biblioteket dettrevuxna. av som arrangeras av
året.senaste

3 Filipson Nylöf SmåbarnensL G 1994: kultur- och mediebaromerer
år.1992. M.fl. Sveriges Radio/PUB kulturrådoch Statens samt

Nylöf KulturbarometernNordberg J G 1994: perioden juli I99I-juni
282 år.1993. M.fl. Sveriges Radio/PUB kulturråd.och Statens
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Från års ålder påungefär 15 besöken bibliotek och faller därefteravtar
åldersgrupperkontinuerligt äldre studerar. Den avgörande skillnadenman

tonåringar respektive inte besöker biblioteketmellan äldre besöker ärsom om
går också tonårende fortfarande kvar i skolan eller Det under skill-är som

flickors biblioteksvanor först börjarnaden mellan pojkars och skönjas. Denna
dåiakttas sedan 1980-talet mätningarna inleddes.skillnad har kunnat

månaden3.8 Andel biblioteksbesökare året och12. iDiagram senaste senaste
Förändring under 10 år.åldersgrupper.olika

befolkningen% av
100 oBesökt.. senaste ar
90 månad:respektive
80

I år1983-8570
60 El år1991-93
50

I1983-85 mån40
30 I mån1991-93
20
10
0

Tabell 12.3.8aKälla:

tjugoårsåldern minskar andelen biblioteksbesök och här visarI början av
förvärvsarbetan-också utbildningsskillnader mellan studerande ochsig klara

två inte varit biblioteket allsHela fem ungdomar harde ungdomar. un-av
fem.året- några år i deras liv de Barabara tidigareder det senaste var en av

besökt biblioteket denförvärvsarbetande ungdomar har15 % senasteav
eftergymnasial utbildning. Ungdomarmånaden, med55 % ungdomarmot av

småbarn går bibliotek20-årsåldem i mindre utsträckninghari ärsom egna
små så flitigatanke barntyckas överraskande medövriga, vilket kan äratt

så småZO-åringamas i regelbarnbiblioteksbesökare. Förklaringen ärär attatt
börjat besöka biblioteket.de inteännu

under loppet10-årsperiod pensionärerhar andelenSett ettöver avsomen
åråldersgruppen 25-44 harår besökare ibiblioteket ökat medanbesöker

3-8-åringarnanågot. de mindre barnen,förändringminskat En är attannan
minskning med 12också går detsällan bibliotek är procent-enmer -

enheter.

283
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Parallellt med biblioteksbesöken åldermed ökande minskar ocksåatt avtar
andelen i befolkningen läst lånatsbok biblioteket.personer som en som
Bland de skolbarnen förekommer läsning lånade böcker vadänyngre mer av
besöken folkbiblioteken förklarar skolbibliotekslån före-ävenattgenom
kommer.

Diagram 123.9 Andel biblioteksbesökare, låntagare och låneboksläsare se-
året åldersgrupper.olikainaste

% befolkningenav
100 -.
90-- 81
80--71 71
70 .p 59

5360 50-.. 49
4450 -. 3938

40 31.- 29 29
30 -
20 -
lO -
0 .

9-14 15-24 25-44 45-64 65-
år år år år år

I Lånat IBesökt bok Läst biblioteksboken en
folkbiblioteket bibliotek

Källa: Tabell 12.3.9a

Skillnader mellan och kvinnormän

frågaSkillnader mellan och kvinnor i besök bibliotek börjarmän om
framträda tonåren. småbarnsåreni slutet skolåldernUnder och i besöksav
biblioteket likai ungefär utsträckning pojkar och flickor. allaI andrastor av
åldersgrupper pensionsålderntill och utbildning kvinnor där-äroavsettupp
efter i utsträckning biblioteksbesökare.större än män

årBland 25-44 skillnaderna framför allt tydliga mellan kvin-ärpersoner
och med gymnasieutbildning. Drygt 40 % medmän avslutadmännennor av

gymnasieutbildning har varit biblioteket åretunder det 60 %senaste mot
kvinnorna motsvarandemed bakgrund.av

284
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Utbildning och facklig tillhörighet

Utbildningsnivån har, redan betydelse för biblioteksbe-andelenantytts,som
Såvälsökare. bibliotek arbetsplatserna, vilka tidigare kannämntssom vara

olika slag, forskningsbiblioteken besöks i utsträckningstörstav som av per-
förhållande ocksåmed eftergymnasial utbildning. Samma gäller folk-soner

mångabiblioteken, i antal räknat det ungefär lika besökare med för-ärmen
eftergymnasialgymnasial med utbildning besöker folkbiblioteken.som som

ungefär 75 med eftergymnasial utbildningMedan % besökerpersonerav
år detbiblioteket under bara under 40 %ärett strax utanav personer gym-

nasieutbildning det Man bör emellertid tänka det före-gör attsom samma.
ålder måttvarförligger korrelation mellan och utbildning andra kanhög

komplettera bilden.

året12. 3.10 Biblioteksbesök fördelade efter fackliga hu-Diagram senaste
Jämförelse mellan 1982/83 1990/91.vudorganisationer och kön. samt

%
90
80
70
60
5O

befolkningenHela40
SACO-kvinnor30

SACO-män/20 TCO-kvinnor
10 TCO-män

LO-kvinnor0
LO-män

Källa: Tabell 12.3.10a

andelen besökare för olika yrkesgrupper eller medTittar man grupper
tillhörighet- variabler har starkt samband med varandraolika facklig som -

mönsterf facklig ochframträder tydligt Inom varje LO, TCOett grupp
utsträckning besöker biblioteken. HögstSACO kvinnorna de i störreär som

4 kultur och fritid. Del 1-3. EttLindgren Nelander S 1993: OmV
frånförhållandena vid 990-talets början.faktamaterial I Rapporterom

285vid baserad bearbetningar SCB/ULF.löne- och arbetslivsenheten LO av
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andel biblioteksbesökare finner vi hos SACO-kvinnorna, där 83 % besökt
åretbiblioteket det och den lägsta hos i LO-kollektivetmännen därsenaste

38 % besökt biblioteket.
blirMönstret i detsamma studerar de yrkesarbetande utifrånstort sett om

dåtjänsteställning. Om vi vänder perspektivet och tittar samtliga yrkes-
någon gångarbetande besökt biblioteket månadunder ungefärärsom en

25 % besökarna arbetarkvinnor, 15 % manliga arbetare, drygt lO %av
kvinnliga lägre tjänstemän och knappt 20 % mellanhöga kvinnliga tjänste-

Manliga och kvinnliga högre tjänstemän, mellanhöga tjänstemänmän. samt
lika delar, knappt 10 % besökarna. Minstutgör lägreärstora av gruppen

manliga tjänstemän mindre 5 % de yrkesarbetandeutgör be-änsom av som
gång månaden.sökt biblioteket minst i jämförelse årEn med resultaten lOen

tidigare visar det främst manliga tjänstemän förändrat sina biblio-äratt som
teksvanor och i mindre utsträckning besöker biblioteket, särskilt gäller detnu
ofta-besökama.

Biblioteksbesökamas fördelninggeografiska

Biblioteken tycks utnyttjas efter i bor imönster änstort sett samma var man
undantag5.några få Biblioteken i Stockholmsregionenlandet med har en

mindre andel besökare bland bam och ungdomar genomsnittet för landet.än
pensionärer har uppsökt biblioteket iStorstädernas utsträckningstörre än

regioncentralångt ifrånbelägnaandra pensionärer. I kommuner kanärsom
högreockså iaktta de välutbildade i klart utsträckning utnyttjar biblio-attman

vad med till och med avslutad gymnasieutbildningteken gör.än personer upp
Örebro åldernregional kulturundersökning i län intervjuades iI urvaletten

biblioteksvanonöår tillfrågadesina 61 besökt16-74 bl.a. % de haravom
gång året. pådet Hälften dessa har varit biblio-biblioteket minst senaste aven

gånger ålderrelaterade till och könteket eller Vanorna heltstämmersex mer.
riksdata. de besökt biblioteket har den övervägandemed Avöverens som

fjärdevarit huvudbiblioteket i sin kommun. Var biblioteksbe-majoriteten
biblioteksñlial bokbuss och arbetsplats- eller sjuk-sökare har varit eller

tio biblioteksbesökare. Besökhusbibliotek besöktes drygt överav en av
liten utsträckning. Till stadsbibliote-förekommer i mycketkommungränsema

Örebro från i länet enbart studerandei söker sig Övriga kommunerket nästan
ingår i undersökningen blirEftersom barn inteandraoch yngre personer.

utlåningsstatistiken.annorlunda i Barabesöksärendenafördelningen änöver
lånlånat fackböcker eller speciallit-barnböcker. Vanligastfyra har är aven av

5 från perioden 1983-1991,särskild analys dataKulturbarometern av
data.opubliceradeSR/PUB,

Örebro6286 Kulturprofiler län.1993: iSCB
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lånföljt skönlitteratur. Drygt har besökt biblioteket förteratur treav av en av
läsa dagstidning eller tidskrifter.att

ÖrebroUngefär hälften biblioteksbesökarna i län har kunnat preciseraav
önskemål hur det lokala biblioteket skulle kunna förbättras. Vanligast ärom
önskemål fler och fackböcker följt önskemål kringtättom nyare av samma
skönlitteratur.

12.3.3 Förändrade vanor

genomgången utlåningsstatistikenSlutsatsen individ- och blir ande-attav av
biblioteksbesökare ökade kraftigt årenlen under 1970-talet fram till de första

på nivån hållitvarefter il980-talet sig stabil och hög. Skillnader istort sett
ålders- påverkatsbesöksmönster för olika eller utbildningsgrupper har ganska

20-årsperiodenlitet förunder med undantag ökningen i pensionärsgruppenatt
något åldrar.inträffade i övriga undantag finnsEtt och det gäller deänsenare

år gårmindre barnen. Jämför besöksutnyttjandet tio tillbaka 3-man
8-åringarna visserligen i lika utsträckning biblioteket undernästan stor

år, årantalet besök minskatloppet har kraftigt.ett perav men
hemlån individ har däremot minskatAntalet under 1980-talet vilketper ger

bokutlåningvolymminskning bibliotekens med miljoner10närmareen av
någotflera frågan gårenheter. Skälen till detta kan och entydigtvara svar

inte finna i befintlig statistik. tyderInget andelen läsare i befolk-att att
ningen skulle ha minskat. orsak iställetEn kan antalet biblioteksbesökattvara

färre år.för den enskilda individen under loppet En förkla-är ettnu av annan
ring kan bibliotekens minskade bokinköp i kombination med ökad ti-attvara

fåsvåraretelbredd har gjort det vissa attraktiva titlar biblioteket.att tag
biblioteksbesökenEn tredje förklaring kan faktiskt såändrat karaktärattvara

lånasyftet i mindre utsträckning hem boken i stället läsningenäratt utanatt
biblioteket.sker direkt En fjärde förklaring skulle kunna iattvara man

tidigareutsträckning köper nyutgiven litteratur aktuell försälj-större än -
sådanningsstatistik dock inget entydigt stöd för teori. Massmark-ger en

nadslitteraturen saknas dock i statistiken.

Några12.3.4 internationella jämförelser

frånuppgifter biblioteksbesök tämligen färsk,Vi har om en gemensam un-
länderna.7 intedersökning i de nordiska Undersökningen omfattar barn upp

nivåernaårtill 15 varför generellt blir lägre siffrorna i övrigt i detta kapitel.än

7 Norden, Nordisk statistisk skriftserie 62. Köpenhamn,Kulturvanor i nr
2871993.
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Enligt denna undersökning har Finland den högsta andelen befolkningenav
tvåbesökt bibliotek finländare har gjort året.besök dettre senastesom av-

Sverige och Danmark delar andraplats med i genomsnitt drygt hälftenen av
åldrar.befolkningen i aktuella någotIsland har lägre andel biblioteksbesö-en

kare med knappt hälften befolkningen och Norge slutligen nivån tvåav av
fem i befolkningen besökt biblioteket. Skillnaden mellan och kvin-mänsom

återfinner vi i samtliga nordiska länder liksom ålderskurvan.den fallandenor
källasfransk frånEn lämnar data 1989 och betydligt sådana.lägre Bara

befolkningen23 % där 15 eller äldre har besökt biblioteket det senasteav
året åtminstone gång månad.och endast 15 % har varit där Medan deten per

lånai Sverige vanligare böcker bibliotekär och bekantaän vänneratt ärav
förhållandet i Frankrike det Nästan halva den franska undersök-motsatta.

lånat någonningsgruppen de böcker bekant utanför hemmet detattuppger av
året alltså så mångadubbelt besökt biblioteket.senaste som-

publikation9 Europarådetsnyligen utkommenI examinators-en uppger
knappt nederländare inskriven vid bibliotek, därärtreatt ettgrupp en av som

avgiftsbelagd service, och 20 den befolkningen% "använ-är att vuxnaen av
der biblioteket". drar här slutsatsen det höga utnyttjandetMan i Nordenatt

lånenjämfört Nederländernamed i kopplat till de avgiftsfria i de nordiskaär
länderna.

från EuroparådetsI den svenska datarapporten expertgrupp presenteras
från frånStorbritannien 1981. Vid tidpunktenden det 52 % den brit-var av

befolkningen framgårtiska besökt bibliotek det inte i vilket tidsper-ettsom -
spektiv.

12.4 Bibliotekens ekonomi

året.folkbiblioteken 2,5 miljarderDe svenska kostar drygt kronor 20Förom
år sedan motsvarande 1,6 miljarder ikronor uttryckt dagensvar summa pen-

såledesningvärde. Folkbibliotekens ekonomi har förstärkts underavsevärt
tillbakagång20-årsperioden skett under l990-talet. Kostnadenäven om en

påför folkbiblioteken det in olika serviceavgifter för-ochutöver tassom-
lånsenade -täcks till 95 % kommunerna själva. Stat och landsting de-ca av

tvåi proportionerna respektivelar kostnaderna tredjedelar.resten av en
årsamtliga varitenskilda kostnadsposten har under personalensDen största

såvälUngefär hälften driftskostnaderna personalkostnader ilöner. utgörav
blivitårför sedan. Mediekostnaden har den där folkbibliote-dag 20 postsom

mediekostnaderna drygttagit sina besparingar. 1973 utgjorde 20 %ken av
driftskostnader. andelen sjunkit till knappt 13bibliotekens 1991 hade den %.

8 de Culture.Chiffres Clés 1993 Statistic La Documentation F raçaise.-Paris.
9 Netherlands. National prepared for theCultural Policy the Reportin

Couñcil288 of 1994.Europe
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Diagram 12. 4.1 Driftskostnader för folkbiblioteken. 1994 års penningvärde.

Antal 1 000 kronor
3 000 000

2 500 000

I Driftkostnader2 000 000

EI förvarav
1 500 000 personal

I förvarav1 000 000 . medier

500 000

0

Källa: Tabell 12.4. 1a

Kapitalkostnadema för folkbiblioteken ökade kraftigt i slutet 1970-talet.av
Efter årantal med lågarelativt kapitalkosmaderett för folkbiblioteken ökar nu
kostnaderna igen.

Diagram 12.4.2 Kapitalutgifter för folkbiblioteken. 1994 års penningvärde.

Antal 0001 kronor
140 000 -

120 000 ..

100 000 ..

80 000 I Kapitalkostnader-

U60 000 för mediervarav-

40 000 -

20000 .

0 -
"1DOC\IIhOO-°C\ItñIII\OOOOOOO\O\ONOOO\O\O\O\O\O\O\
.--__&lt;_&lt;.-&lt;_&lt;

Källa: Tabell 12.4.2a Tabell 12.4.1a
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stigande lönekost-förutomlokalkostnaderökandeframför alltDet är som
huvudbiblio-Två tredjedelarbibliotekens budget.alltätitnader avmer avupp

byggnader.i1980-talet inunderflyttadeteken nya
från lokalstöd tillsina insatserförskjutitZO-årsperiodenunderharStaten

Låne-lånecentralverksamhet.länsbiblioteks- ochförstödtill ökatutveckling
medel. Denstatligamed störstaheltfinansierasdepåbibliotekochcentraler

punktskrifts-ochvid Tal-verksamheteni dagstatliga ärenskilda posten
och punkt-tal-då produktioninnefattarKostnaderna ävenbiblioteket. av

folkbiblioteksverksamheteninsats läggslikaNästanskriftslitteratur. stor
grund-i formlänsbibliotekentillmedlengår huvuddelendagtotalt. I avav

föranvändsbiblioteksanslagetstatligadetandelmindremedanbelopp, aven
fåsyfteibibliotekssystemenutvecklingen attlokalastödja den enavatt

utveckling.stimuleraoch förkommunermellan landetskvalitet attjämnare

folkbibliotekenlokaladestöd tillStatligt12.4.1

välårs kulturpolitiska beslut1974förvid tidenredanBibliotekssystemet var
kompletteralänsbibliotek. Förfanns redansamtliga län attIutbyggt. ett

forsk-folk- ochmellanbuffertskapaförarbete, ochlänsbibliotekens att en
lånecentralerna,1960-taletunderredanbildadesningsbibliotekssystemen,

påbibliotekssystemUmeå. Med utbyggtochStockholmi Malmö,belägna
frånökat kom-litteraturspecialiseradefterfrågannivå harkommunal mer

specialönskemål kunnatsådanahittillslånekedjan harmuninvånarna. Genom
nivån.lokalakostnad för denrimligtilltillgodoses en

regionalavid deutvecklingsarbetetsystematisktkulturråd har stöttStatens
biblioteksinstitutionerna.
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Diagram 12.43 Statliga utgifter för biblioteksutveckling. 1994 års
penningvärde.

l 000-tal kronor
30 000 . Länsbibliotek/. I .JI Lånecentraler--D-o25 000 + depåmed

° Lokallverk-O
samhets-20 000
utveckling

10- Arbetsplats-I 0
15 000 bibliotek--

VissaA
gemensamma10 000 ändamåll

-A-Inköp av
talböcker via5000

A TPB

Inköpl avÅ A| | - i invandrarlit-24LI I I
G till- 6" g teraturK OO OO folkbibliotekgD C CWl l x OC C C

u-a v .-

Källa: Tabell l2.4.3a

Det statliga stödet till folkbibliotekens lokala utveckling har haft olika
tyngdpunkt under periodens olika delar. Under del perioden har in-storen av

gjorts för höja standarden i kommuner med utvecklad biblio-satser att svagt
teksverksamhet. Senare har stödet inriktats specifika ändamålmera som

beståndetutveckling litteratur invandrarspråken,de olika upprust-av av
ning talboksbeståndet, anskaffande bokbuss, etableringen arbetsbib-av av av
liotek läsfrämjande Påarbete. år ocksåhar bibliotekens utveck-samt senare
ling användningen informationsteknologi Utan tvekan harstötts.av sats-av

påningarna utveckling lokala folkbibliotek med statliga medel lett till attav
skillnaderna mellan olika bibliotek i landet i dag betydligt mindre tidiga-är än
re.
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länsbibliotekenUrvecklingsbidragen till folk- och

statliga tilllåtit specialstudie hur det stödetKulturutredningen har göra aven
10 l studien ställsfolkbiblioteken uppfattasförutvecklinglokal mottagarna.av

överlå-bidragsgivarengenerellt därtvå varandrastödsystem statenettemot -
uppnå mål med bidraget och selek-harsjälva detill ettattmottagarnater man

stödjande och styrandeanvänder bidraget itydligtbidragsgivarentivt där mer
biblioteksområdet skaförekommerutvecklingsbidragsyfte. De an-som

igång.kommit Förinte hadeverksamhetstimuleratillvändas att annarssom
ingår Kulturutredningens undersökningiså falletfå verkligenvetaatt varom

fått statligai landet dvs.folkbibliotekläns- ochsamtliga ut-oavsett om man
vecklingsbidrag eller inte.

Två årinfördes 1985.för folkbibliotekenutvecklingsbidragetsärskildaDet
Båda bidragenlänsbiblioteken.grundbeloppen till ärrörligadetillkomsenare

och det lands-miljoner kronorligger 2små kommunaladetnominellt ca-
år, grundbelopp.eller totalt 24miljoner kronor2,4tingskommunala perca

for-syfta till utvecklai första handutvecklingsbidraget skalokala attDet
metoder till-arbeteuppsökandeverksamhet ochläsfrämjandeför samt attmer

räk-för folkbibliotekensinformationsteknologininomutvecklingenvarata
funnits harutvecklingsbidragetår det lokalatiodening. Under unge-somca

utveckla läsfrämjandesyftevarit ifått 20bidragprojektfär 50 attvarav ca
informationstekno-gällt denprojekt har20-taldrygtverksamhet och ett nya

former förutvecklingnågra behandlatprojekt harYtterligarelogin. av nya
mobilför invandrare,verksamhetför äldreomsorgen,biblioteksverksamhet

utvecklingsprojekt förekommerslagsdessabiblioteksverksamhet Menm.m.
vilketTotalt 86 kommuner,bidrag.statligafolkbibliotek mot-inomäven utan

projekt detdrivit30 % kommunerna, rapporterar att ovan-avmanavsvarar
det skettharfyra kommunerdrygt attnämnda slaget. I utan ensmanen av

utveck-söktutvecklingsmedlen. De kommunerstatligadeansökt somom
Påändå.drivit projektetundantagsvisfått endastavslag harlingspengar, men

skullefått utvecklingsbidragfråga bibliotektill dehypotetisk om mansomen
därför slutsat-Vi drarregel nekande.ibidrag blevdrivit projektet svaretutan

sigej. visarblir eller Detprojektenförhaft betydelsebidraget avatt omsen
verksamhetordinariefortsattprojektenfall harockså allra flestai de somatt

utvecklingsperiodens slut.efter
deochstorstadskommunernaaktivtsöksUtvecklingsbidraget mest av
tillansökningarhälften allaDrygti länen.huvudkommunemafolkrika av

medandennatillhörfrån de 77 kommunerKulturrådet kommer gruppsom
200 kommu-från övriga drygtdeansökningarna kommerhälftenknappt av

medgenomförtsprojektockså kommunernai de störreDet är somnerna. -

10 regionalaochlänsbibliotekochStödet till folk-1994:Sandahl R museer.
Kulturutredningen.Studie förselektivteller292 Generellt
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eller offentligt stöd. I mindre hälftenutan än de 126 kommuner ärav som
små, inte direkt glesbygd, har utvecklingsprojekt drivits.men

De flesta länsbibliotek har genomfört utvecklingsprojekt det aktuellaav
slaget. De flesta har också haft tillgång till särskilda grundbelopp för genom-
förandet och länsbiblioteken bidraget haft avgörande betydelse förattanser en
genomförandet. I regel fortsätter projekten efter bidragstidens slut.

Sammanfattningsvis blir slutsatsen Kulturrådets Stimulansbidrag påatt
biblioteksornrådet, det i regel handlar småganska belopptrots att bib-om per
liotek, har effekt. Bidraget också hjälp förär biblioteket få medfi-en atten
nansiering till verksamheten slags kvalitetsstämpel idéerna.ett-

12.5 Utbildning och arbetsmarknad

Bibliotekarieutbildning har under perioden skett vid bibliotekshögskolan i
Borås. Från läsåretoch med 1993/94 finns också bibliotekarieutbildning i
Umeå HT93 och Lund VT94. Till linjen har sedan 1972/73 då
Bibliotekshögskolan startades intagits 200 studerande läsår,än vilketmer per

utökats med ytterligare 60 platser de utbildningarna.nu genom nya
Utbildningen upplagd fyra terminer.är Under dåden period folkbiblio-
tekssysternet i Sverige byggts har det behövts jämn, hög, tillströmningut en

nyutexaminerade bibliotekarier. årligenAntalet examinerade bibliotekarierav
har minskat något 20-årsperioden.under den studerade När kon-systemet nu
soliderats har behovet blivit ytterligare något mindre eftersom avgångarna
inom den yrkeskårenväxande varit relativt liten. Bibliotekarieutbildningen
belyses ytterligare i kapitel 20 Högre utbildning kulturområdet.

Antalet bibliotekarier inom de folkbibliotekssystemensvenska har ökat
med 50 % sedan 1973. Samtidigtnärmare har andelen bibliotekarier helaav
personalstyrkan förändrats långsamt frånendast knappt 40 till litet drygt
40 % de anställda. Antalet icke bibliotekarieutbildade såle-tjänstemän harav
des ökat i motsvarande omfattning.
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vid folkbiblioteken.årsverkenpersonalUtveckling i12.5.1Diagram av

årsverkenAntal
0007 --

6000.

5000.
ÖvrigaI

0004 . D Kontorspersonal
0003 - I Bibliotekarier
000-2

1000-

0-
NI Viö OOD ON ln v- O OO00 00K OOl O OONO O GOX O .-1.-4.- -n.-.- .

Tabell 12.2.1al2.5.laKälla: Tabell

tjänstgöringsvillkorArbetstillfällen

75 %.kvinnorbibliotekshögskolanvidstuderande ärdeMerparten caav -
ochyrkeskåren. Folk-Enligtgradi högreförhållande präglar senasteDetta än

kategoriserats3091990, finns det llFoB,bostadsräkningen personer som
år tidigare siffrankvinnor. Femdrygt 80 %bibliotekarier är varvaravsom

biblioteks- ochsarnredovisadetidigare statistikenungefär densamma. Den
otydlig.statistikvarför äldre ärmuseitjänstemännen

många fallitjänstgöringenfolkbibliotekarieyrkeslivet ärdetI somsenare
går enligtfolkbiblioteken detbibliotekarie vidårsverkePådeltid. varje som

eller uttryckttjänsteman sättbiblioteksstatistiken 1,2 ett annatnärmare -
folkbibliotekarier baraförtjänstgöringsgraden ärgenomsnittliga straxden

80 %.över
under 1990-taletbibliotekarieutbildade har ökat ochblandArbetslösheten

förhållandevis delEnde fackligt anslutna.10 %1994 storöverär avav
Många uppskrivningar sinönskardeltidsarbetslösa.30 %, är avgruppen, ca

i statistiken arbetssö-därigenom medheltid och finns överdeltidstjänst till
bibliotekarier kommakannyutexamineradeblandArbetslöshetenkande. att

pensionsavgångarna ökar förrän bitinte allvareftersomytterligareöka en
2000-talet.in

offentligainom deneller 90 %, arbetarbibliotekarierna,Merparten av
då företrä-näringslivet ochsysselsatta inom10 %bara knapptsektorn är-

servicenäringar.tillverkningsindustri ellerdesvis inom
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Biblioteksornrådet tradition områdenär flera med lönebidragsan-ettav av
ställda. Totalt sysselsätter folkbiblioteken 300närmare med lönebi-personer
drag.

12.6 Sammanfattande iakttagelser

De svenska folkbiblioteken gångnahar under 20-årsperiodenden fått för-en
ändrad roll. Den äldre formen vitt spridda bokutlämningsställen med be-av
gränsade öppettider har bibliotek medstörre öppettidergenerösaersatts av

mångaoch funktioner. Olika former för uppsökande verksamhet har byggts
och informationsteknologin i bruk i snabb takt. nåSträvanut tas att nya

har varit tydlig.grupper
påStandarden bibliotekens lokaler och utrustning, och kostnaderna för

det, har stigit betydligt perioden.under Personalen har ökat. Besparingar i
verksamheten har i utsträckning tagits mediaanslagen.stor

Andelen besökare folkbiblioteken har ökat under perioden även om an-
årtalet besök under tycks något.ha minskatgör Detta visar sig blandettman

utlåningi vikande lånasunder 1980-talet. Det i dag 10 miljo-annat närmareut
årvolymer färre för 10 sedan. Däremot detän andel besö-är storner en av

karna använder bibliotekets tjänster Man läser tidskrifter,plats. slår isom
referenslitteratur eller studerar. Folkbibliotekens uppgifter inom utbildnings-
området nedåtgående utlåningsutvecklingenhar vidgats. Den ocksåhar brutits

åren.de senaste
Biblioteksbesökarna i principhar sammansättning under hela densamma

gångna någraperioden med viktiga undantag. år,Det gäller barn 3-8 samt
den kan deras föräldrageneration, 25-44-åringarna.sägas Degrupp som vara

besöker biblioteket i mindre utsträckning i dag och detta i kombinationsenare
med dagens skolor och förskolor inte prioriterar biblioteksbesök lika högtatt

tidigare leder 3-8-åringarnatill klart färre besök biblioteket igörattsom
årdag för 10 sedan.än

ÄvenutlåningsstatistikenTendensen i fackböcker ökar sin andel.är att
pådetta fåtecken biblioteken kommit delvisär annorlunda rollett att att en -

biblioteken blir informationscentrum. har i sinturDetta ökat trycketett
fjärrlåneverksamheten. Man förväntakan sig beröringspunkterna mellanatt
folkbibliotekssystemen och forskningsbiblioteken ökar ytterligare i framtiden
i förlängdtakt med grundutbildning och ökad distansundervisning vid hög-
skoleenhetema.

Eftersom biblioteken bejakat och utvecklat rollen infonnationscentrumsom
viktigtdet dessa funktioner följs individbaseradi statistik.är I taktatt upp en

bokutlåningsställemed funktionen kompletteras kommer verksamhe-att som
i utlämnade volymer missvisande bild bibliotekens funk-mättten att ge en av
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också vilkamissar uppmärksammarisktion. Det är att attman grupperen
till biblioteket.för kommabör bearbetas attsom

småde barneni första hand behövatycks insatsernaI dag satsas att ge
småbamsårenbiblioteksbesök. grundläggstill Iökade möjligheter vanor som

åldrarna. fundera förkla-spår långt kani Det värt överattsätter omvaraupp
förskolor och skolor,antalet besök ligger hostill det minskaderingen som

minskat ekonomisktbarngrupper ochfått pressad vardag med störreen mer
förvärvsarbete bland barnensökad gradEller detrörelseutrymme. är aven

bibliotekensförklaring kanorsaken tredjeEn öp-är attvarasommammor
båda föräldrarnafria tid ifamiljernas närpettider sämre emotsvarar upp

Få har söndagsöp-utanför kommunerarbete hemmet.utsträckning harstörre
påklockan 18 biblioteken haröppettiden eftergenomsnittligaoch denpet

20-årsperioden.kommun undertimmar i veckanmed drygt 5minskat per
slutar studeraockså för de eleverbordeInsatser göras att uppmuntra som

tonåren skill-dei debesöka biblioteket. Detfortsätta är storaattatt sena som
grundläggs.naderna
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Arkivområdet karaktäriseras av
utgångspunktarkivlag för den offentliga sektorn med ien som-

offentlighetsprincipen syftar tillgångtill allmänhetenatt garantera
till allmänna handlingar,

statlig arkivorganisation med Riksarkivet central sektors-en som-
myndighet och landsarkiv regionalt ansvariga,som

lokalt nätverk stads- och kommunarkiv,ett av-
antal enskilda arkiv hos föreningar, organisationer ochett stort-

företag,
kraftig arkivens inforrnationsmängd itillväxt bl.a. tek-en av nya-

niska medier,
arkivinfonnationenökad tillgänglighet till mikrofilmninggenom-

och datorbaserade söksystem,
intresse för använda arkiven för forskning olika slag.ett stort att av-

frånhandlingarnaEtt arkiv skapas verksamhet undan för undanattav en
förvaras i former. Arkiven fungerar aktivabevaras och ordnade ellersom

för vår ocksåaktiverbara minnen betydelse rättssäkerhet,ärsom av men
behövs för föra historia och tradition vidare. svenska arkivenDe utgöratt
därför viktig del nationella kulturarvet.deten av

Riksarkivet RA den centrala statliga sektorsmyndigheten inom arkiv-är
området. Dess huvuduppgifter främja god arkivhantering och be-är att atten

vårda, tillhandahålla levandegöra arkivmaterialet. depåRA förärsamtvara,
frånarkiv centrala statliga myndigheter. juliFr.o.m. 1 1995 har Krigsarkivet

inordnats ienhet Riksarkivet med uppgiften verka arkivbildandeattsom en
för de myndigheter hör till Försvarsdepartementet.som

Regionala och lokala myndigheters handlingar förvaras i de sju landsarki-
belägna i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösandärven som

Östersund. någraoch Landsarkiven för det länets, i regelsamtsvarar egna
närbelägna läns, arkivhandlingar. i fungerarStadsarkivet Stockholm sedan
1993 arkivdepå frånmed Riksarkivet för handlingar Stockholms länsom ge-

avtal.nom
Sedan 1991 regleras offentligadet arkivväsendet i särskild arkivlagen som

också inbegriper kommuner och landsting vilka skyldiga förteckna ochär att
förvara sina arkiv.egna 297
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Någon motsvarande reglering för enskilda arkiv finns inte med undantag
för vissa bestämmelser kopplade till bokföringsskyldigheter Med visstm.m.

frånoffentligt stöd bevaras dock mängd arkiv föreningar och organi-storen
sationer, företag och privatpersoner.

arkivornrådet ocksåTill det statliga i vid mening föraskan Arkivet för ljud
och bild ALB sedan 1979 arkiverar pliktexemplar ljud- och bildme-som av

Språk-dier och folkminnesinstitutetoch SOFI bildades 1993 de ti-som av
åttadigare dialekt- och ortnamnsarkiven. Inom institutets verkar olikaram

tematiskaarkiv med samlingar kring dialekter, folk-ortnamn, personnamn,
visor.minnen och

våraMånga och de vetenskapliga bibliotekens handskriftssam-av museer
innehåller omfattandelingar bl.a. och verksamhetsarkiv skiftandeperson- av

Drottningholms dokumenterar landets teaterlivteatermuseumursprung. ge-
insamling teatennaterial.nom av

funktion13.1 Arkivens

såvälarkiven huvudsakliga roller. det förstaDe offentlig har Förtre att ge
samhället i möjlighet kontrollera förvaltningarna.allmänheten stort attsom en

arkivbildningen allmänhetensinnebär säkrar delDet rättatt att taman genom
ocksåhandlingar enligt offentlighetsprincipen arkivenallmänna attmenav

för utredningar, samhällsplaneringkan fungera källa m.m.som en
till uppgift tillgodose myndigheternasdet andra har arkivenFör att egna

betyder säkra behovet information för rättskipning ochbehov. Det t.ex. att av
förvaltning.

Arkivens tredje roll erbjuda material för forskningens behov. Detär att
såväl forskningen, forskninggäller den vetenskapliga hobbykaraktär,som av

hembygdsforskning eller släktforskning.
arkivhanteringen hos statliga och kommunala myndig-Arkivlagen reglerar

vissa enskildakyrkokommunala myndigheter och i deheter, organ, avseen-
anförtrotts myndighetsutövning. Samma regler för arkivensden dessa har

vård tillhandahållande gäller, sig arkiven förvarasbevarande, och ännuvare
till Riksarkivetden arkivbildande myndigheten eller har avlämnats ellerhos

arkivmyndighet. Riksarkivet och andra arkivmyndigheter tillsynutövarannan
myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt arkivförfattningama.över att

föreskrifter arkivlagen.uppgift utfärda tillRiksarkivets dessutomär att
vårdashålls de grundläggandearkiven ordnade ochbevaras,Att är en av

offentlighetsprincipen ska kunna i praktiskförutsättningarna för omsättasatt
får fårmedger allmänna handlingar gallras, dethandling. Arkivlagen att men

sådant i arkivlagen kan till-de intressenendast sättgöras attett som anges
återstår.arkivmaterial därefter Bestämmelser gall-godoses med det som om
flesta gallringsbestämmelsernautfärdas i lag eller förordning. Dering kan298
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utfärdas Riksarkivet. Bestämmelser gallring inominom statlig sektor omav
kommunfullmäktige eller lands-eller landsting utfärdaskommun ett aven

ADB-medium regleras före-tinget. Gallring personuppgifter genomav
fall bedömer det kan finnas riskskrifter Datainspektionen i de den att enav

intrång Sådana föreskrifterpersonlig integritet.för otillbörligt i om person-
samråd Riksarkivet.myndighetsarkiv utfärdas efter med Före-uppgifter i

integritetsskyddsmotiv kan finnas i s.k. register-gallringskrifter ävenavom
i förordning.lagar eller

någon motsvarandeutanför offentliga sektorn finns intearkiv denFör ge-
bokföringslagenl finns emellertid bestämmelsernerell lagreglering. I attom

får utplånasuppgifter intevaraktiga,registreringar i bokföringen ska attvara
åtkomliga materialet ska för-uppgifterna lätt ocholäsliga,eller ärgöras attatt

lagstiftning finns bestämmelser medvissbetryggande Isätt. annanvaras
såsom i självdek-handlingar, lagenbevarandeskyldighet för vissa slag omav

kontrolluppgifter för detta slag bestäm-Detlaration och avgemensamma
det allmänna ochenskildes skyldighetersikte dendemelser är mottaratt

tillgång enskilda arkiv.till bevismaterial i Försäkra det allmännasde skaatt
finns intespeciell lagstiftning. Detdock ingennäringslivsarkiven existerar

Riksarkivetsmotsvarighet tillnågot näringslivet medinomheller enorgan
från enskilda näringslivetsArkiv detoffentliga sektorn.funktion inom den

område därför ojämnt bevarade.mycketär
några debetydande arkiv, liksomArbetsgivareföreningen harSvenska av

från 1978 pekadeEn inventeringarbetsgivarorganisationerna.övriga mot ett
näringslivetshyllmil femarkivaliebestånd 300 hosövergemensamt ar-av

företags-intensifierat arbete med säkrabetsgivarorganisationer. Ett ävenatt
Näringslivsar-mellanår samarbeteinlettsarkiven har ettgenomsenare

arkiv.nämnd för enskildaRiksarkivetsstödfond ochkivens

Arkivväsendet13.2

arkivmyndigheternastatliga13.2.1 De

högsta in-landsarkiven detochHuvuduppgiftema för Riksarkivet utövaär att
försärskilt verkaocharkivverksamhetenden offentligaseendet attöver att
enligtskyldigheterändamålsenligt fullgör sinapåmyndigheterna sättett

statsförvaltningen,från den centralaarkivRiksarkivetarkivlagen. emottar
står underm.fl.kommittéerutredandedomstolar, statligahögre somorgan

från ochriksdagenförvarar arkivochRiksarkivettillsyn.dess även emottar
intestatliga myndigheterochregeringskansliet, kyrkomötetdess verk, som

1 1976:125.Bokföringslagen
2992 kontrolluppgifter.självdeklaration och1990:325Lagen om
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står under tillsyn.verkets Riksarkivet förvarar dessutom antal arkivett stort
från enskilda arkivbildare, såsom politiker, föreningar, folkrörelser, godsar-
kiv Sedan Krigsarkivet den juli1 1995 införlivats med Riksarkivetm.m.
förvarar frånverket handlingar myndigheteräven under Försvars-numera
departementet.

Arkiven ska beträffande handlingar mottagits för förvaring hålla demsom
tillgängliga, främja utnyttjandet arkivmaterial tillhandahålla ochattav genom
levandegöra arkivinformation och verka för arkiven ska bli fullständiga.att

ocksåRiksarkivet främjaska internationellt samarbete inom arkivområdet och
därvid samverka med utländska institutioner internationellaoch organisatio-

ner.
för Riksarkivet ocksåInom verkar Sveriges pressarkiv börjaderamen som

sin verksamhet ideell förening 1947, sedan 1974 inordnatärsom men som
under Riksarkivet. mångaI Pressarkivet förvaras handlingar olikasom ur
synvinklar speglar den svenska presshistorien. Här finns tidningarnas arkiv

uppgiftermed ekonomi och produktion, brev frånoch manuskript olikaom
tidningsmedarbetare, från såvälpseudonymregister telegram Svenskasamt
Telegrambyrån TT.som

Riksarkivet förvaras frånInom sedan 1989/90 personregister Statistiska
Centralbyrån SCB magnetband. 1992 överfördes SCB:s forskningsarkiv
med kyrkoboksutdrag till RA. Tillsammans med skattelängdema funnitssom
hos RA sedan 1920-talet dessa utdrag kyrkobokföringen Sökvägarger ur nya
för forskningen.

Under 1990-talet har Riksarkivet införställts problem till följd attnya av
flera statliga verk, Televerket, Vattenfall och Domänverket, bolagiserats.som

upphörda verkens arkivDe har enligt bestämmelserna i arkivlagen överläm-
till arkivmyndigheten, dvs. Riksarkivet. De bolag övertagit verk-nats som

samheterna har självklart behov företrädarens arkiv. Riksarkivet harett av
lånatdärför i avtal arkiven till bolagen.ut

Omstruktureringen myndighetsväsendet med exempelvis nedläggningenav
tidigare Skolöverstyrelsen ocksåoch Länsskolnämnderna har ställt Riks-av

arkivet inför akuta problem engångsleveranser arkivdepåerna.tillstoragenom
Runt i landet finns antal s.k. stadsarkiv. Stockholms stadsarkiv harettom

avtal med Riksarkivet funktionen arkivmyndighet för myndig-ettgenom som
heter i hela Stockholms län fr.o.m. den 1 december 1993. Malmöhus läns
myndighetshandlingar förvaras hos Lunds landsarkiv med undantagnumera
för statliga handlingar rörande Malmö stad. Regeringen föreslog i 1993/94
års budgetproposition ytterligare landsarkiv ska inrättas. Man har före-att ett
slagit placering i Karlstad, där rollen landsarkiv tilldelas det enskildaav ar-
kivet Föreningen Värmlandsarkiv.
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13.2.2 Enskilda arkiv

gårds-,arkiven företags-, organisations- ochDe enskilda utgörs av person-,
sistnämnda folkrörelsearkiven institutionerföreningsarkiv. Bland de har som

kommit längst i uppbyggnad ochintagit särställning att ut-en genom man
verksamheten.veckling av

föreningsarkivFolkrörelse- och

offentlighetsprincip och generella bestämmelser reglerarAvsaknad somav
i och lägearkivvården arkiven den enskilda sektornställer sämreett annat

20-årsperio-Under dengäller för den offentliga sektorn.vadän senastesom
ändå antal institutionerpositiv utveckling. Ettden kan tala om enman

arkivarkiv, Tjänstemannarörelsens ochArbetarrörelsensRiksarkivet, mu-
Många organisationer harhistoriska arkiven.m.fl. hand detar enomseum

Missionsförbundet. kanRF, LRF, Iarkivfunktion t.ex.utbyggd stort sett
depåfrågan på bra Sämre ställtlösariksorganisationer äralla sätt.ettnumera

aktuella arkivbildningen. Regle-dendet gäller möjligheternadet när att styra
genomnbLa.konsultinsatseri allmänhet. Vissaarkivfunktion saknas görsrad

ändå informations-också utbildning. Totalt skersörjer förRA storasettsom
datorisering rutiner.gallring bl.a. vidogenomtänktförluster avgenom

framgångsrikperioden snabb och utbygg-lokalt harRegionalt och gett en
riksdagsbeslutetfolkrörelsearkiven. Grundenregionalanad de är ettomav

fungerat1972. statliga bidraget hartillämpats sedan Detstatligt stöd somsom
består frånbidrag lands-huvudsakliga finansieringendenmorot, aven men

också frånbetydande bidragtio länen Läns-och i knapptting, kommuner av
nämnd för arkiv fungerarRiksarkivets enskildaarbetsnämnderna. ettsom

samordningsorgan.
från fyra till tjugoperioden utökatslänsfolkrörelsearkiv har underAntalet

fålämna sina arkiv ochföreningsliv överallt kanvilket innebär landetsatt nu
inventering förenings-hantering omfattandeprofessionell dessa. En aven av

denna uppgifterarkiv har skett parallellt med Dessalivet och dess process.
innehåll sökbara i den Nationella arkivda-föreningsarkiv och deras är nuom

uppgift för folkrörelsearkivenviktigtabasen, byggts RA. En ärupp avsom
stimulera till forskning. Eninsamlade arkiv tillgängliga ochgöraatt annan
konsultinsatserbidra till bättreutbildning ochviktig uppgift är att engenom

informationsflödet hos före-aktuellagenomtänkt styrning detoch mera av
ningslivet.

arkivförbund.arkiv anslutna till Folkrörelsernasantal enskildaEtt är
fråni förbundet ökat 54 till 71. Med-1979 har antalet medlemmarSedan

stadsarkiv och landsarkivfinns inom alla Sveriges län ochlemmar äräven
till de delar de omfattar arkiv detta slag.medlemmar av
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öretagsarkivF

På framgångsrikadenna sektor saknas den utbyggnad regionalt nätettav av
arkivinstitutioner föreningssidan.ägt Under de tjugo årensenastesom rum
har viktiga insatser gjorts bl.a. landsarkiven för rädda hotade företags-attav
arkiv. Vissa regionala satsningar har gjorts där företag, kommuner, landsting
och samfinansierat arkivinstitutioner för företagsarkiven. Så har skettstaten
för Värmland, Norrland Västerbotten,utom Stockholmsregionen och
Örebroregionen. För närvarande finns sju institutioner flera relativtvarav ny-
startade eller med mycket blygsam verksamhet. Ett flertal koncerner istörre
landet har tagit för arkiven inom verksamheten, bl.a. Sverigesett ston ansvar
Radio, Dagens Nyheter, Stora, SCA, Volvo, Johnsonkoncemen och Skandi-
naviska Enskilda banken. Det sig storföretagens arkiv, förrör denom men

småföretagdel mellan- och läget bekymmersamt.utgörs ärstora som av
Arkivens storlek, företagens relativa ointresse bidra ekonomiskt, konkurs-att
arkiven ingen vill betala för, det och i oreglerade in-stort settsom enorma
formationsflöde finns företagen påhos exempel de problemärsom som
finns. Internationalisering, strukturomvandlingar och nedläggningar andraär
problem.

detta läge har Riksarkivet tagit initiativI till aktionen Rädda företagsarki-
referensgruppven. En har bildats och huvuduppgift har utbygg-som en

depåernaden regionala för företagens fastställts.arkiv Ett förstanätettav av
konkret detta inrättandetresultat arbete blev företagsarkiv iett nyttav av
Sörmland i maj 1995.

Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv fördelar allt statligt stöd till enskild
arkivverksamhet i landet. Fr.o.m. 1991/92 fördelas särskilt stöd till existe-ett

företagsarkivrande i olika former. Nämnden har under 1990-talet prioriterat
företagsarkivfrågoma, något bestå.förutseskansom

Övriga enskilda arkiv

gårdsarkivEtt institutioner släkt- och RA, Landsar-nät tar emotav person-,
kiven, universitetsbibliotek, länsbibliotek,KB, länsmuseer m.fl.. I stort
finns och fungerandeetablerad arbetsfördelning. Riksarkivets national-en
register enskilda arkiv har sedan 1960-talet systematiskt samlat inöver upp-

också sådan.gifter dessa arkiv och deras förvaring, privat Genomom
datoriseringen Nationalregistret finns uppgifterna sökbara i denav nu
Nationella arkivdatabasen. Resursproblem finns ingen vill betalaattgenom
för de insatser krävs för hand dessa arkiv. Andra problem äratt tasom om

privatförvarade arkiv.det antalet RA sitt Nationalregistergörstora genom en
satsning fr.o.m. 1995 för lokalisera värdefulla enskilda arkiv dennaatt typav
i privat knyter sig till ñdeikommissen ochAndra problem avvecklingenägo.

många värdefulladessa bl.a. berör godsarkiv.av som
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Övriga arkivsektornverksamheter inom13.2.3

också olika skäl räknasarkivenkan de regelrättaTill arkivsektorn utöver av
fråga huvud-något karaktär. Detavvikandeverksamheter ärvissa treomav

förbevarandeansvarlaggrundatinstitutioner hardet förstaför etttyper, som
för andrabildupptagningar, detljud- ochform information,speciell av ex.en

informationinsamlingsverksamhetaktivbedriverinstitutioner somavensom
publi-sådana bedriver forskning iför det tredjearkivform ochbevaras i som

ceringssyfte.

bildljud ochförArkivet

tillhandahållaochuppgift bevarahar tillbild ALBför ljud ochArkivet att
forskningsändamål. startadeVerksamhetenförbildupptagningarljud- och

1978.riksdagen Ipliktexemplarden lag1979 och vilar antogsomom
nämligen radio- ochomfattas lagen,huvudgrupperdetprincip är tre avsom

in-ALB skavideogram och fonogram. ävenbiografñlmtv-sändningar, samt
pliktex-faller underljudinspelningar intebild- ochoch samlaventera som

emplarslagen.
Även vård och beva-registrering,arbetsuppgiftermånga ALB:som av -

ALBarkivinstitutioner,vid andrafinns ärlikartade derande är somm.m. -
Då huvuduppgiftenterminologi.arkivteoretisknågot arkiv enligtinte gängse

står funk-material ALBoffentliggjort närmarepublicerat ellersamlaär att
nationalarkiv.nationalbibliotek hosänhostionerna ettett

bildupptagningarljud- ochtillkomstvid ALB:s syste-Avsikten att nuvar
på alltför framtidenbevaras sättsamlas in ochskullematiskt somsamma

Ambitionsnivån1661.biblioteket sedanKungl.hoshade bevaratstryck var
deradiosändningar, utbudetochbevarandetotaltsåledes principi tv-ett av

och fono-videogramproduktionensvenskadenbiografernasvenska samt av
gram.

Sverigesförändrats. Ra-gradbildutbudet i högljud- och1979 harSedan
distributionsformerNyahar upphört.etersändningarmonopoldios som

multimediersatellit ochviatv-sändningarreklamradion,lokalanärradion, den
År så dessapliktexemplarslagenändrades äventillkommit. 1991 atthar nya

gäller dockradiosändningarnaochlokalaomfattades. För demedieformer tv-
år.veckorfyrahögstendast urvalleveransplikten ett perom

år.varje Dettimmarflera hundramedsamlingarALB:s växer tusen sam-
två miljoner timmaruppgår närvarande tillförbeståndet änmanlagda mer

rörliga bilder.ochinspelat ljudmed
utgivningensvenskaredovisa denockså uppgifttillFrån 1989 har ALB att

Svensknationaldiskograñsvenskårligenfonogram utatt ge engenomav -
retrospektivt doku-ambitionenhar ALBfonogramförteckning. Dessutom att

stödfrån 1995 medoch medskerskivproduktionen. Detäldredenmentera
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från Riksbankens jubileumsfond inom för forskningsprojektet "Denramen
svenska grammofonskivans historia.

Om pliktexemplaren ska hållaskunna tillgängliga i framtiden, måste det
finnas tekniska möjligheter återvinna informationen bandenatt och kasset-

i ALB:s samlingar. råderDet iterna dag osäkerhet beständighetenstor om
Ävenhos ljud- och videoband. banden intakta innebärär den snabba tek-om

niska utvecklingen framför allt den korta livslängden hos dagens videosys--
den framtida tillgängligheten i fara.tem att Förär undersöka lämpligaatt-

långsiktigtmetoder för säkra bevarandetatt elektroniska dokument bedri-av
ALB utredningsarbete tillsammans medett Kungl. biblioteket och Riks-ver

arkivet.
upphovsrättsligaAv skäl ALB:s samlingarär endast tillgängliga för

forskningsändamål. Annat utnyttjande kräver särskilt tillstånd från upphovs-
i varje enskilt fall.männen Utanför Stockholm har ALB antalupprättat ett

fjärrlåneställen för närvarande 30 vid högskole- och länsbibliotek vidst samt
vissa vetenskapliga institutioner. ALB godkänner andra universitets-även än
anknutna forskare. Författare, journalister konstnärligt verksamma inomsamt
film, musik och ocksådans kan tillgång tillteater, ALB:s samlingar.

Språk- och folkminnesinstitutet

Språk- folkminnesinstitutetoch SOFI, tidigare Dialekt- och ortnamnsarkivet
med svenskt visarkiv DOVA, består antal dokumentationsarkivettav som

åtta till antalet. Fyraär arkiven finns sedan 1993 samlade tillsam-numera av
med landsarkivet i nybyggda Arkivcentrum i Uppsala.mans

DOVA bildades 1970 sammanslagning fyra arkiv Dialekt- ochgenom av -
folkminnesarkivet i Uppsala, Ortnamnsarkivet i Uppsala, Dialekt- och ort-
namnsarkivet i Lund Svenskt Visarkiv. Redan 1971 utökadessamt DOVA
med ytterligare arkiv, Dialekt-, och folkminnesarkivetett i Umeå.ortnamns-
Dialekt-, och folkminnesarkivet i Göteborg införlivadesortnamns- med
DOVA 1974 den folkloristiskaäven delen arkivet inte tillfördes förränom av
fem båda mångårigaDe forskningsprojekten Ordbok svenskaöversenare.
dialekter och "Ordbok Sverigesöver medeltida personnamn" ombildades till
arkiv 1984. Avsikten dåde deär avslutats ska införlivas under tvåattnumera

de övriga arkiven inom nuvarande SOFI.av
De olika arkiven inom SOFI har sin historia och verksamheten äregna

grundad inom olika vetenskapliga traditioner och arbetar enligt delvis olika
insarnlingsprinciper och med varierande registeruppläggning. De bedriver en
selektiv insamling med klar forskningsanknytning. Materialet inte i sigär
objektiva dokument karaktären information.styrdutan Till-snarast av

och dokumenterar de del det s.k.representerar "dolda kultur-sammans en av
arvet", med undantag för saknar det lagskydd i övrigtortnamnensom ut-som
märker kulturmiljövården. årenGenom har myndigheten haft till uppgift304 att
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materialsamla in, bevara, bearbeta och svenska, samiska och finskaut omge
dialekter, visor, folkmusik, visor och folkminnen.ortnamn,personnamn,

ocksåFrån 1980-talets början tillkom uppgiften dokumentera den svenskaatt
historia.jazzens

Målet för SOFI vetenskaplig grund öka kunskapernaär ortnamn,att om
vidmakthålla,dialekter och folkminnen i Sverige, levandegöraattsamtm.m.

betyder har uppgifter sigoch sprida detta kulturarv. Det närmaratt man som
påtalatssåväl kulturmiljövårdens Samtidigt har det verk-attsom museernas.

från universitetsforsk-vid arkiven avlägsnat sig den aktuellasamheten nu
språkforskningensärskilt den moderna etnologin. Detta gällerningen, även

Avhandlingar monografiermindre grad nanmforskningen. ochoch i som
publicerades inom för högskolan kan publicerastidigare avramen numera

vårdansvarPå ortnarnnsornrådet aktiv uppgift detSOFI. har man en genom
Lantmäteriverket Riksantikvarieämbetet.tillsammans med ochutövatman

1970- och 1980-talen i arbetet med fastig-samarbete grundlades underDetta
hetsbeteckningsreformen.

varierande historiska bakgrunden för de olikaföljd den mycketTill ar-av
olika skeden i sin insamlingsverksamhet. Medan in-befinner sig ikiven man

årtill arkiven i Uppsala aktiv för 50samlingsverksamheten mestvar som se-
Umeå1990-talet med insamlingsverksamhet i ochunderdan arbetar man

emellertid inte identiska perspektiv insamlandet. Metodo-harLund. Man
få uppgiftslämnare enkätundersökningararbetar med bredalogiskt man -

tillämpas inte alls.

biografiskt lexikonSvenskt

någonSBL inte arkivmyndighet hänförsbiografiskt lexikonSvenskt är men
till arkivsektom.statsbudgetsammanhangi

generalinventering bety-Syftet med verksamheten produceraär att en av
personligheter gärningar under olika skeden detdelsefulla och deras av sven-

förstahandskällor.utveckling. Biografierna ska basera sigska samhällets
1962 drivs verksamhetenbiografin inleddes 1917 och sedanArbetet med som

hit-beräknas omfatta 38 band,myndighet. Slutresultatet varav manen egen
år. SBLUtgivningstakten band Inomtills producerat 28. är ett vartannatca

biografin ska avslutad 2015.utgivningenberäknar att varaman av
i biografiproduktionenUtnyttjande datateknik har introduceratsmodernav

framställda helt traditionell25 första bandenrelativt SBL. De ärsent
från bandsammanfogade till bundna volymer. Förstark i häftenväg genom

datalagrade artiklar.26 förekommer
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bestånd13.3 Arkivens och tillväxt

I Sverige arkiven, enligt uppskattningar gjorda påväxer 1980-talet, årvarje
med 100 000 hyllmeter hos den civila statsförvaltningen, bortåtmedpapper
50 000 hyllmeter hos kommuner och landsting och 340 000 hyllmeter hos
näringslivet. Dessa siffror arkivtillväxten före gallring och gäller enbartavser
pappershandlingar. I den moderna arkivbildningen baraär blandpapper en
flera databärare. Om arkivens samlade informationstillväxt andra medier -
kartor och ritningar, fotografier, film och mikrofilm, ljud- och videoband,
magnetband, datakassetter, disketter finns i dag inga säkra uppgifter.m.m. -

Efter genomförd gallring bevaras i dag i den offentliga förvaltningen högst
20 % den totala arkivtillväxten internationellt hög siffrasettav en som-

långtgåendesammanhänger med de insyns- informationskravoch densom
offentlighetsprincipensvenska uppställer.

Arkivaliebeståndet i de offentliga arkiven har mellan 1978 och 1991 ökat
Ökningenmed 100 hyllkilometer. fördelar signärmare emellertid mycket

olika olika arkiven.de

13.3. ArkivbeståndDiagram 1 000-tal hyllmeteri vid olika typer av
offentliga arkiv.

Antal 1 000 hyllmeter
250 --

200 --
I Riksarkivet

150 .. EI Krigsarkivet

I Landsarkiven samtl 00 " depåer i Stockholm
och Malmö

50 .

0 -
1978 1982 1987 1991

Källa: Tabell 13.3. la

13.4 Utnyttjande arkivenav

Arkivinstitutionerna för statistik framtagnaantalet besök, originalvoly-över
frånoch antalet frågeställare.brev skilda Däremot saknas uppgif-mer svar

mångahur nyttjare besökareeller de svenska arkiven har, vilkater306 om som
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svårtdärföranvänds. Detarkivseriereller vilka ärarkivenforskar i över som
både offentligaefterfrågan inom denförändringar ikvantiñeratillräckligtatt

nyttjare vademellertid flerenskilda. Det äninom densektorn och är som
också tillgängligadelvis blirarkivenstatistikframgår följande attgenomav

1988/89folkbiblioteken. Detinlån tillmikrokortviaför släktforskare varav
sådant ärende.biblioteket ibesöktdebefolkningen ettl % attuppgavsomav

lånade året 136 000 mik-detSVARi RamseleArkivinformationSvensk ut
tillTvå år siffran ökathadefolkbiblioteken.tillroarkivalier de flesta senare-

lånades folkbiblioteken.tillmikrokort207 000000 mikrokort233 varav
år och uppgick10 %med drygtökaUtlåningen fortsatthar att per

också ochstyckevisköpasMikrokorten kan000 kort.2801993/94 till över
information till-i takt medår mycketvaritvissaförsäljningen har attstor ny

handahållits kort.

offentliga arkiv.olika000f0rskarbesök iAntal 11.3.4.1Diagram typer av

forskarbesökAntal 0001
70

60

5O I Riksarkivet

EI Krigsarkivet04

I Landsarkiven samt30
depåer Stockholmi

Malmöoch20

10

Öl lD 00CO OO OOlI OO OChO .-.-4 .-.-4 .-1

Tabell l3.4.laKälla:

ilandsarkivetbesök harStörst antalbilden varierande.landsarkivenVid är
be-besöksnivå 000 och 20 000mellan 15haftliksom RAGöteborg ensom

årligen.sök
sök-via modernadistribuerasenheterarkivaliskaantaletDet numerastora

årsantalefterarkivaliska enheterframtagnaantaletinnebärmedier. Det ettatt
åren.genomgått minskning under deökningar har senasteen

sökregisterADB-baseradelandsarkivensochRiksarkivets gemensamma
övergripande in-ochdelARKIS. Registret störreheter ännuär ett meraen av

tänkti sinArkivdatabasen,Nationella ärdenformationssystem, atttursom
innehåller informationarkivdatabaseningå NationellaINTERNET. Deni som 307
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frånsammanställts Nationalregistrets REA-databas regionala och lokalasamt
arkivdatabaser. ocksåMen slagkraftigare, enklare former information harav
varit nöden och därför har det utarbetats serie handledningar medav denen

titeln "Hitta i". Vissa broschyrerna, dengemensamma mantals-av som om
längderna, har haft åtgång.strykandeen

Diagram 13.4.2 Antal 1 000 framtagna arkivaliska enheter vid olika typer av
ojâfentliga arkiv.

Antal 1 000 framtagna arkivalier
450 --
400

350
I Riksarkivet300

El Krigsarkivet250

200 I Landsarkiven samt
depåer i Stockholm150 och Malmö

100

50

0
t D OO O l -4l l l OO OO OCN ON O C ON O.- v-u .-4 .-1 p..

Källa: Tabell 13.4.2a

Antalet arkivalier fram såledesbesök har kraftigt kunnattas min-som per
skas tack bl.a. mikrokorten. Denna bild särskilt tydligär vid det flitigtvare
utnyttjade landsarkivet i Göteborg i början 1990-talet redovisar barasom av
20 % det antal framtagna arkivalier bokförde 1976.av som man

Den lokalhistoriska forskningen har årenunder de lockat mångasenaste
amatörforskare. I synnerhet landsarkiven påvisa,kan detta deutgöratt en av
allra förändringarna förstörsta de statliga arkivmyndighetema, det gällernär
folkbildningsinsatser. Ett samarbete mellan landsarkiven, amatörforskare

universitets- och högskoleanknutna forskare har etablerats hållsamt flera i
landet. Inte minst för skolorna detta intressant fält,utgör möjligheterett vars
dock inte någonuppmärksammats i högre grad.

Intresset hos bredare i församhället använda arkiven, dåfrämstattgrupper
deras individorienterade material kan avläsas inte bara i antalet besök och an-

kursertal framtagna volymer också i ökande antal i släkt- och hem-utan ett
bygdsforskning. Kurserna anordnas främst studieförbunden hållsav men
också sedan länge landsarkivens personal. Riksarkivet har under deav308 senas-
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mantalsläng-efterfrågat domböcker ochmaterial,åren oftagivit kurserte om
arkivder, enskilda m.m.

släkt- ochi riksarkivet, hararkivmaterialutnyttjandetgällerdetNär av
Utnyttjandet1980-talen.1970- ochstadigt underökathembygdsforskama av

Även etablerandet1950-talet.tredubblats sedanmaterial harlandsarkivens om
lands-användningenfortsätterinneburit förändringar,har1984SVAR avav

nivå tidigare.ungefärmaterialarkivens samma som
förfäder ochsökandet efterinneburit, dethartillkomstSVAR:s att rena

folkbiblioteken ochmikrokort hosmed hjälpofta skersläktingar avnumera
medlandsarkivensig tillvänderDäremotforskaren.hemma hosäven man

kyrkoboksmaterialet eller medmaterialtyperförfrågningar i andra än mer
tillgång arkivpersonal och tilltillfrågeställningar, kräverkomplicerade som

eller imikrofilmatsfall intei de flestaarkivmaterial, ännukompletterande som
nårarkivmaterialetmikrofilmademikrokort. Dettillkonverteratsvarje fall inte

hembygdsforskning.mångsidigockså förunderlagriktoch utgör ettut en
från förslitningytterligareockså originalhandlingarnaskonarMikrokorten

förstoring.och

Arkivområdets ekonomi13.5

kraftig under devaritarkivmyndigheterna harför senasteKostnadsökningen
i storlek.ständigt ökaråtanke arkivenihaSamtidigt bördecennierna. attman

utökningaromfattandearkivalierhålla antalet ärförsökTrots av ar-att nere
1993 redo-Sedaninformationssamhälle.ofrånkomligt i dagenskivmassorna

arkjvanslagen.underpersonallönebidragsanställdkostnader förvisas även
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Diagram 13.51 Utveckling anslagen till arkivändamål 1 000-talsiav
kronor. 1994 års penningvärde.

Antal 000l kronor
200 000 Riks-/lands--.

arkiven
180 000 --

-D-Dialekta
I ochzl ortsnamn-

/140 000 svenskt visarkiv-- /"
120 000 Statliga arkiv:" 0

./. vissa kost-100 000 / nader för
L/80 000 samlingar

60 000 " :O--Svenskt

piogkrafiskt40 000
exi onun20 000

I° t-i iiiiâgriii0 " --›
EE§§åâS saaa Mmmm

tmnsverkIgfåâiâåä Sååå
samhet39993999 395333

Källa: Tabell l3.5.la

13.6 Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning till arkivarie

Före 1973 fanns ingen utbildning för arkivarier inom för högskolan.ramen
Utbildningen hade i princip inom för arkivensägt verksam-rum ramen egen
het. första årenDe efter 1973 utbildningen utformad 20-poängs-var som en
kurs i arkivkunskap, årenshar under lopp byggts och 1990-taletutmen
kan studera arkivkunskap 60-poängsnivåtill påämnet flera iman orterupp
landet. Tidigare fylldes studieplatserna årfleramed i yrketav personer som
arkivtjänstemän, dokumentalister eller museitjänstemän. I dag utbildar man
dessa yrkesinriktade ocksåutbildningar yrkeserfarenhetutanyngre personer
från området.

yrkesinriktadeDen högskoleutbildningen har betytt för framväxtenmycket
yrkeskår med klarare profil. Den kommunala och enskilda sektorn harav en

mångaanställt dem utbildats detta De statliga myndigheternasätt.av som
ocksåhar kraftigt utökat antalet utbildade arkivarier. Fortfarande finns dock

både statliga myndigheter inte småbara kommuner och landsting,samt- -
saknar utbildad arkivpersonal.som
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i regisamtliga sektorerarkivutbildningenakademiskadenUtöver egenger
förpåbyggnadskurser, avpassadeochkorta grund-tjänsterköptaeller genom

ändamål.bestämda

arkivenanställda vid de statligaAntal

arkivsektornförarkivbestånden kostnadsökningenochTillväxten avspeg-av
Årlandsarkiven.ochvid Riksarkivetanställdaockså antaleti det ökandelas

medel, 1984finansierade medanställdasammanlagt 77dessa1974 hade egna
varitPersonalökningen harheltidsanställda.totalt 310och 1994210totalt

personalstyrkantotalaandel denRiksarkivetsochlandsarkivenvidstörst av
från 60 till 40 %.sjunkithar

lönebi-antalverkarmuseiväsendet,liksom inomarkiven, stortVid ett
budgetåret uppgick1983/84från saknas,Uppgifter 1974dragsanställda. men

personalstyrkan.totaladenutgjorde 47 %och190tillde avpersoner
personalen.35 %utgjordeheltidstjänster168antalet1993/94 avsomvar

Arbetsmarknadsåtgärder

arbetsmark-regionalpolitiskaockså åtgärder vidtagitsarkiven harInom av
arkivinfor-Svenskverksamhetdendettaexempeltydligt ärnadsskäl. Ett

1977/78ursprungligeninrättadesVerksamhetenbedriver.SVARmation
filmadesarkivalierdärberedskapsarbetemedarbetsmarknadsprojektettsom

Vid SVARupprättades.arkivhandlingar äroch registermikrokort övertill
verksamma.89 personernumera

iakttagelserSammanfattande13.7

hadeinformationsbärareslagmed varjeräknatidigare kunnatOm att avman
explosionsartadeinnebär denårs livslängd,tiotalsi varje fallellerhundratals

å andraårs varaktighet. Menenstakamånga fall barautveckligen itekniska
möjligheternai arkivutnyttjasgjord för attteknikensidan attär genomsom

informationsmängder.snabbt hantera stora
arkivenspå tillväxtenflestanärvarande tyder de yttreFör att avprognoser

arkivinformationnivå. Mängdenockså högvolym har avstannat, enom
informa-någonsin. ofantliga tillväxtenDensnabbaredäremottillväxer än av

olika elektro-packningsgraden föralltdentionsmängden döljs störregenom
bästaproblem hur sättviktigareoch ärmedier. alltniska Ett större man

väsentliga in-och samhälleforskningden föroch bevararlyfter fram mest
fonnationen.
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Genom års1991 arkivlag har ansvarsförhållandena mellan de arkivbildan-
de myndigheterna och arkivmyndighetema blivit klarare. Myndigheterna har
det fulla för sina arkiv, medan arkivmyndighetemasansvaret insatser ska in-
skränka sig till tillsyn rådgivning.och Insatser går dessautöver uppgif-som

kan utföras betalning.ter Att arkivbildandemot myndigheter ska betala kost-
naderna för leverans, förvaring, vård och tillhandahållande arkivhand-av
lingar tillhör också det i hanteringen.nya

Genom arkivlagen har kraven skärpts det gällernär arkiven organise-äratt
sårade rätten del allmännaatt handlingaratt ta underlättas det finnsav samt att

god information innehållet i arkiven.om
Ett problem inom arkivområdet den successivtär minskade räckvidden för

arkivlagstiftningen. Samhällsförändringarna medför dokumentationenatt om
viktiga samhällsområden efter hand lämnas det skydd arkivlagstift-utan som
ningen Inom medför bolagisering och privatiseringstaten informatio-ger. att

delar samhällets infrastruktur, däribland järnvägar,nen vägar,om skog-av
och andra naturtillgångar energiproduktionen, inte längresamt kommer att
skyddas och kunna tillgängliggöras med hjälp offentlighets- och arkiv-av
lagstiftningen. I samband med bolagisering kommunala verksamheter harav

uppmärksammat problemet, vilket medfört kommunala bolagman i fort-att
sättningen kommer lyda under arkivlagstiftningen.att Stora delar statensav
verksamhet bolagiseras dock följderna offentlighets- ochutan att arkivom-
rådet klarlagts och följtseventuellt med kompletterande lagstiftning.upp

Genom privatisering kommer verksamheter tidigare statligt ochavsattsom
kommunalt reglerade arkiv i fortsättningen bara behöva efterlevaatt de of-ur
fentlighetsprincipens och forskningens synpunkt mindre förmånliga reglerna
för enskilda arkiv. Om lagstiftningen rådainte kan bot detta förhållande

utsträcka offentlighets- och arkivlagstiftningenatt till de bolagiseradegenom
och privatiserade områdena, blir det synnerlig vikt behandlingenattav av ur
samhällets och forskningens synpunkt viktiga enskilda arkiv uppmärksam-

sätt.annatmas
Arkivinstitutionemas första och elementära uppgift skyddamest är ori-att

ginalen och informationens äkthet. Den andragarantera uppgiften föraär att
och aktivt förmedla informationen tillut bred, historiskt och politiskt in-en

tresserad allmänhet. Detta ställer arkiven inför praktiskt dilemma därförett att
användningen arkiven skadar och sliter materialet. Kopieringsteknikensav
landvinningar i dag goda möjligheter överbrygga denna intressekon-attger
flikt.

Arkivens roll i kulturlivet i vid mening har förstärkts under de de-senaste
cennierna. Den enskildes intresse och ansträngningar, det gällernär sökaatt
sina och anhörigas har vuxitrötter, till folkrörelse. Hembygdsforsk-egna en
ningen har funnits länge betydligt iväxt omfattning under år lik-men senare

den socialhistoriskt inriktade amatörforskning, offentligt,som utom rentsom
individorienterat material använder företagsarkiv och andra enskilda arkiv-

312



Arkiv

står"sin bok "Gräv där DuLindqvist har medinformation. Svenbildares
utnyttja arkiven.åtskilliga amatörforskare tillmotiverat att

från slutna lärda-arkiven denåstadkommits för förändraharMycket att
kontaktyta samhället.bredareinstitutioner medtillverkskaraktären moten

kulturrnålettillhandahållande ochmålsättning ökat ärArkivpropositionens om
arkivmyndigheterna.befintlig anda hosredanbekräftelsesnarast enen

från i den modernalevande börjanhar funnitsMålet tillgängliggöra arkivenatt
förkommit i skymundanperiodunderhar endastarkivverksamheten. Den en

offentliga förvaltningendenrationaliseringsverksamheten hosden aktiva ute
förföreskrift insyn och be-tryckfrihetsförordningensför tillgodose attatt om

arkivströmmarna.ökandedemästra
tillhandahållande arkivenaktivtfördockbehöverArkiven göra ett avmer

samlatsketthar hittills intefrån Dettautgångspunkt användarna.med ett
för specialis-varit konsthar hittillshitta i arkivenmålmedvetet Attoch sätt. en

tackJämfört med biblioteken,forskare.akademiskaocharkivarier somter:
sökningsservice allmän-långtkommit i godmaterialsitt homogenavare

arkiven efter.heten, ligger
olika Sökverktyg harochnationell arkivdatabasUtvecklingen enavav en

datorstödda be-upprättandeBeståndsöversikter ochbetydelse.strategisk av
kunskaplevandegöra och byggaförfullföljasståndsregister behöver att upp

bestånden.de egnaom
kulturområdet.potential inomoutnyttjaddelartillArkiven ännuär storaen

till aktivmöjlighetarkivenochbibliotekmedtillsammansMen ger enmuseer
kulturverksamhet.och levande
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utställningaroch14 Museer

Museiområdet karaktäriseras attav

gårochintresserademånga demänniskor äratt av museeranger-
museer,

bådeZO-årsperioden totaltbetydligtpubliksiffrorna varierat över-
enskildaföroch museer,

700 institutio-200 ochomfattar mellanmuseiväsendetsvenskadet-
definierarberoende hur ett museum,manner

000förfogar 1hembygdsföreningar därutöver över600l caca-
byggnader,föremålssarnlingar äldreeller

i andra handkulturhistoria ochdominerasinriktning avmuseernas-
ochnaturvetenskaphuvudinriktningFå harkonst. museerav

teknik,
haroch ekomuseerarbetslivsmuseer växttyper museer somavnya-

decennierna,under defram senaste
frånframför alltoffentligt stödmuseiområdet betydandeuppbär-

staten,
under perio-väsentligtstärktslänsmuseemaoch särskiltmuseerna-

den,
museiområdet utveckling.underinom ärsamverkan-

mångsidigaverksamhetsområde har denMuseiområdet det mestär som
översiktdärför medinleder överViinstitutionsstrukturen.komplexaoch en

samverkanstruktur ochockså den utvecklingviden. Här somtar avupp
finns ochkvarstående bristerkritikoch den1974skett sedan somsomav

Museiutredningen kulturmiljövården be-Fråganförts frambl.a. omav
kapitel 15handlas i

Museistrukturen14.1

rollenbibliotek,med arkiv ochupprätthåller, tillsammansMuseerna sam-av
föremål, bildersamladärföruppgifterminne. Viktigakollektiva ärhällets att

ochmiljöerinteriörer ellerhelaarkjvalier, bevarautsträckning attoch i viss att

315l Museiutredningen.Betänkandebildning.och1994:51: MinneSOU av
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vårddessa för säkra bevarande. Till traditionellaatt ett roller hörge museets
också dokumentation och forskning eftersom i sina samlingar säkrar ettman
historiskt källmaterial olika områden. Allt material grunden förär museer-

utåtriktade verksamhet där de levandegör företeelser och sammanhang inas
historiskt perspektiv.ett

den officiellaAv museistatistiken framgår vi i Sverige har 216att museer.
Enligt Museiutredningen, föreslår museidefinition,öppensom en ny, mera
uppgår emellertid antalet till drygt 700.museer snarare

De statliga under Kulturdepartementet femtonsorterar tillärmuseer som
antalet, samlade i tio museiorganisationer. De Statens historiskaär museer,
Statens konstmuseer, Naturhistoriska riksmuseet, Folkens museum-etnogra-
fiska, Livrustkammaren-Skoklosters slott-Hallwylska LHS, Statensmuseet
Sjöhistoriska Arkitekturmuseet, Statens musiksarnlingar, Stiftelsenmuseer,
Nordiska och Stiftelsen Tekniska Tillsammans betecknasmuseet demuseet.
centrala Samtliga, Skoklosters slott ligger i Sigtuna kom-utommuseer. som

belägna i centrala Stockholm.ärmun,
Fem dessa centrala fick 1987 särskilt för utvecklingenettav museer ansvar

utsågsde till De Nordiskaatt är Historiskagenom museet,ansvarsmuseer.
Naturhistoriska riksmuseet, Statens konstmuseer företräddamuseet, av

Nationalmuseum och Moderna museet Folkens museum-etnografiska.samt
Statligt bidrag kulturbudgeten utgår ocksåöver till ytterligare antalett mu-

t.ex. Arbetets Judiska och Skansen och till Stiftelsenmuseetseer museum,
Föremålsvård i Kiruna. Ytterligare antal finansieras Försvars-ett museer av
departementet, Utbildningsdepartementet universitetsmuseer och de bo-av

Överlag avlöst de tidigare s.k. affärsdrivande verken. hovstatens budgetsom
Ãjtte,finansieras Kungl. Husgerådskammaren. Svenskt Fjäll- och Same-

i Jokkmokk, finansieras till övervägande del med bidrag från detmuseum
statliga Vattenfall AB.

Statsbidrag, det s.k. grundbeloppssystemet, utgår till tjugosexgenom re-
gionala tjugofyra länsmuseer och tvåär bådaresterande demuseer varav
kommunala museiorganisationerna i Göteborg och Malmö. Huvudmän iär
skiftande kombinationer landsting, kommuner och tidigare stiftare av mu-

fomminnesföreningar. I de regionalat.ex. uppgifterseerna som museernas
ingår stödja och samverka med andra i länetatt och med hembygdsrö-museer
relsen biträda den statliga kulturmiljövårdens framförsamt att alltorgan,
länsstyrelserna. De regionala kan under vissa förutsättningar slussamuseerna
statsbidrag vidare till samverkande museer.

Sammantaget har de statliga och statsbidragsstödda sin tyngd-museerna
påpunkt det traditionella kulturhistoriska området påoch därnäst konst.

Områdena naturvetenskap och teknik totalt fortfarandeär, relativtsett, svagt
företrädda inom de svenska museerna.

Utanför kretsen med reguljärt statligt stöd finns bl.a. 60-talav museer ett
kommunala Göteborgs och Malmö oräknade. Mångamuseer, museer av316
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utanför och för museiväsendet idessa har betydelse hemkommunen sin hel-
någravidare med arbetslivsmuseer,het. Man räknar 400 större.ca varav

startad försöksverksamhet 1966 och perrnanentadRiksutställningar, som som
förmedla vandringsutställningar,stiftelse 1975, ska anordna ochstatlig geen

utställningsfrågorråd utveckla och förnya utställningsme-och service i samt
diet.

hembygdsföreningar,i landet finns 600 sammanslutna i läns-Runt lom
landskapsförbund i riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund.eller och

föremålssamlingarföreningar handhar 000 eller äldre byggnader.Dessa lca
sådet i varje kommun iFörekomsten hembygdsmuseerna gör att gott somav

något slag.landet finns ett museum av
lokala dekonstutställningsverksamheten spelar de konstmuseerna ochFör

utgårviktig roll. Statliga bidrag inte,ofta kommunala, konsthallamastora, en
utgårnågra till verksamhet. Bidrag inte heller tillundantag, derasmed

några undantag, till utställningsverksamhet.konstgallerier eller, med annan
statistiken visar Stockholm har antal SeroffentligaDen störstatt museer.

statistikensstorstadsregionerna samlat har de 25 %till de tre av mu-man
seiinstitutioner.

museiområdetkulturråd myndighetsuppgifter med bl.a. för-Statens har
fördelning bidrag till museiverk-delning stödet till länsmuseema samt avav

kulturrniljövården vilarstatliga förutveckling. Detsamhetens ansvaret
Riksantikvarieämbetet.

museiområdet.för Samlandeorganisationer betydelsefinns radDet aven
museiföreningen medan Länsmu-organisation för Svenskaärmuseerna

samarbetsrådsamarbetsråd tillvaratarKommunala deoch museernasseemas
intressen.respektive lokalaregionala museernas

sedan 1974Utvecklingen

resultat människor villhar vuxit fram organisktMuseisystemet ett attsom av
följd människorshar kommit till enskildaminnas. De flesta museer som en av

fåttefter emellertidframsynthet. har handidealism, entusiasm och Museema
sarnhällsstöd.ökatett

förändring skedde i mitten 1970-ta-museiväsendet betydelsefullEn för av
årsutgångspunkt framför allt 1965 Musei-i flera utredningar,let. Med stora

Kulturrådet,MUS-65 utredningenoch utställningssakkunniga och stat,tog
försystematiskt ställning till betydelselandsting och kommuner museernas

målmedvetenstartade förstärk-till deras olika roller. Bl.a.samhället och en
också harde statliganing de regionala Men rustatsmuseernaav museerna.

åren, upprustning fortsätter.betydligt de 20senaste en somupp
förstakoncentrerades under periodens delstatliga museistrukturenDen ge-

till museimyndigheter.vissa fördes störreatt sammanmuseernom
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Genom riksdagsbeslut 1987 påbyggt den "Museiförslag"rapport som-
kulturrådStatens regeringens uppdrag lade fram 1986 preciserades de tio-

centrala uppgifter, ansvarsfördelningen dem emellan ochmuseernas gentemot
museemade regionala Förändringarna sikte statliga hartog att ettmuseer

måstenationellt och spela central roll i den kulturella utvecklingenansvar en
nivåeralla landet femDe fick särskilt markeratrunt. ettansvarsmuseema
för samordningen inom område.respektive Möjligheterna föransvar mu-

frågorhistoriska perspektiv gäller nutids- och framtids-attseerna ge som
frågor belystes i förslagde till för utvecklingsprojektämnen utredningensom

bl.a. Ekologisk kunskapsspridning, Sverige och tredje världen samtgav
Invandrarnas kulturer. Staten formulerade med de föreslagna utvecklings-

önskemålprojekten i praktiken dels ökat samhällsengagemang frånett ettom
sida, dels bättre integration och effektivare nyttjandeettmuseernas om en av

museiväsendets resurser.
Staten har, i samband med den ökningen grundbelopp, uttrycktsenaste av
önskan regionmuseema kulturrniljövård,ytterligare ekologi,att satsaren

konst inriktad någotoch verksamhet barn och ungdom, fåttinte fulltsom
genomslag.

finnsInom museiväsendet rad samverkansformer och samverkanspro-en
jekt. Museema samverkar kring dokumentationen dagens samhälleav genom
den samordnade samtidsdokumentationen SAMDOK och genom samar-
betsorganet INSAM Informationssystem i samverkan vid svenska museer.
De naturhistoriska i landet sitthar samarbetsorgan NAMSAmuseerna
liksom de teknikhistoriska friluftsmuseernaTIMSA och friFrimuseerna
fri. förInom samarbetsprojektet EKODOK-90 har lands-ramen en
omfattande fotodokumentation kring människan och hennes samspel med

genomförts.naturen
föremålsregistreringkring Standardisering vårdSamarbetet och kringav

ZO-årsperiodenkonserveringoch utvecklats under kommer inten-attsom
sifieras efter regeringens och riksdagens beslut under 1995 räddnings-om

för iaktionen kulturarvet SESAM.museerna
Östersjönockså internationelltMuseer samarbetar bl.a. med runtmuseer

afrikanskaoch med museer.
Ett aktuellt exempel samverkan Länsmuseernas Publik- ochärannat,

utåt-Profilprojekt. Syftet projektet varit förbättramed har länsmuseernasatt
riktade verksamhet och därmed fler besökare till och länet över-museet
huvudtaget.

2318 från Kulturrådet 1986:3.Museiförslag. Rapport
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Museiutredningen

med markera detMuseiutredningen inledde sitt betänkande ärattatt genom
intressanta saker händer elleroch människornamellanmötet sommuseerna

Minne och bildningbegreppsparetborde hända. Genom gav man museer-
med möjligaBildningsuppgiften betonadesuppgifter och syfte. störstanas

för alla sin-"bjuder upplevelsermöjligoch dentyngd är att museernagenom
nen".

framför demuseiverksamheten och alltgranskade sedanMuseiutredningen
Utredningenkritiskt.och statligt stöddastatliga att museernaangavmuseerna

insam-fördela likatidsperspektiv ska efteri längre sträva attett resurserna
å andra sidan vilketvård å med publikensidan och "mötenling och ena

förmån publiken.för medförskjutning tillinnebär mötenaen
nationell räddnings-Museiutredningenfråga samlingarna föreslogI enom

vårenregering och riksdagförslagiför kulturarvetaktion ett sommuseerna,
sitt.gjorde tilli sina huvuddrag1995

områdenaockså mellanobalansenberörde i korthetMuseiutredningen
naturvetenskap/ekologi och teknik.konst,kulturhistoria,

iMuseiutredningen,berör inte, enligtverksamhetstatligaDe museernas
har fortfarandepublika verksamhetenlandet. Dentillräcklig omfattning hela

Rådgivning service tilloch lan-huvudstadsregionen.koncentration tillstark
efterfrågan /knsvarsmusei-behov.inte ochövrigadets motsvararmuseer

inte till deMuseiutredningen1980-talet ledde enligtreformen i mitten av
förslag tilldetta blev bl.a.Utredningens slutsatsförändringarna.avsedda av

föreslogs bliRiksutställningarmuseiväsendet.organisationändrad av
efterfrågestyrd organisation.omvandlad till en

museiornrådet,också utbildningenbrister ipekadeMuseiutredningen
metodik, och fö-arbetsform och derasfrågaiframför allt museerna somom

forskningsmöjligheterna.utbildnings- ochförbättringarolikareslog av
stödsplittrad bild. StarkastvisarMuseiutredningenRemissvaren en

för kulturarvetnationell räddningsaktionförslagetfick museerna.om en
framför allt de statligaomorganisationmotstånd förslag tillväckteMest av

museerna.

utställningarochintresse förBefolkningens14.2 museer

någotoftaAtt ärför besöka ärIntresset stort.att sommuseummuseer
sällanbesökare,40sig %befolkningen Nästan är44 % göra. menuppgerav

oftare.3 sådanaaldrigde sällan ellergå 16 görBara %skulle vilja attuppger
det ipå oftare. Observeraskulle viljaoch inte hellerbesök attmuseum

3191989/90. SIFO.1990: Kulturmonitorn vinternFritzFrancke G A3
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denna undersökning inte handlade det faktiskamäta beteendetattom utan
befolkningens inställning till olika kulturaktiviteter. Därför intestämmer
besöksstatistik och intresseangivelser helt överens.

När det gäller specifika intressen, i denna undersökning exemplifieratmer
konstutställningar, andelen ointresseradeär betydligt eller 38 %,större,av

och bara 30 % skulle vilja oftare de konstutställningar.än gör
måttEtt intresse uttrycks möjligen publiken tillannat tv-programav

med anknytning till I Sveriges Television har serie 5-rr1inuters-museer. en
"Gå museum", vårenundersänts 1994. Publiken tillsenastprogram, -

det genomsnittliga ligger 250 000 tittare ochprogrammet ävenrunt om pro-
grund sin karaktär säkert inte väljs aktivt alla dessa når degrammet av av

ändå "Antikrundan" påexempelärstor ett etten grupp. program som ses av
miljonpublik. Programmet väljs dock kanske inte bara för sina kulturhis-en

toriska ocksåkvaliteter for den värdering antika föremål sker iutan att av som
i sig innebär spänningsmoment.programmet ett

14.3 Museemas och Riksutställningars verksamhet

gårI detta avsnitt igenom områdetvi och utställningar. Utställnings-museer
konstområdetverksamhet redovisas dock under kapitel 10. Utställnings-

perspektivet någotkommer beröras i avsnittäven 14.4. Vi beskriveratt mu-
offentligasei- och utställningsverksamheten utifrån det material den sta-som

tistiken kan bidra med. Ett problem med denna statistik vissa tillbaka-är att
blickar svårakan rättvisande eftersom statistikengöra för-sättatt ettvara
ändrats 20-årsperioden.mycket under den förekommerDet vidaresenaste ett

antal och specialutställningar i landet,mässor dessastort överrunt om men
saknas statistik.

14.3.l Museemas samlingar inriktning och omfattning-

ingårDe i den offentliga statistiken har klar inriktning på kul-museer som en
turhistoria. Det huvudinriktningen för drygt 30 % dem.är Denna tendensav

20-årsperiodensdock tydligare i början. Dominansen harännu dämpatsvar
tillkomsten bl.a. antal tekniska och industrihistoriskaettgenom av museer.

Ca 15 % har inriktning konst och hantverk, drygt på5 %av museerna
industri/teknikhistoria påoch knappt 5 % arkeologi. Bara 3 % av museerna
har naturhistorisk eller naturvetenskaplig inriktning. övrigaDe harmuseerna
antingen blandade samlingar eller helt for sin verksamhet deänett annat tema

ingår ocksåi klassiñceringen. Det drygt 10 % heltärsom av museerna som
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samlingar. flesta sistnämndasaknar De de hartre typernamuseeregna av
icke offentlig, huvudman.kommunal eller annan,

huvudsakligaAntal efter samlingamasDiagram 14.3. I museiinstitutioner in-
riktning.

Antal museer
Kulturhistoria70 I--

/m Annat--C|--
Ls60

Konst,0
konsthantverk

50 --
SaknarO
samlingar

40
Blanda

30 . 0 :A-Tekmk . ochU 0
industri-
historia20 n /
Arkeologi0

Natur,-O-= natur-
vetenskap

F0
. .. Etnologi1988 19911982 1985

Källa: Tabell 14.3. la

särskild studie de statliga och statsbi-Museiutredningen lät göra en av
registreringföremålsvårdregionala och Av dendragsberättigade museernas

föremålframgår tillsammans har 38 miljonerbl.a. dessaatt varavmuseer ca
Naturhistoriskastatliga dessa förvaltar34 miljoner vid de Avmuseerna.ca

årliga samlingarna liggermiljoner. Den tillväxtenriksmuseet 18 av caca
föremålen vår-själva behöver 22 miljoner0,8 %. Enligt nästanmuseerna av

ocksåMånga och snabbthar8 miljoner konserveras.das och storamuseer
vårdfråga förvaring,betydande krav ifotosamlingar ställerväxande omsom

och restaurering.
på20-årsperioden registrering ochhar standardenUnder museernas

vårdpå magasin, tillsyn, och konserve-samlingarna,dokumentation av
både enskilda ochinsatserringsinsatser höjts museer genom mu-genom

såsituationenfann Museiutredningeni samverkan. Likväl att varseerna

4 SOU 1994:51föremålsvård och registrering. IMuseernasEnaeus B:
321Museiutredningen.Bilagedel. Betänkandeoch bildning.Minne av
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oroande föreslog nationell räddningsaktion för kulturarvet iatt man en
De 235 miljoner kronor riksdagen anslog 1995 innebär attmuseerna. som

insatser kan därför kan detta kommergöras, sägastora utan att att attman
tillräckligt.vara

Museiutredningen visar de centrala vid 1990-talets börjanatt museerna
60 sina% samlade för vad Museiutredningen kallade denavsatte av resuraser

vårdande rollen. För länsmueerna siffran 42 %. Läggervar man samman
vårdarollerna samla och siffrornablev 76 respektive två% 52 % för de

Återstodenmuseitypema. lades helt visa/utställa.rollen Endastnästan 4
respektive tiden lades forskning.2 % av

ingående uppgifterFör samlingar och arbete med demmera om museernas
hänvisar vi Museiutredningenstill betänkande och bilagedel.

14.3.2 Museernas publika verksamhet

Utställningar, visningar, föredrag och debatter publikationer domi-deärsamt
inslagen publikanerande i verksamhet.museernas

museiinstitutionema förnyas successivtVid utställningar permanentav mer
tioårsperiodenbasutställningar. har totalt förslag, s.k. Den de statligasenaste

sådani genomsnitt fyra utställningar färdigställts. Länsmuseemamuseerna
årligenhar byggt tiotal basutställningar.ettsammantaget

Antalet tillfälliga utställningar vid För deär stort.museerna museer som
ingår i den officiella statistiken handlar det 500 tillfälliga1 utställ-om ca

år.ningar De flesta dessa ordnas vid de kommunala Perper av museerna.
museiinstitution emellertid tillfälliga utställningar förantaletär störst gruppen

ocksåregionala lokalalänsmuseer. Statliga, och producerarstörre museer
Övervandringsutställningar. den verksamheten saknas fullgod statistik.
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14.32 Antal tillfälliga utställningar på statliga respektive regionalaDiagram
museiinstitutioner.

tillfälliga utställningarAntal
600

500

400
I Statliga museer

300
Länsmuseer

200

100

0
ÖlN OO U7G C V1 vC C COO %l OOl

Tabell 14.3.2aKälla:

tyngdpunkt inomutställning-anta täcker har sintillfälligadeDe teman som
början 1980-ta-kulturhistoria. Sedanområdena konst/konsthantverk samt av

från allakonst-/konsthantverksutställningar ökat 47 %andelenlet har ut-av
Ämnesområden arkeologi eller tek-etnologi,till 55 %.ställningar som

samlade utställ-mindre 5 detomfattar vardera %nik/industrihistoria än av
ningsutbudet.

tillgängliga för publiken underblivitMuseiinstitutionerna har i stort mera
har antalet visningar samling-utökats, delshar öppettidemaperioden. Dels av

öppethållande huvudsakligen deliggerförändringarna iMenökat.arna
kraftigt i slutet 1980-talet.sina öppettiderutökaderegionala avmuseerna som

öppethållandet aningminskatmuseiinstitutionema harDe statliga t.0.m. en
perioden.under

ökat betydligt underförskola harför allmänhet och skola/visningarAntalet
kommunala och regionalastatliga,genomfördeTillsammansperioden.

60 000 visningarbörjan ochvisningar i periodens000 än25 mercamuseer
gällerkommunalaoch deår Särskilt för de statliga1993. attmuseerna

Uppgifterunder 1990-talet.förskola/skola har ökatförandelen visningar om
Årfrån år.tidigare 1993publiken saknasverksamhet för den varunga

tillskola/förskola. En enkätanpassade föralla visningarhälftennärmare av
förskolebarn ochmånga prioriterarocksåvisar1993 att museermuseerna

ocksåmånga prioriterarGanskafrån verksamhet.grundskolan i sinelever
sig särskiltinget endagymnasieskolan, medan sägerelever i satsamuseum
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yrkesarbetande ungdomar. För utveckla bam- och ungdomsverksamhetenatt
också mångahar museiinstitutioner utvecklat samarbete kring sådanaett

frågor. Vanligaste samarbetsparter övriga kulturinstitutioner i regionenär eller
direkt samverkan med skola/förskola. Dessa samverkansfonner mindreär
vanliga vid de centrala museiinstitutionema.

Diagram 143.3 Antal vidvisningar museiinstitutionema.

årVisningar institution ochper
1600 -r

1400 ..
1200 . I Statliga museer
1000 . El Regionala museer
800 - I Kommunala museer600 -

ÖvrigaH
400 -
200 .

0 -
1982 1985 1988 1991

Källa: Tabell l4.3.3a

år åtskilligaMuseema publicerar under loppet publikationer olikaettav av
slag. Kataloger produceras till utställningarna liksom Vägledningar och

ocksåstudiematerial olika slag. Museema arbetar med publikationer förav en
många årligavidare krets och tidskrifter årsskrifter.och antologier ellerutger

Till detta kommer antal monografier. Katalogerna denutgörett största
ivolymen trycksaksproduktionen. Tillsammans framställer de statliga och

regionala år.80-tal utställningskataloger Antalet har varitettmuseerna per
åren.tämligen stabilt De kommunala bidrar medöver 300närmaremuseerna

utställningskataloger kring sin verksamhet. principI alla centralmuseer och
årsskrifter någonregionala har antologier eller periodiskt utgivensamtmuseer

året.publikation under Bland de kommunala detta mindreärmuseerna
vanligt.

allt utnyttja sittGenom datateknik i registreringsarbete haratt mer
fått möjligheter sina faktabanker helt villkor.öppnaattmuseerna nya

Användningen bildmedier befinner sig i sin början. Mulimedieteknikenav ger
tidigare möjligheter visualisera ocksåoanade vetande. Allt fler haratt museer

ingånginrättat olika faktarum fungerar i deras material förtyper av som som
324 den allmänhet söker fördjupad information.som
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Övriga verksamhetsgrenar14.3.3

till andra ochDokumentationsverksamhet, forskning service ut-samt museer
förstainslag inte i ledeti verksamhet,viktiga inslagställare är sommuseernas

allmänheten.vänder sig till
framtidenskapa fördokumentationsverksamhetMuseernas attavser en

mångsidig information. kan ha olikaDenfaktainriktad ochsaklig,lagrad,
dokumenterande verksamhetbearbetningsgrad. Exempel ärochform upp-
ljudinspelning. Dokumentation skerfotografering, avritning ochteckningar,

slag,fältstudier olikafråga och i formbåde samlingari t.ex.avavom egna
för varje enskiltsker dels inomundersökningar. Arbetetetnologiska ramen

andra organi-ochsamverkan mellanverksamhet, dels i museernamuseums
År 1977 bildadeshembygsdsrörelse.studieförbund ochsationer som
vid kulturhistoriskasamtidsdokumentationforsammanslutningenSAMDOK,

undvika dubbel-undersökningarna ochsystematiseraAvsikten är attmuseer.
foremålsinsamlingundersökningar ochbestår etnologiskaArbetetarbete. av

någonflestapooler. Deämnesindelade13 olikaoch bedrivs i stor-museer av
36 seminarieuppsatserjuni 1993 hadeT.o.m.flera pooler.i ellerlek deltar en

publi-böcker ellerD-nivå 71färdigställtstillB- uppsatserrapporter,samt
kriti-uppmärksamhet harinternationellväcktSAMDOK storcerats. som --

harforskningsprogramforskningsinriktad. Ettför litealltför attserats vara
nyligen utarbetats.därför

vidlåtit två studier forskningenMuseiutredningen har göra museerna.av
frågor, andrai deninstitutionellabegreppsmässiga ochbehandlas ut-den ena

kvalitet.5 forskningsverk-Naturhistoriska riksmuseetsforskningensvärderas
två studier beställdautvärderats isammanhangisamhet har avannat

studiernabakgrundForskningsrådet NFR. MotNaturvetenskapliga av
forskningsambi-allra flesta hardeMuseiutredningenkonstaterar att museer

hålla hög interna-visat sigforskning harriksmuseetsNaturhistoriskationer.
flyttasforskningsfrontentillväsentliga bidraglämnarstandard ochtionell att

framstår forskningen vidockså finns brister. Däremotframåt, detäven om
områdena församhällsvetenskapligahumanistiska ochinom demuseerna

blevUtredningens slutsatsproblematisk"."mera attMuseiutredningen som
åänmesområde, deninom respektivebästatillhör den allra attinteden men

i allmänhet. Dettauniversitetsforskningenhellersidan inteandra är sämre än
imuseiforskningen högretill förslag bl.a.Museiutredningenledde attom

universitetsforskningen. Förmedi konkurrensfinansierasi dag börgrad än
till Musei-forskningsfrågoma hänvisar viingående belysning avmeraen

betänkande.utredningens

5 EvalueringSolhaug T:forskning.datafångst tillFrånRosander G: av
ochstatligepublikasjoner frapopolzervitenskapeligevitenskapelige og

bildning.och1994:51 MinneSOUSverige. Istatsunderstøttede imuseer 325Museiutredningen.BetänkandeBilagedel. av
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frågaI de statliga service olika slag till museiväsendet iom museernas av
övrigt konstaterar Museiutredningen utifrån sina kontakter med museer av
olika slag den inte efterfrågan. finnsHär dock inga särskildaatt motsvarar
studier gjorda.

14.3.5 Riksutställningar

Riksutställningar fungerar producent utställningar såvälvisassom av som av
i landet andra utställningsarrangörer.runt Manmuseer om som av svarar

också för tämligen omfattande rådgivningteknisk service och och fungeraren
därigenom central för institutioneralla eller organisationersom en resurs som
vill arbeta med utställningar medium för förmedla kunskap eller idéer.attsom
En liten del de utställningar produceras visas också i utlandet.av som

Totalt visades 1993/94 80 olika utställningarnärmare produceratssom av
Riksutställningar. dessaAv 11 nyproducerade. Det innebär minskningvar en
jämfört dåmed slutet 1970-talet hade 140 utställningarnärmare uteav man
visning. Utställningama ocksåtenderar bli omfång.mindre till sitt flerAlltatt
utställningar levereras i form skåp kan placeras i skiftande lokalerav som

Årmedan övriga såvälutställningar mindre har minskat kraftigt.störresom
1973/74 hade Riksutställningar sådanadrygt 100 övriga utställningar påute

år,turné under loppet i dag antalet knappt 40.ärettav
Det har inte varit möjligt följa utställningamas någon längreatt överteman

tid. Under 1990-talet emellertid Riksutställningar fördelar verk-attser man
samheten i drag lika mellan samhälle/kulturhistoria, konst respektivestora
natur/teknik. De inbördes relationerna någotkan variera år.mellan olika
Merparten utställningama natur/teknik anpassade för denärtematav unga
publiken medan inom konstområdet treårsperiodenden inte harsenasteman

någonproducerat utställning särskilt anpassad för barn.
Parallellt med länsmuseerna byggt sin verksamhet har Riksutställ-att ut

ningar minskat sin insatser i landets kommuner. I slutet 1970-taletute av
besöktes dåvarande208 landets år279 kommuner, 1993/94 fick drygt 150av
besök utställning producerad Riksutställningar.genom en av

ocksåDet finns tendens till utställningama tillgängliga kortareär tidatten
där de visas.

De största utställningar kommunernas kulturnämndermottagarna ärav
eller motsvarande, ofta i samverkan folkbiblioteket.med Lokala och regionala

konsthallar ganska utställarkategoriär liksomsamt stormuseer en annan
skolan. Bland övriga ocksåkan studieförbunden.arrangörer nämnas Bilden

arrangörsskapet kan varierar frånöver mycket Pålän till län. Gotland fanns
åtta1993/94 totalt olika utställningsverksamhett.ex. arrangörer av som

förmedlar frånutställningar Riksutställningar medan det i län som
Jönköping, Kalmar eller Värmland inte fanns kommun.arrangör326 ens en per
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på utställningarochBesök14.4 museer

årochför verksamhetintresse1960-talet fannsslutetI ett stort museernasav
något under lop-så många befolkningen40 %1969 besökte museumsom av

det 60 % be-utställningsbesök inkluderadesår. Om ävenettpet var avav
året eller utställning. Degång varitnågon underfolkningen museumsom

definition vadhaft varierandesedan dess hargjortsundersökningar som
1976,undersökningarhar i sinamuseibesöken. SCBmed iska räknassom

årvissa konst-konstutställningsärskiljt besök även1990/911982/83 och
på utställningsverksamhetBesökfrån museibesök.övrigamuseum annan

utställningsbesökochhar musei-undersökningarSR/PUB:sinte. Imäts re-
frånår,första1980-taletsundergistrerats separeratssammantaget va-men

avstår ifrånvi härdefinitionernavarierande1987. görefter De attrandra att
museibesökare iandelentidsserie huromfattande övervisa meren

någor-frågornaemellertidtillfällenVidutvecklats.befolkningen har ärtre
redovisning dem.medvi nöjervarförlikartat ställdalunda avenoss

i befolkningen.museibesökareandelenökningindikerarResultatet aven

detunderbesöktAndel befolkningen14.4.1Diagram museumsomav
År år vilket kan bidraåldern 11-14skolbarningår i1969året. ävensenaste

uppåt.påverkasnivåntill att

besökareAndel

1969

1988

1993

50

Tabell 14.4. 1aKälla:

pånedgångsperiodhar efterutställningsbesökaremusei- ochAndelen en
deltill1993 förklaras1988 ochmellanSkillnadenökat igen. stor1980-talet

Stockholmsområdet.boende imuseibesökareökande andelav en
besökandet.också ökningfrån tyderBesöksstatistiken avenmuseerna

periodenfördubblats underharstatliga änbesök deAntalet mermuseerna 327
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och de kommunalaäven fåtthar ökat antal besökandeett insti-museerna per
tution. Däremot har länsmuseema, de förbättrade öppettidema intetrots kun-

behålla det antalet besök från mittennat 1970-talet.stora Det betyderav
emellertid inte andelen befolkningen besökeratt länsmuseum harav ettsom
minskat. Sedan 1988 har denna andel fråntvärt ökat 23 % till 30 %om av
befolkningen. Förklaringen tycks därför inte besöker länsmuseetattvara man
lika ofta tidigare. På 1990-talet uppvisar alla museiinstitutionersom typer av
kraftiga ökningar antalet besök.av

Diagram 14.42 Antal 1 000 besök år på statliga, regionala respektiveper
kommunala museiinstitutioner.

Antal l 000-tal besök
5 000 --
4 500 .-
4000-- ./
3 500--

/. KommunalaI3000"

2 500 -D-:Statliga--
.fo-m2 000 q Regionala0l 500 -.

l 000 .-
500..-

0 : : : : 2 : : : :a
9 S 3 ä 35 S

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Källa: Tabell l4.4.2a

Både bland museibesökare och utställningsbesökare finns betydande likhe-
mellan och kvinnor.mänter

14.4.l åldrarBesökare i olika

Att hör i hög grad barndom skolålderoch till. Inga andramuseum
går såi utsträckning under år.15stor Förgrupper museum som personer

de mindre barnen påvisathar vi tidigare daghemmens och skolans roll som
Ävenbesök konserterarrangör och bibliotek. för museibesökenteater,av

spelar skolan viss, påtaglig,inte lika roll medan förskolornaän ganskaen om
sällan ordnat besök. Det vanliga istället familjenär med barnenatt tar

finnsDet emellertid betydande skillnader mellan barn till högutbil-museum.328
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lågutbildadedade och föräldrar, 57 % barnen lågutbildademed föräldrarav
har gjort minst museibesök åretunder hela 81ett % barn med hög-mot av
utbildade föräldrar.

Andelen museibesökare bland har, tidigare visat ökat delvuxna som en
sedan 1988. Denna ökning gäller åldersgrupper,alla dock i minst ut-men
sträckning pensionsåldem.överpersoner

Diagram 14.43 Förändring andelen museibesökare mellan 1988 ochav
1993 någraför olika åldersgrupper befolkningen.i

Andel besökare
60 --

50 --

40

I 1988
30

U 1993

20

10

år15-24 år25-44 45-64 år 65 år-

Källa: Tabell 14.4.3a Tabell 14.4.1a

14.4.2 Utbildning och facklig tillhörighet

Liksom för alla andra kulturaktiviteter finns det skillnader mellan olikastora
utbildningsgrupper. Andelen museibesökare såungefär dubbelt iär stor grup-

högutbildade andelen bland lågutbildade.depen som
I studien de olika fackliga kollektivens deltagande i kulturlivet saknasav

fråganjämförelse tid Verksamhetsåretmuseibesök.över 1990/91om re-
dovisar lågstatistiken andel museibesökare inom LO-kollektivet medanen
andelen sådubbelt hög blandär SACO-medlemmarna. finnsän Det ingamer
skillnader mellan och kvinnor.män
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utomlandsi hela landet14.4.3 Besökare samt

också bland de boende ioch deti Stockholmmuseibesöken ärflestaDe görs
År 1993 hade totalt 75 %museibesökareandelen störst.Stockholm ärsom

jämförtkraftig ökningnågot vilketstockholmarna besökt museum var enav
i Stockholmvaritnivån då stockholmsboma43 %1988med museumav

påockså oftaremuseibesökskerlandet. I Stockholm änplats ieller annan
i landet.ställenandra

årligaandelenNorrlandslänen,fyra de femliksom i ärVärmland,I av
övriga län be-befolkningen. Imindre halvamusei-/utställningsbesökare ärän

några län kanandelarna iförklaring till de lägrehögre. Ensöksandelen vara
för museibesöket.tydligt hinderresavståndlånga till utgör ettatt museer

60 %regionhuvudorten besöksiborBland den avmuseumgrupp som
%.653regionhuvudortenutanförbor ärbland demandelenmedan som

sittmellan ha besöktsambandetstuderadesundersökningI attannanen
museet.7frånboendeavståndetgång huvudtaget ochnågon överlänsmuseum

finnas tydligdet tyckssamband ochklartfinnsvisade sig det attDet ettatt en
besökt detminskar andelenöverskridsdentremilsgräns. När gränsen som

hänvisasbesöker länsmuseetinteförklaring tillSomlänsmuseet. att manegna
motivering heltavståndet. Vanligasteså ofta till ärinteemellertid att man en-

existens.tillinte kännerkelt museets
Stockholm detibelägnamuseiinstitutioner ärvälbekantaantalMed ett stort

År 1993gjorts där.museibesök harandelendenöverraskandeinte störstaatt
Stockholmivarithadebefolkningenhela22 % ettdet museumsomavvar

Omprocentenheter.tidigare med 7femökning sedanvilket är man un-en
befolkningenövrigadendet 14 %Stockholms länboende ide ärdantar av
FlitigastStockholm.besök isamband medivarit ett mu-museumsom

själva. Hela 69 %emellertid stockholmarnahuvudstadeniseibesökare är av
Stockholm 1993.i Detstorstadsområdet varit ärhadeboende ide museum

befolkningen i regio-dåår 41 %fem tidigarejämfört medökning avstoren
Malmö- och Göteborgs-boende iFörStockholmsmuseum.varit ettnen

Någon35 %.hemlänetiandel museibesökaremotsvarandeområdena är ca
besökare överAndelenhar inte skett.tidförändring överstörre museum

där drygtMalmö-/Göteborgs-regionenså låg ifulltdock intehuvudtaget är
-låt hemorten.intemuseibesökåtminstoneåret gjortunder60 % ett vara

samband medivaritbefolkningen ut-13 %Det är enmuseumsomav
resandet i sig, klartliksomåret. andelDenna ut-detlandsvistelse senaste

Nylöf G 1995:Nordberg JSveriges Radio/PUB.Opublicerade data6
1995.utställningarochdetalj: Tema Konst,iKulturbarometern museer

iKulturbarometernNylöf G 1989:kulturråd. Nordberg JStatens
SverigesInformerarPUButställningar.ochdetalj: Konst,Tema museer

kulturråd.med StatenssamarbeteiRadio/PUB
revisorer7 från RiksdagensRapporthistorien.den svenskaochMuseerna
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bildningsrelaterad. Medan 30 % de högutbildade pånärmare varit ut-av
ländskt gäller detta lågutbildade.endast 7 % demuseum av

på14.4.4 Besök olika slags museer

flesta gårDe allra besöker bara året,enda underettsom museum museum
museer.310 % befolkningen tvåbesöker minstän slagsmen mer av

Eftersom flestade kulturhistoriska det vanligastär är attmuseer museer man
sådanbesökt med inriktning, 20 % befolkningen harnäraett museum en av

varit kulturhistoriskt året.under Näst vanligast be-ärett attmuseum man
Övrigasökt konstmuseum. museityper har besökts mindre 5 %änett av av

befolkningen vardera.

14.4.4 Andel besökare påDiagram olika slags vad museitypmuseer avser
huvudsakligarespektive samlingamas innehåll. Förändring mellan 1988 och

993.1

1iMuseum
hemlänet

Länsmuseum

Statligt museum

iMuseum
Stockholm

El 1988

.1993

Friluftsmuseum

Naturhistorial
Teknik

Konst

Kulturhistoria Andel besöktsom

O 5 l 0 l 5 20 25 3O

Andel besökare friluftsmuseum inteundersöktes 1988.

Källa: Tabell l4.4.4a

331Riksdagens från8 revisorer och opublicerade data SR/PUB.



SOU 1995: 85

1993 registrerades de drygt 200miljoner besökDe 19 som av museernaca
framgått ojämlikt i befolkningen. Det finnsfördelar sigi museistatistiken som

något Ungefärbesöker hälfteninte allsstor museum. avgrupp somen
år och denenstaka besök under loppet andramuseibesökarna gör ettav

påverkar statistiken.årliga därigenom Däremotflera besök ochhälften gör
påbesökregistreringen antaletbefolkningsstudierna ochbekräftar av

1980-båda utveckling museibesöken sedan slutetskettatt avavenmuseerna
för del dennai Stockholmde statligatalet och storatt svarar en avmuseerna

ökning.

Några internationella jämförelserl4.4.5

museibesökaresvårigheter svensk statistikjämföra överLiksom det möter att
svårtocksådet heltvarierande definitionergrundtid är göraattöver av

musei-tycks andelen ellerjämförelser. Dockinternationellarättvisande ut-
befolkningen gjortungefär halvai Sverige därhögställningsbesökare vara

och i Finland 40 %i Frankrike 30 %29 %,något besök. I Norge har av
året.konstutställning det Iellervaritbefolkningen senastemuseum

påvaritrespektive 23 % de18 %TysklandDanmark och attuppger
Sverige 36 %.halvåret. Motsvarande andel i ärsenastemuseum

besöks idenkonstmuseer störstFrankrikeI är typ museer somav
år tekniska ellerunder medangår befolkningenDit 16 %utsträckning. ettav

befolkningen.besöks 9 %naturvetenskapliga museer av av

lokalhistoria,anknytning tillmedAmatörverksamhet14.5

utställningarsamlande och

fackföreningsrörelsen har sedanfolkbildningen ochförInom manramen
amatörbasis.forskningsintresse Denhistoriskt1970-talet ettuppmuntrat

uttryck för detta. Ett kana-står-rörelsen sätts.k. gräv där Du är attannatett
hembygdsföre-medlemskap ikulturhistoriska intressesittlisera är engenom

År år,15 eller halvbefolkningen% närmare1990 7 överning. enuppgav av
hembygdsförening. Dessamedlemmar idemiljon människor att upp-envar

medlemstalhembygdsrörelsensmedvälgifter överensstämmer om ren-man
hembygdsförening vanli-Medlemskap idubbelanslutningar. ärdem försar

ocksåår oftare blandoch förekommerunder 45bland över änpersonergare
till flera hem-dubbelanslutningförekommerglesbygd. Troligenboende i

eller födel-ochtill boendeorti anslutningbygdsföreningar semesterortt.ex.
och hemort.seort

också slags intressesamlarhobbymening kan ärvidI säga ettatt enman
sikt, be-håll, längrepå långt eller kanskeamatömivå ärsnararesom332
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museiverksamheten. Ungefär befolkningen någonsläktat med 20 % harav
året.sigsamlarhobby de detägnat senastesom

invånarefackmän alla landets möjlighetInte bara har vända sig tillutan att
föremål ocksåmed sina eller samlingar för upplysningar. finnsDetmuseerna

sig tillmöjlighet vända i samband med studier eller forskning.att museet
båda möjligheter utnyttjats liten del befolkningenDessa har bara 5av en av -

högutbildaderespektive 7 %. Störst andelen bland de där 11 % varitär
föremål 15 anlitat i sina studier sinför visa och % ellermuseetmuseet att upp

forskning.
också uppfattassjälvaMuseerna attrapporterar ettmanom som sam-

i bemärkelsen det ofta händer människor kontakt förhällsrninne den att att tar
berätta sina minnen, sitt yrkesliv eller förmedlar kunskapatt om om annan

för vanligt förekommandekan intresse Hurmuseet.trorsom man vara av
vi emellertid inte.detta är vet

ocksåstudieförbundens aktiviteter förekommerInom för utställ-ramen
1970-talet har studieförbunden totalt ordnatningsverksamhet. Sedan slutet av

år.6 utställningar Antalet deltagande och besö-mellan 5 000 och 000 per
frånemellertid minskat under tid 2,7 miljoner i slutetkande har samma ca av

1990-talet.till 1,8 i början1970-talet av

ekonomi14.6 Museemas

såfinansieras uteslutande med statliga medelDe centrala gott sommuseerna
också frånundantagsvis förekommer kommuner ochbidragäven om

finansieras landstinglandsting. Länsmuseiinstitutionema gemensamt stat,av
fördelasStatens bidrag redan grundbe-och kommuner. nämntssom genom

loppssystemet.
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14.6.1 Utveckling de statligaDiagram anslagen till museiinstitutioner.av
1994 års penningvärde.

Antal 000 kronor1
350 000 -. /.

Ii/ / Ansvars-I
300 000 museerna--

I/ -ü--Övriga statliga250 000 --
museer.

200 000 .. j Länsmuseema9

15° °°° o--Riksutstäii---
ningar

000100 . Övrigao/°-° museerA
statligamed50 000

bidragoøo-o
z$-:-:-:-:-et 27"0 :

Nv o so Nm ax 1-xx m5 å å Q 9 9 9 92 i
ä9 åQ 3 85 S
9 99 9 9 9 9 9 9 9

Tabell 14.6.1aKälla:

fast penningvärde statliga bidragenI har de i det fördubblatsnärmaste se-
fårdan 1973 och i dag sammanlagt 800 miljoner kronor i olikamuseerna ca

från undantag fåttanslag Ett Riksutställningar 1993/94utgörstaten. som an-
frånungefär årslaget höjt med 25 %, 27 miljoner kronor till1973/74 34

miljoner kronor 1993/94 i fast penningvärde.
landstingKommuner och bidrog med ytterligare 500 miljoner kronor till

museisektom, huvudsakligen till de huvudman för.ärmuseer man
offentliga museistatistikens uppgifter statliga finansieringenDen denom

länsmuseiinstitutionema inte helt med redovisningenstämmer överensav av
frånkostnaderna statsbudgetens utfall. kan finnas flera förklaringarDet till

budgetårsindelning,detta varierande olika redovisa anslag för lö-sättt.ex. att
nebidragsanställd personal.

framgårUtvecklingen de statliga bidragen figuren fastIav av ovan.
nivåhöjningpenningvärde skedde grundbeloppssystemet infördes.nären

nivåDärefter har stöd räknat legat perioden.statens grovt samma genom
innebär särskilt landstingen kommitDet huvudmännen och ökandeatt taatt en

finansieringsansvaret för de regionalaandel av museerna.
Spännvidden i statliga till de enskilda hardet stödet krympt.museerna

Budgetåret 1979/80 varierade stödet till de "vanliga" länsmuseerna exkl.
i Lund mellan 16Malmö och Göteborgs och Kulturen 4 ochmuseer

Budgetåretgrundbelopp. 1993/94 motsvarande siffror 20 respektive 29var
334
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nivåninnbär spännviddengrundbelopp. Det höjts för alla och mindreäratt att
i början perioden.än av

14.6.2 Fördelning länsmuseernas finansiering mellanDiagram stat,av
landsting och kommuner.

% offentliga bidragav
45 --

.%I$I40 I.--

LandstingI, °25 -. Dástât
20 --

Kommuner015 J

10 j

5 -.
0 : 4 a : ::

o mo m moo ox oxox oxoo oo

14.6.2aKälla: Tabell

finns projektmedel fördelasdriftsbidrag tillFörutom museerna somrena
ocksåkulturråd. tillför museianslagen lämnas anslagvia Statens Inom ramen

hemslöjdsfrågomabehandlar i kapitel 10.hemslöjdsverksamheten. Vi
ha blivit allt förBevakningskostnadema tyngre postuppges en museerna.

särredovisar bevakningskostnadernamuseistatistikenUnder den period som
sådan fast penningvärde har de statligaemellertid inte tendens. Iensyns

samlingarna.trimmat kostnader för bevakningensinarent avmuseerna av
från 120 miljoner kronorhar lokalkostnaderna ökat kraftigt, drygtDäremot

år miljoner kronor 1993.1980-talet till 240i slutet närmareavper
på år öka sin självñnansierings-sig förMuseerna har ansträngt attsenare

grad.
femårsperioden sin finansiering medhar ökatdenUnder senaste museerna

i kombina-statliga ochentréavgifter kraftigt. gäller särskilt deDetta museerna
entréavgifter lett tillhar ökadeökade publiktillströmningention med den

från miljoner kronorfrån fast penningvärde 35besökarna iökade intäkter ca
år höj-länsmuseernaår 100 miljoner kronor 1993. För1989 till drygt är

måttlig förklaras fler besökerhuvudsakligenningen och attav museerna.mer
uppgår för de statligai museibutikernaför försäljningenIntäkterna

länsmusjeernaår till drygt 30och för40 miljoner kronortill permuseerna
miljoner kronor. 335
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ocksåMuseema har frånintäkter Dessa bara mindreutgörsponsorer. en
del de samlade intäkterna något år.har ökat Storlekenav men senare
sponsorsintäktema ungefär jämförbar frånmed intäkternaär fondmedelegna
eller totalt 30 miljoner kronor för samtliga i museistatistiken. Förca museer
de statliga och länsmuseema har de fondmedlen så längeännumuseerna egna

betydelse för intäktsbildenstörre änen sponsorema.
Hushållens utgifter för musei- och utställningsbesök har fördub-nästan

blats mellan 1978 och 1992. hushålletDet genomsnittliga spenderar 92 kro-
sådana besök vilket 335 miljoner kronor. En delnärmaremotsvararnor av

dessa läggs givetvis och andra kommersiellt inrik-varumässorpengar mer
tade utställningar.

Utbildning14.7 och arbetsmarknad

Inom museiinstitutionema verkar antal olika specialister, flestadeett stort ut-
fackområdebildade inom sitt respektive inom för den traditionella uni-ramen

Umeåversitetsutbildningen. Vid finnsuniversitet sedan 1987 institutionen för
ocksåmuseologi. Enstaka kurser i museikunskap finns vid universiteten i

pâbyggnadskursStockholm och Lund. Vid Göteborgs universitet iges en
museivetenskap. Sedan finns1985 konservatorsutbildning i Göteborg. Ien

ocksåGöteborg finns bebyggelseantikvarisk utbildning.en
takt med museiinstitutionema harI utvecklat sin levandegörande uppgiftatt

vidareutbildning museiområdethar behovet kommit uppmärksam-attav
Behovet vidareutbildning visat sighar Sedan 1991/92 harstort.mas. av vara

formanslag, i särskilda grundbelopp, överförts till länsmuseernasav
samarbetsråd för vidareutbildande insatser.

Museiutredningen har behandlat utbildningsbehoven i sitt betänkande. Vi
behandlar dem ytterligare i kapitel 20.

Enligt museistatistiken sysselsätter de drygt 200 ingår blandmuseerna som
årsverkenuppgiftslämnarna tillsammans årsverken4 350 2501 vidca varav

de statliga centralmuseema. Av tradition finns liksom arkiv ochmuseerna,
bibliotek, antal lönebidragsanställda. Ungefär fjärde musei-ett stort var

årsverkenanställd, eller l 000 lönebidragsanställd.ärca
för barn och ungdomar år.Insatser har uppmärksammats senare

årsverkenMuseema har tillsammans mindre 3 % sina särskilt avdeladeän av
för detta slags verksamhet. Inom de statliga situationen aningenärmuseerna
bättre inom de regionala museiinstitutionema där andelen endast 2 %.än är

336



Museer och utställningar

årsverken vid med olika slagsantal14. 7.1 UtvecklingDiagram museerav
huvudmän.

årsverkenAntal
l 400

g...ø-Ján I1 200 :E421:
.StathgaI

l 000 Å museer
I O,

800 ° -D--Länsmuseer

Kommunala600 0
museer

400
-o--Övriga

200

0 :: : :
N Mv- mch ax 22 2

Tabell 14.3.2aKälla: Tabell 14.7.la

ZO-årsperioden flera deökathar underAntalet tjänster museer somav
museitjänstemänarbetslösheten blanddet tillstatliga bidrag,har ärtrotsmen

1988BIK-förbundet arbetslösheteniakademikematilltagande. För unge-var
år medlemmarnahar drygt 22 %fem% medanfär knappt 13 senare avman

arbetslösa.anmälda som

iakttagelserSammanfattande14.8

frånperioden 1974.betydligt underMuseiområdet resursmässigt stärktshar
många Nyalokalasåväl statliga och regionalaDet gäller typer avmuseer.som

tillkommit.och ekomuseer, hararbetslivsmuseermuseer, som
nedgånggår efter underharbefolkningenAndelen enmuseumsomav

Besöks-1980-talet.ligger högre i slutetbetydligt och1980-talet ökat än avnu
harsärskilt, och de kommunalade statligatalen för museernamuseerna,

nått tillbakainte heltpåtagligt regionalaockså medan destigit ännumuseerna
ökadeperiodens börjanbesökstalen viddetill höga trots resurser.

med regi-övriga arbeteiutveckling har skettbetydandeEn museernas -
kulturmiljöområdet, användningenivård samlingarna,strering och avav

återstår i dessasamtidigtmycketinformationsteknologi göraattmenm.m. -
på museiområdet;samverkangälleravseenden. Detsamma

områdennågot alltjämtutjämnatsärnnesmässiga obalansen har ärDen men
företrädda.totalt ganskanaturvetenskaperteknik och svagtsettsom

Museiutredningen gjortbedömningarvi till deövrigt hänvisarI som
avsnitt 14.1.sammanfattats i 337





Kulturmiljövård15

överblickInledande15.1

kultur-levandegöra viktigaochKulturmiljövården syftar till bevaraatt
identitet och förankringmålsättningvår omvärld. Envärden i ärhistoriska att

och utveckling. Degrund för förnyelsehistorien ska kunnai den utgöraegna
traditioner, före-deföremålen dokumenten, liksomochlämningama,fysiska

identifieras doku-ochförmedlar behöversamband deställningsvärldar och
levande och till-förklaras,förstörelse, bevaras,skyddas görasmotmenteras,

samband finnsmorgondagens generationer. Ett näraför dagens ochgängliga
museiområdet arkivväsendet.ochtill

utgångspunkt för arbetet kultur-väsentlig grund ochLagstiftning är en
dels kopp-KML,kulturrninneslagenområde. finns delsmiljövårdens Här

utnyttjar den,och hur vimiljönlagstiftningövrig natur-till rörlingen som
bygglagen PBL.plan- ochochNRLresurslagen

nivå Riksantikvarieämbetetpå centralsektorsmyndighet ärAnsvarig
RAÄ. mellan läns-arbetsuppgifter fördeladenivå ochPå regional är ansvar

På kommunaladenlänsmuseum-landsantikvarie.styrelse-länsantikvarie och
byggnadsnänmder.ochnivån framför allt kultur-berörs

kulturmiljöområdet ha skettsedan 1970-talet kan sägasUtvecklingen inom
initiativsåväl direktivpolitiskakännetecknadochi faser, somtre avvar en

själv.sektornutvecklingsarbete inomoch
kulturarvetframför det fysiskainriktades allt1970-talet,första,Den

vårahårdhänta hanteringrivningar ochpå 1960-taletsreaktionoch avenvar
bevarandeperspek-integrationinriktades främststadsmiljöer. Arbetet av

samhällsplaneringen.tivet i
1970-kulturminnesvården börjanunderinleddes medUtvecklingen att av

År 1976 infördesriksplaneringen FRP.fysiskai deninlemmadestalet
beslutsfunk-Vissalänsstyrelserna.ansvarsområdekulturminnesvård som

RAÄ inomtjänster inrättadessärskildafrån ochditdecentraliseradestioner
förutsattepå länsstyrelsernabemanningenbegränsadelänsstyrelsen. Den
regionalaimedverka denskulleframgentemellertid länsmuseet ävenatt

tillstatsbidragetnågot skullekulturrninnesvården, garanteras genomsom
länsmuseema.

ansvarsområdet breddadesdå1980-talet,följde i mittenandra fasEn av
politiken,roll iviktigaremiljöfrågoma fick alltochvardagsmiljönmot en

kulturrniljövårdenlmål förmedelochbeslutledde tillvilket bl.a. nyaom

3391 1987/88:104.Prop.
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I propositionen Kulturmiljövård markerades den förändrade ambitions-
nivån etablera begreppet "kulturmiljövård"att benämning pågenom som
ansvarsområdet helhet medan den restriktivt klingande benämningensom mer
kulturrninnesvård förbehölls monumentvården i strikt mening. Samban-mer
den med miljöpolitiken markerades därigenom.

Också ambitionen den offentligagöra kulturmiljövårdenatt tydligare för
den breda allmänheten markerades. Författningsregleringen samlades i en
överskådlig lag, kulturrninneslagen. Vidare fastställdes sektorsmål se avsnitt
15.4.

årtiondetsDet arbete har successivt lett tillsenaste behov tydligtett attav
de materiella kulturvärdenasätta i samband med de immateriella och med de

sociala och etnologiska sammanhang de del Dettaär kännetecknarsom en av.
nuvarande fas med inriktning breddad kulturarvssyn.mot en

Kultunniljövårdsområdet såledeshar successivt förändrats och omformats
med hänsyn till de krav samhällsutvecklingen Frånställt. fram till 1970-att
talet främst ha handlat fysiskt bevarande och levandegörande deom av en-
skilda målsättningenhar stegvis vidgats till omfattamonumenten miljönatt

helhet och brett ansvarstagande för historisk kontinuitetett och kulturellsom
identitet.

Mycket litet åtkomligtdetta i statistikär traditionellt slag. Utvärde-av av
ringen får därför deskriptiva former. Vi dock samtidigtnoterarmer att ett
arbete med bygga relevant statistik för sektornatt helhet på-harupp som
börjats av

15.2 Befolkningens intresse för kulturmiljön

Några data människors uttalade intresse för kulturmiljön finns inte. Vadom
vi kan några indikationer Sådangöra är det. kanatt intensiteten ige vara
den allmänna debatten, efterfrågan litteratur och efterfrågan påtv-program,
information hur levde förr, hur hand gamla byggnader,tarom man man om

föremål,möbler och i viljan föra vidare kunskapen arbetslivetsatt villkorom
och förutsättningar Andra indikatorer ökande iär stadsdels-osv. engagemang

arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och inte minst lokalagrupper,
opinionsgrupper intresset för kulturhistoriska besöksmål skilda slag.samt av

Engagemanget den vardagsmiljöni egna

Engagemanget hos till byggnader och fornlämningarägare grunden förär
kulturarvsbevarandet generellt. I omfattning ställer ägarna ochstor även upp
visar sina hus eller berättar dem olika sätt.om
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kontroversiella samhälls-kringofta aktionsgrupperformasMomentant
får oftaDevägutbyggnad etc..nybyggnad,planeringsfrågor rivningar, stor
därförtjänar deallmäntförgrundochpublicitet ett somengagemangmersom

spåret StockholmitredjefrågornadagsaktuellaVäckarklockor. De t.ex.om
på folkligadetindikation engagemangetHaga-Brunnsvikenoch attger en

tidigare.gehörpolitisktockså starkare änhar ett
riksorganisa-ideellaochden äldstaHembygdsförbund störstaärSveriges

lokala före-650imedlemmar 1miljonområdet halvmedinomtionen ca en
hembygds-0001landskapsförbund. Drygtellertill 26 läns-knutnaningar

oftasthembygdsförening,respektive storagårdar förvaltas genomav
verksamhet medvittomfattandeHembygdsförbundet harfrivilliginsatser. en

det lokalalevandegörandevård ochdokumentation,studiecirklar, kurser, av
tidningartidskrifter ochböcker,utgivningenkulturarvet, pro-m.m.,av

grammet.
uppfölj-1975Byggnadsvård instiftadesförFöreningenSvenska ensom
och harmedlemmar000drygt 3Byggnadsvårdsåret. Föreningen harning av

Föreningensnå bredare.länsombud förockså etablerat ut1990 attsedan
för detintresseuppmärksamhet ochväckadelsinriktasaktiviteter att

vårdar gamla hus.hurkunskapspridadelskulturarvet,byggda att manom
ochpris-spriderNostraEuropaorganisationeneuropeiskaDen genom

informationochintresseupprustningsarbetenförtjäntatillmedaljutdelning
europeisktibevarandearbetetockså svenskain det ettdärigenomsättersamt

sammanhang.

besöksmålochMonument

hembygds-från ochbesöksmål alltomspänner runstenarKulturarvet som
Läckö.ochBirkaanläggningarmuseiliknandegårdar till t.ex.som

karak-bygdenobjekten"märkvärdigaför deintressetfinnsHär gersom
i his-förankringochvår identitetdelaroch utpekasupplevsDetär. avsom

flestadevårt samhälle. För ärutvecklingenvittnesbördochtorien avomsom
minnesmärken.dessavisarförstskolandet osssom

guds-enbartibefolkningen änför ettvåra kyrkorminst ärInte mergemen
kyrkanSvenskamellanskiljandeinförgjortsUndersökningar ettsomrum.

kyrkobyggnadendenfinnerbefolkningen70 %visaroch egnaattstaten av
musei-ändamål möjligenför änutnyttjandeellerrivningså annatviktig att

konsertändamål tänkbar.inte äreller
någottill ochrelaterareferenspunkt attKulturrninnena utgör att varaen

världsarvs-UNESCO:sbesök.främlingarvisanågot kunnastolt över, att
anslöt sigSverigesedanharvärldsarvsobjekturvalmed desskonvention av

kulturminnensvenska ärmedvetenhetenförhaft betydelse att1985 omstor
demedieuppmärksamhet har ägnatsStorkulturarv.universelltdelar ettav
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objekt fåttSverige nominerade på listan och deras betydelse i interna-ett
tionellt turistperspektiv blir allt tydligare.

Intresse för kulturmiljöertv-program om

De årentio har radsenaste behandlar kulturmiljöer ochen program som
kulturlandskapet visats i Mellan 1.988 och 1995 visadestv. drygt dussinett

det svenska kulturlandskapet.tv-program Gensvaret för de förstaom pro-
björkskogen och blomsterängen Långt tvågrammen om överenormt.var

miljoner sågsvenskar dessa Senare har, bl.a. till följdprogram. program av
ökande kanalkonkurrens tv-området, haft publiker på mellan 300en 000

och miljon tittare.en
Filmen Stockholm före 1960-talets rivningar visades i fleraom som

repriser i 1994 upphov till omfattandetv debatt politiska vägvalgav en om
och utlöste hos den publiken, inte upplevt dessa miljöer, kraftigyngre som en
reaktion föräldragenerationens flathet politiskamot beslut och bristenmot
miljömedvetenhet och respekt för kulturhistoriska värden hos den tidens
politiker.

15.3 Kunskapen vad bevarandevärtärom som

För enskilda, kommuner och ska kunna långsiktigtatt staten förta ett ansvar
kulturvärdena krävs dels vad bör bevaras, delsatt vilka kravvetman vetsom
bevarandet ställer. Fomn1innen, byggnadsminnen och kyrkliga åt-miljöer
njuter särskilt lagskydd enligt Kulturminneslagen. Hänsyn till bebyggelse och
miljö i övrigt regleras i naturresurslagen och plan- och bygglagen.

Vi redovisar här kunskapsläget beståndetoch olika miljöer och objektav
och förändringar i dessa avseenden 20-årsperioden.under

F omminnen

De delar det kulturarvet redan 1976 heltäckandeyttre do-av mestsom var
kumenterade fornminnen och fomminneslokaler synliga jord.var ovan

Förstagångsinventeringen avslutades 1977. Parallellt med påbörja-denna
des 1974 revideringsomgång fortfarande pågår och planeras i sinen som nu-

formvarande åravslutad 2002. Inom denna objektkategori såledesärvara
underlaget riksöverblickenoch relativt god.
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länsvis.1994fornlämningar000Antal 115.3.1Diagram
000628Totalt st.ca

Län

Stockholms
Uppsala

Södermanlands
Östergötlands

Jönköpings
Kronobergs

Kalmar
Gotlands
Blekinge

Kristianstads
Malmöhus

Hallands
Göteborgs/Bohus

Älvsborgs
Skaraborgs
Värmlands

Örebro
Västmanlands
Kopparbergs

Gävleborgs
Västernorrlands

Jämtlands
Västerbottens Anm 0001

Norrbottens IIIlll IIIIIlI
120100806040200

15.3. 1aTabellKälla:

konstateraår dock kunnatpågått antal harrevideringI den ett mannusom
fomlärnningsbeståndetKunskapenbrister.underlaget harbefintligadet omatt

Växjöområden kringvissadettaExempel ärsuccessivt.fördjupas
specialinventering ökatvidfornlämningarregistreradeantaletdärkommun en

%.med 120
helt1960-talet-aktualiseradeunderstadsomvandlingama annanDe enstora

imarkkulturlagerundermedeltidadekunskapsunderlag, somtyp omav
utbygg-vidkostnadspostrelativtrestriktion och tungmånga städer utgör en
särskiltgenomfördes1990och1974 ettMellanförändringsbehov.ochnads-

medeltida76TotaltMedeltidsstaden.syfte,med dettaforskningsprojekt
underlag i denfungerarochkartlagda rapporternastadskärnor somär nu

nivåochtillstånd till ingreppbedömningförplaneringenkommunala av
forskningen.förbasdatautgrävningskostnader samt som
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Byggnadsminnen

Till skillnad från fomminnena automatiskt lagskyddadeär bygg-ärsom
nadsminnesskyddet selektivt och bygger urval därsträngt kriterietett bl.a.

byggnadenär eller miljön synnerligenatt är märklig".
Själva förklara byggnad föratt byggnadsminneprocessen arbets-ären

krävande och ställer krav samråd med och kommunägare i avgränsning av
Skyddsområde Ägarenoch utarbetande skyddsföreskrifter. harav rätt att
ställa ersättningsanspråk utnyttjandet försvårasavsevärt eller innebärom eko-
nomisk belastning för honom. Lagens möjligheter byggnadsminnesför-att
klara viljaägarens har endast tillämpats någotmot i enstaka fall eftersom

inställningägarens och ambitioner allt blir utslagsgivandetrots det gällernär
förvaltning vård.och

Antalet byggnadsminnen intet byggnadsbeståndetssätt kul-svarar mot
turhistoriska kvaliteter.

Tillväxten framgår nedanstående diagram.av

Diagram 15.3.2 Antal byggnadsminnen 1976-1994.

Antal byggnadsminnen
l 400 -.

1 200 /--

1 000 /--
./

800 -. -/

600 .-

/400 --

200

. . .

Ackumulerat :Cl--Nytillkomna

Källa: Tabell 15.3.2a

RAÄEn bedömning detgör totalt iär landet finnsgrov att mellansom
3 000 och 5 000 byggnader och anläggningar uppfyller kriterierna försom

förklaras byggnadsminne. Diskrepansenatt mellan genomförtsom och
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önskat skydd behovet eventuella förändringar i befintligsamt lag förav att
komma tillrätta med problemen har uppmärksammats i direktiven till den

Kulturarvsutredningenpågående

Diagram 153.3 byggnadsminnenAntal 1994 länsvis.

Län
Stockholms

Uppsala
Södermanlands

Östergötlands
Jönkö ings
Krono ergs

Kalmar
Gotlands
Blekinge

Kristianstads
Malmöhus

Hallands
Göteborgs/Bohus

Alvsborgs
Skaraborgs
Värmlands

Orebro
Västmanlands
Kopparbergs

Gävleborgs
Västernorrlands

Jämtlands
Västerbottens Antal byggnadsminnen 1994

Norrbottens
l I I I lI l I | I I I

0 20 40 60 80 100 120

Källa: Tabell l5.3.3a

Kyrkliga kultunninnen

I kulturrninneslagen regleras skyddet Svenska kyrkans byggnader, be-av
gravningsplatser och inventarier. Lagskyddet gäller samtliga kyrkor uppförda
före 1939 och urval kyrkor uppförda därefter. Antalet kyrkorett som om-
fattas lagens bestämmelser drygt 3 000. Samspelet mellan församlingarärav

RAÃ vid förändringar underhålloch följeroch givna rutiner. Ett samlat
homogent kunskapsunderlag kyrkobeståndetbeskriver finns docksom
Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor arbetar sedan 1912 med successivtatt

högkvalitativafram dokumentationer de viktigaste enskilda kyrkorna.ta av
Behovet heltäckande för åtgärdsförslagunderlag bedömning etc.av mer av
har sedan 1976 lett till koncentrerat verksamheten till kunskapsöver-att man

2 Utredningen frågorvissa Kultunninnesskydd 345Dir. 1994:57.om om m.m.
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medeltida träkyrkor, kyrkobygg-kategorieravgränsbarasikter kring t.ex.
1760-1860.nader

RAÄfrån tilldecentralisering beslutsärendenaMed anledning den avav
framtida osäkerhet in-genomförts juli 1995,den llänsstyrelserna, samtsom

ytterligare insatser planeratskyrka och harmellanför skilsmässa stat somen
långsiktigt föranvändbart planeringsunderlagochöversiktligtsyftar till ett

varje kyrka.

4 kap.kyrkobyggnader skyddade enligt KML.15.3.4 AntalDiagram

Antal kyrkor
800 ..

700

600

500

400

300

200

100

0
OOO6 I:

regi iitä
å-o 06o ggn: oooz xo oE N2 oo:xIno u-uv-l v-l

Tabell l5.3.4aKälla:

förprästgårdama. skyddasDessa närvaran-miljöerna hörkyrkligaTill de
för sig. riks-byggnadsminnesförklaras Enmåsteautomatisktde inte utan var

prästgårdsmiljöer4002genomförts indikerarinventeringtäckande attsom
byggnadsminnes-600 dessaoch ärkulturhistoriska värdenhar att avca av

fråga sitt bord.dennaharKulturarvsutredningen ävenklass.

riksintresseområdenOmrådesskydd -
på har kultur-1970-taletFRP ävenriksplaneringenfysiskaSedan den

ochsärskilda hänsyns-områden omfattatsbetydelsefullahistoriskt av
ochhushållningen med markiplaneringen ochfysiskaiskyddsregler den

områden har be-"somskyddetableradesnaturresurslagenMed avvatten.
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fråntydelse allmän synpunkt grund sina kulturvärden", utgångs-iav
punkterna för fysisk planering och naturresurshushållning.

RAÄ tillhar uppgift sådanapeka områden betraktaatt ut är attsom som
riksintressanta. Ett grundläggande urval gjordes gångenförsta 1987 och
omfattar 1995 drygt områden.1 600 En systematisk urvals-översyn av
grunder och värde-beskrivningar genomförs för närvarande i samarbete

RAÄ,mellan länsstyrelser och länsmuseer. En tematisk redovisning denav
kulturmiljösyn ligger bakom riksintresseurvalet förbereds också isom
"Kulturmiljöprogram för Sverige, planeras komma under 1997.utsom

Kulturmiljöprogram

År 1978 uppmanade riksantikvarien och chefen för Statens planverk i ett
s.k. herdabrev kommuner och länsstyrelsergemensamt upprättaatt program

för kulturminnesvård. Avsikten i det starka samhällsförändrings-attvar
råddeklimatet långsiktigtfram handlingsprogram för kulturminnes-ta ettsom

vården lokalt och regionalt underlag för resursfördelning och samord-som
ning arbetsinsatser. rådAllmänna för utformning innehålloch liksomav
riksövergripande studier skilda företeelser har publicerats förstöd detav som
regionala och lokala arbetet.

1 dag finns regionaladet kulturmiljöprogram i 15 län och kommunala
kulturmiljöprogram i 118 landets 287 kommuner. Deras formella statusav

ambitionsnivåoch varierar, liksom samspelet mellan det regionala och det
RAÄkommunala har i omgångarolika aktualiserat nödvändig-programmet.

heten få fram underlag detta slag och pågår mångaarbete håll.attav av

Byggnadsinventeringar

Kunskapsuppbyggnaden bebyggelseområdet mycket ojämn. Till skill-är
frånnad måstefomlämningen redovisas eftersom den utgörstaten ettsom av

ekonomiskt servitut den fastighet där den belägen, sådanaställs ingaär
krav på redovisning kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Uppgiftenav
åvilar kommunerna för kunna hantera plan- byggfrågoroch behöverattsom
relevant kunskapsunderlag. Byggnadsinventeringar har med olika detalje-
ringsgrad också genomförts många håll fåtaloch endast kommuner ärett
helt i avsaknad inventeringsunderlag. Inventeringarna dock mycketärav av
skiftande karaktär och överlappar inte sällan varandra otydligt Isätt.ett
245 landets någonkommuner finns form kategoriinventering dvs.av av
samtliga byggnader visst slag stationshus, kvarnar harett etc.av som

Översiktligaregistrerats. inventeringar bebyggelsemiljöer områdeni störreav
finns i kommuner.115 inventeringar registrerat all bebyggelse inom helasom
eller delar kommun finns i 139 kommuner medan inventering ettav en av
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168 De flesta inventeringarnagenomförts i kommuner.byggnaderurval av
hållitssedan dess inte äl980-talen och harunder 1970- ochgenomfördes

beslutsunderlag i dag.osäkerhet deras värdejour, vilket stor somomger
i utförligaojämn, del harmycketTillgängligheten är presenteratsen

registerkort. samladarkiverade Enfinns endastpublikationer, andra som
saknas.riksövergripande överblick

RAÄ för förstrategiska behov sektorni analysdenkonstaterar somav
påoch överblicken be-kunskapsunderlagetgenomförs,närvarande att
åstad-förinsatser krävs delsbyggelseområdet tillgodosettillaär att attsamt

data och demdels samla in relevantaövergripande struktur görakomma en
pågående kunskapsuppbygg-hålla å jour. Denmöjligatillgängliga och att

inte-bebyggelse kommerliksom 1900-taletsindustriminnenförnaden att
förutses.databasuppbyggnadi den somgreras

ulturlandskapsinventeringarK

1990landskapsvårdsstöd inrättadesdethanteringenunderlag förSom somav
kultur-odlingslandskapets ochför bevarandelänsvisahar natur-avprogram

300 000tillsammans 1Bevarandeprogrammenutarbetats.värden upptar ca
totala arealen38 % dendrygtjordbruksmark. Dettahektar motsvarar av

jordbruksmarkensbildNedanstående kartbildjordbruksmark. avger en
ingår i respektive länsdennadellänsvis och hurtotaltomfattning stor somav

bevarandeprogram.
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Diagram 15. 3.5 Jordbruksmark bevarandeprogram.inom Cirklamas
diametrar proportionella denär totala jordbruksarealen. Vit markeringmot

3andel areal redovisas bevarandeprogram.ianger som

Andel jordbruksmark
inom bevarandeprogram,
i totalprocent av
jordbruksareal

Andelareal
redovisadi
bevarandeprogram

Cirklamas
diametrarär
proportionella

dentotalamot
jordbruksarealen
i respektivelän.

Källa: Riksantikvarieämbetets utvärdering länsvisa för bevarandeav program
odlingslandskapets och kulturvärden, 1994.natur.av

3 Karta hämtad Riksantikvarieämbetets utvärdering länsvisaur av program
för bevarande odlingslandskapets och kulturvärden. 349natur-av
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kulturmiljövårdenarbetsinstrument iStyrrnedel och15.4

-samhälleligt kopplat tillKulturmiljövården karaktäriseras starktett ansvarav
första paragraf lyder:Kultunninneslagensockså enskilde.hos denansvar

vårda våroch kulturmiljö. An-skyddanationell angelägenhetDet är atten
ochSåväl myndigheter skall visa hänsynenskildaalla.delassvaret somav

utför arbete skallplanerar ellerkultunniljön. Denaktsamhet ettmot sesom
såvitt undviks eller begränsas.kulturmiljön möjligttill skadoratt

kulturarvetden skamedborgarenenskilde ärDen garanteras attytterst som
henne.tillgängligt för honom ellerochtill görstas vara

insikten kultur-beslutsfattare förutsätts läggaochMyndigheter attom
återskapa till för sittautentiskt grundmöjligaförstörs intevärden är attsom

kulturmiljön.förhållningssätt till
förståelseinsikt ochkunskap,alla ställer kravdelasEtt som avansvar

Kulturmiljövården medborgarnahar inte barainnebär.för vad detta ansvar
kommunal för-också förvaltningssektorerstatligamålgrupp samtutansom

valtning.
samverkan medorganisation,mål, lagstiftning,medarbetarStaten en egen
styrmedel ochlänsmuseernaberördaandra samtparter sompengarsom

instrument.

Mål

kulturmiljövården. Kulturmiljö-mål för1988 beslutfattadeRiksdagen om
vårdens uppgift är att

kulturarvet,levandegöraochbevara-
miljön,kontinuitet i dentillsyfta yttre-

identiteten,lokalafrämja den-
kulturmiljön,hotenmöta mot-

och historiskavärdenestetiskamedvetenhetökadbidra till samman-om-
hang.

Lagstiftning

betydelsetillmätsvärdenakulturhistoriskadelagstiftningVia attgaranteras
allmännasoch deträttigheterenskildesdenmellanavvägningendels i an-

Ansvarsfördelningsamhällsintressen.olikaavvägningen mellanspråk, dels i
också.beslutsnivåer reglerassamhälleligaolikamellan

då speciallag-tidigarekraft 1987, ochträdde iKulturminneslagen ersatte
kun-fornminneslagen ochByggnadsminneslagen,området.inomstiftningar

inomsamlades ihopbyggnadsväsendetoffentligadetgörelsen ram.enom
för lättagjordestilläggochskyddskategori attfördesParker uppsom

Direktivtillämpning.byggnadsminnesinstitutets att ut-svårigheterna med om350
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reda ytterligare förändringar och tillägg har givits den arbetande Kultur-nu
arvsutredningen.

Enligt kulturrninneslagen kan Länsstyrelsen tillstånd till rubba, för-attge
ändra eller bort fornlämningar det bedöms skäligt i förhållandeta tillom
önskemål från eller det allmännaägaren utnyttja Tillståndmarken. fårattom

endast exploateringsintresset väsentligt högreär bevarande-änges om
Årintresset. 1982/83 det totala antalet beslut i fornminnesfrågor 520,var

vilket innebär 45 % fler 1978/79. Sedan dess harän ärendemängden ökat
Årytterligare och 600/år.1 tillstånd1994utgör till borttagandenu ca gavs av

fornlämningar.228 Av dessa rörde 60 % boplatser och kulturlager. Besluten
fornlämningar återspeglar måni viss konjunktursvängningama iom sam-

hället.

Diagram 15.4.1 fornlämningarFasta berörts beslut enligt 2 kap.som av
1989-1993.KML

Antal beslut
450 Boplatser,I

bytomter400

ArbetsplatserCF-350

300 kulturlager
stad

250
-;Gravar,200 kyrkogårdar

150 mm.
100 Ruiner:o:
50

Milstolpar-Aáå0 g-sg.
-jñjRunstenaroo ox o N m-- mmQ QQ Q Q Q

ä 3 8 ä5 Skeppsvrak-°2 2 2 9 2 2

Källa: Tabell 15.4. 1a

När det gäller byggnadsminnen har framgåttdet i avsnitt 15.3 hur till-
beslutvia skett.växten Denna del lagtillärnpningsarbetet resurskrävandeärav

inte minst omfattande samrådsförfarande. fårEtt BM enligt lagenettgenom
inte förändras förhållandei till de skyddsföreskrifter utfärdats vid BM-som
förklaringen, vilket ställer krav kulturmiljövårdsmyndigheterna näraatt
följa vård och förvaltning objektet bistå rådmed ochägaren väg-samtav
ledning. För statliga byggnadsminnen SBM gäller i princip förut-samma
sättningar.

De kyrkliga kulturminnena föremål tillståndsprövningför iär omfatt-stor
ning. Budgetåret 1978/79 handlades 605 ärenden och 1994/95 antaletvar 351
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julidecentraliserades till länsstyrelserna den lBeslutenärenden 1 200.över
1995.

6 500 ärenden, dessabehandlade 1993 sammanlagtLänsstyrelserna ca av
byggnadsminnen.fornminnen och 9 %rörde 47 %

och plan- och bygglagenmed NRLhushållninglagen naturresurserom
jord- och skogsbrukmed de lagar reglerarkompletterade utgörPBL, som

säkerställandet ochbasen förmed kulturrninneslagentillsammans naturav
kulturvärden.

samhällsplaneringenrollkulturmiljösektøms iF örskjulning i

kulturminnesvård helhetsinriktadtillfrån objektinriktadUtvecklingen enen
då miljönsden bredarekulturmiljövård 1960-taletbörjade omsorgen om

in-riksplaneringen FRP. Medden fysiskaetableradeskulturvärden genom
ocksåtillkultunniljösektoms rollvidgadesNRL/PBL 1987förandet attav

vidamed den kretsensamordning och samverkanbevakavägleda och av
påverkar miljön.sektorsområden kulturvärdena isinainomaktörer, egnasom

tydligareutvecklas allti samhällsplaneringenKultunniljösektoms roll mot
for tillämpningkulturarvetvärdering detochförmedla kunskap yttreatt avom

nedanstående översikt illustreras hur dettasjälv. Iutanför sektorni processer
fall till kun-från beslutande i enstakakonkretoch förskjutitsutvecklatsarbete

"friskvård.skapsuppbyggande

1990-tal1980-tgll970-tal

Miljöba1k/Plan- ochNRL/PBLFRP/PBLFormell ram
ByggUtredningen

Nivåforskj utningDecentraliseradCentraliseradMaktstruktur
sektorielltBetoningStärktaSamhälleligt av

individuelltochägarrättigheterbeslutsmonopol egen-
ansvar
StrategiskplaneringHinderslöshetsplaneringProduktionsplaneringgsinriktninPlanerin g
med siktemedsiktemedsikte

målFörenlighet medKravuppfyllelselämplighetAllmän

TillvaratagandeSkyddKulturmiljövårds- Säkerställande avavav
StrukturerOmråden/aspekterOmrådeninriktning

Översiktsplan SektorsplanerKommunöversiktPlaneringsformer
medMiljökonsekvens-medNRL-och FRP-systemet

intresseområden beskrivningar
VisionerMKB och

VisionsunderlagKultunniljöprogr.0chförRiksintressekatalogUnderlagsformer
MiljökvalitetsmålRiksintresseunderlagFRP-program/planer

MiljöbeskrivmMKBMiljöbeskrivnför NRL-medBevarandeplaner
områdenvärdeklassadeobjekt
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ulturmiüövårdsorganisatiønenK

Riksantikvarieämbetet statlig myndighet för kultunniljövårdenär och svarar
RAÄför kulturmiljövårdenssamlad ledning kunskapsuppbyggnad.en av

också för de specialist- och stödfunktioner påbör finnas centralsvarar som
nivå.

På nivånregionaladen länsstyrelsen, med länsantikvariensvarar som an-
kulturmiljövårdenssvarig tjänsteman, för myndighetsuppgifter, dvs. beslut

enligt kulturrninneslagen, liksom olika former bidrag till skydd ochom av
vård ocksådet kulturarvet. Länsstyrelsen för den regionalayttre ut-av svarar

kulturmiljövårdenvecklingsplaneringen och för integreringen i samhälls-av
planeringen NRL/PBL m.m..

regional kulturinstitution landstingLänsmuseet med och kommunerär en
ocksåoch i del fall fornminnesförening dylikaoch huvudmän.en som

Kulturmiljövård förstahar sedan allra början varit integrerad delen av
dåverksamhet. till 1976 den organisationenFram nuvarande in-museets

RAÄ:sfördes chef, landsantikvarien, förlängdalänsmuseets iutevar arm
kulturrninnesvårdsarbetet hålletlänen och det regionala sköttes helt och av

uppgift regional kunskaps-Länsmuseets och kompetens-är attmuseet. vara
bank. Museet för information och levandegörande församt expert-ansvarar
stöd till och enskilda. avgörande motiv för det statligakommuner Ett stödet

kult-armiljövården.till inomläkrsmuseema det de harär ansvar
I den statistik tagits fram SCB har uppskattning gjorts hursom av en av

RAÄ,många årsverken kulturmiljövård inomunder 1993 läns-ägnatssom
styrelserna och länsmuseerna. Statistiken ungefärlig bild omfatt-ger en av
ningen, osäkerheter finns i jämförbarheten i underlaget. Svars-storamen

mångafrekvensen inte heltäckande och det exempelvis osäkert hurär är
årsverken har utförts vid länsmuseema explicit ha varit knutnautan attsom
till kulturrniljöuppdrag.ett

RAÄ årsverkenSammanställningen visar lägger ned 300 ordinarieatt ca
på uppdragsñnansieradeverksamhet och 200 arkeologiska undersök-ca

ningar. Tyngdpunkten i den ordinarie verksamheten ligger inom kunskaps-
uppbyggnad.

årsverkenfannsInom länsstyrelserna 1993 totalt 124 70 %varav var an-
Från samtligaställda ordinarie budget. och med den 1juli 1995 ska läns-över

ytterligare handläggartjänst för kunnastyrelser förstärkta med mötaattenvara
framfördecentraliserade uppgifter, allt kyrkoärendena ochutökade motsvara

landskapsvård, regional planeringbehovet insatser inom arkeologi, m.m.av
tillkan med osäkerhetLänsmuseiresurserna ännu störresom anges anges

kulturmiljövård,årsverken 65 iför % engagerade uppdrags-194 ärvarav
inte enkäten entydigt.finansierad verksamhet. Alla har dock besvaratmuseer

redovisades 1992 vilketSiffran därför ligga i närheten denkan antas av som
ocksåårsverken. ytterligare läggs ned230 Man kan anta att resurservar ca
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inom utställningar, museipedagogik det i statistiken registrerasetc. utan att
kulturmiljövård.som

På nivålokal finns kommunala främst i de städernastörremuseer som- -
kulturmiljövårdi varierande grad basresurs för inom sin kommun.utgör en

bådespännvidden någraHär i ambition och kompetens. I kommunerär stor
har kommunantikvarietjänster inrättats. I huvudsak hämtas dock det stödet
från länsmuseet. Enligt enkätundersökning Kommunförbundet gjordeen som

februari årsverkeni 1994 finns sammanlagt för kulturmiljövård75 ica
landets 288 kommuner.

De statliga personalresursema har ökat kraftigt sedan 1976, men ansvars-
området ocksåoch arbetsuppgifterna har utökats. Framför allt har ökningen
skett länsstyrelserna. För länsmuseerna situationen individuell ochär

tvåmycket ojämn. De de har tjänster inom kultur-attmuseer som anger
miljöfältet har inte utökat sin kapacitet medan flertaletnämnvärt som anger

åtta årsverken flermellan fyra och eller har förstärkt sin verksamhet sedan
1976.

Oklarheter i organisationsstrukturen och formerna för samarbetet institu-
tionerna emellan har uppmärksammats Riksrevisionsverket i förvalt-av en

kultumiiljövård.ningsrevision 1993, "Decentraliserad RRV konstaterar att
decentraliseringen kulturrniljöarbetet har medfört positiv utvecklingen menav
påpekar också allvarliga brister i arbetet. Man rollerna inom kultur-attanser
rniljövården Likasåpreciseras och tydligare krav ställas aktörerna. börbör

preciseras inom för förordningen statsbidraglänsmuseemas roll tillomramen
också genomgånggrundlig brister inomMan gör en av sam-museerna.

nivånordningen styrning och planering den regionala ställer kravsamtav
både på nivå.uppföljning utvärdering central och regionaloch Kom-

decentraliseringroll och och möjligheter till tillpoängterasmunernas ansvar
nivånden diskuteras.

till MuseiutredningenKritiken allvarlig och ledde till uppdrag förstär att
frågor åtgärder.och komma med förslag till Museiutredningenstudera dessa

RAÄfrågan företrädare förbehandlade översiktligt. Efter det och regio-att
nalorganisationen i sina remissvar Museiutredningen ytterligare under-

RAÄtill till-strukit behoven dels särskilt regeringsuppdrag attettgavs
förslagföreträdare för regionalorganisationen komma med tillmedsammans

arbetsfördelning, dels direktiv till Kulturutredningenoch att ta uppansvars-
frågan till behandling.

stödEkonomiskt

vård för-ekonomiskt stöd till ochmöjligheter fanns 1976/77De attsom ge
små.kulturlandskap mycketbyggnader, fornlämningar ochvaltning varav

skett sedan dess.markant utveckling harEn
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15.4.2 Statliga medel för kulturmiljövård 1982/83-1993/94.Diagram i
årsmiljoner kronor. 1994 penningvärde.

miljonerAntal kronor
300

Landskaps-I
250 vård

D Sysselsätt-203
ningsmedel

0l 5 Ombyggnado
O. Byggnads-100 -%--

vård
05

Kultur-A
landskaps-,Z:0 I .i i i fornlämnings1I I l

8å å ää 88 S vård
B 2 ää u F E 5

OC OOO OO OO OOOO i 2 i 9 9 L°

15.4.2aKälla: Tabell

landskapsvård har fördelats sedan 1985. harBidrag till fom- och Dessa ut-
vårdåtgärder vårdadesfornlämningar tidigarenyttjats för konkreta som

vård, uppfölj-inryms planeringmed hjälp beredskapsmedel. Dessutom avav
informationsinsatser i bidraget.utbildning olikaning, samt

utgåvårdinsatser till arkeologiska undersökningartill kan bidragFörutom
till arkeologisk under-arbetsföretag begränsad omfattningför vissa samtav

bostadsbyggande. Samtliga dessa medel sedansökning i samband med är
delegerade till länsstyrelserna.1993/94

kommit till underKulturlandskapsvård förvaltningsuppgiftär en som
bibehålla våra och varierade kul-1980- och 1990-talen i önskan öppnaatten

i kulturlandskapsstöd 1987 i ganska begränsadturlandskap. Med start om-
landskapsvårdsmedel infördes 1989stödet defattning har somgenomnu

nåttbudget i avsevärdaJordbruksdepartementetsöver summor somupp
anpassningen till EU:sytterligare i och medkan komma Ökadessutom att

miljöregler.
Årtvå stödformer. 1974 infördesByggnadsvården väsentligahar sär-en

tilläggslånbostadslånesystemet förbenämntlånefonn statligaskild inom det
bidragsformomformad 1993 tillkulturhistoriskt värdefull bebyggelse när

År kul-bostadslåneinstitutet infördes ytterligare stöd tillupphörde. 1981 ett
gång bidragvärdefull bebyggelse, dennaturhistoriskt ägnat attrentsom

fåförvård generellt.-Kölistor kunnaförvaltningunderlätta och attmer
pålånga inneburit väntetideråtnjutande har varit ochstödetkomma i av

det förhandlings-år. nödvändig delmånga fungeratStöden har en avsom
enskild kräver.byggnader ibevarandetarbete ägo 355avsom
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Under 1990-talet har dessa bidrag grund arbetsmarknadsskäl för-av
engångsbeloppstärkts kraftigt med vida överstiger ordinarie medel.som

framförhållningTrots kort har medlen kunnat utnyttjas för angelägna projekt
inte inom det ordinarie anslaget.rymtssom

förhållandevisGenom liten insatsstatlig har stimuleratsägarnaen att
genomföra väsentliga upprustningsinsatser med medel. Den hjälp tillegna

vårdtäckningen underhållskostnaderoch via de statliga bidragenav som ges
endast ringa del de samladeutgör insatserna. nedanståendeAv tabelleren av

redovisar utfallet byggnadsvårdsbidragetdet ordinarie framgår bi-attsom av
på förhållandevisdragen små belopp. Bidragsbeloppär 400 000över kronor

ovanliga.är
RAÄFör bättre kunna behov och prioritera insatsermöta har på1994att

regeringens uppdrag utarbetat nationell plan för byggnadsvård. Den bören
sikt kunna leda till vårdplaneringstrategisk och medveten identifie-samten
ring kompletterande behov tillgånghantverksutbildning, traditio-av som
nella material etc.

kunskapskämaDen kring antikvarisk-teknisk byggnadsvård finnssom
RAÄinom har betydelse för kunskapsuppbyggnaden vårdmetoderkringstor

RAÄoch traditionella material. ocksåhar i ökande omfattning i samarbete
med byggbranschen inriktat återuppväckaverksamheten hantverks-att
kunskap bl.a. kurser och utbildningsbyggen.genom

Diagram 15.43 Summa regionalt utbetalade byggnadsvårdsbidrag med
angivande bidragsbeloppetshur storlek fördelat olikai intervall iärav
1 000-tals kronor. 1994 års penningvärde.

Antal l 000 kronor
40000..

35000..

30 °°° E1400 000
25000.
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20000-
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Källa: Tabell 15.4.3a
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med angivandeAntal regionalt utdelade bidrag hur antalet15.4.4Diagram av
kostnadsintervallen tabellenfördelat på iär ovan.

Antal bidrag
500--
450.
400.

D4000OO350
30° I 100 000-400 000-
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50 000-100 000200
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Tabell 15.4.4aKälla:

statliga fastighetsinnehavetDet

delarstatliga ägandet haromstrukturering det1990-taletsUnder stora avav
övergått frånbyggnadsbeståndet statlig tillvärdefullakulturhistorisktdet en-

fastighetsverk,myndighet, Statensbolag. Enförvaltning i statligaskild ny
sådanvärdenkulturhistoriskabedömdes hade fastigheterförvaltar av ensom

kvarstå statlig förvaltning.borde ideart att
bevarandeinriktad förvaltninguttalattill konsekvent ochmöjlighetDen

ansvarstagandet.statligaförstärkning detskapades innebärdärmed en avsom
i bevarande-viktig förebildambitionenVerket har dessutom utgöraatt en
gjorts iför förtydliga den rollen harOlikaarbetet i ansatser attstort. sam-

RAÄ.verkan med

ochenskildes kunskapdenför öka15.5 Insatser att
förståelse

kunskaps-nå information ochbrett medmedBehovet och arbetet att utav
ställningstagandenoch konkretaför beslutsfattande ärbas stort.underlag som

enskildadenbehövs förinformationden bredaTill detta kommer att gesom
förmedla,förstå vad miljön kanoch till sigmöjlighet läsa,individen taatt ge

vilkakunskappåverka samhällsbyggandetförutsättningar för samtatt omge
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material, metoder och redskap långsiktigt hållbar vård förvaltningochsom en
kräver.

RAÃI detta arbete har länsmuseerna nyckelroll också haren ettmen
för generell baskunskap, samling kring större aktivite-ansvar gemensamma

samspel med utbildning, forskning, medier påter, samt den nationellaetc.
nivån.

de flestaI län har under perioden informationsmaterial något slag kringav
den regionala byggnadskulturen och kulturmiljön kommit fram. De läns- eller
kommunvisa kulturmiljöprogramrnen mångahar i fall publicerats i lättillgäng-
lig form. I exempelvis Värmland där bred länsbeskrivning isatsatman en
flera band, " Ditt Värmlan slutsåld.upplaganär

Den Nationalatlas under 1990-talet börjat produceras i antalettsom tema-
volymer har under 1994 utkommit med bandet "Kulturminnen och kultur-
miljövård där objekt miljöeroch i och kartor visarpresenteras text som
utbredning och lokalisering.

Byggnadsvårdsåret 1975 med kraft och bredd det byggda kultur-satte stor
Mångai fokus. kommuner har uppföljning till byggnadsinven-arvet som

teringar eller del detaljplanearbetet producerat skriftersom av presenterarsom
den bevarandevärda bebyggelsen och ofta kompletterat råddessa med hurom

bäst till underhåll,dess värden vid upprustningtar ochman samtvara om-
tillbyggnad.

Byggnadsvårdsfrågorna också centrala för enskildaär medborgare efter-
underhållsfrågor det gäller äldre byggnader intenär allmänkun-ärsom rena

skap i dagens byggbransch. En omsvängning kan dock skönjas och möjligen
kommer branschen själv i utsträckning kunnastörre detta fram-att ta ansvar

Hittills har dock kulturrniljösektornöver. tämligen isolerat och ifråga-t.0.m.
ståttbranschen, för kunskapsuppbyggnaden inom dettasatt fält. Efter-av

frågan och behovet brett kunnande i länen har dock varit och fortfarandeärav
tillgångenmycket på byggnadsvårdare.större kunnigaän

Kulturlandskapsvården har ställt krav omfattande informations- och
utbildningsmaterial riktat till jordbrukarna och flertal satsningar har iskettett
bred skala. Den allmänna medvetenheten främjatshar satsningar igenom
samarbete med Utbildningsradion.

Tillsammans med Svenska Turistföreningen och Sveriges Hembygdsför-
bund flerahar centrala informationsinsatser genomförts och den regionala

nivånoch lokala har stadsvandringar, byggnadsvårdsdagar blivit alltmeretc.
återkommande och ordinarie prograrninslag.

områdetMassmediernas bevakning och spridning information iärav av
utsträckning kopplad till den lokala bevakning vadstor pressens av som

händer inom spridningsområdet.det egna
Utgrävningar fomminnesinventeringaroch intresse frånmöts ett stortav

lokalbefolkningen och informationsinsatser genomförs påutställningsom
plats, guidade visningar, föredrag m.m.
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kulturhistorisktbesökBefolkningens15.6

platserintressanta

informationsmaterial, visnings-besöksfrekvens,statistikNågon samlad över
hembygdsgårdar finnskulturmiljöer ochfornlämningar,förverksamhet etc.

inte.
be-hälften 49 %från visar dock1993 nästanundersökningEn att av

någon kulturminnesplatsmånaderna besökttolvunder defolkningen senaste
ochblanddensammaungefär mängång. Besöksfrekvensenminst varen

65mellanförmed undantagåldersgrupperbland olikaochkvinnor personer
anmärknings-något vilket intelägresiffrorna ärår. I dennaoch 79 grupp var

värt.
någon kulturminnes-besökt69 %utbildning hademed högreBland dem

kultur-flerabesöktåret hadeoch 33 %det typerunderplats senaste av
besökt34 %hade endastutbildningmed lägreBland demminnesplatser.

% fleroch 12någon kulturminnesplats än typ.en
besök viddå förfrån och endast1988barauppgifter finnsTidigare run-

19931988 ochmellanjämförelseruin. Enellersten/hällristning/gravhög
Årkulturminnesplats.vid dennabesökareökningvisar dock typ avaven

sådan under detplatsde besöktbefolkningen20 %1988 att enavuppgav
Ökningen bådabland könen1993.28 %året jämföra med noterasattsenaste

blandochbland ungdomarmindredockåldersgrupper. Denoch allai var
utbildning.med lägrepersoner
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Diagram 15.6. 1 Andel befolkningen besökt kulturminnesplats detav som en
året. Data från 1993.senaste
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Källa: Tabell 15.6. 1a

Ur den statistik finns för entréavgiftsbelagda kulturminnen 9som av
RAÄtotalt 80 självt förvaltar kan utläsa motsvarande trend.som Antaletman

besök ökade med frånprocentenheter 1992/93 till 1993/94.sex
Inom för Europarådssamarbetet RAÃzsårligengenomförs iramen regi

Öppetsedan 1988 Hus eller Kulturhusens Dag" då kulturhistoriskt intres-
byggnader inte tillgängligasanta förär allmänheten visas. Ar-som annars

lokalt kulturnämnder,rangörer är hembygdsföreningar, enskilda läns-ägare,
m.fl.museer

En motsvarande rikstäckande aktivitet genomförs också sedan 1988 för
fomminnesplatseri den s.k. "Arkeologidagen". Evenemanget består bl.a. av
föredrag, visningar pågående utgrävningar, vandringar i stadsmiljö ellerav
längs kulturstigar demonstration forntida tekniker.samt Intresset förav

År"Arkeologidagen" har bådeökat bland och besökare.arrangörer 1993/94
deltog för första gången alla län och därmed fler besökare någonsin.än De
13 000 besökarna innebar ökning med 60 jämfört% med 1992/93.en

Länsmuseema har i bred satsning årligensedan 1991, lagomen gemensam
till producerat informationsskriften Upptäcktsresansommarsemestrarna,
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där intressanta resmål i varje län underpresenteras ett gemensamt tema.
Skriften finns tillgå gratis bibliotek ochatt museer.

15.7 Kulturmiljövårdens ekonomi

jämförelseEn tiden de medelöver statsbudgetenöver anvisats förav som
kulturmiljövård följande bild. mittenI 1970-talet anslagen till vårdger av var
och underhåll kulturarvet mycket begränsade. 1995 kommer avsevärdaav

från andra huvudtitlar i statsbudgeten kultur samtidigtänsummor som an-
slagen Kulturdepartementetsöver budget ökat.

RAÄ1973/74 disponerade 9,7 miljoner kronor förvaltningskostnaderca
dåmedan de nyligen införda bidragsmedlen uppgick till 0,7 miljonerca

kronor.4 Medel inom för bostadslånesystemet disponerades förramen som
tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse uppgick till 1,6 miljo-ca

kronor.ner
I och med organisationsreforrnen 1976 tillfördes sektorn inomresurser

länsstyrelseförvaltningen. Statsbidraget till länsmuseerna vid tidvar samma
RAÃ:s5,6 miljoner kronor och förvaltningsanslag 18 miljoner kronor.

År RAÃ:s1995 förvaltningsanslag 129 miljoner kronor. Devar ca
1988/89 införda sektorforskningsmedlen uppgick till 16 miljoner kronor.ca
Bidragsmedlen, sedan 1992/93 innefattar frånäven de bostadslåne-som

omvandlade tilläggslånemedlensystemet överförts till kulturbudgeten,som
uppgick till 192 miljoner kronor och de landskapsvårdsmedel, infördaca
1990/91 och utdelade för första gången 1991/92, anvisas Natur-översom
vårdsverkets budget uppgick till 250 miljoner kronor. Dessutom anvisades
för 1994/95 373 miljoner kronor sysselsättningsmedel till vård ochav upp-
rustning värdefull bebyggelse.av

Resurserna inom länsstyrelserna har ökat och kan uppskattas tillgrovt ca
26 miljoner kronor. Bidragen till länsmuseerna uppgår till 78,5 miljoner
kronor.

Över kulturbudgeten går således i dag 337 miljoner kronor till kultur-ca
miljövård exkl. länsmuseimedlen redovisas i avsnitt 5.12 10,4motsom ca
miljoner i löpande priser 1973/74. Tillskottet från andra delar stats-av
budgeten frånhar ökat 2,3 miljoner kronor till 275 miljoner i ordinarieca ca
medel exkl. kostnaden för länsstyrelserna uppskattningsvis 26 miljoner
kronor. Ordinarie bidragsmedel har dock under 1990-talet omgångari ytter-
ligare förstärkts sysselsättningsmedel 373 miljoner kronor 1994/95 ochav
sammanlagt för perioden 1990-1994/95 713 miljoner kronor.

4 RAÄSiffrorna för innefattar hela myndigheten Riksantikvarieämbetet och
Statens historiska 361museer.
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arbetsmarknadochUtbildning15.8

humanistisk utbildnings-kulturrniljövården harinomflesta verksammaDe en
behandlade kulturmiljö-1980-taleti börjanutredningbakgrund. Den avsom

utbild-bebyggelseantikvariskakonstaterade denutbildningsbehovvårdens att
utgjorde bra basdåvarande kulturvetarlinjenmed dentillsammansningen en

ansåg de behövde kompletterasdockUtredningenområdets behov.för att
enstaka kurser.med ett systern av

universitets-arkeologeryrkesverksammabland ärutbildningvanligEn en
år. landetsminst Avarkeologiår studier i utgörutbildning etttre varavom ca

i undersöknings-fast anställningmedfaltarkeologeruppskattningsvis 275ca
doktorsutbildning bakom sig.licentiat- eller20-tal haverksamheter ettantas

allmänhetigrundkraven kompetensundersökningsverksamheten ärInom
RAÄ.inominom länsmuseema änlägre

länsanti-biträdandelänsantikvarier ochomkring 50länsstyrelsemasAv
i arkeologi.doktorsexamenlicentiat- eller10 %kvarier har ca

finnshantverksutbildningenocharkitekt-inomPå teknikersidan liksom
frånradikalt denskiljer sigbyggnadsteknikEftersom dagensbrister.stora

intepunktvisa insatser ännuproblemdettatraditionella trotsär stortett som
någon lösning.fått god

varit den1970-taletsedanarkitekturskola harkonsthögskolansKungliga
dessbebyggelsen ochpå äldredenförändratför synsättfrämsta ettmotorn
bredPå byggnadskonstlinjen församhälle.i dagensmöjligheter ger ensom

kompletteradeslinje1976. Dennasedanutbildatsarkitekter360harbas ca
eleverhar 120Sedanrestaureringskonst.förlinjemed starten1984/85 caen

för de arki-kompletteringnödvändigheltmåstegått den enses somsom
restaureringsuppgifter.kvalificeradeanförtrosskatekter, som

inlemmat kurs-1990-taletunderHögskola harTekniskaPå Chalmers man
byggnadsvård ordinariei deninriktningmedvetenmed motmoment mer

undervisningen.
formeråterstår finnaarbetsledarsidan permanentaochPå hantverkar- att

dock givithararbetsmarknadsinsatserårensvidareutbildning. Deför senare
avsaknadendockProblemetvidareutbildning. ärtillmöjlighetervissa av pre-

arbetsformer.byggarbetsmarknadensliksomkompetensciserade krav

iakttagelserSammanfattande15.9

tvecklingstendenserU

1970-talet kansedanutvecklingenviöversikten harinledandeden angett attI
direktiv ochpolitiskamarkeradochfaser,iskettha genomsägas tre envar

själv.sektorninomutvecklingsarbeteochinitiativ
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första,Den 1970-talet, inriktades framför allt det fysiska kulturarvet
och reaktion på 1960-talets rivningar. Arbetet koncentrerades främstvar en
integration bevarandeperspektivet i samhällsplaneringen. Kulturminnes-av
vård etablerades i det syftet ansvarsområde länsstyrelsen. Refonnensom

fåtthar i önskat genomslag. Koncentrationen fysisktillstort sett planering
innebar dock insatsområdenandra mindre Oklaraatt utrymme. styr-gavs
former etablerades mellan den beslutsnivånstatliga och länsmuseerna som
fria kulturinstitutioner. Museerna tenderade uppfatta sig hjälp-att som en

RAÄfunktion inriktad länsstyrelserna och med underlag.att serva
tvåFas inträdde i mitten 1980-talet, då ansvarsområdets breddningav mot

vardagsrniljön ytterligare miljöfrågomapoängterades och fick allt viktigareen
roll i politiken, vilket bl.a. ledde till målbeslut och medel iom prop.

Kulturmiljövård.1987/88: 104,
"kultunniljövård"Begreppet benämning ansvarsområdet hel-som som

het infördes medan benämningen kulturrninnesvård förbehölls monument-
vården i strikt mening.mer

Arbetsfält i och med detta poängterades rörde bl.a. luftförorening-som
skadeverkningar, jordbrukspolitikens inverkan kulturlandskapet ocharnas

vardagsmiljöns värden. Arbetsuppgifterna har lett till helt verksamhets-nya
former och krav kompletterande kunskapsuppbyggnad i omfattning.stor

Den tredje fasen, för närvarande mitt innebärärsom man uppe en
breddad kulturarvssyn bådeomfattar de materiella och de immateriellasom
värdena. Behovet insatser för helheter och kulturarvet levandegöraattav se
och utnyttjat har kommit i förgrunden, liksom uppenbarasom en resurs
brister det gäller riksöverblick och kunskapsunderlagnär och främst detnär
gäller bebyggelse och kulturlandskap. förstaDe i strategi förstegen atten

RAÄdessa krav har tagits delsmöta med den omorganisation trädde iav som
kraft juliden 1 1995 och de omprioriteringar verksamheter därvidav som

dels med den genomlysninggörs, ansvarsfördelning och arbetsformerav
RAÄinom sektorn utfört regeringens uppdrag och iavrapporteratsom

april 1995.

Människors ochintresse engagemang

De grundläggande förutsättningarna för brett bevarande sektornärett att
analyserar förmedlaroch sitt kunnande bådeoch sin insikt till beslutsfattare

nivåeralla och till bred allmänhet.en
Stödet bevarandefrågorhos allmänheten för har vid flera tillfällen kommit

till uttryck i starka opinionsyttringar i frågor.akuta förIntresset byggnads-
vård har lett till bildandet Svenska föreningen byggnadsvård.för I ökandeav
omfattning har arbetslivsmuseer står-aktiviteteroch "gräv där du engagerat
enskilda och organisationer.
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denutveckling har kommit i fokus ii regionalKulturmiljön resurssom
till samordning inom länsstyrel-samhällsförändringen. Möjlighetenpågående

frågor därvid varit betydelse.hardessaarbete storavavsernas

Styrmedel

generellt har förbättrats ikulturvärdentill avsevärtMöjligheterna att ta vara
hushållning med mark ochlagstiftningdenrevideringen röroch med somav

våra ändliga och kravhanteringenbredareEn resurservatten. avsyn
också lagstiftning rörande jord-berördinförts ikulturvärdena hartillhänsyn

fåttaktivt ochKulturrniljövården detta fält arbetathar inomskogsbruk.och
nivå. Arbetsfältet utvecklasregionalbåde central ochi arbetetgenomslag

insatser alltmeromfattandefortlöpandekontinuerligt och kräverdock som
sarnråds-tillhandahållande i tidigakunskapexpertkunskap ochligger inom av

miljökonsekvensbeskrivningar.ochanalyserskeden samt
med möjligheter bygg-och utökatsrevideratsSpeciallagstijftningen har att

vissa delar ochtungrodd idockparker. Dennadsminnesförklara är stora
byggnadsminnesförklaringar. Direktivgällerdeteftersläpningar finns när om

svårigheter och breddningdessaförförändringar mötaytterligare att av
ochskyddskategorierinförandeansvarsområdet ortnamnsomnyaavgenom

Kulturawsutredningen.arbetandeprästgårdar givits denhar num.m.
vård breddatskulturmiljön harstödet till bevarande ochekonomiskaDet av

omgångar.förstärkts i fleraoch
börjatför statliga insatser harockså styrinstrumentVi konstaterar taatt

RAÄ regering-byggnadsvårdförnationella planoch med denform i som
vidare.utvecklafram ochuppdrag tagit avserens

specialistkompetensKunskapsuppbyggnad och

informationssprid-ochkunskapsuppbyggandetarbetetframtidaFör det är
uppnå ochbrett bevarandeområdena förstrategiskt viktigastedeningen ettatt

RAÄockså gjorts iriktningen harMarkeringar i denkulturmiljön.bruk avav
omorganisation.genomfördnyligenen

fram-hänsynstagande ochställskravdekunnaFör motatt somsvara
såväl rikstäckande registerkrävssamhällsplaneringen generellt,förhållning i

bevarandevärtvadklargörunderlag ärbreddatfördjupat och somsomsom
utveckling denmarkutnyttjande ochi valställerkrav dettaoch vilka avav
råder i kunskaps-ojämlikhetbrister. Storfinnsbebyggelsen. Härbefintliga

bevarande-och övrigafornminnenmellanriksöverblickunderlag och
bristområdenareelladestrategi inriktas ärförändradkategorier. En motsom

RAÄ sådantpåbörjat arbete.harnödvändig. Vi konstaterar ettatt
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på byggnadsvårdensSituationen område liksom bevarandet kulturland-av
områdenskapets kulturvärden där metodutveckling, utbildnings- och infor-är

mationsinsatser erfarenhetsâterföringutvärdering och behöver utveck-samt
RAÄnationella byggnadsvård,las. Den planen för regeringens uppdrag till

industriminnesvårdfram handlingsprogram för kulturmiljövårdenoch iatt ta
RAÄjordbruket i denna riktning, liksom den kunskapskärna har förär steg

byggnadsvård.antikvarisk-teknisk Vi kan den antikvariskt-tekniskanotera att
byggnadsområdetkompetensen inom under perioden utgjort stöd för kun-ett
bådeskapsutvecklingen i länen och universitet och högskolorute samt att

efterfrågadede infonnationsskrifter producerats och har haft betydelseärsom
för attitydförändringar det gäller traditionella material och metoder.när

Förvaltningen fastigheter högt kulturhistoriskt värde harstatensav egna av
fått1994 förbättrade förutsättningarsedan i och med Statens fastighetsverkatt

inrättats ansvarigt för fastigheterde kan hänföras till begreppetsom som
nationalan/et.

Utbildning

utbildningsområdetInom har specialutbildningar införts, konserva-nya som
bebyggelseantikvariska linjen vid universitetoch Göteborgstors- samt

vidareutbildningen i restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolans arki-
kulturrniljövårdtekturskola. Särskilda kursmoment med inriktning ochmot
återstårmuseologi har etablerats vid flera universitet. Trots detta här mycket

förbättra inte minst inom angränsande yrkesutbildningar det gällernäratt
medvetenhet vad bevarande ställer förkunskap och kulturarvet krav.om av

byggnadsvård.särskilt beredskap utföraDetta gäller byggsektoms konkretatt

Decentralisering och ansvarsfördelning

och inrättandet kulturmiljöenheter genomfördesI med länsstyrelsernaav
decentralisering beslut rörande fornminnen och byggnadsminnen. Mot-av

decentralisering har from. den juli 1995 skett för beslutensvarande l
den kyrkliga miljön.rörande

införts under perioden har till början hanterats Riks-De bidrag som en av
detaljbesluten till länsstyrelserna, baseratantikvarieämbetet. Delegation av

från genomfördes den juli 1993.ramfördelning det centrala verket, 1en
nivån,fåtal beslut kvar den centralaI med detta ligger endastoch ett

sådana riksöverblick.kräversom
kulturmiljöfrågorna haft i samhällsplaneringen och i detgenomslagDet

bl.a. decentraliserademedvetandet under perioden indikerar detallmänna att
fåttansvarstagandet avsedd verkan.
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mål- resultatstymingDen och i fortsättningen förutsätts för all statligsom
förvaltning väsentligt förbättrade rutiner för statistikuppfölj-ställer krav

erfarenhetsåterföring, påbörjatsning och arbete resultatett som men vars
inte avläsbart.ännu är
väsentlig förutsättning för det decentraliserade statliga ansvarstagandetEn
kulturrniljövården arbetsfördelninginom väl fungerande ochär ansvars-en

nivån förhållandelänsstyrelse och länsmuseum den regionala och imellan
till Riksantikvarieämbetet den centrala.

Utgångspunkt för delade länsplanet kunskaps-det äransvaret att
denuppbyggnad, dokumentation och levandegörande kulturmiljön äryttreav

motsvarande dokumen-oupplösligt förbundet med sättmuseets attansvar
föremålarbetsliv, före-och fördjupa sin kunskap ochlevandegöratera, om

livsvillkor.ställningsvärldar människorssamt
kulturmiljövårdengenomgång decentraliserade RRVdenEn somav

kulturmiljövård visarDecentraliserad klarareutförde 1993 att ansvars-
något också på-måstetydligare styrfunktioner etableras,fördelning och som

RAÄ företrädare föri skrivelse med regional-talats en gemensamav
åtgärder vårentill har 1995 tagits framorganisationerna hösten 1994. Förslag

regeringen.uppdrag av
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medievanor,Utveckling16 av

hemelektronikinnehav publicoch

servicesystemet

område. tidskrifterLitteratur och harkulturpolitikensMassmedierna tillhör
statliga stödformereftersom de har sinai tidigare kapitelbehandlats ett egna

harbibliotekspolitiken. Fonogrammentydligt samband medoch ävenett
musikkapitlet.inombehandlats

vårtill bild omvärl-de viktigaste bidragenochPress radio tv ett avger av
också aktuell informa-kulturformer. De ävenden. De representerar geregna

utbudoch de friakulturinstitutionemas, biografernastion gruppernasom
dansföreställningareller ochböcker, filmerrecensioner teater-samt m.m.av
mediernas Kon-försiggår utsträckning inomiKulturdebatten stor ramar.

når viadansföreställningar och litteräraoch storatexterteater-serter, grupper
arbetsgivare inomockså beställare ochrollmassmedierna. De har somen

Radiosymfonikema ochmusikensemblersinaRadion harkulturlivet. egna -
fungerarteaterensemble. PressenfastTidigare hadeRadiokören. tv-teatern en

litterärabeställareibland texter.som av
gångnaden 20-utvecklingen underföljandei detVi kommer att ta upp

och television.veckopress, radioårsperioden för dags- och

dragMassmedieanvändningen i16.1 stora

svensken sedanvi ganska väl hurMediebarometerntidsserienGenom vet
massmedierl Dendussintalfördelar sin tid1970-taletslutet närmare ettav

timmardrygt 5,5massmedierna 1994tid läggsgenomsnittliga omvarsom
lyssnandetittande. Särskiltingår både lyssnande ochDå läsande,dagen.

ocksåfår dennågon syssla och lyssnandet störstaofta medkombineras annan
krävermassmedierna. Läsandet, störsttid läggsandelen den somsomav

får andel tiden.minstuppmärksamhet, av

1 utgiven1995. RapportMedieNotiser 11994.Mediebarometern avnr
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Diagram 16.1.1 Fördelning den tid befolkningen 9-79 år 1994 lägger påav
massmedier genomsnittlig dag formi lyssnande, tittande och läsande.en av

I lyssnande
44%

D tittande

I läsande

16.Källa: Tabell 1a

långUngefär lika tid lades massmedier 1979 1994. Med tankesom
medieutvecklingden framför allt det decenniet,ägt dettaärsenastesom rum,

förvånande.möjligen Inom denna tidsram har emellertid omfördelningen
skett. andel tidenDen läggs lyssnande har minskat och denav som som
läggs tittande har ökat.

nårMedier liten befolkningen får också lågandel genomsnittligsom en av
nyttjartid. valt mediet långDe kan emellertid det ganska tid.ägna Isom
nedanstående diagram illustreras effekten detta, blir särskilt tydlig förav som

videoanvändningen. De video genomsnittlig dag tittart.ex. som ser en
och halv timme i genomsnitt. De flesta tittar inte allsnärmare video.en en
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enskilda massmedier förtiden på16.1.2 FördelningDiagram av
de alls har mediet ochinkluderat intebefolkningen i genomsnitt använtsom

mediet.exkluderat de haranvändaren inteden genomsnittlige använtsom
från 1994.Data

Tv

Radio

Morgontidning

Bok

Grammofon El Tid alla
Kassett

I nyttjareTid
Tidskrift

Veckotidning

Kvällstidning

Video

Serietidning

-l
50 200100 1500

minuterAntal
16.Tabell 1.2aKälla:

lång televi-tid detstuderats undermassmedier ärBland de 11 tresom -
når befolkningen dag-majoritetmorgontidningarsion, radio och avsom en-

åldersgrupperfleranår majoriteten inom ellermediermedan övrigaligen en
vecka.under loppet enav

Tillgång hemelektroniktill16.2

sig medhemmenår gått har de svenskasedan 197420Under de utrustatsom
utbudtillvara mediernasför kunnahemelektronikbetydande mängd att taen
tagit iperiodhemelektronik har under dennaSatsningarnabästa sätt.

på kul-utgifternaprivatekonomiskasamladeanspråk ungefär lO % deav
tv-avgiftentill dettaAdderarnationalräkenskapema.turornrådet enligt man

spenderar depå tidskriftertidningar ochspenderasbeloppoch de som
år eller demassmediernahushållen miljarder kronor20svenska än permer

nyttja medier.förutsättningarnatekniska att
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Diagram 16.2. 1 Privathushållens utlägg miljoneri kronor på medieutrustning
och massmedier inklusive böcker. 1994 års penningvärde.

Miljoner kronor
10 000

I. -// //9 000

8 000
Tidningar,I

0007 tidskrifter
./6 000 -n--Radio Tv-- -/ ,

apparater5 000 " /° m.m.
°4 000

, Tv-avgifter4. o3 000 -
--O:Böcker

2 000

1 000 .-
0 : : : : : 1

NOCO O ö If OO NFI l l OO OO OO O OO ON ON ON O ON O ON

Källa: Tabell 16.2. la

För de tryckta medierna innebär hemelektroniken i praktiken så längeännu
ingenting, det vårenunder 1995 försökgörs med använda telefax ochmen att
persondator för överföring visst, efterfrågat,särskilt frånmaterial de störreav
dagstidningama hushållen.till Dagstidningar ocksåhar gjorts tillgängliga via
Internet. Med breddat underlag nödvändig utrustning kommer med störstaav
sannolikhet alternativa former för tidningsdistribution utvecklas fram-iatt
tiden.

Radio- och fonogramutrustning

På radioområdet har tekniska förändringarstörreett ägt under denpar rum
gångna ZO-årsperioden. Genom införandet reguljära stereosändningar i detav
nationella radiosystemet från 1977 har ljudkvaliteten förbättrats för framför

musikåtergivningen.allt Men beslutet fick betydelse för andra delaräven av
mediebranschen. En generation radioapparater, till dentogny som vara nya
tekniken, fick Dåspridning. bestämde sig för vilken distributions-typman av

skulle användas kunde hela hemelektronikbranschensystem som ta steget att
lansera mottagarutrustningar för rätt Parallellt med dessastereosystem. att

i vardagsrumsformat lanserades ofta i utbyggbarastereomottagare system-
med grammofon och bandspelare tillbehör har ocksåseparatasom en ny-370
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free-fickformat, s.k.tillformatallt mindreiradiomottagaregeneration ner
principtill radio ii dag lyssnaspridning. Man kanfått ökadstyle-radio var

situationer.och i allahelstsom
radio-data-systemetintroduktionenradiohändelse ärEn avstorannan

fortfarandemöjligheter ärRDS1980-talet. ärRDS i slutet ett system varsav
bilradioindustrin.fått användning inomhittillsharutveckling. Detunder mest

kanalförsändaresökning bästaförfått teknikinnebärRDS enatt avenman
före-då trafikmeddelandekanalautomatiskt bytaockså möjlighetoch att

kommer.
också in-ökademarknadutveckladestereoutrustningarnamedtaktI att en

befolk-Andelenkassettbandspelare.ochgrammofonhaför avtresset att
perioden.underhar ökatfonogramspelamöjlighetharningen att uppsom

år,och,kassettbandspelaregrammofon,både traditionellgällerDet senare
kompaktskivor CD.föruppspelningsutrustning

kanandelenochtillgång radio i dagtillprincipimänniskor harAlla som
80 %.tillbefolkningenfrån närmare53 %har ökatstereoljudutnyttja av

år10 sedanñckradio. Förtillgång till litenhartredje svenskDrygt varenvar
10 %.inteandelenden ens

ökatharfonogramÄven avsedda förmusikanläggningarinnehavet av
tillgång tillbefolkningen60 %drygtåren. 1976 hadegångna 20deunder av

halvaochgrammofon änflesta1993 har degrammofon hemma. meren
blevljudkassetterförBandspelareCD-spelare.skaffatharbefolkningen

tillgång tillsigskaffatharbefolkningenhalvaochpopulära änsnabbt enmer
freestylebandspelare.liten s.k.
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Diagram 16.2.2 Andel befolkningen med tillgång till olika slagsav
musikuppspelningsutrastning

% befolkningenav
100 T

90 .-

.øø-j1.nlê80 --
AnalogI

70 skivspelare--

60 -D--Kassettband-
spelare/Kassett

50 däck

40 Freestyrlebandv
spelare

30
-to-CD-spelare

20

10

0 : : : 4Y
D lf l 1CUFl OO OO C CN OO ON O O O O

Källa: Tabell l6.2.2a

Möjligheterna lyssna radio och fonogramatt i bilen har också ökat
kraftigt under de åren.20 Andelen tillgångmedsenaste till bil harpersoner

Årockså ökat under period. 1976 det bara drygt 40 %samma var av
befolkningen hade bilradio medan 80 tillgångnärmare % hade till radio isom
bilen 1994. Drygt 70 % befolkningen tillgånghar till kassettbandspelare iav
bilen.

Tv- och videoutrustning

Sedan två1974 har generationsbytenstora förstägt tilltv-apparaterav rum -
färg-tv i början perioden och sedan till text-tv-utrustade iav apparater
periodens andra del. Den pågårutvecklingen fortfarande.senare

Tv-innehavet i befolkningen högt redan för år20 sedan och för-var
modligen har andelen tv-innehavare inte ökat under perioden. Drygt 95 % av
befolkningen tillgånghar till Däremot tillgångenökade till färg-tv kraftigttv.
under periodens första decennium. Sedan slutet 1980-talet har i stort settav
alla tv-innehavare skaffat färg-tv.
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l990-talen haroch1980-underökatharradioapparaterantaletLiksom
Öknings-ökat.tillgång till flermed än tv-apparatockså andelen enpersoner

tvåtillgång tillalla261976 hade %långsammarebetydligthärtakten avär -
vanligtEnandel 47 %.dennaoch 1994 ärhemmaeller fler tv-apparater

elleri köketplaceringsinhardenuppfattning tv-apparatenspridd är extraatt
tv-innehavarealla5 %barafallet-emellertid inteSåmatplatsen. ärvid av

harharSå allamatplats. tvellertill kökanslutning gotti somhar somtven
förplaceringalternativvardagsrummet,iplaceradfortfarandeden men

eller i barnensallrumnågot slagsiantingeneller ärhuvudapparat extra-tv
föräldrarnasalternativt sovrum.

fåttockså flerallthargenerationsbyten tv-apparaternamedtaktI av
År tillgång tillbefolkningen90 % tvhar1994fjärrkontroll.tillgång till avca

stereoljud ochfås medkan text-tv-fjärrkontroll. Dagens tv-apparatermed
och1980-taletkraftigt i slutetökadeTillgången tillfunktion. text-tv av

tillgång tilli dagharbefolkningen text-tv.70 %närmare av
1980-ochåren 1970-förstaDeintroducerats.harVideoutrustningen

tillbakahölltroligenpå, vilketväljaolikaantal attfannstalen systemett
årnågra komefterVHS-systemet attoch medIanskaffning.för attintresset

efterfråganocksåökadeutvecklades,hyrfilmsmarknadochdominera en
despridning ifått ökadvideokamerorParallellt har ävenutrustningen. en

1979. Ibefolkningen%hos 1hemmetifannshushållen. Videosvenska av
ellertv-tittandetplaneramångas möjlighettillutvecklats att sevideohardag

svenskar.alla70 %hosfinnsvideospelare närmarebiofilm avattgenom
emellertidanvändsVideonvideokamera.tillgång till20 % harNärmare en

videotittatbefolkningen har%10Barautsträckning.såinte i avstor ca
genomsnittlig dag.en

boendetätaochstadskärnorkablingeninleddes1980-taletmittenl av
1980-taletsunderkraftigtökadesatellit-tvTillgången tillområden landet.i

ungefärochavslutadprinciputbyggnad iår denna10Efter ärdel.senare
kabelnät.viatv-utbudettillgång tillharbefolkningenhalva nu

satellit-förparabolantennerförsäljningenökar1990-taletbörjanI avav
utvecklatsharparabolantennTillgången tillprivathushåll. merimottagning

sändersatellitermånga olika tv-varitharfaktorpåverkande attlångsamt. En
satelliterfrån olikadistribueratskanalernasvenskspråkigadeochprogram

tillskottbegränsatgivitbarapraktikeni ett avparabolantennenkelvarför en
tillgång tillbefolkningen12 % para-hade1994 en egenkanaler. Hösten av

parabol-privataförsäljningenhartämligen trögEfter start avbolantenn. en
parabolpaketbilligaochskräddarsyddaenklare,tagit fart attantenner genom

svenskspråkigafleramöjligheterbjuder attmarknaden. De selanserats
tydervåren 1995från attUppgifterpaketet.förinomsatellitkanaler ramen

iutrustningspaketförsålda000nivå 20påligger runtförsäljningen en
månaden.
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Diagram 16.23 Andel befolkningen med tillgång till olika slagsav tv-
utrustning

% befolkningenav
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Källa: Tabell l6.2.3a

16.3 Etennediemonopolets avveckling

En förändring sedan mittenstor 1970-talet är etermediemonopoletattav
brutits och utbudet radio- ochatt tv-kanaler har ökat drastiskt. Viav kommer

igenom utvecklingenatt radio- respektive tv-området i kapitel,senare
det kan finnas anledning behandlamen utvecklingenatt public service-av

verksamheten i Sverige under samlad rubrik.en
I mitten 1970-talet rådde etennediemonopol inomav för publicettramen

service-avtal mellan och Sveriges Radio.staten Det erbjöd med,ett tv-system
någrasedan år tillbaka, två sändande kanaler i stimulerande tävlan samt ett

radio-system med rikstäckande radioprogram.tre Den radiokanalstruktur som
rådde hade i drag lagts fast i mittenstora l960-talet. I Pl fanns huvud-av
sakligen, inte enbart, talade såväl upplevelse-men informa-program av som
tiv karaktär nyheter. I P2 samsadessamt seriös musik med utbildnings-

och service med minoritetsspråk.program P3 sände Melodiradioprogram
och nyheter och det bara P3 hade nattsändningar.var som

Fram till 1977 drevs all verksamhet på radio- tv-områdetoch inom ett
sammanhållet Sveriges Radio AB, med ägarintressen från näringsliv, press
och folkrörelser. Då beslutet lokalradion fattadesatt istarta slutetom av
1970-talet kom den verksamheten organiseras dotterbolagatt tillett egetsom374
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också beslutriksdagenfattade att1978,därefter, omoch kortRadioSveriges
samlatproducerasskulletv-kanalernaochradio-iutbildningsverksamheten

Utbild-RadioSverigestilldotterbolagför separatinom annatett -ramen
service-verksamhetenpublichelaomorganiseraPlanernaAB.ningsradion att

uttaladei detgenomförde1979ochframskridnalångt man,då redanvar
ombildningmedieföretaget,inommaktkoncentrationen avminska ensyftet att

programverksamhetenochmoderbolagmedtill koncernverksamheten ett
styrelse. Desinmedochdotterbolag, ettvartfyra egensamlad till separata

representerade.fortfarandefannsägarintressenagamla
frånAB,Utbildningsradion startendotterbolaget,bildade varförstDet

Lokalradion,bolagenandrai deverksamhetenmedan treskatteñnansierat -
mottagaravgifter. EttmedfinansieradesTelevisionSverigesochRiksradion -

finansieradesutlandettillradiosändningarna avutgjorde somundantag
Utrikesdepartementet.

Några för-1992.bestå framRadio kom t.o.m.Sveriges attKoncernen
År överfördes1985hand.efterdockgenomfördesorganisationeniändringar

tv-avgiften.viafinansieringtillskattefinansieringfrånUtbildningsradion
LokalradioninleddeStockholmi bl.a.försöksverksamhetårsnågraEfter

ocksåomorganiseradeshöstochP4,kanal,isändningar samma1987 egen
ochStockholmsbaseradtillTelevisionSverigesinomtv-kanalernabåda ende

tydligareinnebartelevisionenOmläggningenkanal. endistriktsbaserad aven
vidungefärochtelevisionendistriktsproduceradeför denställningstärktoch

regionalaetableringeniockså sistadegenomfördes stegen avtidpunktdenna
landet.helaitv-sändningar

från Tele-tv-avgiftenförÅr uppbördsansvaretkoncernen över1988 tog
dennaförbildadesKiruna,iRadiotjänstdotterbolag,femteochverket ett

uppgift.
förändringÅr eter-beslut nästariksdagen stora avfattade1992 om

Man över-Radio-koncemen.Sverigesupplösamedieverksarnheten attgenom
stiftel-medorganisation separatatill treservice-verksamhetenpublicförde en

Utbild-programbolagprogramproducerandevarsitt treäger -avsomser
VerksamhetsstartenTelevision.SverigesochRadioSverigesningsradion,

styrelse-harstiftelserna1992/93. Deårsskiftet sammatrevidinleddes
delsavvecklades, attmoderbolagetdelsinnebarFörändringen attledamöter.

slogsLokalradionochRiksradionprogrambolagenfriståendebådatidigarede
såvälföruppdragmedRadio attSveriges svaraföretagtill ettsamman --

vidUppbördsorganisationenradiosändningar.regionalanationella som
tilldotterbolagsamägtinordnadfonnellt ettblevKirunai somRadiotjänst

programföretagen.
ocksågenomfördesradioföretagensammanslagningenmedsambandI av

Profile-1960-talet.mittensedandenkanalprofilering största avstoren ny -
karaktärPl-kanalensinnebaroch av1993januari attkraft iträdde iringen

bådemedprofilungdomligareP3ytterligare,renodladestalkanal engavs 375
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talade och musik. P4, med regionalt innehållprogram dagtid, profilerades
med den äldre publikens favoritprogram under kvällar och helger. P2 behöll
sin tidigare karaktär med musikradio, service till invandrare och språkliga
minoriteter utbildningsradio.samt I Stockholmsområdet har det traditionella
P2-innehållet delats i två kanaler kanal för seriösupp musik dygneten runt-
och kanal med internationell prägelen samlar nationell och regionalsom
minoritetsspråksservice och vidaresänder Radio Sweden,som utlands-

utbud. Utbildningsprogrammenprogrammets, inte längreär samlade i en
kanal förekommer så långtutan möjligt i samklang med utbudet i de olika
kanalerna. Försöket med renodlad seriös musikkanal haren fåttsenare
efterföljare också i Malmö.

Vid sidan ovanstående sammanfattade utveckling harav successivt public
service-företagens Årmonopolställning brutits 1979 inleddes försökupp.
med närradio 16 Detta kom bliorter. den första radioverksamhetenatt utan
direkt inflytande från Sveriges Radio sedan radions tidiga år 1920-talet.
Närradion, permanentades 1982, organiseradessom förenings- ochsom en
folkrörelseanknuten verksamhet och bredde sig snabbt i landetsut kommu-

Man arbetade med sändare med begränsadner. räckvidd i regel med en-
sändningsradie 5 km ibland trimmades för nå längre isom bestämdatt en-
riktning och därigenom öka lyssnarunderlaget. årEtt efter komstartenpar
närradioverksamheten omfatta hälftenatt än landets kommuner medmer av
sändningar innehöll verksamhet med sändningar frånsom 2 000än olikamer
föreningar.

Parallellt med närradion etableradesatt arbetade också Lokalradion med
försök med verksamhetöppen för allmänheten denen s.k. allemansradion.-
Så alla lokalradiostationergott bedrev någonundersom tid i början 1980-av
talet försöksverksamhet i syfte öka allmänhetens och föreningslivetsatt del-
aktighet i radioproduktionen.

Under delar 1970-talet ochstora bit in 1980-talet fördesav diskus-en
sioner sprida de nordiska publicatt service-företagensom gränslöstprogram

ländernaöver med hjälp kommunikationssatellit det s.k. NordSat-av -
projektet. Detta projekt förverkligades aldrig, tanken fortfarandeärmen
levande och aktualiserades 1993 inom försenast projektet Nord-ramen
stjärnan. Erfarenheterna gränstittandet mellan de nordiska ländernaav ivar
princip goda och tanken skapa fler kanaler påatt välja för ökaatt utbudetatt
inom för public service-ideologin låg givetvisramen till hands.nära Det
skulle komma dröja ända fram tillatt 1986 innan fonnaliseratett utbytemer

mellan Sverigetv-program och Finland komav till stånd. För övrigt in-
skränker sig iännu mitten 1990-talet det nordiska programutbytetav till
Nordvisionssändningar och udda inköp eller samproduktioner. Mellan 25 %
och 30 % befolkningen i Sverige kan dansk,av norsk eller finskse tv.

Redan 1986 hade i praktiken monopolställningen för televisionen brutits
kabellagen trädde i kraftatt och satellitdistribueradegenom tv-kanaler gjorde376
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sitt inträde i Till börja med hade dessa sändningaretern. att pan-europeisken
målsättning och sände påuteslutande världsspråk engelska,storaman som
franska och ryska. någotMen redan inom år hade det pan-europeiska per-
spektivet luckrats och sändningar för svensk marknad svenska dökupp en

såväli engelska Sky Channel den franska tv-kanalen TV5 för förstaupp som
gången 1988. I kabelnäten, snabbt bredde sig i och storstäder,tätorterutsom
fanns svenskspråkiga programkanaler med tidigt stadium i formett tex-av

På nyårettade ñlmkanaler. 1987/88 inledde Kinneviksägda Scansat London-
baserade sändningar i sin kanal, TV3 inledningsvis samsände norska,som
danska och svenska. svenskspråkigaNästa premiär dåskedde 1989 utlands-
uppsända satellitkanalen Nordic Channel, i dag efter flera namnbytensom
kallas Femman, startade sina sändningar. Hösten 1990 inledde Nordisk
Television sändningar kanalen TV4 via den nordiska tv-satelliten Tele-X.av

Under den förra socialdemokratiska regeringens mandatår,sista 1991,
beslut fjärde reklamfinansierat marknät förupprätta television itogs att ettom

Sverige och förslag till uppläggning fråninhämtades antal intresseradeett
Det kom dröja till efter valet 1991 innan beslut fattadesparter. att attom

uppdraget skulle till Nordisk Television. Uppdraget regleras i avtalett
mellan företaget.och årI december inledde försöks-staten samma man
verksamhet med marksändningar, i februari 1992 skedde den officiella

Hösten 1994 hade etablerat täckning i 98 tv-hushåll.% allastarten. man av
Även det skulle dröja framända till 1992 innan reklamfinansierad radioom

infördes i Sverige kom radioutbudet successivt förändras.även Inomatt
för närradion, tänkt bli icke-kommersiell, förenings-attramen som var en

baserad programproducent inleddes tidigt försök med pre-kommersiell
radio. Särskilt i Göteborg lyckades närradion bygga och täm-upp en ung,
ligen publik erbjuda ungdomligare utbud public service-stor änatt ettgenom
radion. 1992 fattade riksdagen tillåtabeslut reklamfinansierade sänd-attom
ningar inom för särskilda radiokoncessioner privat lokalradio ochramen - -
1993 utauktionerades förstade koncessionema. I dag finns sammanlagt 80ca
reklamfinansierade radiostationer sändningsområdenmed lokala 10varav
finns i Stockholm och ytterligare 10-tal i Göteborg och PåMalmö/Lund.ett
övriga finns tvåi regel kommersiella aktörer, har inte allaännuorter men
kommit igång med sändningar eftersom sistade koncessionerna fördelades i
december 1994.

16.4 Sammanfattande iakttagelser

tvåDe decennierna har varit mycket händelserika specielltsenaste
etermedieområdet. långtidigare,Ett sedan tid etablerat, radio- och tv-mono-
pol har brutits och reklamfinansierade alternativ har skapats under 1990-upp
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kraftigt satellit-från länder ökatandra harMöjlighetertalet. att tv genomse
kabeldistribution.och

successivttv-mottagning hari för radio- ochBasutrustningama hemmen
tv-spel ochvideo, videokamera,kringutrustningarmedkompletterats som

Även hushålleni tenderar öka.radio- ochantalethemdator. atttv-mottagare
radio i dag mycketkassettbandspelare ochbilen medLjudutrustning i är

vanligt.
hushållensi hemelektronikutrust-de olika delarnaPå sikt kommerlängre

hemdator och interaktivolika Med hjälpbindasning sätt. tvatt avsamman
träffatonvalstelefon kommer kunnaellermed modemi kombination attman

Är 1985eller tjänster.beställningarellerprogramvalpersonliga göra av varor
årtioalla svenskar. Knapptmindre 5 %hosfanns dator hemma än senareav

Så allatillgång till dator hemma.befolkningen25 %har gottnärmare somav
6 modem tilltillgång tonvalstelefon och % hartill80 % harän enmer --

i hemmet.datorn
först breder sig. Dethemelektronikbarnfamiljemai deDet utär nyunga

otänk-apparatarsenalmedmånga ibarn dagbetyder växeratt som varenupp
3-årsåldernredan iMånga förskolebarn lär sigår20 sedan.för attbar bara

och video.kassettbandspelarefamiljenshantera
medieutrustning ökat och utbudettillgången hartillSamtidigt avsom

fördelartid befolkningenhar denblivitoch kanalerradio- större mass-tv
till de kanalernaförhållandevis frigöra tidlitet. Förpåverkatsmedierna att nya

något mediumi bruketuppmärksamhetentycks detmediernaeller avomsom
tittar isamtidigtmedsysslamåste minska. Bara annatatt som mangenom

för allt inomberedakanradio ellertidningar, lyssnar tv rummanser
detmediesektorexpanderandetid. Trots ärtillgängligadygnets samman-en

stabilitet.präglasbefolkningensintrycketfattande storatt avvanor
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Pressornrådet karaktäriseras av
hög andel dagliga tidningsläsare fler 80 % befolkningenänen av-

har genomsnittlig dag läst eller kvällstidningen,en morgon-
hög andel läsare enbart landsortspress lågoch andel läsareav av-
enbart kvällspress,
små utbildningsskillnader bland dagstidningsläsare,-
låg andel dagliga läsare bland skolbarn,-

vikande intresse för farniljetidningar med veckoutgivningett men-
månadsmagasinökande intresse för och tematisk populärpress,

tendens till popularisering och veckotidningsliknande ut-en mer-
fornming organisationspressen,av
internationellt titelbredd för dagspressen med 100sett stor närmare-
dagstidningar utgivningmed 4-7 dagar i veckan,
dubbel tidningsutgivning 20 i landet,närmare orter-

det fådagarstidningardessutom förekommer mängd 70att en ca- -
utgåvor,olika

tendens till minskande andel dagspressen bär parti-atten en av-
beteckning,

tidningsägare tillsammans har 70 % den totala dags-tretton ca av-
pressupplagan,
fjorton tillsammans hälftenägargrupper dagstid-äger närmare av-
ningarna,

Kvällspressen har de enskilda upplagorna och i principstörstaatt-
fungerar de enda rikstidningama,som

minskande offentligt ekonomiskt stöd till dagspressen, ochett ett-
minskat antal stödformer,

ökat beroende för dagspressen annonsintäkter, min-ett av men en-
skad annonstillströmning under 1990-talet.

målPressen, liksom radio och television, sinahar med uppgiften attegna
omsprida nyheter, skapa debatt Vi medvetna nyhetsmediema inteär attm.m.

förstai kulturpolitiska ändåhand har uppgifter väljer in dem i denatt tamen
kulturpolitiska översikten eftersom de dels i sin inrymshelhet inom vidareett
kulturbegrepp och har betydelse för samhällsklimatet, dels har funk-stor
tionen förmedla kultur, information kulturevenemang eller kritisktatt om

alltsågranska kulturlivet i dess avgränsade bemärkelse. Vi har inte settmera
innehålletenbart till det kulturorienterade i massmedierna medierna iutan ser 379
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i möjligheternadet kulturpolitiska och delsig del systemet som ensom en av
målen.uppfylla de kulturpolitiskaatt

dags- och populärpressen inte organisa-kapitel behandlarI detta men
Kulturtidskriftema har berört i kapitel ltionstidskrifter.

för tidningarBefolkningens intresse17.1

flesta dagliga liv.självklar del de allra svenskarsMorgontidningen är aven
vårtmänniskor i land tittat eller bläddrat i6 miljonervanlig dag harEn enca

Även förhållande vårtill befolkning, har tämligenvi, imorgontidning. ettom
många bara tidningdagstidningar, finns detutbudomfattande orter enav

hushållstäckning.nämnvärdharsom
vanlig dag. finns färremiljoner läsare Dethar 2,5Kvällspressen enca

på två Stockholms-baserade och Malmö-väljatidningarolika att en-
våren 1995.kvällstidning vad erbjuds/Göteborgs-baserad är som

nivå någothar daglig be-eller populärpressen,Veckopressen, en mer
månads emellertidperspektivkvällstidningarna. I ärgränsad läsekrets än en

likaungefärkvällstidningamas läsargruppochveckopressens stora.
nivå 76 % hus-Dagstidningsprenumerationema ligger hög aven -

nivåvisserligen den lägstadagstidningsprenumeration 1993. Dethållen har är
ändå obetydligt under deåren,l5 liggerunder deuppmätts senaste mensom

uppmätasÅ andelenDen lägstabrukatoch 80 %mellan 77 % prenume-som
inte stabiliserats.ensamhushåll fortfarandedär läsvanomaifinnsranter yngre

påockså låg andelStockholm harLO-anslutna i prenumeranter morgon-
40 %.båda understiger andelen Atttidningen. För prenumerantergrupperna

åldersfråga.mån Hittillsi vissdagstidningen ärintresserad enavvara
in i rollen dags-undersökningar tydergenomförda växeratt man som

emeller-livet. Det krävsdär underoch sedantidningsläsare restenstannar av
sådanuttala sigbestämdhet kunnatidsserier för medtid längre attatt om en

bestå kommande decennium. Eniutveckling läsvanor kommer ävenattav
ibland LO-medlemmarlåga prenumerationstäckningendenanalys av

andelengengäld har denivisade denna störstaStockholm att grupp
landetikvällstidningsläsareregelbundna

1 medielandskap. En1990-taletsDagspressen iSOU 1994:94: expert-
från Pressutredningen -94.rapport

2 ochStatistikMedieSverige 1995.1995:Anshelm M, red.Carlsson U
380 NORDICOM-Sverigeanalys. nr
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17.2 ochDags- populärpressens spridning

Dagspress

Under efterkrigstiden minskade antalet dagstidningar kraftigt vilket skapade
stark för möjligheter överleva. Ett statligt stöd till dags-atten oro pressens

infördes några1971. Efter ytterligare år in 1970-talet med fortsattapressen
tidningsnedläggelser bröts trenden. Resultatet vi i Sverige, efterär drygtatt

år20 med presstöd, fortfarande har 80 tidningar med daglig utgivning,ca
dvs. 6-7 dagar i veckan.

Under perioden 1974-1994 har presstödet och förändrats flertalutretts ett
gånger.

Genom den konstruktion fåpresstödet kom har tidningar få-medävenatt
dagarsutgivning erhållamöjlighet presstöd. Tendensen under denatt senare

gångnadelen 20-årsperiodenden just detta slags tidningarär ökat iattav an-
tal.

Diagram 17.2.1 Antal dagstidningar totalt och med olika periodicitet

Antal tidningar
180 --

fITI1.Ã.$.__E
-

IL.O " iii 6-7 nr per
vecka120

2-5100 nr per
vecka

80
l veckanr per60
Totalt40

20

0
9103011000KIOO®OOOOOOC\O\O\O\
y-uv--.-&lt;.-

Källa: Tabell 17.2.1a

Endagstidningama har ökat i antal främst nyetablering integenom genom-
befintliga tidningar minskat sin periodicitet. Bland de tidningaratt fun-som

nits helaunder 1980-talet har tolv ökat sin periodicitet och fem har minskat
såledesden. finnsDet olika riktningar i rörelserna tidningsmarknaden.

Dagspressen kan indelas i storstadspress, landsortspress och kvällspress.
Att kombinera storstadstidning med landsortstidning ovanligt medanären 381en
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vanligt förekommande.morgontidning/kvällstidning relativtkombinationen är
ocksåsin avgränsade marknad blirvarje dagstidning harGenom män-att

valfrihet begränsad.niskors reella
regionaliserad. Landet indelas isynnerligentraditionMorgonpressen är av

flesta med sin tidningA-regioner destatistiken i 70 s.k.den officiella egen-
hushållstäckning. centrerad till deKvällspressenmed dominerande är tre

slå iKvällsposten i Malmö med GT1990Ett försökstorstäderna. att samman
tidningarnaKvällstidningen Idag har visateditioni varsinGöteborg attav

båda utgåvor-återgått ursprungligatill detäckning varför 1995förlorade man
hela landet.täckerPopulärpressenna.

ii den folkrikaste kommunenPå landet i regel belägen20 idrygt orter -
två flera morgontidningar i konkurrens.utgivning ellerfanns 1973länet- av

påbaratvå förlorat sin andratidning,år hadeTjugo orterna men ensenare av
hushållstäckning följd konkur-tillförstatidningendessa attorter avvannav

20-årsperioden fåtthar underYtterligarelades ortertre enrenten ner.
förstatidningen stärktdessa harandratidning. hellerInteförsvagad orter

minskning.till följd konkurrentensställningsin av

exemplar totalt och förtusentalsupplaga17.2.2 Dagspressens iDiagram
dagspressolika typer av

000Antal 1 ex.
5 000 .-- II Iå:
4 500 -.

i Storstad,0004
morgon5003 n

- kvällStorstad,3 000
5002 Landsortspress"

2 000 -- EFådagarspress1 500

Totalt0001 I-
500 .

0 .
V WÖ N %V3 F O ONOOO OOOO OO 29 i9°

17.2.2aTabellKälla:

försvunnitdå andratidningenökatförstatidningen harAndelen läsare av
skermorgontidningenläsningenförklaringtänkbarEn äreller minskat. att av

svårigheternatillförklaringEnandra ställen. atti hemmetinte bara utan
enpersonshushållandelensannolikthushållstäckningenbibehålla är att yngre
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årenökat de 20 och dessa hushåll, tidigare tenderarsenaste nämnts,att som
dagstidningi mindre hållautsträckning sig med Ytterligareatt en grupp som

låghar hushållsprenumerationandel morgontidning LO-medlemmar iär
Stockholm.

tradition harAv den svenska dagspressen företrätt politiska linjer. Den
borgerliga har varit under hela efterkrigstiden ochstörst utgörpressen unge-
fär 65 den% samlade dagspressupplagan. Det finns skillnad mellanav en
tidningar med socialdemokratisk och centerpartistisk paitibeteckning å ena
sidan och tidningar med liberal och moderat beteckning. De förra känne-

också stårtecknas de inte sällan i ägarmässig relation till sitt partiattav en
medan de ofta har privata Genom A-pressens konkurs 1992 harägare.senare
visserligen den socialdemokratiska spritts flera dessaägare,pressen men

huvudsakligen fackliga eller politiska organisationer.är

Diagram 17.2.3 Andel tidningar med partibeteckning olika politiskainom
block

%
70-.

I
I-u. IrI.__I$.§_.$.60 ..

50--
M,fp,cI

40 .- --U-S,v
30 .- °"° Övriga020

10-.

0 : : : : : : : :
G W0" OO OO NV7 CG-1l l OO OO OO ® O O O° ° ° C i2 2

Källa: Tabell l7.2.3a

gångna 20-årsperiodenUnder den finns tendens till tidningarna iatten
viss grad lämnat sin bindning till politiska partier. Fortfarande har dock

75 % alla dagstidningar partibeteckning andelennästan övriga tid-av men
frånningar har ökat 15 % till 27 %.

3 383Se not
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Populärpress

lång nåttefter tids upplageökningbörjan 1970-talet hade Veckopressenl enav
nivå Vid denna tidpunkt fanns4,5 miljoner exemplar i veckan. 20caen

förändras kraftigtveckoutgivning. Marknaden skulle emellertid detitlar med
åren. väljer det skälet arbeta med begreppet populärpresskommande Vi attav

periodicitettidningar med veckoutgivning.inkluderar änäven annansom
innehåll,sålunda med liknandedefinitionen till tidningarVidgar men an-man

i början 1970-talet sammanlagt 35-40 titlarperiodicitet, hade av somnan man
6 miljoner exemplar.tillsammans hade upplagaen

hårdnade mellan olika tidningsutgivareUnder 1970-talet konkurrensen
led i konkurrensen kom alltmarknaden inte längre Someftersom växte. ett

målgrupper familjetidningarnaolikafler tidningar rikta sig selektivt motatt -
målgruppsinriktade specialtidningama ökade. Dessa special-minskade och de

herrtidningarna blev flerkönsbundna dam- och delstidningar delsvar --
inriktning hobbys och liknande.tematiska med

frånminskade antalet Veckotidningar 21 till 17.l980 och 1990Mellan
både nyetableringar,ligger nedläggelser ochden förändringenBakom men

Årfått hade baraockså periodicitet. 1993 12 devissa tidningaratt avannan
veckoutgivning.veckotidningama kvarursprungliga

veckoutgivningperiodicitetMagasin och specialtidningar med änannan
från tidningar enligt Tidningsstatistikstill 401980-talet ökat 15har under

ökningen i denna populär-redovisning. delenTS Den största avgruppav
således nyetableringar.ärpressen

familjetidningar, folktid-i fem olikakan indelasVeckopressen segment-
herrtidningar och övriga tidning-damtidningar,kändistidningar,ningar

ar.4 veckoutgiv-i periodens början hade26 titlar har ellerEn analys somav
bland dam- och herrtidningarna.visar magasinstitlarna ökatning mestatt

damtidningar minskade med 50 % under 1980-förVeckotidningsupplagorna
minskningenfått magasinsbasisersättningstitlareftersom de ärtalet men

läsarminskning mindre 10 %.så räknar medfullt kraftig äninte enman-
eftersomsin lönsamhetdamtidningarna ökatmarknad harSom t.o.m. maga-

Veckotidning herrtid-för Somväsentligt dyrare konsumenten. ärsinen är
gengäld har antalförsvunnen. l1980 hade upplagor,ningen, ettstorasom

innehåll tillkommit magasinsbasis.riktatmedspecialtidningar mänmot
Folktidningarna har totaltupplageminskningen 4 %.sammanlagda ärDen

funk-tagit derasmagasin tycks hagått inget nyetablerat övertillbaka, ochsett
omstruktureringen populär-sig bästklarattion. Den avgenomgrupp som

miljonerfortfarande 1,4säljs 1990-taletfamiljetidningarna. Detärpressen
omfattarveckotidningsmarknadenoch helafamiljetidningar i veckan samman-

4 och eko-Veckupresrbrazzschens strukturred. 1991:Gustafsson K E
384 Göteborg.SkriftermassmediegruppensochInformations-nomi. nr
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lagt 3,5 miljoner Någonexemplar. död för veckopressen såledeskan man
inte tala om.

särskildEn del veckopressen antal tidningar medutgör organisa-ettav
tionsanknytning. Bred förankring har ICA-kuriren och Land i tabloidformat.

många årUnder har dessa tidningar varit de upplagemässigt Inne-största.
hållet något annorlunda jämfört med de traditionella veckotidningarnaär mer

tydligare profil fackmaterial och samhällsbevakning.motgenom en
Det finns 1990-talet tendens till tidigare organisationstidskrifteratten

utvecklas i riktning Mångaspecialtidningsmarknaden. organisations-mot av
tidskriftema fåtthar under det decenniet betydande ansiktslyftningafsenaste
och det lägga organisationsutgivningen och ställamest extrema steget, att ner
titeln till kommersiella utgivares förfoganden, har redan tagits antalettav

marknadsforingsområdet.organisationer
Tidningen Vi intressant frånexempel lösgörande organisations-är ett

folkrörelsestöddanknytningen. 1988 förändrade frånTidningen Viman
organisationstidning till självbärande marknadstidning. Tidningen Vi varien
slutet 1960-talet marknadens tidningar. Prenumerations-störstaav en av
förfarandet enkelt och subventionsgraden hög. Sedan den tiden harvar man

000frånminskat sin utgivning halv miljon exemplar till 110 ochen ca
tidningen helt några årsjälvbärande. Under iär slutet 1980-talet ökadenu
avgiften för prenumeration med 100 % upplagan egentligenän utan attmer
påverkades särskilt mycket.

På år har, i takt med kraftigt expanderande etermedieutbud harettsenare
antal radio- och tv-tidningar etablerats. förLönsamheten dessa har emel-ett

dåliglertid varit eftersom dagspressen infört veckobilagor med radio-även
tv-utbudet ioch tryck.

innehåll17.3 Pressens

Innehållsanalyser dagspressen i systematisk form sällsynta. Däremotärav
finns såvälenstaka jämförelser storstadspress landsortspress kanav som som

intresse för denna framställning. Dagens Nyheter och Svenska Dag-vara av
Ävenbladet jämförts innehåll.har 1959 1989 med avseendesamt om

cmbägge tidningarnas omfattning i 1 OOO-tals hade ökat har fördelningen
år.mellan olika slags material förändrats tämligen litet under 30 Dagens

omfångNyheter hade ökat sitt med drygt 70 % medan Svenska Dagbladets
ökning stannade 40 %. Den andelen volymen utgjordesnästan största av

-i Dagens Nyheter drygt 60 % det totala i spaltytautrymmetav annonser av
och i Svenska Dagbladet 50drygt %. Största redaktionella kategorier är
nyheter och följt ledare och information radio ochreportage tv.av om

någraKulturrnaterialet har studerats i Göteborgstidningar den tidigaresamt
Kvällsposten. slags material utgjorde mindreDetta 5 % det 385än av
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redaktionella materialet i de fyra jämförda tidningarna under 1980-talets sista
år.

också innehållsanalyserfamiljetidningarna finns gjorda vidFör tid-ett par
1975 1990 sidantalet i tidningarnapunkter. Mellan och ökade med närmare
ökningen ligger fackmaterialet,60 Den sidor dvs. heminred-%. stora av

matlagning, handarbete fyrdubblats i sidorning, räknatänmm. som mer
utgåvafrån tidning9 sidor och 1975 till 40 sidor 1990. sidorInästanper

inget material minskat i familjetidningen,räknat har procentuellt utgörmen
fiktionen noveller och följetonger mindre andel sidorna ochen avnumera - -

familjetidningen förtidigare dominerande ställningen i harden reportage
innehålletungefärbrutits det bara 25 %utgöratt motgenom numera av

hushållför tidningar inriktning hem ochtidigare 40 %. Upplagan med är
hobbytidningama minskar sin andel upplagan.den växande medanmest av

utnyttjande tidningar17.4 Befolkningens av

åtminstoneVåren dagstidning1968 läste 90 % svenskarna enav en genom-
vi tämligen detaljeratmätserien Mediebarometem kansnittlig vardag. Genom

tid.5 Vi kan konstateramediekonsumtionenfölja utvecklingen över att an-av
årnågotminskat sedan dess. Tjugofem idagstidningsläsare hardelen senare,

många andelen dagliga läsaremed radio- och tv-kanaler,konkurrens är av
82eller kvällspress %.morgon-

dagstidningen ii minst utsträckning använder skolbarnDen ärgrupp som
åldersgruppåldern år. deHela 25 % denna inte9-14 attuppgerav ens
året.morgontidning det Bilden ungefär densamma förbläddrat i ärsenasteen

eller bläddrat ikvällstidningar 40 % skolbarnen har inte tittatca av ens en-
pååret, tid tidning-och de läsare lägger kortkvällstidning det ärsenaste som

skolbarnen skulle ha minskatfinns emellertid inget tyderDet attsomen.
tidsperiod, vilketför längre skullesitt intresse översettmorgonpressen en

i med medier introduceras.hypotes taktkunnat att nyavara en
morgontidningen.den bara del EnläsargruppenDen största är tarsom av

såväl kvällstidning och ungefär 10läser %minskande somgrupp morgon-
kvällstidning genomsnittlig dag. Kvälls-befolkningen har enbart läst enav

decenniet, andelenläsare under dethar senastetappat personermenpressen
åtminstone denkvällstidning varit tämligen konstant underläst harbarasom

såvälsåledeslO-årsperioden. bland dem tidigare lästeDet ärsenaste som
skett.kvällspress minskningensommorgon- som

5 MedieMätning i SkandinaivenutgivenMediebarometem 1994. Rapport av
ochAB

utgivenMedieNotiser l 1995. RapportMediebarometem 1994. avnr
386 NORDICOM-Sverige.
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framgåttSom upplageutvecklingen i diagram l7.2.2 har landsorts-av
såledesden ocksåupplagan och flestade läsarna.största Närmarepressen

någonbestämt har ungefär halva befolkningen läst landsortstidning och 45 %
har bara läst sin lokala tidning. någonNästan 30 % har läst storstadstidning

bådamindre 5 % har kombinerat slagen Ungefärän likamen morgonpress.
bådevanligt det läsa storstads- och lokaltidningär deläratt att tarsom man av

två lokaltidningar.
blandLästiden läsare, dagstidning, under ungefäräroavsett typ av en

halvtimme.

innehållVärdering dagspressens läsvanorsamtav

innehållForskningsprogrammet Dagspresskollegiet har studerat vilken typ av
viktigt.6 Två innehålli allmänheten tycker slags be-ärmorgonpressen som

traktas mycket viktigt tredjedel befolkningen -inrikes-änsom av mer en av
nyheter information radio- och förIntresset dessasamt tv-programmen.om
båda också dåkategorier har ökat sedan 1979 den första mätningen gjordes.
Även intresset för utrikesnyheter har ökat, inte i utsträckning.men samma

kulturområdetRedaktionellt material med inriktning har litet olikamötts av
Innehåll musikutveckling tid. och nöjen och lokalaöver teater samtom

bedöms mycket intressant fler 1991 1979 medanänarrangemang som av
kulturartiklar, följetonger oförändradnoveller och har intresserade. Detgrupp

alltsåkan finnas tecken intresset för via tidningen följa det levandeatt att
kulturutbudet kan ha ökat sedan slutet 1970-talet. Information radio-av om

sin betydelse föroch har ökat läsarna.tv-programmen
tidning.7också hur människor faktiskt sinMan har studerat läser Det visa-

sig varje studerad individ hade sin karaktäristiska metodde delatt att ta av
frånanvände oftatidningen. Det läsmönster detsamma dag till dagman var -

tidigt grundlagt. Däremot variationen mellan olika individers läsandevar
återkommandemycket och inga kunde urskilj Vad läser imönsterstor as. man

utbildningsnivån måtttidningen dock relaterat tilltycks medan lästidvara som
ålderkopplat till och kön. Andra undersökningar har visat detär attsnarare

också ålder.finns del skillnader i materialval relaterar till kön ochen som
kvinnor i familje-Män läser oftare och utsträckning delstörresport tar avom

Äldre lokala nyheter och delorienterat material. läser tarmer yngre mer av
lågutbildadeinternationellt och nationellt nyhetsstoff. Fler högutbildade lä-än

ledare och ekonomimaterial.ser

6 red. 1993: MedieSverige 1993. Statistik ochCarlsson U Anshelm M,
analys. NORDICOM-Sverige nr

7 1989: och dess läsare.Weibull L Björkqvist K Dagspressen
387Stockholm.
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Skillnader mellan och kvinnormän

läses i ungefär likaMorgonpress andel kvinnor Kvällspressmän.stor som
har andel läsare bland bland kvinnor. Populärpressen harstörre imän änen
gengäld andel läsare bland kvinnor blandstörre än män.en

ocksåtid sina tidningar skiljerDen läsare sig mellan kvinnor ochägnar
lägger tid kvinnor och KvällstidningenMän medanmän. änmer morgon-

veckotidningsläsande kvinnor detta slags tidning längre tidägnar än mot-
svarande bland män.grupp

Tidningsläsning olika åldrari

princip ökar andelen tidningsläsare för och kvällspressI medmorgon-
ålder. pensionsåldem återEfter minskningökande kan dock inoteraman en

andelen läsare.
för kvällstidningar har under perioden minskat, framför iIntresset allt de
åldersgrupperna bland ungdomar. och pensionäreryrkesaktiva och Barn är

minskningenkvällstidningsläsare i mindre utsträckning och läsare i dessaav
också mindre.relativtär settgrupper

Andel morgontidningsläsare olika åldersgrupper17.4.1 iDiagram en
daggenomsnittlig
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Källa: Tabell 17.4. la

bland de äldsta, medläsning populärpress intressetFör är störst ettmenav
skillnaderna mellan de olikaläsning dagligt minskarperspektiv än ettannat

året andelenåldersgrupperna. tidsperspektivet läst populärpressI ärsenaste388
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åldersgrupper. såledesläst i andra finnsungdomar Detstörre änt.o.m.som
till populärpressensporadisk, läsekrets bland de Antagligenstor,en yngre.

också tidningar med periodicitet veckoutgivningläser medanänman annan
äldre.just veckotidningama har läsekrets bland detrogenstoren

också ålder.Veckotidning ökar med ökande Pensio-Den tid ägnarman en
också omsorgsfulla dagspressläsare.ärnärema

Skillnader mellan utbildningsgrupperolika

morgontidningen bland med eftergymna-ställning harSin starkaste personer
lågutbildadenågra tillbaka sig de hög-utbildning. Sedan har desial närmat

lågutbildade i alltFörklaringen finns delvis i deutbildade i andel läsare. att
På år gymnasieutbildadepensionärer. det deutsträckning ärärstörre senare

också sinminst utsträckning läser morgontidningen ochi ägnarsomsom
något tid genomsnittlige läsaren.tidning kortare denän

når andel medelhögt utbildadeKvällstidningen tradition större avav en
utbildningsnivåer, förgymnasialt utbildade läsarnadeandraän menpersoner

något tid andra utbildningsgrupperkvällstidningen längrei gengäld änägnar
gör.

så utsträck-läses i dubbelteller populärpressenVeckopressen nästan stor
också underutbildade högutbildade och läsesförgymnasialtning som avav

lågutbildade.tidlängre av
daglig läsning utjämnasmed definitionStuderar läsvanor änannanman

morgontidningsläsareutbildningsskillnaderna med avseende andelen
förstärks i det längreutbildningsgrupper medan denhelt mellan olikanästan

för kvällstidningsläsning.tidsperspektivet

landethelaläsning i

låg morgontid-andeli flera undersökningar visat sig haStockholm har en
iår 60 % medan denligger andelenningsläsare. Under överstraxsenare

få i befolkningenligger 70 % läsareövriga landet, med undantag, över en
särskilt hög medMalmöregionen tidningsläsningengenomsnittlig dag. I är

i region-mellan de boendefinns inga generella skillnader80 %. Detöver
morgontidning.läsningövriga omlandet vad gällerhuvudorten och av

såförhållande. landet finnsråder iIngenstanskvällstidningFör omväntett
Stockholmsområdet. Tidigarekvällstidningar iandel läsarestor varsomav

totalatakt med denkvällstidning. Ide boende lästdet 40 %än som enavmer
minskat till 35 %.andelenläsare till kvällspressen harminskningen av

15 %låg 1993andel kvällstidningsläsarehar uppmättesMalmö extremten -
några generella skillnader mellanfinnsgenomsnittlig heller härdag. Inteen

och i omlandet.boende i regionhuvudorten dede
389
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Populärpressen, slutligen, uppvisar relativt mindre variation mellan olika
delar landet det finns någottendens tilläven mindre andel läserattav om en
populärpress i Stockholm och Göteborg.

Några17.5 internationella jämförelser

harPressen etablerad ställning i Sverige med vardagsupplagor änen mer
4,6 miljoner exemplar fördelade 160 tidningar. Omnärmare enligtman,
internationell praxis, räknar tidningar med utgivning minst fyra dagar i
veckan dagstidning det i Europa bara Tyskland, Storbritannienär ochsom
flerspråkiga Spanien och Schweiz har fler dagligt utgivna olika tidning-som

Våra nordiska har visserligen fler dagstidningar miljoner in-ar. grannar per
vånare med sina 100 olika tidningar med flerdagarsutgivningnära hörmen
Sverige otvivelaktigt till de länder har antalstörst pressröster.som

En internationell jämförelse visar dagstidningsläsningen omfattande iäratt
många europeiska länder. FinlandI och Norge nivåer övert.ex.uppges
90 befolkningen% läsare genomsnittlig dag. I Tysklandav som en uppges

nivå motsvarande den svenska också82 %. Men det förekommer länderen -
lågmed andel dagstidningsläsare. Schweiz, ItalienI och Spanien omfattar

den dagliga tidningen inte hälften befolkningen genomsnittlig dag.ens av en

17.6 ekonomiPressens

Trots bekymmer med överlevnad i tidningsbranschen har dagspressen under
år uppvisat bättre lönsamhet tidigare. Förstatidningarnaän är,senare trotsen

presstödet, fortfarande de starkare. Redan i slutet 1960-talet uppmärk-av
sammades problemet med upplagespiralen tydligt pekade tidningenssom
samlade beroende Mångaoch läsare. mångaannonsörerav annonser gav
läsare vilket ledde till fler medan färreännu läsareannonser annonser gav
vilket ledde till färre Det första offentligaännu stödet tillannonsörer. pressen

därförblev selektivt driftsbidrag, produktionsbidrag, till tidningar i kon-ett
kurrensmässigt underläge. infördes någon månDetta stöd 1971 för iatt mot-
verka effekterna upplagespiralen. forskningSenare har visat den läsar-attav
orienterade teorin täckningsgrad har förklaringsvärde förhållandeistörreom
till utvecklingen tidningsmarknaden. Täckningsgraden beräknas hursom

hushållpotentiellaandel alla faktiskt har tidningen. Enligt dennastor av som
teori ska styrkan i tidning inte i hushållstäckningenupplagan imätas utanen

hushållstäckning,utgivningsorten. Ju desto annonsintäkter.större större
Till skillnad dagspressen populärpressen helt hänvisad till af-ärmot en

färsmässig balans mellan reklamintäkter, lösnummerförsäljning och prenume-390
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rationer. Veckopressen liten aktör reklammarknaden,är sammantaget en
hittills dominerats dagspressen. förDen 3 % omsätt-som av svarar ca av

ningen reklam vilket ska jämföras med knappt 70 för dagspressen.%

6.1 samlade miljoner1 Dagspressens ekonomi i kronor. 1994 årsDiagram
penningvärde

Miljoner kronor
14 000

12 000

10 000 I Annonsintäkter
8 000

Upplageintäkter
6 000

I Statligt presstöd4 000

2 000

0

17.6.Källa: Tabell 1a

gångna åren allt mindreunder de 20 kommitPresstödet har utgöraatt en
ekonomi. 1970-talet svarade presstödetdel tidningarnas samlade I slutet avav

årutgivningskostnader medan det 3,5 %för 5-6 % branschens utgörav
enskilda tidningarna1993. bilden sedd hela branschen. För deDetta är över

1980-taletemellertid presstödet ha betydelse. I början täcktekan stor av
fådagarstidningarför stödda ochpresstödet 60 % utgivningskostnadenca av

ocksåflerdagarstidningar med presstöd. Dessa andelar har minskat30 % för
så de i början 1990-talet 35-40 % respektiveunder perioden utgöratt av

15 % kostnaderna.av
På ofta tidning har fleradagspressmarknaden förekommer delägare.att en

också vanligt eller flera dagstidningar.Det är ägare ägargrupp utatt en ger
hälften dags-eller tillsammansTotalt 14 ägargrupper äger närmareägare av

för totala dagspress-tidningarna och 13 tidningsägare 70 % densvarar av
upplagan.

Även inom dagspressen harproduktionsstödet bromsade utslagningenom
såvälstödåtgärderårens kompletterande kommit till. Pressen harunder lopp

stödåtgärdengenerellaselektiva stödformer. Dengenerella ärstörstasom
föreslår i sittnyligen avslutade Pressutredningen betän-momsbefrielsen. Den

bådepressområdetlåg införas för med hän-ska helakande att momssatsen
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rådandetill statsñnansiella läge syfteoch i skapa konkurrensneutralitetattsyn
tidningansför olika slags

Sedan början 1980-talet finns utvecklingsstöd till dagspressen.ettav
stödfonn omformats gånger,Denna har antal 1990/91. Många tid-ett senast

ningar under 1980-talet i behov teknisk förnyelse och utvecklingsstö-var av
det har, tillsammans med kreditgaranti, bidragit till det blivit möjligtatt atten
genomföra nödvändig modernisering produktionen. Under perioden av en

ocksåfanns särskilt stöd för allmän utveckling tidningenett mer av som pro-
dukt. Sedan 1990 har det slagits med det tidigare utvecklingsbidragetsamman
till stödfonn.en gemensam

för åtgärderInom det statliga presstödet har flera förprövat attramen man
små åtnjutandetidningar ska komma i stordriftsfördelar.även En deav av

stödåtgärdemaviktigaste i den riktningen distributionsstödet, syftarär som
till samdistribution Detta stöd allaatt uppmuntra av morgonpressen. gynnar
tidningar eftersom distributionskostnaden skulle bli dryg post attannars en

utgivningsområdebära. Alla tidningar inom i dag distributio-ett samsas om
har försök gjorts förDäremot stimulera utvecklingattnen. som av gemen-

produktionsresurser inte blivit lika utnyttjade. förekommerDet docksamma
sådan samverkan. Försök annonssamverkan har inte allsäven att uppmuntra
någonväckt entusiasm hos stödfonnenoch avskaf-större ärpressen numera

fad.

8 SOU 1995:37: Vårt daliga blad stöd till dagspress.svensk Betänkande-392 Pressutredningen -94.av



Press

Diagram 1 6.2 Presstödets utveckling på olika städfonner i 1 000-tals
kronor. 1994 års penningvärde

000-talsl kronor
700 000

600 000

500 000 4
I Produktionsstöd/Driftsstöd

400 000
El Samdistributionsstöd

300 000
I Summa övrigt stöd200 000

100 000

0

Källa: Tabell 17.6.2a

lånefondPressens skapades för kunna erbjuda andratidningar förnyaatt att
sin produktionsutrustning. På år har fonden utnyttjats för investeringarsenare
också i den redaktionella Datorisering olika i produk-processen. momentav
tionsarbetet har betytt mycket för rationaliteten. Detta har lett till andratidáatt
ningarna i hållaregel har kunnat jämna med förstatidningama, ellersteg

förekomma dem med teknik. Ett särskiltt.0.m. anslag för täckandeny av
förluster vid statlig kreditgaranti finns, har behövt utnyttjas endast vid ettmen
tillfälle.

17.7 Sammanfattande iakttagelser

nårDagspressen dagligen de flesta svenskar. Trots utveckling andraav
nyhetsmedier har ställning förblivit stark. lågaDen andelen dagligapressens
tidningsläsare bland skolbarn kan tidigare studierett memento,vara men
tyder läsvanoma etableras ungdomsåreni lågochatt andel tidingsläsareatt
bland skolbarn inte något årstjugoär I perspektiv har andelen dagliganytt. ett
tidningsläsare minskat med drygt fem procentenheter.

ocksåDet finns farhågor ensamboende människor ochatt unga personer
inom LO-kollektivet i storstäderna ska bli tidningsläsare i mindre utsträck-
ning. Allt färre i hushålldessa slags håller sig med morgontid-numera egen
ning. måsteDetta faktum emellertid inte innebära också läsare iäratt man
mindre förhållandeutsträckning, onekligenär bör följasettmen som upp-
märksarnt. 393
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perioden, huvudsakligen detunderhar läsare ärKvällspressen tappat men
befolkningen läserandelminskat. Denkombinationsläsningen somavsom

hela perioden.ungefär den underkvällstidningenbart är sammaen
innehåll förintresset inne-tyderdagspressensLäsarvärderingar attav

såvälkulturområdet information kulturut-ökat-tillhåll anknytningmed om
påinnehåll 1990-talet 1970-prioriteratdebatterande högre änbudet ärsom

talet.
också breddagspressen ochspridning erbjuderomfattandesinGenom en

yttrandemöjligheterna idärigenomför debatt ochmångsidig gynnararena
stabil. kan dock havarit ganska DettotaltTidningsmarknaden harlandet. sett

utgivna tidningarnågot andel dagligtmindresitt intresse notera attatt nuaven
politisk signatur.bär

tidningsmarknaden moderniseratsbristande lönsamhet hartidEfter aven
kommit spela alltperiodenunderPresstödet harstabil.tycks attoch ennu

annonsintäkterberoendettidningsekonomin medantotalaroll i denmindre av
emellertid presstödetkantidningsutgivareenskildakraftigt. Förökadelänge

starktkommit präglasfådagarstidningar harSärskiltväsentligt. ettatt avvara
minskat underbidragsberoendedettastödoffentligtberoende även omav

35-40presstödet %låg periodicitet betydertidningar medperioden. För
kostnaderna.täckning av
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Radioområdet karaktäriseras av

avgiftsfinansierat rikstäckande med radiokanaler i allmän-nätett tre-
hetens tjänst public service,

beståenderegionalt nätverk 25 vissmedett av program gemensam-
sändningstid inom för public service-systemet,ramen
privat lokalradio finansieras med reklamintäkter 35 iortersom-
landet,
totalt 81 reklamfinansierade radiostationer,-
närradiosändningar i 160 landets kommuner med tillsammansca av-

tillstånd600 fördeladel till sändande föreningar,närmare
något75 befolkningen lyssnat% radioatt ca av en genom--

snittlig dag,
de regionala radiokanalema har den lyssnarandelen,störstaatt-
radiolyssnandet i utsträckning "bredvidsyssla",äratt stor en-

timmarradiolyssnande sker under 2,5 dagen,att ca om-
kostnaden för public service-radion fördubblats underänatt mer-

perioden uttryckt i fast penningvärde medan sändningsvolymen
åttadubblats.änmer

18.1 Befolkningens intresse för radio

princip befolkningen tillgångI har alla i till radio och den väl etablerad iär
vårt samhälle. I takt med televisionens framväxt fick radion allt tydligare en

tillgångroll. Med till billig utrustning och batteridrift ökade möjligheternany
lyssna radio i olika miljöer situationer.och Tv-apparaten rollenövertogatt

underhållningsmediumsamlande kvällstid och radiolyssnandet för-som
sköts till dagtid och fick allt karaktären bredvidsyssla.mer av

frånUndersökningar mitten visade1970-talet det ovanligtäratt attav vara
årsysslolös medan lyssnar radio och 1985 drygt 80 %man uppgav av

radi0.1någotradiolyssnarna de gjort samtidigt de lyssnadeatt annat som
Detta dock inte intäkt förkan intresset för lyssnande skulletas attsom vara

1 Nordström 1986: och lyssnarkvalitet.B Lyssnarsituation Rapport 12nr
395Sveriges Radio/PUB.
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i undersök-lågt. tredje lyssnare tillUngefär programmen uppgav sammavar
alltså i bland ägnade sigdeuppmärksamtning de lyssnat atttrotsatt -

syssloma störandeoch högst 15 % upplevdesamtidigtandra sysslor att var
lyssna.för möjligheten att

alltsåmåsteradiolyssnande bedömasförAllmänhetens intresse stort.som
också andelen dagliga lyssnare. Trevi den högagrund för det läggerTill av

genomsnittlig dag. Emellertid lyss-radiolyssnatfyra svenskar har ären
någotradiolyssnandeåldersgrupperi allainte lika utbrett ärnandet utan man

ålder.ökandein i medväxer
längretidsperspektiv förskjutitsiför radio harInriktningen intresset ettav

underhållande riktning vardags-medium ifrån ochfolkbildande mot ettett
musik. radion användsnyhetsföxmedling och Hurtonvikt ärmedmedium

generationsfråga. befolkningen lyssnar iäldre iDeemellertid större ut-en
såuppmärksamhet, dehögoch medtill taladesträckning som enprogram

till kanaler medde lyssnarradio, medangång sig lyssnalärt att yngre
kompletterande karaktär. Iradion hardärpopulärmusik och nyheter mer en

service-kanalema hari publicradioutbudetårs omstruktureringar avsenare
lyssnarnakanal dei denändra dettaförsökt att yngresomgenomman

uppmärksamhet vidkrävautbud kantalat störreföredrar erbjuda ett som
för radiohuruvida intressetuttala sigför tidigtlyssnandet. Det är ännu att om

förändringar.långsiktigt påverkats dessaatt

Radions utbud18.2

service-radion18.2.1 Public

RadioSveriges

drastiskt.tillgängliga radiokanaler ökatåren har antalet20Under de senaste
År på. dessaSändningstiden i kana-väljaradiokanalerfanns totalt1974 atttre

publikaföljd det starkaSomsedan 1970-talet.ökat gensvaretler har aven
introducerades 1977l970-taletbörjanradiosändningar underregionala av

Under de för-service-systemet.för publicinomdåvarande lokalradion ramen
föregångaren hem-regionalradion, sinlokalradion, liksomåren hadetiosta

tidpunktvid dennai P3i riksprogrammetfönstervist inom s.k. varsom
lokalradion successivtFrån övergickradiokanalen. 1987avlyssnadeden mest

inte kunde fyllatider självP4. Defjärde radionätsändningar itill ett man-
frånriksutbudetvidaresändakanalen hadei den rättmed attmannyaprogram

"tappning".s.k.särskilda reglerenligtoch P3Pl -
såväl sändnings-tid i antalutbudservice-radionsfölja public överVi kan

olika slagsSändningstidenutvecklingenkanaltimmar pro-avsomper
sändningstimmaruttryckt iprogramutbudetbeskrivsNedan pergramtyper.

kanalerna.rikstäckandei devecka396 tre
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18.2.1Diagram Antal sändningstimmar vecka för publicinomper ramen
service-radions verksamhet Utbildningsradions utbud ingår ej.

Sändningstimmar/vecka
180 T

I-I-ljn.I..160 / ü--ü-ü-ü P3 exkl.-
140 regionala

LRAB0-0 program120
100 -n:P2
80

Pl060
-+--P4 regionala40

LRABprogram20

0 |||||||||||llllllllllll
VFGCOGONF V-ÖICÖV555QQ33 3333
W@C1V7ññoooo-n t-nv-u-nu-a
OOO\O\C\
v-av-uu-av-na-u

Källa: Tabell 18.2. 1a

två språng bådakraftiga i sändningstiden skett- iUnder perioden har slu-
Då1980-talet. introducerade P2 sändningar dygnet vilket innebartet runtav

utökning programutbudet med 40 timmar i veckan. Den andraänmeren av
försändningstidsutvecklingen de regionala radioprogrammen i taktsvarar

ingårfigurenflyttade till kanal, P4. I inte demed överatt man en egen ovan
från dåriksprogrammet vid de tider station inte"tappades enprogram som

sändningar, eftersom det i praktiken innebar dubblering riks-hade en avegna
ingår frånheller Utbildningsradion, eftersom deInteprogrammet. program

företag. förklaringendeñnitionsmässigt producerades Detta tillärett annatav
bådadifferensen i sändningstid mellan P2 och P3 sänderden lilla som

dygnet runt.
också programinnehållet.möjligt beskriva utbudet i DeDet är att termer av

frånhar utökat sin sändningstid kvartregionala dagenen omprogrammen
dådrygt timmar dagen den tidigare lokalradion sände inom1974 via 3 om

till 65 timmar i veckan med regionalt producerat inne-P3:s dagens caram upp
håll från områden25 i landet.separata

Någon innehålletanalys i just de lokala sändningarna inte,görsnärmare av
Frånnedanstående utbudet utvecklats.figur beskriver hur det rikssändautan

presenteratsingår Vi kan dockP4-utbudet i de data1993 däremot note-som
musik inom de regionala sändningarnaandelen levande än tre-att merra

2 radio i Carlsson Anshelm red.1995 artikel U M,Hedman L om
analys. NORDICOM-SverigeMedieSverige 1995. Statistik och1995:
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från startårensdubblades 15 timmar vecka till 50 timmarnärmareca per per
i börjanvecka l990-talet.av

Diagram 18.2.2 Andel sändningstid vecka och inomprogramtypper ramen
för public service-radions rikstäckande kanaler fr. 1993 ingår äventre 0.m.
P4.

%
50

45
musikSeriösI40

-El-Underhållning35
lätt musik

30
Fakta/kulturv25
Övrigt4-20

15 NyheterA
10 Sport-Aá
5

--

ingårFr.0.m. 1993 P4-utbudet i analysen.även
Källa: Tabell 18.2.2a

Innehållsmässigt kan konstatera fakta/kulturprogram ökat sin andelattman
årsändningstiden under perioden. ocksåDet sista redovisas ökarav som an-

delen nyheter kraftigt. Detta beror inte de regionala inteatt programmen
ingår år årsredovisningarnai redovisningen tidigare pekar andelenatt ny--

fråni de regionalaheter ökade 5 % sändningstiden deprogrammen ca av
Årårenförsta till under år.10 % 1990-talets första 1993 utgjordesca

20 det regionalt Eftersom% utsända programutbudet. dettanärmare ärav en
beskrivning utbudet produktionsperspektiv betyder det inte denattav ur en-

fåttskilde lika kraftig ökninglyssnaren nyhetsutbudet eftersom utbudeten av
innehåller låg.i P4 rikssändningar där andelen nyheter lyssnarenFöräven är

blir andelen nyheter i P4 13 %.ca
långförändringen tid musikutbudetDen gäller där understörsta över en

följd utjämning mellan andelen seriös musik och andelen lätt musikav en
underhållning Då bådaskedde. fick nattsändningaroch P2 de kategori-var
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eftersomlika Med kanalreformen förändrades bilden P4-utbudetstora.erna
radion stark tyngdpunkt i lättinkluderats. Den regionala har levande musik,

innehållet i 44 % det P4-utbud sänds regionalt och 52 %utgör somsom av
del P4-utbudet sänds riksnätet. Det har inte varit möjligtden överav av som

få något mått fördelningen lätt och seriös musik för 1994,framatt av men
påpekas påverkatsdet seriösa musikutbudet proportionelltdet bör kanske att

sändnings-följd utbudet beräknas bas 130 000till närmareatt avav en
tidigare knappt 25 000 timmarna i Pl, P2 och P3.timmar jämfört med de

lyssnarvanorna förändrats och för-hela perioden, i takt medUnder att
från urskiljbaraprogramforrnatet successivt förändrats klartskjutits, har pro-

påannonserades till sändningsblock med blandat in-allt längre ettgram som
inehåll musik, debatter, intervjuer Programutbudet har,nyheter, m.m.av

till den verkliga lyss-lärt sig lyssnama,takt med anpassatsatt man mer om
med varierande uppmärksamhet. Den traditio-narsituationen där lyssnarman

talprogram inslag musik har blivitsammanhängandenella utantypen avav
såfinner dessamed kanalstrukturen lyssnarenfärre. dag denI programnya

inom för P1.uteslutandegott ramensom
frånjämförelser data olika tidsperioderproblem medEtt är att nya pro-av

programutbudetinnehållskategoriseringenochtillkommer attgramtyper av
pågår förstudie inomtid. För närvarandedärför förändras över en ramen

Etermedierna i Sverige där radio- och tv-utbudetforskningsprojektet
envilket kan tydligare bildmedklassificeras kodschemaett gemensamt ge av

utbudet.faktiska utvecklingenden av
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Diagram I 8.2.3 Musikutbudet iMusikradi0n P2i i sändningstimmar per
vecka.

Timmar/vecka
60 .. Musikbil-

dande
program50

-5- Seriös
grammofon40 musik

InstrumentalO
musik or-
kester, kam-
marmusik

Improviserad-w-
experimen-
tell musik
och tradi-
tionsmusik

RI1- l Vokal musikAl :x$ Å inkl. operaom1x :xox ox-1 F

Källa: Tabell l8.2.3a

seriösa musikenDen har, tidigare ökat sin andelnämnts,som av pro-
gramutbudet P2 introducerat nattsändningar. Det ledde till kraf-attgenom en
tig ökning utbudet seriös grammofonmusik i radio, till ännuav av men en
kraftigare utveckling innehåll.med musikbildande Genom natt-av program

frånsändningarna ökade dessa mindre 20 sändningstimmar i veckan tillän
motsvarandePådrygt 55 timmar. 1990-talet inte redovisning musik-görs av

utbudet i P2, fram till 1992 presenterades andelen levande i för-musikmen
hållande till seriös musik. Mellan 25 och 30 timmar i veckan ägnadesannan
levande musik under perioden 1990-1992 medan 90 timmar i veckanca var

seriös musik.annan
Musikradion frånmycket producent inspelningarär storen av egna

svenskt musikliv. Vi har inte haft möjlighet belysa detta tid,överatt sett utan
några frånnöjer med uppgifter såväl1994. I P2 sändsatt presenteraoss

Stockholmsproducerad lokalt producerad seriös musik. Under 1994 vi-som
offentligadaresändes 23 konserter regi ytterligare 45 överföringarsamtegen

Tvåkonserter i andras regi. överföringarna från Operan iav av var
från ocksåStockholm och Drottningholmsteatern. StockholmI har 48en

studioproduktioner spelats in för utsändning. Totalt har drygt 500 artister
framträtt i dessa rikstäckande sändningar.
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gjortoch harockså musiklivet i landetspeglarMusikradion runt manom
från sju landets län. Manmusikfestivaler iöverföringar bl.a.antalstort avett

åtta operainspel-länstudioinspelningar ilokalaockså genomförthar samt
inspelningar200Totalt detfrån Vadstenaakademien. är närmareningar som

med sammanlagthela konsertermusikverk ellerenstakagenomförts mer--
700 artister.än

exponeradeselektro-akustisk musikmusikgenrer medexperimentellaInom
ISCM-festivalenoch underupphovsmänmusiker ellerinhemska70närmare

samband medmusiker. I29 svenskainspelningar medytterligaregjordes
kategoriernaartister inom600traditionsmusik exponeradesöverföring caav
överföringarvidarespridits bl.a.Jazzmusiken harvisa.folkmusik och genom

ytterligareSkeppsholmsfestivalen ochfrånmusik med 24 gruppergrupperav
Umeå.Luleå, ochMalmöfrån Göteborg,

Utbildningsradion

riktade siglång Inledningsvistradition.i radio har ut-Utbildningsprogram en
dåvarande Radiotjänsthade1950-taletredan satsatbudet till skolan, men

kultur-denför beslutetockså Vid tidpunktenförutbud nyaomett vuxna.
skolradioverksarnhetensammanslagning skettnyligenpolitiken hade aven

utbildningsenhetRadio tillvid Sverigesvuxenutbildningenoch gemensamen
då statliga TRU-denförändringår vidtogstio nästaMindreUTB. än senare

radio ocharbetsmarknadsutbildning viamedarbetatbl.a. tv,kommittén, som
skatte-bolagetUtbildningsradion. Dettillmed UTBslogs varnyasamman

likttv-avgiftenfinansiering viadå övergick tilltill 1985finansierat fram man
tv-verksamhet.ochradio-annan

kraftigt underutvecklatsharutbildningsprogramförSändningstiden pe-
utvecklatsprogramproduktionregionaladentill följdfrämstrioden somav

service-kanalema.för publicinomsändning skerAlli landet.runt ramenom
År 761totaltför barn ellerutbildningsprogrami radio1973 sändes vuxna

årsändningstid i radio. Tjugoallaungefär 4 %motsvaradevilkettimmar av
till-timmar. Genomsammanlagt l 780utbildningsradiosändessenare
i P2sändningstidenutökandetP4 ochkanalenregionaladenkomsten avav

påradioutbudetnuvarandedet2 %emellertid detta knapptmotsvarar av
år.timmar115 000drygt per

ungdomssko-förproduceradesåren periodenförstadeUnder programav
samarbetetillkommitdetperioden harUndervuxenutbildningen. ettochlan

erbju-distansutbildningar kaninnebärhögskolorochuniversitetmed attsom
också sändninginleddes1980-taletslutetIflera olikaidas ämnen. pro-avav

behov, ochför barnomsorgenstänktfrämstförskolebarn,för t.ex. un-gram
funktionshindradeockså för ochutvecklats1980-talet harder omprogram

språkliga minoriteter.och
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Den snabbt expanderande regionala produktionen svarade i början av
År1980-talet för ungefär fjärdedel utbudet. 1993 hälftenär änen av mer av

alla sänds producerade utanför Stockholm. Detta utbud heltprogram som är
till de regionala utbildningsbehoven ochanpassat vänder sig främst till skolan

och folkbildningen. Den ursprungliga skolradion riksnätet haröver härige-
minskat i betydelse. Tidigare motsvarade dessa sändningarnom närmare

40 % all sändningstid utbildningsprogram i radio medan nivån 1993av av
låg mindre 10 %.än

18.2.2 Närradio och privat lokalradio

Parallellt med framväxten den regionala radion introducerades också lokalaav
sändningar med begränsad räckvidd den s.k. närradioverksamheten.genom
N ärradion hade inledningsvis inte sända reklam och finansieradesrätt hu-att
vudsakligen folkrörelser och föreningsliv.av

Sedan 1993 tillåtetdet sända Påär reklam i radio. 35 iatt lan-större orter
det kan därför i dag välja minst 4 public service-kanaler, minst 2man re-
klamfinansierade kanaler någonoch oftast närradiosändare med föreningsra-
dio också tillåtelsehar sända reklam.attsom

Data sändningstid eller prograrnproñl finns inte publicerad iännuom sys-
tematisk form för den reklamfinansierade lokalradion. Däremot vi delvet en

vilka delar organsationslivet sig i närradioverksamhe-engageratom av som
ten.

Diagram 18.2.4 Antal med närradio och antal sändande närradioföre-orter
ningar.

Antal Orter Antal föreningar
300 2 500-- -y-

I U I -250 .- 2 000-.
i Antal medorter200

- närradio1 500
15° " Antal 100-

l 000 sändande-.100 föreningarI--
500a-50 4

I
:ELD0 0: : : : : : :+

% fl QU3-4-4® O C O O O° c i E i
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år i ökandenågra etablerades denfunnitsnärradioverksamheten ettNär
små förändringaremellertid1980-talet harlandet. Sedan slutetiantal orter av

Antalet sänd-kommun.i drygtfinns i principNärradiointräffat. varannan
flera aktörer för-1980-talet ochkraftigt underningstillstånd ökade mycket

Sedanmycket debatt.vilket skapadereklamförbudetförsökte gränsernatesta
reklarnradionprivatatillåtits koncessioner till denochreklamñnansierad radio

kannärradioverksamhet Manförintressetauktioneras harbörjade mattats.ut
lokalradionför privatadensänder inomaktörernafleraanta att ramennuav

lyssnarna.front blandbredetablerasplanernaeller har attgett upp

på olika ørganisationstyper.Närradiotillståndens fördelning18.2.5Diagram

%
35 ..- /IJI
30 övriga.

nu/üOO25 religiösa.-Di-.- o
°20 politiska" o

15 folkrörelser10--"

W møáo
10 intresse-A

föreningarAff$+5

0 ::: ::4
N CW®ln -1-4 ox mmoxoo oo OONOOOO

18.2.4al8.2.5a TabellKälla: Tabell

närradioföreningarnasändandeandel deutgjordesInledningsvis stor aven
samfund. Dennareligiösaförankring i olikamedochföreningarpolitiskaav

underförskjutits ochtillstånden blivit fler,medi taktrollfördelning har, att
har lettnärradion. Detlämnatpolitiska föreningar2501990-talet har änmer

denföreningarnaså de religiösa ärförskjutning i andelamatill att nuen
närradion haftfolkrörelser harföreningsliv ochFöraktören. merstörsta en

organisationerfackligastudieförbund,folkrörelserroll ochtillbakadragen
imusik haridrott ochföreningarintressenykterhetsföreningaroch samt

sändningstillstånden.andelkonstanthaftstort sett aven
omfattandemycketförföreningarnasändandede ettTillsammans svarar

000 ochmellan 5producerathar1990-taletUnderutbud. gemensamtman
handlar detlyssnarperspektivUri veckan. natur-sändningstimmar0007
närradio harmedgenomsnittligaden ett ut-tal ochhelt andraligtvis ortenom

närradion.förinomveckotimmarpå 40drygtbud ramen 403
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18.3 Radiolyssnandet i befolkningen

Olika radiopublikensätt mätaatt

Då vi tidigare data kulturvanor har vipresenterat i regel arbetat måttmedom
"varit besök eller årettypen utövat eller månaden.av senaste Isenaste av-

snittet dagstidningsläsning introducerade vi måttetäven "dagligom räck-
vidd". Mätning vilket material läses i tidningen förekommer inteav som annat

undantagsvis.än För radio och television förekommer däremot traditionav
mätning publiken programnivå eller lyssnandet olika tidpunkterav av
dygnet. Det möjligheter till analyser inte förekommer för andrager som
aktiviteter medie- eller kulturornrådet.

Daglig räckvidd förär massmedierna det mått iär överens-mestsom
stämmelse bokläsning,med eller konsertbesök. måttDettateater- kan gälla
såväl lyssnande radio huvudtagetöver enskild kanal eller sär-som en
skild Dessutom förekommer mått publikenprogramtyp. till varje program,
olika olika kanaler analyser hur lyssnartidprogramtyper, ellersamt tittartidav
fördelar sig mellan olika eller kanaler.prograrntyper

Trots antalet radiokanaler ökat och sändningstidenatt byggts har den tidut
människor lägger sitt radiolyssnande påverkats ganska litet. Inget annat
enskilt massmedium så lång tidägnas befolkningen radion. Denav som ge-
nomsnittlige svensken lyssnar i genomsnitt radio 2-3 timmar dagen.om
Tiden läggs lyssnande svårär exakt påmäta med tankeatt lyss-som att
nandet sker med varierande uppmärksamhet.

Då radion endast isändes rikstäckande kanaler kundetre för varjeman
beräkna mått den genomsnittligaprogramtyp publiken.ett Efterhand som

såväl sändningstiden antalet kanaler utökats blir denna genomsnittligasom
publik krympande mått. Ju valmöjlighetett större desto fler fördelarsom-
sin tid individuellt. Hög påpublik enstaka inte heller adekvatprogram var

måttenda hur public service-uppdraget uppfylldes. Därförsom utveck-
lades kompletterande mått radiolyssnande. Det första hänsyn till hurtog
lyssnarna fördelade sin lyssnartid på olika kanaler eller Detprogramtyper.
andra räckvidden imätte befolkningen eller inom målgruppersärskilda för
olika typer av program.

går påståDet inte något måttnämndaatt bättreatt ellerär sämre änav ovan
de övriga, tillsammans de bild hur väl radioföretag lyckas imen ettger en av
förhållande till sina lyssnare. Publiken till de enskilda för deärprogrammen
allra flesta Såliten. fallet i början den 20-årsperiodäven viprogram var av
studerat. I takt med antalet sändande radiokanaleratt utökas blir också de
enskilda kanalernas mångapublik i fall ganska liten. Detta leder till mätpro-
blem. Man bör hålladock i minnet liten publik med massmediemas måttatt en

inte liten i jämförelsemätt är med publiken inom det levande kulturlivet.
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service-radionPublic18.3.1

service-radion be-publicradio harmånga formerTrots tillkomsten avnyaav
förhållande kommerdettaOmpubliken.ställning hosdominerandehållit sin

reklamñnansie-deneftersomsiguttalatidigtförbestå det ännu attär omatt
tid.funnits kortbararadionrade en

radio-på olikaradio totaltpåAndel lyssnare typer18.31 samtDiagram av
kanaler.

%
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Privat40 0-- lokalradio

30 --l . dl Nu--+- 10arra
20 u

°10 --
0 :::4

ä lñÖl V1OOÖlD ON lf v- -W C OGO ONO® OOOOlll 32i2i22 i3° i

18.3.Tabell laKälla:

medliktydigtprincipradiolyssnande i att1980-taletmittentillFram varav
hade1960-taletbörjan ettservice-radion. Förepublicinomutbudetfölja av
Melodi-införandetmedradio,utländskförekommit avlyssnande men

introduceradesnärradionSedanhelt.lyssnande nästanupphörde dettaradion
Ãr hade1993minskat.stadigtutbudRadiospå Sverigeslyssnandethar

prekommersielladennågonsin typenandel lyssnaresinnärradion största -
inomsändssedermeraradiodenliknade ramenmycketiradio somsomav

Sedanlandet.idå försöksändeslokalradion runtprivataden omför
ungefär tioförloratservice-radion procenten-publicharetableratslokalradion

sina lyssnare.heter av
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Vilken kanal lyssnar på och hur många växlar kanalman

Fram till 1987 ökade lyssnandet P3 medan lyssnandet P1 minskade
från år år.till P2 har under hela perioden haft liten publik och har ocksåen
det blandade innehålletmest till många olika, mindre,anpassat målgrupper.
Här sänds den seriösa musiken, på invandrarspråk, inhemskaprogram
minoritetsspråk och vissa utbildningsprogram. Införandet den dåvarandeav
lokalradion fönstertider middag och kväll bidrog tillmorgon, stärkaatt- -
ställningen för P3 snabbt manifesterade sin ställningsom svenskarnassom
vardagsradid.

Då lokalradioprogrammen fördes tillöver kanal,en egen en process som
inleddes försök i vissa delar landet redan före 1987, etablerade sig denav

kanalen P4 snabbt hos publiken. En genomsnittlignya nåddedag man ca
25 % befolkningen. Samtidigt det publikav förstor nyetable-som var en en
rad radiokanal innebar det allt det regionalatrots att programutbudet fick vid-
kännas publikrninskningar eftersom lyssnandet de regionala sändningarna

dubbelt så dåhögt sände inom för sina fönstertidervar i P3.man Enramen
konsekvens radiopubliken erbjöds två bredaannan att alternativav in-genom

förandet P4 andelen lyssnare P3 minskadeatt i taktav med publikenvar att
också började välja det regionala alternativet.nya,

Den kanalomläggningensenaste stora public service-radion skeddeav
1993 och syftade till profilera kanalernaatt tydligare.ännu Profileringen har
lett till publiken till P3 minskat kraftigt frånatt 55 % befolkningenca av-
1990 till år21 % 1995. I gengäld har den regionala kanalen fått breddatett
publikunderlag ökning från i genomsnitt 25 % befolkningenen 1990 tillav-
drygt 40 år% 1995.
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publicförradiokanalerpå inomolikaAndel lyssnare18.3.2Diagram ramen
service-systemet.

Public:X:
serviceradio

P4:Cl-

P3-o--

P14

P2--A

Tabell l8.3.1a18.3.2aTabellKälla:

såledesradiokanal harrespektiveforandel lyssnareiuttrycktFörändringar
1970-under20-årsperioden. P1,gångnaunder dentämligenvarit somstora

nivå 15 %stabiliserades runtmånga lyssnare avtappade catalet ensenare
1980-talet.behållit slutetsedaniharbefolkningen. Den sett avstortman

skulleManperioden.helaunderstabiltämligenvarittill P2 harPubliken
service-radionpublicskettförändringarnasammanfatta attkunna somsom

haftfrån tidigarelikvärdiga kanaler attlyssnarnafördelalyckats tre merom
varitPriset harP3.ursprungliga ettsamlad i denpublikdominerande gan-en

lyssnare.måttligt bortfallska av
fram-sig olikaetableradesändningarregionalaservice-radionsPublic

isändaövergick tilldåsändningsområden attrespektivegångsrikt i sina man
sinahalän kandelarfrån alla olika ettfå med sig lyssnarekanal. Att avegen

naturliga intressegränsemadedäri landetställensvårigheter och ett par
ochdettakonsekvensernadragitharföljt länsgränsemadirekt har avinte man

uppfattningallmännaföljer folkssändningsornråden bättrestrukturerat som
kandettaexempelTydligahängeregentligenvilka samman.orter somom

krite-andraenligtsändningsområdenadär sattsVästsverigei sammanseman
länsgränsema.rier än

RadiodåvarandeficklokalradiostationemablandställningenstarkasteDen
område förperfektutgjorde närmasttydligasina gränser ettmedGotland som
svårarehaftområden har attAndrahjälp.radionsmedidentitetlokalskapaatt

lyss-haftstationen hargenomsnittliga ettradio. Den"sinförfå genomslag
drygtmellanvariationmed25 %1993 407omläggningennande före en
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50 % länets invånare lyssnare dåvarande Radioav Gotlandsom och bara
knappt 15 % länets invånare lyssnare på dåvarandeav Radiosom t.ex.
Sörmland. Efter kanalomläggningen 1993 har bilden helt förändrats ioch
princip alla regionala public service-stationer fåtthar stärkt publik ställning.

Under 1970-talet försökte med olika prograrnplanering lära lyss-man att
växla kanal för deatt maximalt skulle kunnaattnarna del det breddadeta av

utbudet. Lyssnarmotståndet starkt eftersom allt tyder kanalbytenvar att
oftast sker i samband med lyssnandet iatt äger miljö ellerrum en ny annan
situation. Man kanske lyssnar kanal sin klockradio, viden en annan
frukostbordet och tredje sin arbetsplats. Kanalväxlingamaen är snarare
betingade situationen vadän för tillfället ellerav sägs klingar isom pro-
grammet.

Undersökningar från 1980-talet visar minskande andelatt befolk-en av
ningen bytte kanal under loppet dag. I början perioden detav en av var ca
15 % befolkningen gjort kanalbyte. Dennaav ett andel minskade framsom
till då1987 knappt 10 % valde växla kanal. När de regionalaatt sändning-

fick kanal ökade för första gången många årarna en andelenegen kanal-
växlare och i början 1990-talet varierade ungefär 20 % befolkningenav av
sitt kanalval eller flera gånger under loppet dygn. Oftaen kanalbytetettav var
kopplat till lyssnandet påskeddeatt plats eller i situation. Manen ny en ny
lyssnade kanal vid frukostbordet, till arbetetvägen och kan-en annan
ske tredje arbetsplatsen. Införandet den privata lokalradionen tycks haav
lett till ytterligare ökande andel varierar sitt kanalval. Nya radioappa-en som

där förvalda kanaler lätt kanrater in har antagligen också bidragittas till att
växlandet mellan olika kanaler ökat.

Vilken lyssnar påtyp av program man

Lyssnandet olika radioprogram finns baratyper redovisat i utbudster-av
fram till 1989. Under slutet 1980-talet ändrade utbudetmer successivt ka-av

raktär och mellangränserna de avgränsade suddades ochprogrammen ut nya
sammanhängande programblock skapades.
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Diagram 18.33 Lyssnanidens fördelning på olika programkategorier några
olika år. Observera innehållsklassificeringen förändrats tid.överatt

Andel lyssnartidenav
100

ÖvrigtH90

Regionalradio/80 Lokalradio

7O E Barn- och
ungdomsprogram60

I Underhållning/Bland-50
program

40 E musikLätt

30 I Sport

20 D Fakta/kultur

10 I Nyheter

O bO V3l OO OOO ON ON0
.-4 v-a v-u .-4

fåttdata 1988 baserar sig undersökning i nio län fullt utbyggd P4en som
Källa: Tabell l8.3.3a

Ovanstående svårigheternafigur följa utbudet ivisar att termer av pro-
innehåll. tillkommer och äldre försvinner. INya programtypergrammens pe-

tvåriodens början fanns blandprogrammen eller lokalradion slagsvarken -
Å sidandominerar bilden i slutet 1980-talet. andraprogramtyper som av ser

tydligt de skett inom för de lättarerörelsernaatt storaman ramen program-
fakta ochProgramkategorier nyheter, kulturprogram,genrerna. som varsom

viktiga grundstenar i det ursprungliga public service-uppdraget har visser-
ligen några allt relativtprocentenheter lyssnarnas tid, litet.trotstappat av men

meningsfulladet visade slaget har blivit mindreProgramtyper av ovan som
övergick tillindelningsgrund för beskrivningar beteende. Manlyssnarnasav

och lyssnandets fördelningbeskriva lyssnarnas kanalval, kanalbytenatt mer
följsenskilda och programserierdygnet. Lyssnandetöver natur-program

ligtvis fortfarande.
sändningstiden sprittstakt med fler kanaler etablerats ochI överatt utatt

påverkas enskilda Detfler dygnets timmar publiken till de ärprogrammen.av
på lyssnarskarorna dras tillfrämst de stora sammanumera morgonen som
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i radion. Andra tider dygnet lyssnargruppernaär selektivaprogram mer
förenas inteoch sina programval.sättsamma av

nårbeskriva radionEtt sina lyssnare med olika slagssätt programin-att att
nehåll krympande lyssnarsiffror enskilda beräkna denärtrots attprogram
ackumulerade räckvidden för olika Försök i riktningendenprogramtyper.
gjordes under l980-talet.

Diagram 183.4 Andel befolkningen nåtts olika slags iav som av program
radio under dag.loppet av en

mNyhm

Regionalradio/
Lokalradio

Underhållning
/blandprogram

musikLätt
EI 1985

Sport
I 9881

Barnprogram

Samhälle

Kultur

Seriös musik
1 I I | | II I I l I I I

0 10 20 30 6040 50 %

baserar sig undersökning fåttdata i nio län fullt utbyggd P4.en som
Källa: Tabell l8.3.4a Tabell l8.3.3a

ovanstående förändringarI diagram visas i olika dagligaprogramtypers
tvåräckvidd före och efter kanalreformernade 1980-talet med nattradio i

P2 och införandet lokal för de regionalaav en egen programmen.
räckvidden förDen dagliga nyhetsprogrammen och den räckvid-är störst

också mellan 1985 1988. inrättadesden ökade och Innan P4 de regionalavar
i ungefär jämnstarkaP3 med nyhetsprogrammen uttryckt iprogrammen pro-

också programtablångrarnräckvidd. ofta iDessa anslöt tillprogramtyper va-
båda nådde varje ungefär befolkningen.randra dag halvaprogramtyperna-

Då regionala flyttades tillde kanal halveradesänprogrammen en egen mer
programinnehåll. någraräckvidden för regionalt Vi har inte kunnat delta av

data visar utfallet för räckvidden olika efter denprogramtyper senastesom av
såvälkanalomläggningen 1993. sänds regionalaI P4 numera program som
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riksutsändningar. Med tanke den ökande räckvidden för P4 det dockär
återtroligt andelen lyssnare regionala har ökat.att program

Lyssnande på kulturprogram

Kulturprogram förrhade mycket stark publik ställning i radion. En teater-en
nåpjäs kunde 1940-talet publik 3-4 miljoner lyssnare. Förutsätt-en

framgångarningarna för detta slags finns inte längre. I takt med utbudetatt
breddats och flera kanaler sänder parallellt har publiken i utsträckningstor
kommit välja bort dessa och publiken till det enskildaatt programmetprogram

regel liten i jämförelseblir i med nyhetssändningar ellermorgonprograrnrnets
Ändåhelgprogram i publikenpopulära P4. till radioprogram konst,är ett om

alltid nåeller musik den publik skulle kunnatavsevärt större änteater som
föreläsningar eller framträdandenmed I längre tidsperspektivsätt.annat ett

når också bred publik med seriös musik, lyrik eller inne-teater, annatman en
håll kulturområdet.traditionellt räknas till Ungefär befolk-3 %som mer av
ningen kommer under loppet vecka i kontakt med via radion ochteaterav en

någon gång år.fjärde svensk har hört radioteater under Ungefärettvar var
årettredje upplåsningsvensk har hört bok i radio och det finnssenasteav en

året,ungefär halv miljon människor inte själva har läst bok underen som en
tagit radions uppläsningar.har del Dessa lyssnare i regel äldreäravmen som

lågutbildade. Många ocksålyssnar författareoch med ellerprogram om
radio.böcker i Det har drygt 400 000 högutbildade gjort underpersoner

år lågmiljonloppet och människor med utbildning.närmareettav en
Publiken till enskildade blir naturligtvis lägre, närprogrammen men

såBoktomet sänds i P1 har 50 000 dikt harlyssnare. Dagensänman mer en
genomsnittlig dag 150 000 lyssnare och uppläsning noveller sönda-ca av

avlyssnas 100 000 Som nyhetsförrnedlare kul-närmaregar av personer. om
har radion kraftigare genomslag och Kulturnyttännutur ett program som som

sänds i anslutning till morgonnyhetema i Pl har 200 000 lyssnareänmer
varje dag.

Sedan den privata radion etablerades har det talade utbudet breddats endast
åri förmarginellt. Däremot spelas dag mycket musik bara tiotalän ettmer se-

Även fått tvådan. den seriösa musiken har breddat utbud i och med attett av
Stockholms reklamfinansierade radiostationer sänder klassisk musik i kon-

uppskattningkurrens med musikradion i P2. Sammantaget kan vi göra atten
påhundra människor lyssnar klassisk musik via radionett tusenpar en

genomsnittlig dag. Vi har tidigare i kapitel 8 redovisat dessa lyssnare.mer om
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18.3.2 Närradio privatoch lokalradio

Närradion

Även utbudet närradio periodvis har varit omfattande har lyssnandetom av
svårt ståttvarit med de undersökningsmetoder i regel till buds.mätaatt som

hållamåsteMan i minnet varje sändare täcker geografiskt mycket be-att ett
område och varje förening inomdessutom sändarens haftgränsat att ram en

nått någonbegränsad tid till sitt förfogande. Närradion har aldrig större
lyssnarframgång i bred och omfattande publik. Undantag de för-ärtermer av

framförsök tidigare gjordes i allt Stockholm, Malmö och Göteborg medsom
den reklamfinansierade lokalradion tagit över.typ av program som senareen

har tillkomsten närradion inneburit organisationer och före-Däremot attav
ningsliv kunnat stärka sin ställning bland medlemmarna erbjudaattgenom

fåttytterligare Närradiondem information via kanal. har epitetett.o.m.en
såför massmedium eftersom igruppmedium" istället lyssnarna ut-stor

starkastesträckning kom rekryteras de leden. Den organisatoriskaatt ur egna
närradion kyrkan och de politiska partierna haft.förankringen i har

finns etablerad i alla landetsEftersom närradion inte kommuner kan det
orättvist jämförelser lyssnandet uttryckt andeltyckas göraatt av som en av

med ungefär 90 de boende ibefolkningen. Man räknar % storstädernaatt av
pånärradion, ungefär 50 % befolkningen lands-kan höra bara avmen ren

Om därför väljer titta publiken till närradio endast ibygd. att stor-man
ikonstatera andelen lyssnare 1988 ganskastadslänen kan att storman var

Malmöområdet imed 8 befolkningen lyssnare, medan den% av som
VårenlågStockholm andel 2 %. 1995 har närradionGöteborg och en om

i harandel lyssnare i Stockholm och Göteborg, Malmö andelenmensamma
till 4 %.halverats ca

Reklamfinansierad lokalradio

framgång.publikreklamfinansierade lokalradion Den harTotalt denärsett en
medsig avlyssnade radiosystemet i landetsnabbt etablerat det näst mestsom

någon gångbefolkningen lyssnare under dagen.25 %över somav
för beskrivapublikmätningar hittills gjorts lyssnandetEnligt de attsom

enskilda emellertid haft högsthar de olika aktörernade nyetablerade kanalerna
framgång. intresse lyckat rekryterasärskiltvarierande Av ärnämna attatt man

tilltill kanalerna. Om detta lederde lyssnarna dehel del attnyaav yngreen
åldersgruppemai desprids till andelradiolyssnandet större personer yngreen

påfördelas fler kanalertidigare lyssnare kommereller radions ärattungaom
för tidigt uttala sigännu att om.
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RäckviddDiagram 183.5 för den lokalradion jämförelse medprivata i P3
och P4.
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Källa: Tabell 18.3.5a Tabell 18.3.1a

har bildat informella nätverk stationer. Inget dessaFem aktörer av av
nådde våren 1995 befolkningen.10 %över av

framgångsrik.På enstaka kan emellertid kanal ganska Iorter en vara
Västeråsoch finnsJönköping, Norrköping, Sundsvall exempel enstaka

avlyssnas 25 befolkningen i koncessionsområdet.stationer % Isom av ca av
storstadsregionema har lokalradion totalt etablerat sig väl och tillsammanssett
når befolkningsunderlagetde olika aktörerna här drygt 30 % vanlig dagav en

betyder mellan 200 000 och 500 000 lyssnare. helavilket beroende Iort
når vårenbefolkningen ungefär 1,5 miljoner lyssnare dag. analysEnman per

koncessionsområdenräckvidden i visar dock majoriteten1995 drygt 20 attav
lokalradiostationema har mindre 50 000 lyssnare de olikaän orterna.av

i mätningar registrerat färre 10 000 dagliga lyssnareEtt 30-tal stationer har än
forvilket leda till problem lönsamheten.torde stora

fram. tydligt lyssnarePubliken sig Ett exempelprövar ännu är att en
på,stationer finns välja iden privata lokalradion i Stockholm, där 10 olika att

stationerhar varit inne och lyssnat dessa tiogenomsnitt närmare tre av
dygn.under loppet ettav
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18.3.3 Lyssnarkvalitet och lyssnarsituation

tidigareVi har radion, med televisionens genombrott, ficknämnt föränd-att
rad funktion dagtidslyssnandet ökade sin betydelse. Emellertidattgenom
varierar det mellan kanaler och mellan med vilken uppmärk-programtyper
samhet lyssnar träffatoch hur sitt programval. Lyssnandetsävenman man

står förhållandekvalitet i själva verket i till kvantiteten. Populäraomväntett
i block avlyssnas mindre uppmärksamt medan talade ofta ärprogram program

sådana söker aktivt, lyssnar tilluppmärksamt och hör sini hel-ävenman upp
het.

Inledningsvis nämndes lyssnandets uppmärksamhet växlar. Det gälleratt
såväl enskild lyssnare under loppet dag eller varia-etten av en program som
tion mellan olika lyssnargmpper. Nyheter, kulturprogram, religionsprogram

musikoch seriös har andel uppmärksamma lyssnare medan framförstörreen
allt till lätta musiken oftastlyssnare den sig lyssna med "ett halvt öra.uppger

Iden tidigare nämnda studien 1985 visade det sig 75 % lyssnarnaatt ca av
till genomsnittligt hade lyssnat i hemmet. Detta varierar naturligt-ett program

såvälvis med tiden dagen lyssnande i hemmettypensom program,av men
tider dagen och för alla vanligaste.alla det Dämästtypervar av program

vanligaste lyssnarplats arbetet, bara 15 % radioprogramsettvar men ca av
bilenpublik lyssnar arbetsplatsen. Att lyssna i ovanligare,ännuvar

någotmycket ovanligt med 4 % publiken, vanligaret.o.m.morgonen av men
eftermiddag och tidig kväll med 10-15 % publik.av programmens

attDå liknande undersökning visade sigupprepades 1992 det lyssnandeen
fortfarandei hemmet det vanligaste, lyssnande arbetet ökatattvar men en

idel. Vissa tider dagen, mellan 13 och 15 det det lika vanligtnärmastevar
publiken fanns sin arbetsplats de befann sig i hemmet. Attattatt som

fortfarande mindre vanligt. Emellertid skiljerlyssna i bilen dock sig lyss-var
medelålderskraftigt jämför och äldre mednarmönstret om man yngre mer

Äveni bilen för denlyssnande arbetsplatsen och ande-yngre gruppen. om
måste ihåggenomsnittlig ganska hög kommalen radiolyssnare dag är manen

påvid varje enskild tidpunktdet inte betyder andelen lyssnare dagen äratt att
radio vid sjutidenlika hög. Den högsta andelen lyssnare är morgonen

då ungefär tredjedel befolkningen lyssnat.en av

befolkningsgrupper18.3.4 Radiolyssnande i olika

åldersgrupperlyssnande mellan olikaSkillnader i

såinte lyssnar fullt mycket radioVi redan dehar nämnt att yngsta som
och de skolbarnenbefolkningen. Bland förskolebarnen äryngstaresten av

någonting ändåpå dag. ök-radio under Dettadet 30 % hört ären enca som
skolbarnen har lyssnarandelning jämfört med tio tillbaka. De en somyngre414
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åren,varierat mellan i regel det mindre 50 % 9-14-är änmen av gruppen
åringar lyssnat radio. Redan i ungdomsgruppen har lyssnandet när-som

nivå bibehållssig sedan bland ålder.den de ända i högmat som vuxna upp

8.3.6 Andel radiolyssnare olika åldersgrupperDiagram I i genomsnittligen
dag.

%
90

70 Dc--D-"° år9-14

601V -

år--u--15-24
/50 /./ år25-44o40 X/I

. ål30

20 65-årA
10

0. :: : : : : : : :
hl 1Ch N 00V1 mv- v-OO OO OO ON O O ON Ol ° ° i 2 2 2° ° 2

Källa: Tabell 18.3.6a

frånundersökningar tiden före kanalomläggningen i Sveriges Radio ochI
från tiden före introduktionen den privata reklamradion det ingen kanalärav

tydligt drar till sig ungdomar i utsträckning äldre. Nyare datastörre änsom
på håller medelål-tyder detta möjligen förändras. Yngre ochatt att yngre

medelåldersders oftare andra P3-kanalen äldreväljer medan ochän grupper
pensionärer oftare föredrar P4. Reklamradion i dessa undersökningarär star-

35-årsåldern.kast bland ungdom och till lyssnargruppen 9-19Ipersoner upp
år lyssnandet den privata lokalradion det sammanlagda lyss-är större än
nandet Sveriges Radios kanaler.

radiolyssnandeSkillnader mellan och kvinnori män

väldigt litet i hur radio.Män kvinnor skiljer sig andel lyssnaroch stor som
ocksåfördelar sitt lyssnande mellan kanalerna följs tydligtMönstren hur man

åt. någottid lyssnar radio skiljer sig dock lyssnartidenDen attman genom
bland kvinnor radion längre i motsvarandeanvänt är än män.gruppsom
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utbildningsgrupperRadiolyssnande olikai

sådantfinns ingen entydig tendens till radiolyssnandetDet skulleatt som
skilja sig mellan olika utbildningsgrupper. När det gäller kanalvalet kan man

utbildadedock de lägst och de högst utbildade i utsträckningstörre änattse
ocksåutbildade väljer högutbildade oftaremedelhögt P1. De andraär än

frånlyssnare till P2. I undersökningar tiden före kanalomläggningengrupper
medelhögt utbildade i utsträckning1993 har de lyssnat P3 medan destörst

utbildade i varitförgymnasialt utsträckning lyssnare P4.större
Även förenarkanalväxlandet de lägst och högst utbildade i mycketsom

flerautsträckning del kanaler under lyssnardygn vad destörre äntar ettav
utbildademedelhögt gör.

så låg-Lyssnartiden skiljer sig mellan olika utbildningsgrupper deatt
utbildade lyssnar längst tid och de högutbildade kortast. Den starka sam-

utbildningsnivå ålder troligen främstavariationen mellan och den för-är
påvisadeklaringen till flera de skillnaderna.av

Lyssnande delar landetolikai av

ocksåförekommer skillnader i det totala radiolyssnandet mellan boende iDet
På påtalatviolika landet. tidigare dagstidnings-delar sätt attsamma somav

storstadsornrådena,i finner vi mindre utbrettläsningen mindre utbreddär ett
förhållande påver-i storstadsregionerna. Detta har möjligenradiolyssnande

något lokalradion introducerats.den reklamñnansieradekats attav

Lyssnande på utländsk radio

iLyssnande andra länders radiosändningar har upphört i Sverige.stort sett
övergången från påAM-sändningarviktigaste förklaringen till dettaDen är

mellanvågsbandet i Sverige vilket lett till vi i dag hartill FM-systemet att
kortvågsmot-i undantagsfall klarar mellan- ellerradioutrustningar barasom

också intresset förmed musikutbudet ökat har den undertagning. I takt att
såRadioefterkrigstiden attraktiva stationen, Luxemburg, gottmest som
förBBC World News inom de regio-Försök vidaresändaupphört. att ramen

ocksåperiod visade begränsatsändningarna i Stockholm undernala etten
hållerförekommer det dockintresse lyssnarna. Bland invandrarehos att man

språket nyhetsförrnedlingenoch den nationellakontakt med att targenom man
kortvåg.från ursprungsländemadel sändningar överav

länderRadiolyssnande andrai

fåtalställning. Med undan-har radion starkflesta europeiska länderI de etten
genomsnittlig I denår befolkningen under dag.75 %äntag enmer avman

också dominerar lyssnandet.nationella radiondet denflesta länder är som
flerspråkigaiösteuropeiska länderna ochfrämst i definns dockUndantag -416
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länder Schweiz eller Belgien. Framgången för public service-företagensom
varierar dock mycket. I de nordiska länderna dessa kanalertar merparten av
lyssnartiden medan tydligt förlorat lyssnare under 1980-talet i länderman

Grekland, Portugal eller Spanien.som

18.4 Radions ekonomi

Fram till 1993 finansierades huvuddelen radioverksamheten med avgifterav
eller offentliga medel. Ett tydligt undantag närradion drivs of-är utansom
fentliga medel. Den särskilda radiolicensen avskaffades visserligen 1978
eftersom flertalet i befolkningen vid denna tidpunkt hade Detv-apparat.

frånsändningar Sverige riktar sig till utlandet har fram till 1993 finansie-som
med skattemedel. Under perioden 1978-1985 ocksåtillsköts statligarats me-

del Utrikesdepartementets budget till Utbildningsradions Bådaöver program.
verksamheterna har sedermera kommit inkluderas i den ordinarie tv-avgif-att
ten.

Diagram 18.4.1 Utveckling kostnaderna för verksamheten vid de treav
public service-företagen miljoner kronor. årsi 1994 penningvärde.

Miljoner kronor
3 000 --

l2 500 ..
SverigesII -/"/ -2 000 Television.

f -D-Sveriges1 500 i, Radio"

1 000 Utbildnings-4--
radion*

500 ..
o-o.;.Zo0;.°o

,00 + : : : : : : : : : :4
8 å åÅ 8 ä å85

ä a ä a ox ax ox ox ox" "l l OO OO %xDO ON O ON Oc,. . .. ....

skattade frånvärden verksamhetsberättelsen.
före 1993 kostnaderna dåvarandeutgör förposten summan av
Riksradion och Lokalradion.
endast skolprogramverksamhet 1973/74.

Källa: Tabell 18.4. 1a
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fjärde public service-kanalen och sändningar dyg-införandet denMed av
också kraftigt.kostnaderna för radioverksarnheten Deti ökadeP2net runt

kostnadsnivån planartendens tillfinns ut.attnu en
genomsnittradiosändningarna har i kostatnationella avsevärtDe mer per

dåvarande lokalradion.sändningarna inomde regionalasändningstimme än
kanalrefonnen 1993 kostadeföre knapptsändning i riksnätetMedan timmeen

i regional sändning knappt 5 000kostnaden för timmekronor40 000 envar
påpekas uppdragen varit olika och produk-emellertidbörkronor. Det attatt

åt.sigtionsvillkoren skilt
service-radion billigarede sändningarna i publicregionalaTrots att var en

övergången tillgenomförderikssändningarnaetableraderadio deän man
begränsade ekonomiska tillskott.kanal medisändningar P4 en egenav

plattfonns-sända s.k.produktivitetsökningenDelvis löste attgenomman
några timmars utbud.samverkaderegionala stationerfleradär omprogram
ekonomisk bedömningekonomi inte mycket känt. EnnärradionsOm är
fram till kostnadernaledd nänadio" kombetänkandet Lokaltpresenterad i att

isändningstimme26 och 188 kronormellansig1988 torde röra perom
011.3Eftersomtimmegenomsnitt 160 kronortill iMalmö och annanper en

krafter inga arbetskraftskost-frivilligadelar byggertill ärnärradion stora
skattningar.i dessa mycketinkluderadenader grova

någon tidetablerad längreradion har inte varitreklamfinansieradeDen
Skattningar reklam-begränsade.ekonomidessvarför kunskaperna är avom

belopp sammanlagtblygsamma1993 pekarför radion underintäkterna -
reklamintäktemauppgick de skattade1994miljoner kronor. För30överstrax

reklamñnansierade radion.för den164 miljoner kronortill
koncessionsavgifter fast-reklarnradiostationema erläggerprivataDe som

för de stationersammanlagdaauktionsförfarande. Denställts efter ett summan
115 miljoner kronor. Den1995 drygti majverksamma genom-varvarsom

koncessionsavgift. Ikronor i1,4 miljonerstationen betalarsnittliga stor-ca
gått iNågra pionjärema harstadsområdena avgifterna i regel högre.ligger av

stationer.ochkonkurs ersatts av nya
tillprogramverksamheten i relationtidigare prövadeRadionämnden som

finansierades medservice-företagenpublicochmellan tv-av-avtalet staten
och1979-1994verksamNärradionämnden,giftsmedel medan som var

finansierats med1992-1994,Lokalradiotillstånd, verksamförNämnden
förockså medel utveck-disponerat vissaharNärradionämndenskattemedel.

på eterrnedie-myndigheternanuvarandenärradioverksamheten. Deling av
för radioGranskningsnämndentvå TV-verketområdet Radio- och samtär -

och till 25 %tv-avgiftsmedelmedfinansieras till 75 %och TV. Den senare
finansierasheltTV-verketRadio- och övermedanstatsbudgetenöver

statsbudgeten.

3 vissaUtredningennärradio. BetänkandeleddLokalt1990:70:SOU omav
närradio.418 frågor om
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18.5 Sammanfattande iakttagelser

Radioornrådet genomgåtthar förändringar 20-årsperioden.under Denstora
sammanlagda sändningstiden har utvidgats kraftigt och public service-radion

fåtthar konkurrens. Genom införandet regionala sändningar etableradesav
radion tydligare i rollen kompletterande vardagssällskap och de taladesom

ställning försvagades.programmens
Framför allt etableringen närradion i slutet 1970-talet har detgenom av av

sammanlagda utbudet vuxit. Närradion sänder 400 000 timmar radionärmare
år gånger så mångavarje eller timmar public service-radion.än tremer som

Den nyetablerade privata lokalradions sändningtid överstiger med största sä-
kerhet 350 OOOtimmar.

Närradion, med hela sitt spektrum sändande föreningar, har rentav
inneburit yttrandemöjlighetema i kraftigt.principiellt ökat praktikenatt etern

nå påverkatshar sittmöjligheterna med budskap mycket litet. Det äratt ut
det föreligger skillnad mellan begreppuppenbart "att röstatt storen som ge

åt" och göra sin hörröstatt
Samtidigt har lyssnarna i tid till förfogande för sitt lyss-stort sett samma

månnande. viss har möjligheterna höra radio utökatsI bilradioatt attgenom
fåttblivit vanligare och s.k. free-stylemottagare spridning, aktuellamen av

finns inte särskilt mycket tid kvar in.mätningar döma att mutaatt mer
stenhårda ändåden konkurrensen lyssnarnas uppmärksamhet detI ärom

hållaradion kulturmedium kunnat sin ställningintresse att notera attav som
ZO-årsperioden.opåverkadtämligen under Men lyssnandet selektivt ochär

många riskerar förbli eller mindre oprövadeprogramtyper att mer av nya ge-
nerationers radiolyssnare.

hade tidigare ganska ställning bland barn. föräldrar-Radion Det ären svag
lyssnar på.kanalval har avgjort vad barnen finnsDet möjligennas som

håller gårändras. befintligatecken detta Av analyser det inteatt attnu
utläsa hur de skolbarnen tagit till sig den reklamñnansierade radion,att yngre

detta viktigt följa lyssnargrupper rekryteras denAttär attmen upp. nya av
Åsåvälradion förprivata kan public service-radion.gott ontvara som ena

således ocksåsidan det till fler människor radiolyssnare ochleder ärännuatt
åpublik till utbud i radion, sidanpotentiellt andra växerannaten en ny

förhållningssättgeneration med annorlunda till radion vilket kanettupp
återväxtenpåverka till taladelyssnare det.ex. programmen.av

för syftesatsningar för närvarande inom P3 i in-De görs attsom ramen
mångaför radiomediets speciellamänniskortressera av genrer somyngre

intressantadramatiseringar, eller samhällsprogramuppläsningar, ärreportage
Ännu såförsök. emellertid information hur lyckats ilänge saknas om man

sådanpubliken till kanalen har minskat be-dessa ansträngningar. Att som
innehållinte etablerat sig med utvecklande kringhöver inte betyda att ettman

samhällsfrågor generationkultur, debatt och hos lyssnare. För utvär-en ny
del bristen aktuella data bara beklaga.deringsrapportens är 419att





19 Television

Telvisionsområdet karaktäriseras av
avgiftsfinansierat public service-system tvåmed rikstäckandeett-

kanaler där vissa regionala sändningar imyms,
reklamñnansierad marksändande tv-kanal erlägger kon-en som-

cessionsavgift, lyder under radiolagen och har avtal medett eget
staten,

tvåytterligare satellitdistribuerade tv-kanaler med blandat svenskt-
eller svensktextat svenskspråkigautbud. Dessutom förekommer

påsatellitsända tv-kanaler betal-tv-basis och kabeldistribuerad
lokal-tv 25 platser i landetca
teknisk möjlighet ytterligare 100 kanaler inärmareatt ta emot-

frånlandet via satellit eller marksändning grannländema,
tillgångbefolkningendrygt halva har till kabel-tv ytterligareochatt-

knappt 15 % har parabolantenn,egen
åtta någontingtio genomsnittlig dag,att tvav personer ser en-

tvåbefolkningen timmardrygt dagen,ägnaratt tv om-
tittartiden läggs de public service-kanalema,att merparten treav-

kostnaderna för den avgiftsfinansierade televisionen ökatatt-
årenkraftigt de bl.a. till följd utvidgade sändningstider.senaste av

19.1 Befolkningens intresse för television

Televisionen den tredje byggstenen i det svenska massmedieland-är stora
Så tillgångskapet. alla har till minst hälftengott tv-apparatsom en av-

befolkningen har flera hemma.apparater
Intresset för tv-tittande ungefär lika för del dagligär stort att tasom av en

tidning eller radio.lyssna Mer 80 % befolkningenänatt tvav ser
någon gång under genomsnittlig dag. medan svenska folket kraftigtMenen

dåsinökade tittartid den andra tv-kanalen introducerades i Sverige, i slutet av
måttligt1969, har tiden för tittande utökats i ganska takt parallellt med att ur-

många hushåll.valet kanaler välja har utökats för genomsnittligaDenattav
20-årsperioden fråntittartiden har under ökat 110 minuter dag 1975/76ca per

till 135 minuter 1994. Största delen ökningen har inträffat under 1990-av
talet.
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åldrar,för andel tittare finns blandIntresset i alla barnär störsttv stort men
skolåldemi och bland landets pensionärer. Drygt 90 % befolkningen överav

år genomsnittlig värde bland65 har tittat dag. Detta de äldsta ärtv en en
såvälandel motsvarande för dagspressen radion. Tv-tittandethögre än ärsom

något lågutbildade. på-mindre utbrett bland högutbildade Vi har tidigareän
åldersvariabelnstarka sambandet mellan utbildningsvariabeln ochpekat det

i detta fall del förklaringen.säkert äräven en avsom
såolika inte förskjutits mycketför har underIntresset typer tv-programav

åren. dåförändringarna hade redan skett20 De andrade senaste stora tv-en
dåTittartiden faktaprogram minskade samtidigtkanal introducerades. som

fiktionsprogram ökade.tiden ladessom

Televisionens utbud19.2

20-årsperiodengångna kan karaktäriseras förändringar utbudetdenOm avav
kanske i högre grad tv-mediet. Periodensi radiomediet gäller detta än- -

fåttemellertid relativt stabilt. Färg-tv hade redan vidförsta decennium var en
årinnovation präglade 1970-talets sistaspridning och den text-tvsom - -

hjälpmedelfrämst med spridning bland hörselhandi-blev inledningsvis ett
apparatsidan färg-tws införandegenerationsbyte med komkappade. Ett att

då ocksåeftergenombrott fram till mitten 1980-talet detfördröja text-tvzs av
skaffa utrustning möjliggjorde mottagningbörjade bli aktuellt att som av sa-

via parabol eller kabel-tv-nätet.tellitkanalerna direkt över
satellit eller kabeldistribuerad televisionMöjligheterna samtatt emotta

mång-marknätet innebar det tillgängliga tv-utbudetinförandet det tredje attav
få år tillgångPå några fick drygt hälften befolkningen tilldubblades. av sa-

Mångaeller privattellitmottagning via kabel-tv parabolutrustning. kanaler-av
då börjat utnyttja, vissasände tider svensk television inteännuna som

kraftigdygnet decenniet har utbyggnadkanaler sände Det senasterunt. en
sin sändningtid frånSveriges Televisions har utökatskett utbud. Manäven av

vecka i mitten 1980-talet till 170 timmar100 timmar närmareper perca av
1994.vecka

invånare ocksåinnebär inte automatiskt alla landets kanutbudet ökarAtt att
utbudsökning blev direkt tillgängligMedan Sveriges Televisionsdel det.ta av

vilken landetssatellitkanalerna varit beroende den takt medför alla har av
hushåll fått tillgång satellitdistribuerad tv-kanal har docktill kabel-tv. Ingen

fått till halva befolkningen. Den föränd-spridning drygtänännu större stora
därför inteför de allra flesta människor skedde i praktikenringen i utbudet

då tredje inhemskamarknätet öppnades för denförrän bit in 1990-taleten
då tillgänglig förblev ytterligare tv-kanal dettv-kanalen TV4. Först storaen-

båda för förstanationella public service-kanalernaflertalet och de mötte
gången allvar.konkurrens422
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Public service-television19.2.l

Under denna rubrik behandlar vi den avgiftsfinansierade televisionen inom
Television Utbildningsradion. ocksåSveriges och Här behandlar vi text-tv

reklamñnansieradeoch den TV4 Nordisk Television lyder underägarevars
avtal med svenska för sin sända i det tredje marknätet.rättstaten att

VTSveriges Television- SVTI och S

till 1985 tv-tittandet, för de boende längst tillFram gränsenutomvar
för flesta liktydligtDanmark, Norge och Finland, de allra med publicatt se

från tvåservice-kanalema Sveriges Television. kanalerna, härDe benämnda
och SVT2, sände i "stimulerande tävlan" främst under kvälls-SVT1 program

tid. till mitten 1980-talet hade genomsnittlig sändningtidFram av man en
kanal. Huvuddelen utbudet45 timmar i veckan sändes helaöveravca per

mindre del i form regionala sändningar.landet och aven

Utveckling sändningstider: för19.2. 1 i timmar/vecka SverigesDiagram av
de bådaTelevision totalt och tv-kanalema varföri sig.

Antal timmar/vecka

180
xø160

/140 Total-X-xøx/x
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Källa: Tabell 19.2. la

den ökade sändningtiden har skett denMerparten attgenom egna pro-av
genomförts i form förvärvduktionen har ökat och bara mindre del har aven

då också samproduktionerproduktion inräknasI begreppetprogram. egenav
friståendetill producent.och produktionsutläggningar

från för oftast omfattarvi repriserna, i och sig svenskaOm bortser som
sändningstimmar ökatantalet egenproducerade veckaproduktioner, har per 423
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från 45 timmar vecka 1973/74 till timmar95 1994.närmare Denärmareper
förvärvade frånproduktionema har ökat 27 sändningstimmar till 52 veckaper

period.under samma
Sveriges Television har produktion utspridd 10 i landet förutom iorter

Stockholm. Där produceras regionala nyhetsprogram, vårenfr.o.m.som
såväl1995 sändningstid tidighar kväll. I takt med distriktenattsom sen

tilldelats möjlighet sända regionala nyheter har den regionala produktionenatt
20-årsperioden.utökats under Distrikten producerar inte bara regionala

ocksånyhetsprogram olika slags sänds riksnätet.överutan program som
Genom den kanalorganisation introducerades hösten 1987 samlades desom
regionala produktionema till kanal TV2 och 40 % dennärmareen av- -
ökade sändningstiden sedan 1973/74 sketthar tillskott distrikts-genom av
produktioner.

sändningstiden19.2.2 Utveckling timmar/vecka förDiagram i Sverigesav
fördelad på rikssändningTelevision och regionala sändningar antalsamt

regionalt producerad television.timmar

Antal timmar/vecka
18O

xø x-Total160
/ sändningstid

140 x/X timmar/vecka/x

/Åf/A120 varav:
x100 Aárikssändningar15Aää30

regionalt0
60 producerat

JO40 .../° regionalaA...20 sändningar...,o-o zAA""AÅeA-|0 -eee. : 1 2 : 4 ::
o o vv m Nxx m m- -å ä ä å å ä â â

. . . ..oo ooh b hi 2 i 2 2

Källa: Tabell 19.2.2a Tabell 19.2.1a

frånUngefär 10 % utbudet Sveriges Television sänds regionalt.av
1996 kommer uppdelningen produktionsresursema i Stock-Fr.o.m. av en

förmåndistriktsbaserad till förholmsbaserad kanal och upphöraatten en ny
organisation med sändande och antal producerande enheter.etten

del sändningstidsökningen resultatet omfattande repris-En ärav av en mer
politik tidigare. Särskilt svenska originalproduktioner sänds snabbreprise-än

gångerofta i textade versioner, eller flera service till publi-rade, en som en
frånAndelen repriser i det totala utbudet har ökat drygt 15 % 1973/74ken.424
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83 timmarnatill 30 % 1994. De totalt sändningstidsökningnärmare per
påsedan 1973/74 fördelar sig med 40 % repriseringar, drygtvecka 30 %ca

rikssänd produktion, knappt 20 regionalt% sänd produktionegen egen
10 % förvärvsamt ca av program.

förs diskussion vilken inverkan bl.a. sändningstidsökningenDet en om
på Sveriges Televisions utbud och huruvida programutbudethar haft utveck-

underhållning På årinte.lats i riktning eller har fyra olikamot ut-senaremer
också frånbudsanalyser genomförts. Vi har sändningsstatistik företagets

tillgå.verksamhetsberättelser attegna
programföretagets verksamhetsberättelser kräverEn analys bear-egnaav

eftersom programformemabetningar och sammanslagningar utvecklas över
tid.

192.3 Andel sändningstid vecka ochDiagram inomprogramtypper ramen
service-televisionens rikssända utbud fakta, nyheter ochför public av

för särskilda målgrupper.program

%
35

/30

AA/l1/A AT Fakta25 A
A .-A--Bam/ungdomAAZA20

I hN t° y e er15
zOáSpeciellao ç10 8ruPPer.;./.
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v o xo N vox m:x m u-oo oo:x :x oo ox ox ox ox axooä 3 7 v5 92 i 2 2 i

® OOl I2 2 2 i 9

bestårKategorin fakta fram till 1985/86 samhälls-, kultur- ochav summa
naturprograrn.
Källa: Tabell 19.2.3a

relativa betydelsen nyhetsprogrammen har minskat i takt medDen attav
sändningstiden Totalt dock fler nyhetsprogram till-den totala ökat. harsett

Ökningen sändningstidkommit. timmars i veckan. Däremot harmotsvarar tre
faktautbudet tio vilket i timmar betyder ökningökat med procentenheter en
från knappt timmar i till 50 timmar.20 veckan närmare

425



SOU 1995: 85

AndelDiagram 19.2.4 sändningstid vecka och inomprogramtypper ramen
för public service-televisionens rikssända utbud förströelsekaraktär.av

%
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Dramatik-

25
:D-Nöje,

_. v ::::;:::L:"gs.20

15 Sport4
,// N10 .:OZ-Musik/musik-.0

o/° dramatik
5

°"°-o

0.:::::::::::
OV O O O VF V V1-1 v-tF F OO OO OO O O O O OOOä 3 5 ä W i 2 9 S i 2

F F F 00 OO2 2 l

ingår underhållningsmagasin,I kategorin nöje inte lättare fiktion,men
år.tidigare
ingår kategorierna biofilm och lättare fiktion tidigare* I posten teater,

år.
Källa: Tabell 19.2.4a Tabell 19.2.3a

förströelsekaraktär fluktuationerFör har skett mellanprogramgenrer av
åren, proportionerna i utbudet 1994 ungefär desamma år20 tidi-ärmen som
gare.

utomståendeDe analyserna programutbudet bekräftar i drag bildenstoraav
Huvudsyftet med de studierna har varit totalbild helaatt tv-ut-ovan. ge en av

budet, dvs. inklusive de reklamfinansieradede kanalerna tillför. Enprogram
innehåller ocksåstudierna jämförelse tid for Sveriges Televisionsöverav en

del.1 studie omfattarDenna urval fyraunder veckor 1987ett tv-programav
respektive 1993. Analysen visar påverkatspublic service-televisionenatt

frågaganska litet i bredden i fåttutbudet sedan inhemsk konkurrenstvom
och 1993 i sitt frånutbud skiljer sig markant de reklamfmansieradeatt treman

ocksåtv-kanaler ingick i studien.som

1 Hultén O Nilsson C 1994: Det svenska tv-utbudet 1987 och 1993.
Undersökning sändningstid och programkategorier. Institutionen förav

426 journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet.
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utbud påFördelning Sveriges Televisions19.2.5Diagram av
olika källor.programkategorier enligt tre

%
40 --

35 .. I 1985/86 SVT
30 .. 1987 Göteborgs

universitet25

E 1993 Göteborgs
20 universitet

15 D 1993 SVT

l 0 1994 Folkrörelsemas
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Tabell 19.2.5aKälla:

början100 dagar iutbudet, skedde underandra analysEn avsomav
på bästatv-kanalema tävlar tittarnareklamñnansierade1994, visar deatt om

underhållningsprogramlångfilm, tv-serier ochsändningstid med hög andel
från barabilden haskiljer sig denPublic service-televisionen att engenom

kanalerprogramkategorier medaninom dessatredjedel sitt utbud somav
koncentrerat tillmellan 65 och 85 % utbudetharTV3, TV4 och Femman av

sändningstid.under bästadessa programtyper
emellertid inte uppseendeväck-koncentrationInternationellt dennaärsett

studie därinternationelltredje analysen,ande I den ärstor. programsom en
tv-kanalemamarksändandemarsvecka 1992 ingick för deunder samttreen

tagitstillsammansmått mångfald i kanalerna för sig ochTV3, har var
fram.3 Kanada ochstudien USA,ingick i Japan,övriga ländernaDe varsom

2 från Folk-sändningstid. Informationsbrevpå bästaTydlig konkurrens
Medieforum, 3:1994.rörelsemas nr

3 Television"Diversity inm.fl. 1994:K EIshikawa Rosengren
BroadcastingStudies Broadcasting, 30. NHK, JapanProgramming". of

Corporation.
mått infor-besläktat medrelativ entropimått användes kallasDet ettsom - 427mationslärans entropibegrepp.
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England. Varje land hade innehålletklassificerat i 4-7 sina tv-kanaler medav
spridning betydelse.av

frånSverige skiljer sig USA och Kanada hat.ex. att storgenom en
spridning utbudet olika programkategorier. Framför allt under bästaav
sändningstid denna skillnad mångfaldtydlig. Högstär totalt i utbudet har det
engelska följt Ocksådet svenska. under bästatätt sändningstidsystemet av
hamnar Sverige dåandra plats Såvälefter Japan. varje enskild kanal imen
public service-systemet inklusive TV4, kanalerna tillsammans visadesom

måttenligt forskarna god balans i utbudet. I andra länder kan totalbilden
för kanal balanserat utbud, denna bild grumlasett atten vara men av man

bästa på fåtalunder sändningstid koncentrerar sig publikdragandeett
mångfaldenEn analys hur varje kanal bidrog till vid varjeprogramgenrer. av

tidpunkt visade public service-kanalema i samtliga länder bidrog tillatt att
valmöjlighetema ökade under bästa sändningstid.

den fjärdeI studien, organiserad UNESCO, gjordes jämförelseav en
tvåunder veckor 1991 hur tv-utbudet i fem länder Sverige, Holland,av -

Italien, Bulgarien och Ungern beroende importerade förvar av program-
programtyperfolika Sammanlagt tredje i de fem ländernasvartvar program

nationella tv-kanaler importerat. SverigeI andelen knappt 20 % ut-var av
budet. alla femI länderna de importerade ñktionsprograrnmen det störstagav

tablån.bidraget till utländska iprogram
När analyserar förändringar i utbudet bör egentligen hänsyntaman man

till det förändrade antalet sändningstimmar. Den studie tidigare inämntssom
kapitel 18 genomförs inom för forskningsprojektet "Etennediernasom ramen
i Sverige" kommer det möjligt jämföra utbudets utvecklinggöra tidatt överatt
också inom för bästa sändningsstid, "prime-time, mellan klockanramarna
19 och 22.

Även frånandelen i tv-utbudet Sveriges Television i ökandeom program
egenproducerade företagetgrad beroende förvärv så-är är av av program av

inhemsktväl utländskt Sammansättningen det förvärvadesom ursprung. av
åren.utbudet har förändrats under de Totalt har det nordameri-senaste sett
årenkanska materialets andel växlat mellan och det europeiska, utomnor-

diska, har minskat medan det nordiska något.programmaterialet har ökat
frånAndelen länder utanför Europa eller den språk-anglo-saxiskaprogram

sfären har varit litet och dessutom minskat under perioden. En allt delstörre
från övriga länder producerade i Australien eller Nyaärav programmen

Zeeland.

4 Sepstrup 1992:P Transnatiønalizatian of Television in Five European
428 Countries. Unesco, Paris.
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på fem ursprungsområden för Sveriges19.2.6 FördelningDiagram
förvärvade utbud.Televisions

2 121 tim950 tim1 2 847 tim

ÖvrigaI länder

III Nordamerika

ÖvrigaEl Europa

I Norden
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19.2.6aTabellKälla:

ursprungsområden olika beroendedockpå fördelning mellanProfilen är
ursprungsområdenpå förfyravisas fördelningenNedantyp program.av

respektive biofilm.faktaprogram

faktautbudet pådet förvärvadeFördelning19.2. 7Diagram av
sändaursprungsområden. Andel timmar.av

tim 348 tim367273 tim
100%

1
80% - ..I Övriga länder

60% lIl Nordamerika

ÖvrigaEI Europa40% .
I Norden

20%

0% .

Tabell l9.2.7aKälla:
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Diagram 19.2.8 Fördelning det förvärvade biofilmsutbudet påav
ursprungsområden. Andel sända timmar.av

258 tim
100% -p

80% u ÖvrigaI länder
p

60% Nordamerika"
i Övriga Europa40%

I Norden20%

0%

Källa: Tabell l9.2.8a Tabell 19.2.7a

Text-tv

gångna 20-årsperiodenUnder den har Sveriges Television etablerat text-tv.
Redan 1975 tillsattes arbetsgrupp utredde möjligheterna genomföraatten som

med och 1978-80 genomfördes försöksperiod med sändning-text-tvprov en
i första hand riktade till hörselhandikappade. Fr.o.m. 1980/81ar permanen-

tades verksamheten och inledningsvis koncentrerad huvudupp-trevar
gifter:

textning svenska svensktalad tv,av-
textinformation 100 sidor med tonvikt tv-information, nyheter,ca-
väder och sport,
textade kommentarer till direktsänd sport.-
Under 1980-talet dåutökades den tid text-tv-service tillgänglig i taktvar

med sändningstiden för televisionen utökades. Antalet textadeatt program-
Årtimmar ocksåökade och uppgick 1993 till drygt 300 timmar år.1 per

1987/88 mängden timmar/år.text-tv-textade knappt 600 Undervar program
också1980-ta1et utvecklades metoder direkttexta programinslag ochatt

1989/90 permanentades direkttextning nyhetsprogrammet Rapport i hu-av
vudsändning. Text-tv har tid utvecklats till informationskällaöver för helaen
befolkningen och erbjuder möjlighet till löpande uppdaterad information,
något visat sig särskilt värdefullt i samband med antal nyhets-ett storasom
händelser åren. Text-tv-sidoma frånligger tillgängliga sexti-genom numera
den till dess kvällens sändningar avslutats.morgonen430
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Utbildningsradion

Utbildningsradion underförutvecklingenbeskrivithar vikapitel 18I närmare
något,i utvidgatssändningstidenska baraHär även tvperioden. nämnas att

åretunder sändeTotalti radio.utsträckningiinte alls somsammamen
båda public service-kanalematimmar i de600Utbildningsradion 1994 drygt

sedan 1973/74.10 %ökning med drygtSVT2. DetochSVT1 är en
minskatproportionelltharför skolanprogramverksamhetSatsningarna

påSatsningarhögskolekurser.vuxenutbildning ochförmån förtillutbudeti
börjanår 1970-talet ochnågra i slutetunderförskolanför avavprogram
mellan dekopplingregel finnsförsvunnit. Iså helthar1980-talet gott ensom

televisionen.utbudet isänds ochradioprogram som

TV4TelevisionNordisk -
År reklamfinansierad medmarksändningar,kanal medbeslutades1991 att en

reklamfi-nationellsändaUppdragetkoncession.skullesponsring attoch ges
tidigaretv-kanal TV4Television, säntsNordiskgick tillnansierad tv vars

service-publicinnehåller vissaAvtalet medsatelliten Tele-X. statenöver
sammansättning. Manochkaraktärutbudetskravmedpunkterliknande

ha visskanalen skakvalitet" ochgodmångsidigt utbudhaska ett av
Iupphovsman.språket svenskamedochsvenskaomfattning programav

mycketår hureller veckaockså i timmarpreciseras t.ex.med TV4avtalet per
ocksåsändasskatv-dramatiknordiskellersvenskbarnprogram, mensom

övrigt skautsändning. Iproduktion ochregionalavtalspunkter rörsom
följa radiolagen.kanalen

morgonsänd-TV4introduceradeåret markkanalförstaunderRedan som
delfördelaterbjöd utbud störreöverinnebarvilketningar ett avatt enman

Television.Sverigesdygnet än
någradenhar gjorts,TV4-utbudetomfattande analyserTvå enaavmer

Programkategorierna1994.samtliga dagarandraoch den1993höstveckor
Årundersökningama.5 kanalenbestod1993bådanågot demellanskiljer sig

29 %fiktionutbudet,fakta 32 %dominerande programtyper avtreav -
vecka,84 timmardrygtSändningstiden20 %.och nöjesprogram pervar

Sverigesför varderanivå tidigareungefär i den rapporteratsdvs. avsom
drygt 35 %klassificeradeanalysenbåda andrakanaler. DenTelevisions av

underhållning20 %ytterligare drygtoch filmserierutbudet samt somsom -
Faktautbudetsåledes.underhållandetyngdpunktnågot större programen

traditionella faktaprogramnyheter, samtstudien uppdelati den morgon-är
utgörnyhetsprogrammendessakategorin ärDen trestörsta somavprogram.

4315 ochSe lnot
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15 % utbudet medan bådanärmare de övriga samlar 10 % utbudetav ca av
vardera.

19.2.2 Grannlands-tv, satellit-tv, kabel-tv och lokal-tv

Förutom de inhemska tv-kanalema har det decenniet antalsenaste ett stort
möjligheter sig. Under den förstaöppnatatt delentv-program dese av
gångna åren20 inskränkte tillgångensig till tv-utbud utanför Sveriges

bådaTelevisions kanaler till det överspill sker i gränstrakter.av program som
Denna möjlighet till gränsöverskridande tittande berörde ganskaett litenen
del befolkningen, främst Skåneslängst kust.västraav

Från 1986 har ocksåavtal finska sändningar, Finlands-tv, bestå-genom
ende mix bådautbudet i de finska public service-kanalema kunnatav en av
erbjudas alla boende i Stockholmsområdet via SåvälNackasändaren. program

ellerfinska svenska, med finsk svensk har förekommittextsom som en
vårservice till finsktalande eller fmlandsvenska befolkning. Kanalen vi-egen

daresänder bara i Finland producerade inga utländska inköp.program -
några årSedan in 1990-talet vidaresänds också Finlands-tv i kabelnäten

antal platser i landet med hög andel finsktalande befolkning.ett
Då kabelutbyggnaden fart i mitten 1980-talet kom kabelnäten in-tog attav

ledningsvis med utländska tv-kanaler franska TV5,matas ryskasom
Horizont, engelska Musik Box och Sky Channel. Parallellt ocksåskapades

möjlighet vidaresända lokalt producerade i kabelnatten attprogram genom
skulle lämnas, "must carry", i de kabelsystemen förutrymme större dels

public service-kanalema, dels lokala tv-sändningar efter godkännande då-av
varande Kabelnämnden. Då TV4 började sända i marknätet inkluderades
också denna kanal i must carry"-begreppet vilket hjälpte till inledningsvisatt
öka kanalens spridning.

Antalet tv-kanaler satellitdistribuerades ökade mycket raskt ochsom snart
fanns 100 möjliga kanaler tillgängliga för den hade den flexiblaca mestsom

parabolantenn och satellitmottagare. I kabelsystemen finnstypen praktiskaav
begränsningar antalet vidaresända tv-kanaler. I regel finns kapacitet fören

20 kanaler.ca
Trots den tekniska mångamöjligheten sprida kanaler i kabelnäten haratt

inte ytterligare fyra tv-kanaler fåttän genomslag i befolkningen. Avmer
övriga kanaler nårdet ingen 20 % möjligaär tittare. flestaDe andrasom ens

tittarekanaler har mindre miljon möjligaän en

5 Basundersökning 1994, Mediemätning i Skandinavien AB Tvxssamt
432 publik Kanalerna, Sveriges Radio/PUB 1990-1993.-
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tillgång någraAndel befolkningen med till olikaDiagram 19.2.9 av
tv-kanaler.
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Tabell 19.2.9aKälla:

huvudsakliga utbudet i dessabetal-tv-kanaler. Det ärantal kanalerEtt är
små publiker. har högrerelativt möjliga IngenAlla betalkanaler harbiofilm.

befolkningen.anslutningsgrad 10 %än av
innehålltv-kanalemas huvudsakligasatellitdistribueradeanalys deEn av

försvar och omfattadeStyrelsen för psykologisktgjordes uppdrag avsom
hade% de tillgängliga tv-kanalerna100 kanaler visade 40närmare att av

underhållningskaraktärinnehåll, och 9 %ytterligare 20 % hadeblandat ren
långfilmsgenren.7 möjliga kanalerna före-Ungefär hälften deägnade avvar

kabelnäten detvarierande kombinationer. Ikabelnät i landet ikom i olika var
Äveni nyhetskanalemakanaler i utbudetvanligare med blandade ärän stort.

något överrepresenterade i kabelsystemen.
tidigaresatellitutbudet i samband med denanalysdetaljeradI aven mer

utbudet ifrån gjordes sammanvägningstudien UNESCOnämnda enen av
kanaler i praktikentillgängligavia satellit Dessadel alla utgör ettstor av

tvåprogramutbud. Uttryckt i tid komtransnationellt,gemensamt, program-
musik Tillsammans utgjordedominera detta utbud ochkategorier sport.att -

viainnehåll allt vid denna tidpunkt sändes50 %detta närmare utav som
satellit.

7 radiokanaler satellit och1993: Tv- och viaKisch C Lundgren C
psykologiskt försvar.Styrelsen förkabel. Meddelande 134.

8 4334.Se not
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19.3 Tv-tittandet i befolkningen

Ungefär halva befolkningen har fortfarande centralt placerad itv-apparaten
stårhemmet- i regel den i vardagsrummet. Närmare 40 % tv-innehavarnaav

tvåhar medan 10 % eller fler. Det 90 %tv-apparater tre ärapparaterca av av
alla fjärrkontrollhar till Vanligaste alternativa placeringtv-apparaten.som av

i barns eller någoteller iär allrum eller liknande i bosta-tvzn vuxnas sovrum
den. Tv i anslutning till matplatsen fortfarande ganskaär ovanligt finnsdet
hos 5 % tv-innehavama. Till skillnad radiolyssnandet alltsåärmotav tv-
tittandet situationsbestämt och i regel bundet till hemmet.mer

Televisionen har årsedan 40 stark ställning vårnärmare främstaen som
kvällssysselsättning. såIngen aktivitet vårdel fritid itar storannan av an-
språk tv-tittandet. kapitelI 5 har vi visat fördelningenhur mellan fritidsom
och nödvändiga sysslor förändrats 10-årsperiodunder i riktningen en som
lett till det fria mångaunder kvällstid for blivit allt begrän-att utrymmet mer
sat.

hållaSamtidigt bör i minnet tv-tittande inte bara tidsfördriväratt utanman
också information, utbildning Mångaeller kulturaktivitet. har televisionen

sin enda källa till film- eller teaterupplevelser informationsamtsom om
kultur. Men televisionen har inte bara uppgiften spegla och vidarespridaatt

ocksåerbjuder sina alldeles konstnärliga uttryck och former.utan egna
Oavsett nåsboendeort eller utbildning mycket befolkningenstora grupper av

stoff de i princip skulle ifrånutestängda sätt.annatav som vara

Olika rv-publikensätt mätaatt

Vi har i kapitel 18 det förekommer flera mått påolikanämnt radiolyss-att
Pånande. finns måttantal olika uttrycka tillsätt publiksättett attsamma

television. Genomsnittlig publik till eller räckvidd förprogramtyper,program
eller kanaler tittartidens fördelning kanalerprogramtyper samtprogram,

måtteller används. Ibland långharär sänd-programtyper som program
ningstid avsiktenoch inte de ska frånsammanhangär börjanatt ettsomses

Dåtill också måttslut. förekommer räckvidd måttför dvs.programmet,
många någontinghur tittat sändningensdet under lopp. Frukost-tv ärsom

sådana mått långaexempel där används, sportsändningarett programtyper
ett annat.

Tv-tittandet i hög grad programorienterat. Att byta kanal enkelt efter-är är
tillgångde flesta har till fjärrkontroll i dag. Jämfört med radiolyssnandesom

innebär skillnad eftersomdet kanalvalet där ofta knutet till viss lyss-ären en
Sånarsituation eller lyssnarplats. Sverigeslänge Television i eternvar ensam

ändåkunde befolkningen ganska lätt erinra sig vilka de sett.program
Publikundersökningar skedde hjälp olika intervjumetodermed oftastav -
telefon. ökande konkurrensen tittarnaDen kom successivt ställaattom nya434
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hadekommersiellt arbetande aktörernatittarundersökningarna. Depåkrav
detaljeringsnivå samtidigt allti rapporteringenoch högkrav snabbhet som

dåtv-tittandesvårigheter beskriva sittuppenbarafler människor hade att pro-
också önskanhademarknadenökade.gramutbudet Parterna attom enasen

med befolk-intervjuernablevLösningenmätsystem. attett gemensamtom
ipeople meterselektroniskamed tv-mätareningsurval 1993 ersattes ca

hushåll.600 utvalda
datañlidatorbaseratförenklat uttryckt,Tv-mätaren är, systemett som en

varje hel och halvpåslagenvilken kanalregistrerar är tv-apparatensom
hushållet dealla iregistrering sker anmäler närmed dennaParallelltminut. att

särskildmed hjälptitta Detslutarde görbörjar och när att tv. enavman
iinformation lagrasDennamedkontaktfjärrkontroll har tv-mätaren. ensom

ochhushållet inbyggthar datasystemetiVarjedatañl. tv-apparat ge-annan
får mått i familjenbåda datafilemadesamköra som seratt vemmannom

gång dygnunder dygnet. Datasystemet tömsför minutminutvad per aven-
hushållför samtligapubliksiffrortilluppgifterna bearbetascentraldator dären

utrustningen.harsom

får konkurrensTelevisionSveriges19.3.1

på sin tid, mycketradionliksomtelevisionen,pionjäråren samladeUnder
underhållningsprogramVeckoslutenstill enskildapublikerstora program.

hadeflestatittare, de mät-4-5 miljonerpublikersamlakunde program en
befolk-40 %sågs femenkanalstidenUnderbar publik. ett avprogram avav

sågs minst 3 mil-mängdervilket betyderningen eller att program avavmer
minskade dennadå tvåkanalsystemet etableradesRedansamtidigt.joner tittare

i befolk-genomslagstarkamed detta20andel till mindre än ett programav
från satellitkanalernakonkurrensfickDå service-systemetpublicningen.

till färreså publik sjunkitsågs än ettantalethade stor avav enprogram som
000genomgång publiken till drygt l 1Entvåhundra sända avprogram.

nåddeendastmånaderna visade1994förstade att tre enprogramtreprogram
publikhadetio överinte40 % och änpublik översteg program enmersom

befolkningen.30 %stigande av
i allt flersigpubliken delatharvalmöjligheter segmentökadeMed upp

svensksprå-i de femsändsfyratittarprofil. Tremed olika somprogramav
befolkningenunderstiger 5 %publiki dagtv-kanalerna harkiga avsomen
små publi-dessahålla minnetibör dock ävenMan000 tittare.eller 300 att

efter-ökadeexempel dentydligtgenomslag. Ett ärbetydandeker kan ettge
idå böcker-presenteratsolikamärkabiblioteken kan tv-prograrn.frågan som

kanalerytterligarefått fleraellerbefolkningen attfler imed allttaktI att en
varitharUtvecklingenalternativ ökat.dessapå andelen tittareharvälja

fanns till-det utbudtittareandelen1980-taletslutetsnabb. I 435somvarav
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gängligt utanför public service-televisionen bara några I dagprocent. ser mer
60 % befolkningen åtminstoneän någonting varje dag alternativen tillav

Sveriges Television.
Samtidigt kan konstatera Sverige Television hållit sin ställningatt hosman

publiken utomordentligt väl. Tittandet har ökat kraftigttvannan utan att
något bortfall daglig publik skett för publicstort service-kanalerna.av
Förklaringen totala andelen någotär tittare ökat och tittartidenatt fördelasatt
på annorlunda Videons betydelsesätt. för förskjutetett tv-tittande har sedan
slutet 1980-talet varit ringa betydelse.av av

Diagram 19.3.1 Andel tittare befolkningeni på totalt, Sveriges Televisionstv
båda kanaler och förskjutet tv-tittande på video.samt tvannan

Andel befolkningenav
90 -, x.x
30 ;.;....-X-X -X-Tv totalt;.:.:-:-:-:..;.;--

3;/ "°" "70 varav:
....60 Sverigesr °

Television50

40 -O-annan" tv
30 -. :O-förskjutet tv-20 tittande--

video10

0 : : : : : : : t :. .vhomxooo oooxomNmvl l OOOOOOOO ® COO O ONO C;ggggm oxaxoxaxoxaxox
m ox ox ox ox

Källa: Tabell 19.3.1a

Vilken påtittartyp av program man

Vi har i gåttavsnitt 19.2 igenom hur utbudet förändrats tid. Man kanöver
sammanfatta förändringarna i fyra olika epoker enkanalstid, tvåkanalstid,-
satellitetableringstid och den nuvarande perioden fullmed konkurrens. De

gårfyra perioderna såvälskildra utbudsmässigt i tittarnasatt tennersom av
frånval utbudet.
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Översiktlig programutbudet dagminuterförändring i19.32Diagram perav
1969 och 1992.mellan

minuter/dagAntal sända
3 000 T

tim42,5
2 500

Sport

2 000 ll Nöje

I Fiktion500l

Faktal 000
I Nyheter

500

O

19.3.2aTabellKälla:

Översiktlig dagi minutertv-konsumtionförändring193.3Diagram perav
1969 och 1992.mellan

minuter/dagAntal tittade
120 - l 24 mintim im min451

lim 35 min135 mintim1100
port

80 m Nöje

I Fiktion60

D Fakta40
I Nyheter

20

1ONO FONCh .-1vi Il ÖlViO KONO.-4 v-

Tabell 19.3.2a19.3.3aTabellKälla:
Televisions utbudSverigeEndast

TV3, TV4svenskspråkiga SVT1+2tv-kanaleri femUtbudet samt
och Femman
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Medan utbudet genomgått förändringar, framför allt volymmässigt,stora
också kraftig tillväxt nöjes- och fiktionsutbudet,men har tv-tit-genom en av

tandets sammansättning förhållit sig tämligen lika tid.över En närmare analys
tittandet 1992 visar tillskottet fråntittartid deatt reklamfinansieradeav av tv-

kanalema främst lades fiktionsprogram. frånData perioden efter 1992 som
fördelar tittandet olika slags prograrnkategorier saknas Viännu. kan därför
inte någonvisa jämförelse mellan hur tittarna väljer Sverigessenare te-ur
levisions utbud i jämförelse med TV4. Däremot finns riktt.ex. materialett
kring tittandet enskilda program.

I den tidigare nämnda studien utbudet 1991 gjordes emellertid kopp-av en
ling till tv-tittandet de aktuella veckorna. Det visar sig tydligt tittarna före-att
drog inhemska de frånvalde bådanär de nationella tv-kanalerna.program
Detta tydligare förmönster tittande utanför bästa sändningstid på kvällenvar
och mycket tydligt för åräldre 65 ladeän 93 % all sinpersoner som av
tittartid svenska Ungdomar hade andra preferenser och drygtprogram.
35 % tittartiden lade de importerade Studerar vilkaav program. man

tittandet utländskaprograrntyper ägnades medmönstretsom program var
undantag för barn och eftergymnasialt utbildade entydigt. Mer änvuxna
90 % tiden tittande importerad fiktion. Barnen dessutom tidav var
importerade nöjesprogram och de eftergymnasialt utbildade hel del tiden
faktaprogram hade utländskt Den tittartid den studeradesom ursprung. som

därutöver lade satellitkanalemas utbud i praktiken varie-gruppen var mer
rad beträffande prograrninnehåll, tiden relativtäven kort. Knappt hälf-om var

tiden lades fiktion och nöjesprogram medan denten andra hälften för-av
delades mellan nöjesprogram, och faktaprogram.sport

Regionala sändningar förekommer såväl inom för public service-ramen
verksamheten i TV2 i särskilda fönstertider i TV4. Officiella publiksiff-som

saknas för år, 1992 det 22 % befolkningen sågror senare men var av som
regionala nyheter i TV2. Denna andel har tidigare varit högreännu och
variationen mellan hur olika delar landet till sig sitt nyhetsprogramtogav
varierande. De lokala fönstren i TV4 fylls innehållmed olika lokala tv-av

sändningsutrymme.företag till vilka såledesTV4 upplåter Jämförbar och
tillförlitlig offentlig publikstatistik för dessa sändningar saknas.

Tittande på kulturprogram

Vi har tidigare under de olika konstområdesavsnitten påtalat televisionens
förmåga samla jämförelsevis publiker till biofilmatt även ochstora teater.
Public service-företaget ocksåsänder antal kulturmagasin, dvs.ett program

handlar Dåkultur. konkurrensen inte fanns hade dessa oftasom om program
mycket hög genomsnittlig publik, redan införandet denen men genom av an-

dra tv-kanalen 1969 minskade publiken. Den konkurrens sedermerasom man
kommit för tillkomstenutsättas ytterligare reklamfinansieradeatt438 genom av
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måttligt påverkat publiken till dessaunderhållande utbud har barakanaler med
publiken till kulturma-genomsnittligadenvarierade1993/94Underprogram.

ochm.fl. mellan 1 4 %"Läslustan"ellerFilmkrönikan"Nike",gasin som
000100 000-300betydertillgång till Detmedbefolkningen atttv. perso-av

idetutsträckningsärskilt ärIdessai landet stor personerprogram.serner
oftaform,lättareharnås. kulturprogramår Deåldrarna 60över ensomsom

Kontrapunkt ellerKonstfrågan,inbakade,med tävlingsmoment som
iochbefolkningennågon är ännunår ytterligareTillings tilja, procent av

år60tioEn överpublikensäldrelitetgrad denhögre personerprogram. av
Även fårformgivningellerarkitekturdessa enprogram omprogram.ser

befolkningen.istorleksordningpublik i denna
välsynliga ochsintv-tablåer hade kulturprogrammenårenstidigaI de av-

slagsolikakomblandprogrammenochmagasins-Medplats.gränsade pro-
kulturen harJusttill heltgramstoff typvävas program.att ny avensamman

förfå inomplatskommitutsträckningi allt att ny-större ramenennumera
Också iinslag.sistaavrundandeoftahetsprogrammen, morgon-som

sin givnai daganknytning till kulturprogrammaterial medharprogrammen
kvällarnasframför alltförgenomslagetpublikadetMed tankeplats.

infor-spridningseffektinnebäradettatordehuvudnyhetsprogram stor aven
dock.publikutfall saknasUppgifterkultur.mation omom

Text- rv

hörselskadadesochförbättrar dövastödFrån introduceratsha ettatt somsom
tv-utbud harbefintligtdel text-tvfå informationmöjligheter tasamt attatt av

kopplingallmänhetenför helafunktionutnyttjadväl utanspridd ochblivit en
text-tv-sidorna baraUrsprungligen fannsprogramutbudet.ordinarietill det

testbild-pågick underellerprogramverksamhetendåför tittarnatillgängliga
delundertillgängligserviceñnns denna storsändning, avennumeramen

-inte tittar-kompletterandeockså TV41993 sänderSedandygnet. text-tv av
karaktär.stödjande -

genomsnittlig dag ochanvänderbefolkningenUngefär 25 % text-tv enav
utnyttjatbefolkningen60 % text-tv:smånad drygtharunder loppet avav en

dominerar, närmareTelevisionsSverigesAnvändning text-tvtjänster. menav
må-under loppetTV4:stittatharbefolkningen text-tvtredjedel av enaven

få ak-förvanligaste använt attnormalhörande det text-tvär attnad. För man
mån morgondagensnågonoch i tv-program.dagensinformationtuell om

detstöd tillfrämstanvänderHörselhandikappade däremot text-tv som sven-
bland definnsanvändaredagligaandelStörst text-tvprogramutbudet.ska av

ocksåtillgång tillmed60 text-tv%där an-vuxen-döva närmare gruppenav
många i dennalikaNästanvarje dag.varje eller nästandenvänder sig av

iförekommernyheterRapportsdirekttextningutnyttjat denhar somavgrupp
huvudsändningen. 439
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l9.3.2 påTittande grannlands-tv

Grannländemas har aldrig varittv-program programkälla i Sverigestoren
grund geografiska begränsningar. Sedan Finlands TV infördes,av med
redigerade sändningar från bådade finska kanalerna från YLE, kan visserli-

ungefär fjärde svensk någotdel grannländernastagen var av av program,
genomsnittlig dag någondet baraär enstaka befolkningenmen en procent av

använder sig den möjligheten. Inom begränsade språkligasom minoritets-av
naturligtvisär andelen högre. Eftersomavsevärt möjligheten integrupper är

lika spridd hela landet alltsåberoröver möjligheten boendeorten, intemen
i Malmö-området där betingelsema goda språkligaoch deär hindrenens gan-
småska förekommer omfattande gränstittande.ett

Diagram 19.3.4 Andel tittare på svensk oavsett distributionsfonn,tv
grannlands-tv och utländska kanaler på satellit-rv.

Andel befolkningenav
90

:ött-UUöx-x- xx- -cr, ;X-Tv totaltx70 varav.
60 -D-svensk tv
50

satellit-tv/I40 utländska
kanaler30

20 grannlands-tv0
10 /_,u.Z ä.24 t":-:-:"t:0 : : : :.vhomxooo oocho-Nmvl I oo OOOOOO OO® O C O O Oä 3 a os ox ox ax ax o ox ox

O O O C Ch

Källa: Tabell 19.3.4a Tabell 19.3.la

Bara 6 % de boende i Malmö-området hade 1991 sig danskanväntav av
genomsnittlig dag. Detta innebär minskningtv jämfört med årbara 3en en

tidigare då motsvarande andel 11 %. De valmöjligheterna medvar nya
svenskspråkiga i marksändning och via satellit har antagligen redu-program

den andelen ytterligare aktuella uppgifter fördelade påcerat olika delar av-
landet saknas.
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på reklamfinansieradTittandel9.3.3 tv

såväl somsatellitdistribueradmarksändReklamñnansierad television finns
förekommer. Det klartkabeldistribuerade kanaler störstaoch enbartäven ge-

Startår i mark-haft. Efter litetmarkdistribuerade TV4 trögtnomslaget har ett
kanalen, hadeifrån kunde indå långt hela befolkningensändning 1992, ta

nivå Sverigespå undersig1993 etableratunderredan straxenman
År avstånd minskat ytterligarehade detta lillabåda 1994kanaler.Televisions

räckvidd mycketdagligakanalemas nära1995 ligger deoch hösten tre varan-
på någon enskildTV4tittartiden läggsdel ändra och större annanaven

kanal.
år, i mitten 1980-satellit-televisionens förstaunderLokalt kunde avman

engelskspråkiga kana-framför alltförintressemyckettalet, uppmäta ett stort
MusicChannel och Box.Channel, Superler Skysom

alternativ etableradessvenskspråkiga Svensktextadeelleroch medI att
nådde alla kanalerdragningskraft och 1994kanaler sinförlorade dessa utom

eller fjärdebefolkningensvenskspråkiga tillsammans 15 %de fem varav
på allbeslag 8 %tittande ladetillgång satellit-tv och dettatillmed avperson

satellitinneha-dag bland20 minutermindrevilkettittartid änmotsvarar per
TV3främstkanalerna kommermarksändandeEfter de tre som en ge-vama.

befolkningen.19 %ellernår tredje satellitinnehavarenomsnittlig dag avvar
nådde 10 %knapptgenomsnitt under 1994iDärefter följer Femman avsom

Övrigatillgång satellit-tv.tillmedeller 15 %befolkningen sa-av personer
de kan havilket intesmå befolkningennår motsägerdelartellitkanaler attav

intemålgrupper. Aktuella data harrespektivesinapublik inomganska storen
publicerats.

hålla min-iräckvidder börsatellitkanalemasde olikajämförelserI manav
räckviddsmåttetvarförganska mycketpenetration varierarkanalernasattnet

vanligt fö-och hurpopularitet hos tittarnakanalenssammanvägningblir aven
i kabelnäten.rekommande de är
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Diagram 19.3.5 Andel dagliga påtittare fem svenskspråkiga tv-kanaler.

%
100

Iâ:7" år9-14-
z° -n-1524 år

år25-44°

O-45-64 år

år65-A

i J
O O O VON ON O OO.-1 u-r p:

åretFörsta hela med mätmetodny
Källa: Tabell 19.3.5a Tabell 19.3.1a

Lokal-tv kabelkanaleroch

Försök sända lokalt producerad television har gjorts antal platser iatt ett
landet. De finnsnätverken i destörsta storstäderna och beräknartre attman
ungefär miljon1 bostäder sådanaanslutna till och 1992är detsystem var un-
gefär 1,3 miljoner människor de kunde följa dessa lokalaattsom uppgav
sändningar de skulle vilja. I de publikundersökningar genomförtsom som
har emellertid den lokala televisionen mycket blygsamma avtryck. Intesatt

någotvid tillfälle har iandelen befolkningen lokal-tv genomsnitt-settsom en
lig dag överstigit 50 000 Sändningsrätten pådock fördelad olikaärpersoner.
små tillståndsinnehavare i regel inte täcker 100 000-150 000änsom mer

sändningsområden.bostäder sina 1989 fanns tillståndsinnehavare,16 1991
fanns 20 1994 förekom tillstândshavare.och 30 Inledningsvis förekomca
inte för lokala, kabeldistribuerade tv-kanaler vidaresändarätt reklam. Dettaatt

tillåtet, någon registrering behövs inteär och uppskattar attnumera man
landetkommersiella kabelsändningar förekommer 50-tal i Enett orter

särställning intar antal kabeldistribuerade kanaler sänder parallelltett som
antal TV6Z-tv, och TV21. Man räknar med mellan och1ett stort orter att-

1,6 miljoner kan dessa kanaler. Inte heller dessa tv-kanaler harpersoner se
någon publik. tittartidDen kanalernaännu större uppmätt iägnas mäts snarare

sekunder minuter befolkningenutslaget vilket inte hindrar detän kanatt
små tittare lägger relativt mycket tid kanalerna. Z-tv,vara grupper av som

TV6 ocksåTV21 och har satellitdistribution via Sirius-satelliten därnumera

9 SOU 1994:105: Ny lagstiftning radio och Slutbetänkandetv.om av
442 Radiolagsutredningen.
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parabolpaket erbjuds marknadensamlats och skräddarsyttsvenska kanaler ett
Pålågt sikt detta komma öka intressetpris. litet längre kantill relativt attett

hushåll kabelanslutning.i saknarför bl.a. kanaler dedessa som

befolkningsgrupperTv-tittande i olika19.3.4

olika åldrarTv-tittande i

påtalat läsa morgontidningen ellerinväxerVi har tidigare attatt vananman
bild annorlunda. Dettv-tittande dennapå radio. det gäller ärlyssna När är

"slukarål-itv-tittama, skolbarnde flitigastevisserligen de äldsta är mensom
ibland sig. Tidigare ungdomar dentv-tittamaflestadem har de dämäst var

på och med sändningstidema utsträcktsitittade minst atttv, mengrupp som
Övriganågot. ålders-förändratserbjuds har dettakanaleroch mönsternya

i andel tittare.tid stabiltuppvisar mönsteröver ettgrupper

genomsnittlig dag.åldersgrupper19.3.6 Andel olikatv-tittare iDiagram en

%
100
9O /Al.805:Ä"-m::;ø-";E:êEEE;a år9-14

of.° o,700 oo år15-24-nj

år25-44O

----45-64år

år65-A

IClO
-4

l9.3.6aTabellKälla:

tv-tittande mellan och kvinnorSkillnader i män

utsträckning derasi drag ikvinnor tittarMän och tv,stora mensamma
från 1980-talet genomfördesstudie mittenolika. Iprogramval kan avvara en

både och högtrelativt publikhadeanalys stor var upp-program somen av
kvinnor. överaskandevisade sig interespektive Detskattade attmänav

samtidigtprincip olika lika. Omprogrampreferensema i än togmanvar mer

10 Tv-världen verklig-ochPublikens television.U 1988:Abrahamsson B
443Radio/PUB.10 Sverigesdelrapport Rapportheten, nr
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ålderhänsyn till kunde emellertid konstatera skillnaderna i programvalattman
mellan pojkar flickoroch jämförelsevis liten. mångaMan hadevar gemen-

favoriter i programutbudet. Också bland äldre medelålders ochsamma pen-
sionärer fanns antal såväluppskattadesett stort mänprogram som av som
kvinnor. De skillnaderna istörsta programpreferenser fanns mellan ochunga

medelålders repsektive kvinnormän idrott, och teknik för ochmänyngre -
musikunderhållning fiktion med kvinnliga huvudpersoner för kvinnor. Isamt

månviss bådade imöttes action eller skämtprogram.grupperna genrer som

Tv-tittande olika utbildningsgrupperi

Eftersom de äldsta i befolkningen tittar i utsträckning ocksåoch itv stor
regel har lägre utbildningsnivå förvånandedet inte låg-är det deäratten
utbildade i utsträckning och de högutbildadestörst i minst utsträckningsom
tittar lågutbildadeMedan 90 % denärmare genomsnittligtv. sett tvav en
dag andelen 75 % bland de högutbildade.är Programvalet i dragär stora
detsamma.

Tv-tittande andra länderi

flestaI de europeiska länder har den nationella televisionen, liksom radion, en
stark ställning. Televisionen har vanligen daglig räckvidd mellan 70 ochen
90 % befolkningen ioch princip det bara i Irland denär utländska,av som
dvs. brittiska, televisionen har någon månstark ställning. gårI den bildenen

Österrikeocksåigen i Belgien, Luxemburg, och Schweiz där delstoren av
tittartiden läggs angränsande länders Konkurrens till den natio-program.

uppstår såledesnella televisionen då grannländerna erbjuder utbudett
språk.samma

En jämförelse ställningen för public service-företagen 1975 och 1993av
årvisar dessa så1975 i alla länder det dominerande, tvåatt igott som var

tredjedelar länderna det enda, tv-företaget. Därefter har samtligarentav av
public service-företag minskat sin andel tittartiden. Nationella konkurrenterav

public service-uppdrag har tagit del tittarnasöver tid.utan Längststoren av
gåtthar utvecklingen i Grekland år gått frånknappt 20 total publicsom

service-dominans till det offentliga fårtv-bolaget bara 13 % tittartiden.att av
våraI nordiska grannländer har tv-foretagen offentligtmed uppdrag klarat sig

bättre, i Finland redan hade kommersiell konkurrens 1975 harmen som pu-
blic service-företaget tittare sedan de reklamñnansieradetappat programmen
placerades i kanal istället för inplacerade fönsteri i publicatten egen vara
service-kanalema.
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1 9 3 Tittarsituationen5. .

tider på dygnetTittande olika

Inledningsvis tv-tittande kvällsaktivitet och det i princip medvar en ren var
"Halvsju" den tidiga kvällen mutades in forinförandet programmet somav

förekommer mätbart tv-tittande i princip mellan klockantv-tittande. I dag ett
långtpå till in tittandet sker fortfa-natten, merpartenmen avsex morgonen

pårande kvällstid.
lanserades 1993 har genomsnittlig publik under sänd-Frukost-tv som en

nårpåning 3 befolkningen. Under loppet sändning% av av morgonpro-ca
gångnågonfler inne och tittar och ungefär tiondedock ärgrammen som var

någonting under morgontirnmarna.befolkningen tittari tvperson

Tittarbeteende

vår odelade uppmärksamhet och deUrsprungligen vi tv-apparaten pro-gav
också förutsättning.sändes ofta uppbyggda med denna Närvargram som

sändningstid till i första hand tidig kvällstid intro-televisionen utvidgade sin
också tydlig magasinskaraktärducerades hadesortsen ny program som en

åtskildafrån soffprograrmnen. takt medvarandra inslag de s.k. Imed att tv--
först morgontiden veckosluten och sedansedan kommit täckautbudet att

också sig radions uppläggning ifrukosttid vardagar1993 närmar man
visade undersökningprogramutbudet. Redan 1980vissa delar när-attav en

till sitt tv-tittande och vidtittarna hade bredvidsysslor40 % en upp-avmare
såliten ökning skett 44 tittarnarepning studien 1989 hade %att avenav

tittandet.någotgenomsnittligt sysslade med parallellt medannatett program
frånräknas tittarna sysslarOm kaffedrickning det 25 % medvar av som an-

påberoende och tidpunkt.Bredvidsysslorna växlade programtypnat.
många läser tidningen parallellt med deExempelvis kan nämnas att att ser ny-

visadekoncentrerade publiken i denna under-hetsprogram Dentv. mest
samtidigt.bioñlmen bara 13 % publiken sysslade medsökning där annatav

ekonomi19.4 Televisionens

för public service-18 har vi i diagram 18.4.1 illustrerat kostnadernaI kapitel
framgår kraftigtkostnaderna for television har ökatverksamheten. Där att un-

Ökadfast penningvärde. sändningstid och utökadder 1990-talet uttryckt i
främsta förklaringarna till kostnaderna stigit med 50 %nyhetsservice deär ca

1980-talet.sedan mitten av

H bredvidsysslor och1989: sällskap,Gahlin A Tittarsituationen om upp-- 445Radio/PUB.framför Rapport 16 Sverigesmärksamhet tv:n. nr
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Bl.a. i syfte förstärka ekonomin har Sveriges Television sedan 1991att
förmedla sponsringsbudskaprätt vederlag. Betydelsen dennaatt mot av

årsberättelsenintäktskälla enligt den fortfarandeär tämligen blygsamsenaste
miljonerknappt 20 kronor och försäljningen visningsrätter till andraav- -

såtv-företag länge källa till kompletterande intäkter.är än störreen
Programförsäljningen företaget gånger så inkomster.än storager mer sex
Företaget köper dock programrättigheter för något större änen summa man
säljer för.

sammansättningen kostnaderna för programföretaget Sveriges Tele-av
20-årsperiodensvision förändratshar tid. I början gick hälftenöver ca av

kostnaderna till personalens löner och 15 till kostnader% för med-ca
verkande upphovsrättsersättningar.och Personalens andel kostnadernaav
hade 1994 minskat till drygt tredjedel kostnaderna medan medverkan-en av
dekostnaderna inklusive utläggningar och samproduktioner tarsnarast en

anspråk årdel i för 20 sedan.större änav resurserna
finnsI Sverige visserligen marksändandeendast reklamñnansierad tv-en

kanal, satellitdistribuerade påtv-kanaler med och delar denäven ärmen sven-
svenskspråkigaska reklamkakan. Enligt beräkningar de tv-kana-omsatte tre

tillsammans 2,5 miljarderlerna kronor under 1994. Närmare 60 %närmare
fårdessa intäkter kom TV4 till del enligt bedömningarna medan TV3av ca

30 % och Femman 10 %.

19.5 Sammanfattande iakttagelser

karaktäriseras utbudssidan mycket snabb tillväxtTv-systemet ka-av en av
naler sedan slutet 1980-talet tillkomsten möjligheter överföraattav genom av

hälften invånaretv-signal via satellit i kombination med landetsnärmareatt av
tillgång sändningarñck till dessa tack rask utbyggnad kabelnätet.envare av

årensEfter de första intresse för det utländska utbudet stabilise-stora nya
befolkningenrades bilden tittarperspektiv till till sig de svensk-att togur

språkiga/svensktextade övrigakanalerna, medan de tillsammans delar ett
måttligt tv-tittande. Ungefär fjärde med möjlighetganska attvar person se

någonsatellitprogram har tittat alla de kanaler erbjuds medan när-av som
någon Publicde svenska kanalerna. service-televi-80 % settmare av

hårdbehålla stark ställning konkurrens ochsionen har lyckats trotsen man
publikmålennår varje del befolkningendag även ett attstor om aven av -

också få uppfylls varje dag.hälften all tittarnas tid -inteav
tillvisat sig ha stabila och utbudet expanderatTv-tittarna har trots attvanor

imed tydlig tittarkurvan undertider dygnet har mönstret toppennya
bestått. tiderna samlar visserligen liten publik, intekvällstid De "nya en men

överstiger tv-tittare 10 % sig vardag el-förrän efter klockan 16 andelen vare
ler helgdag.446
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Även såi regel inte har publikerde enskilda storaprogrammenom -
många publik smala bl.a.i dag knappt mätbar harhar programprogram en -

kulturområdet litet publik under perioden. Detförlorat relativt stora pu-
då välja introduceradesmöjligheten huvudblikbortfallet skedde överatt taget

utbildningsmässigtroll geografiskt ochhar bevaratmed TV2. Tv en som
komplementviktigt till det "le-därigenomjämlik kulturspridare och utgör ett

kulturlivet.vande"
tillgängliga ökar finns det tendens tillantalet kanalertakt medI attatt en

i samhälls- och kulturliv för-för vidga deltagandetelevisionens betydelse att
ändras. publiken till radion i taktPå utvecklingen delatsätt som uppsamma

olika kanalergruppering tittarevalfrihet sker motsvarandemed ökad av
kanske ellerpubliker till s.k. smala 2och Men ävenprogramtyper. program -

publik jämför med alternativabefolkningen3 % är stor om manenav-
programstoff.nå krävandemed litetvägar ut ettatt mer

många kulturarbetareockså arbetsmarknad forkompletterandeTv utgör en
ocksåupprätthåller färdigheterna iproduktionenoch den ettmanegnagenom

utbildningsinstitution forinformelloch fungerarhantverksyrkenantal som en
sceniskt verksamma.många olika yrkesgrupper ärsom

12 Almqvist WiksellCommon of Practices.1994: The MostReimer B
447International.





kulturområdetutbildning20 Högre

arbetsområdeKultursektom inbegriper rad kunskaps-är ett stor som en
områden. särskild betydelse kulturpolitisktAv perspektiv deärettur
konstnärliga utbildningarna, utbildningar för förmedlare och administratörer,

vårdandemed och bevarande uppgifter inom kulturområdet,personer
medieområdetutbildningar inom utbildningar för personal harsamt ettsom

samhällsområdenkulturansvar inom andra lärare och förskolelärare. Vit.ex
fåtthar inte haft möjlighet studera alla dessa utbildningar göraatt utan ett

kulturområdetsmindre urval med särskild anknytning till förmedlade för-och
delar. Vi har valt koncentrera på bibliotekarieutbildningen,valtande att ut-oss

kulturvetenskapligabildningar för kulturmiljövård och arkiv desamtmuseer,
utbildningsprogrammen.

konstområdeUtbildningsmöjlighetema inom respektive har översiktligt
6-15.behandlats i kapitel

högskoleutbildning gäller i dagFör all att

högskoleutbildning i formall grundläggande bedrivs kursersav om-
studentens val kombineras tillgenom en examen,

universitet och högskolor själva kan besluta inrättandetom av-
sammanhållna program

de utbildningar vi behandlar gällerFör att

Borås,utbildning för bibliotekarier finns Umeåi Lund, ochl
Uppsala,

sammanhållet utbildningsprogram för museiarbete och kultur-ett
Umeå,miljövård ocksåfinns i kortare kurser i museikunskap finns

ii Lund och Stockholm,
kulturmiljövårdvid institutionen för vid Göteborgs universitet

finns utbildningsprogram för bebyggelseantikvarier ochlängre
ocksåkonservatorer. Där finns möjlighet läsa museivetenskap,att

gårarkivkunskap enstaka kurs i Härnösand/Sundsvall,läsaatt som-
Karlstad och Stockholm,
kulturvetenskapliga utbildningsprogram med lite olika utfomming
finns vid flertal universitet och högskolor i landet. Vidett runtom

ocksåUmeå finns utbildning i kulturadministration.universitet en

449
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Bibliotekarieutbildningen20.1

gjortutpräglat informationssamhälle har kraven biblioteka-Ett allt attmer
Ämnetåren. biblioteks- informations-under de 20 ochrierna har ökat senaste

ocksåtill betydelse utanförhar utvecklatsvetenskap ämne ärett eget som av
biblioteksvärlden.

År tvåårig bibliotekarieutbildning vid Biblioteks-inrättades1972 en
Borås enda utbildningsanstalten föri och fram till 1993 det denhögskolan var

utbildningsmöjligheter kommit ii landet. Sedan dess har tillbibliotekarier
pågår förUmeå Vid Uppsala universitet förberedelser utbild-och Lund. en

bibliotekarieutbildninghösten 1995. Planer harning planeras starta ensom
Borås ocksåi bedriverLinköping. Bibliotekshögskolandiskuterats iäven

distansundervisning i bl.a. Stockholm.
Boråsi började sin verksamhet har detBibliotekshögskolanSedan genom-

innehållutbildningensutredningar och utvärderingar där ochförts antal ut-ett
haft i uppdrag utbildningen hardiskuterats. Defornming har överatt sesom

innehåll.både tidigareuppläggning och dess Denvarit kritiska dess motmot
bådefrånockså kritik studenter ochhel delutbildningen fick ta emot en

På flera punkter kritiken enhällig.fältet.bibliotekarier verksamma ute var
låg, utvecklingenUtbildningsnivån den följde inte medför och utevar

biblioteken.
frambibliotekarierna förde gälldeyrkesverksammakritik deDen som

mångskiftandedåligt anpassad till de kravutbildningenhuvudsakligen att var
utbildningen under deställde. förändringar iyrkeslivet De ägtsom rumsom

mångt kritik fördes fram.åren varit deni och mycketharsenaste somsvar
fråganlång grundläggande motsättning i utbild-tid fanns detUnder omen

hantverksinriktad yrkesutbildningutformadningen borde som en mervara
återkommande frågateoretisk änmesutbildning. Eneller var omannanen mer
bibliotek eller generell.skräddarsys för olikautbildningen borde typer varaav

påpekades också i flera deforskningsanknytningUtbildningens brist av
utredning med uppgiftgenomfördes. Efter förslagstudier att ut-enavsom

för grundutbildningenför forskningskontaktförutsättningarnareda grun-en
universitetbiblioteksforskning vid Göteborgsför1987 Centrumdades ett

inforrnationsveten-biblioteks- ochforskarutbildning iVid startadecentret en
år professur idet inrättatsunder har änmet.skap och ensenare

universitetsdisciplinetablerainitiera forskning ochAktivt arbete för att en
hållandra i landet, bl.a.området forskningscentraskapatinom har även

Linköpings universitet,Umeå LIBLAB viduniversitet,INFORSK vid av-
universitet och vid Lunds uni-UppsalaLitteratursociologi viddelningen för

bibliotekshistoria.ochprofessur i bok-versitet en
UHÃÅr högskoleämbetet iUniversitets- ochregeringen1989 upp-gav

genomföras fri-skullebibliotekarielinjen. Uppdragetdrag överatt enavse

UHÃ-rapport1 1986:1.bibliotekarielinjen.450 Forskningsanknytning av
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stående utveckla idéer hur skulle kunna förbättraskulle omgrupp som man
årEfter publicerade fakta- och idé-utbildningen. översynsgruppenett enpar

för diskussion förslag syftadeskrift rad preliminära och avseddamed somen
bibliotekarieutbildningen.2till radikal förändring aven

remissmaterialet och kompletterande överläggningar utgjordeIdéskriften,
rekommendationer presenterades iför de förslag ochunderlaget som

slutrapport genomgripande förändringar.föreslogs radDär om engruppens
beståfortsättningsvis kärna sedanUtbildningen borde av en gemensam som

Undervisningen skullekompletteras med specialkurser.skulle vara mer pro-
bestå föreslogsjälvstudier i högre grad tidigare. Manblematiserad och änav

också flera utbildningsorter.utbildningen skulle spridas tillatt
förändringar kom genomföras. Vid införandet den hög-Dessa att av nya

utbildningsprogram för bibliotekarierskolereforrnen startades snabbt nya
hållflera i landet.

Borås, Umeåfinns och harbibliotekarieutbildningar i dag i LundDe som
gårutvecklingen alltmer forsk-övergripandemycket Den motgemensamt. en

fråntill skillnad denkärna,utbildning medningsanknuten en gemensam
med olika inriktningarpräglades fardighetsträningtidigare strukturen avsom

iför olika bibliotek.typer av
frånBoråsi till skillnad denutbildningarna inklusive denDe ärnya

påbyggnadsutbildning-yrkesutbildningarbibliotekarielinjen intetidigare utan
till magister-informationsvetenskap lederbiblioteks- ochi ämnet som enar

förMålet förbereda studenternaför utbildningarna är att en pro-examen.
gedigen teoretisk ochdemfessionell yrkesverksamhet attgenom ge en

innehållerstå på. studier iutbildningsplanemametodologisk grund Allaatt
de olikafunktion i samhället. Där diskuterasbibliotekens roll och typerna av

förhållande information.till kunskap ocholika människorsbibliotek och
vidareutbildning inom biblioteks-akademisk fortbildning ochUtbudet av

informationsområdet fortbildningskurser före-ganska litet. Enstakaoch är
Borås.Umeå ochkommer i

förinformationsvetenskap finnsi biblioteks- ochForskarutbildning
Göteborgsför biblioteksforskning vidvid Centrumnärvarande endast

forskning inom biblioteksverksamhetenytterligareuniversitet. Behovet av
bedöms stort.som

på 1970-taletfrån bibliotekarielinjen i mittenexamineradeAntalet var
år.till 200årligen, minskade under 1980-talet330 stycken ca permenca

påbörjat utbildningar efterolikastudenteruppföljningarSCB gör av som
Examensfrekvensenellerår de tagitantal förvisst attett om examense

förhållandevis nybörjarna 1981/82-hög. Blandbibliotekarielinjen har varit
någotår. Examinationenefter femtill examineradel987/88 82 90 % varvar

2 UHÄ-rapportbibliotekarieutbildning 1991:1.Förnyad
3 UHÄ-rapport 451framtiden 1991:17.Bibliotekarieutbildningen i
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lägre bland kvinnor bland Bibliotekarieutbildningenän män. mycketär
frånkvinnodominerad, 75 % de examinerade utbildningen kvinnor.ärca av

20.2 Utbildning för museiarbete kulturmiljövårdoch

Utbildningsmöjlighetema för museipersonal har under de åren20senaste
diskuterats flitigt givitoch upphov till rad undersökningar och rapporter.en

1970-talet konstateradeI slutet UMUS-utredningen det behövdesattav en
påbyggnadskurs efterpraktisk akademisk grundutbildning för mötaatt renten

behovyrkesbetonade inom museiväsendet.
utbildningsbehovkultumiinnesvårdensEn utredning behandladesenare

konstaterades den bebyggelseantikvariskaDär utbildningen tillsammansatt
områdetsmed kulturvetarlinjen utgjorde förbra bas behov. Dessa linjeren

enstakabehövde dock kompletteras med kurser.ett system av
Efter förslag konservatorsutredningen etablerades grundutbildningav en

Sverige.5för i utredningens förslag förlades utbildningenkonservatorer I till
efterStockholm, remissbehandling lokaliserades den till Göteborg.men

1987.6fort- och vidareutbildningMuseitjänstemärmens behov utreddesav
bådekonstaterade det fanns behov utbildning iUtredaren allmännaatt av

museiärnnen och museispecifika utredningen föreslogsIämnen. attmer en
för fort- vidareutbildning för museipersonal skulle bildasenhet och i Kalmar

Fortbildning för journalister förebild. Remissvarenmed FOJO all-som var
positiva till utredarens forslag, det kom inte genomföras.mänt attmen

Frågan ocksåutbildning för museipersonal diskuterades i musei-om
betänkande.7 utbildningsfråganutredningens Där framhölls inom musei-att
många långvärlden diskussioner under tid inte lyckats komma tilltrots en

tillfredsställande lösning. Museiutredningen konstaterar de ämnenatt som av
tradition meriterande för anställning vid kulturhistoriskaansetts attnog ge

konstmuseer konsthistoria, etnologi, arkeologioch och demuseer som- -
grundexamen,flesta har i sin inte räcker.i museisystemet De anställda bör

innehållerutbildning kunskaper institutionhaäven museetsom om somen
och vilka förväntningar samhället har museerna.

fåocksåMuseiutredningen konstaterade det fanns för utbildnings-att
möjligheter för dem ska arbeta med förmedlande verksam-som museernas

ettåriganfördes borde finnas kompletterandeheter. I betänkandet detatt en
form mastersutbildning för möjlighetmuseologisk utbildning i att geav en en

4 RAÄUtredning utbildningen kulturminnesvårdens ansvarsområdeinomom
1981:1.Rapport

5 1981:22:DsU Konservatorn i centrum.
6 vidareutbildning; påMuseiansrälldas fortbildning och konkurser högskole-

nivå 1989:1.UHA-rapport
7452 bildning. Museiutredningen.SOU 1994:51: Minne och Betänkande av
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museologiska kunskaperna saknades hostillägna sig de nödvändigaatt som
många museianställda.

utbildning har bidragitmuseitjänstemännens behovEn aktiv debatt om av
kulturmiljövårdområdetinom ochtill utbildningsmöjligheternaatt museum

grundutbildningsnivåår, både och för fort- ochhar undervuxit senare
År samrådsgrupp förbildades SUM, Museernasvidareutbildning. 1992 ut-

förbildningsfrågor, för utbildningsmöjlighetema landetsattsvarar mu-som
katalog distribuerasihop och iseipersonal samlas presenteras som genomen

universitet och hög-museiföreningen. UtbildningsanordnareSvenska är
profilprojekt mfl.publik- ochskolor, och Länsmuseemasmuseer

finns i dag möjlighet hela utbild-landets universitetVid flera attav
museiverksamhetmed inriktningeller läsa enstaka kurserningsprogram mot

innehåller bådekulturmiljövård. ochdessa yrkesinriktadeVissaoch ärav mer
teoretiskt inriktadepraktiska färdigheter, medan andrateoretiska och är mer

påbyggnadstyp.kurser av
Umeå från börjaninrättades i 1981 hadekulturvetarlinjeDen ensom

Årkulturvårdande verksamhet. 1986 grundadesochinriktning mot museer
Umeå föruniversitet, vilkeninstitutionen för museologi vid övertog ansvaret

omforrnades utbildningen tillavveckladesutbildningen. När linjesystemet ett
kulturmiljövård. i museologiKursernamuseiverksamhet ochförprogram

ocksågår läsainnehåller både praktiska kunskaper ochteoretiska och att som
fristående till 80kurser poäng.upp

fortbildningskursermitt raderbjuder sedan 1980-taletsInstitutionen en
Yrkesverksammabehandlar förrnedlingsaspekten.framför allt personersom

distans.delta i dessa kurserhar möjlighet attute museerna
erbjuder sedan 1978kulturvård universitetför vid GöteborgsInstitutionen

1985bebyggelseantikvarier och etable-utbildning förSveriges enda samlade
Utbildning-konservatorprogrammet.konservatorlinje numerarades där en

både forskningsförberedan-treåriga, yrkes- ochtvärvetenskapliga ochärarna
innefattarinnehåller såväl praktiska och bl.a.teoretiskade. De momentsom

kulturvårdens verksamhetsfält och samhälleligadiskussioner synsätt,om
kulturvårdensinnehåller lag-kunskaperUtbildningarnabetydelse. även om

kulturproduktersprida kunskappraxis dess uppgiftstiftning och attsamt om
bebyggelserniljöer.och

också museivetenskapmöjlighet läsauniversitet finnsVid Göteborgs att
forskarutbildningbörjanmagisternivå. sedan 1990-taletsUniversitetet ger

kulturvård. för närvarandeämnesområdet professurEninom samlade ärdet
forskarutbild-långsiktig stabilitetvilketinrättande kommerunder att ge

distanskurser för yrkes-kulturvård erbjuderInstitutionen för ävenningen.
kulturvård musei-ochspecialkurser ifrämst i formverksamma avpersoner,

vetenskap.
startade höstenuniversitetvid Lundsför kulturvetenskapVid institutionen

elleravslutningtänktmuseikunskap. Kurseni1994 kurs är som enen
453
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komplettering till akademiska företrädesvis humanistiska studier. Den ska
förbereda för yrkesverksamhet inom museisektorn och därmed underlätta för
humanistiska studenters inträde arbetsmarknaden.

I Stockholm kan studera museikunskap både fristående kurs ochman som
tillämpningsstudium inom kulturvetarlinjen. De flesta söker till kur-som som

påbyggnadsutbildning.den En del studenter arbetar redansen ser som en ute
och läser kursen teoretiskt komplement.ettmuseum som

Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet kurs iger en
kulturmiljövård både friståendekan läsas kurs eller inom kultur-som som

och samhällsplanerarprogrammen. Kursen yrkesinriktadvetar- är och har
mål förbereda de studerande för olika arbetsuppgifter inom kultur-attsom

rniljövårdens område.
Institutioner för arkeologi finns vid universiteten i Göteborg, Lund,

UmeåStockholm, någraoch Uppsala. Vid ytterligare högskolor bedrivs viss
kursverksan1het i arkeologi.

Högskolan Gotland erbjuder utbildning i byggnadsrestaurering ochen
kulturmiljövård vilken fristående ocksåkurs och där finns möjlig-ges som
heten läsa kurs kulturarv och samhälle". Tyngdpunkten i kursen liggeratt en
på vårlevandegöra historia olika och vänder sig till inomatt sätt, personer

kommunal och statlig planering, hembygdsrörelsen och turist-museer,
sektorn.

dessaUtöver utbildningsmöjligheter erbjuder institutionen för slöjd vid
Linköpings universitet fempoängskurs i utställningskunskap i samarbeteen

Riksutställningar. Måletmed för kursen reflekterande förhåll-är att ettge
ningssätt till utställningen medium och kunskaper färdigheterochsom ge av
betydelse för utställningsarbete.

årenUnder de tjugo har museivetenskap/museologi utvecklats tillsenaste
vetenskapligt med forskningämne och adjungerad professurett haregen en

inrättats i Umeå.
Eftersom för museiverksamhet kulturrniljövårdoch Umeåiprogrammet

många årunder inriktning gårinom kulturvetarlinjen studentantal ochvar en
examination för linjen inte urskilja i SCB:s siffror.att

bebyggelseantikvariskaDen utbildningen och konservatorlinjen finns dock
med i den tillgängliga statistiken. Bebyggelseantikvariska linjen hade ett
ökande antal studerande inom utbildningen årenunder de första och antalet

frånexaminerade år.linjen har ökat för varje Andelen frånexamineratssom
årutbildningen efter sju låg bådedock mycket bland dem börjadevar som

år1981/82 och Bland dem hade börjat utbildningen 1981/82tre senare. som
år.hade ingen tagit efter fem årEfter elva hade endast 8 % examine-examen

från linjen. påbörjadeAv dem utbildningen 1985 hade 17 % tagitrats som
från årlinjen 1992. En lika andel, 13 %, hade vidnästan storexamen samma

fråntid examinerats någon linje, medan 57 % inte någonhade avslutatannan
lågaEtt skälen till den examinationsfrekvensen inom linjen är attexamen. av
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Många genomgårexamensarbete. iinte avslutar sittdel studenternastoren av
de inteavslutat examensarbete kommerutbildningen,princip hela utanmen

år vidtagit vissa förändringar iharmed i statistiken. Under ut-mansenare
såframtiden. delundvika dessa problem i Attbildningen för storatt en av

få inteavslutad tyderlyckas arbetestudenterna avnämarnaattutan examen
nödvändigt krav för anställning.den ettanser vara

påbörjat konservatorlinjen 1985 exami-årEfter sju hade 36 % de somav
Samtliga kvinnor.nerats. var

både utbildningen ochbebyggelseantikvariskaminnetbör ha iMan att
förhållan-vilketantal studenterkonservatorlinjen har begränsat gör att ettett

examinationssiffroma.förhar betydelseantal elevers beteendedevis litet stor

arkivtjUtbildning för20.3 änstemän

arkiven.för Deför arkivarier inomägde utbildningenLänge ramen ny-rum
sinaför kunna sköta arbets-skolning de behövdefick denanställda där att

emellertidinstitutionerna harför arkivarier utanförUtbildninguppgifter.
år.funnits i 20drygt

omgångar iutreddes i fleraarkivtjänstemänFrågan utbildning förom
;wrkesinriktadutformadesenligt förslag dessabörjan 1970-talet och enav

komuniversitet 1973. Kursenvid Stockholmsarkivkunskap20 poängskurs i
årens vidare.lopp byggasunder att ut

År i anslut-betänkande därarkivutredningen sittöverlämnade1988 man
utbildningsinsat-ocksåarbetsfáltet drog slutsatsentill analysenning attav

området grundläggandeFörändringarförstärkas inombehövde avserna
krav utbild-framtidanaturligt till diskussionerför arkiv ledderegler om

för arkivtjänstemän.ningen
UHÄ samråd Riksarkivetmedefter1989 i uppdragRegeringen attgav

fort- och vida-grundutbildning ochbeträffandeförändringarlämna förslag
utbudetfram tillUtredningen komför arkivtjänstemän.reutbildning att av

fler studieplatserborde öka,arkivtjänstemängrundutbildning för blivande
Högskolanspridas till fleraåstadkommas utbildningen bordeochborde orter.

hade yrkes-för redanlämplig utbildning demerbjudaborde dessutom som
ocksåpåpekades viktenutredningen ämneterfarenhet. Iutbildning och attav

fördjupning. Ibredd ochmöjligheter tillvetenskaplig grund ochhade gaven
utgångspunkt ochockså forskningbetydelsenframhöllsutredningen somav

arkivvetenskapområdet. Internationelltutbildningen inomstöd för er-envar
bedrevs iforskningarkivvetenskapligadendisciplin, medankänd som

egentligt forum.förhållandevis ochbegränsadSverige utanvar

8 Öppenhet Betänkandesamhället.rollarkivensoch minneSOU 1988:11: - 455Arkivutredningen.av
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I dag finns utbildningar i arkivkunskap flera håll i landet. Utöver de ut-
bildningar nedan finns vilande utbildningäven ipresenterassom en
Göteborg. I Stockholm, Härnösand ståroch Karlstad högskolan som arran-

medan utbildningen degör, andra samarbete med arkiv-ärorterna ett
institutionerna respektive ort.

Vid Högskolan i Karlstad finns ikurs arkivkunskap syftar till atten som
grundläggande kunskaper i arkivteori, arkivlagstiftning, modern doku-ge

arkivvårdmenthanteringsteknik, praktisk m.m.
Historiska institutionen vid Lunds universitet i samarbete med lands-ger

arkivet i yrkesförberedande friståendeLund kurs i arkivkunskap. För till-en
tillträde kursen krävs genomförda år.högskolestudier minst treom

Vid Mitthögskolan i Härnösand/Sundsvall kurser i arkivkunskap ochges
dokumenthantering till 60 årUnder harpoäng. studentprofilenupp senare
kursen till viss del ändrats. Tidigare bestod studenterna huvudsakligen av
yrkesverksamma arkivtjänstemän, dokumentalister, museitjänstemän och

årbibliotekarier, under har antalet studenter yrkes-utanmen senare yngre
erfarenhet ökat. I framtiden vill utveckling arkivkunskapmotman se en som

vetenskaplig disciplin med möjligheter till forskarutbildning i ämnet.en egen
gårVid Stockholms universitet det läsa till 60 i arkivkun-poängatt upp

friståendeskap. Kursen kan läsas kurs tillämpningsstudiumellersom som
inom kulturvetarlinjen. För tillträde till kursen krävs 80 högskole-poängs

60studier, med fördjupning i Yrkesverksammapoäng ämne.ett personer
inom arkivsektom fåkan tillträde till kurserna de inte har studeratäven om
tidigare. Tendenser teoretisk utbildning med mindre praktikmot en mer

också,märks i Stockholm det inte lika märkbart där vidäven ärom som
Mitthögskolan.

gårEftersom det endast studera arkivkunskap ingårenstaka kursatt som
antalet studerande och examinerade inte i SCB:s uppföljningsstatistik.

20.4 Kulturvetenskapliga utbildningsprogram

Kulturvetarlinjen, till början hette Kultur-kommunikationslinjen, kornsom en
till i slutet 1970-talet vid antal högskolor och universitet iett runtomav

frånlandet. Linjen kom redan början utformas håll,lite olika olikaatt men
grundstrukturen i princip densamma. Utbildningen började medvar en

följdesbaskurs ämnesstudier och avslutades med till-gemensam som av en
lämpningstermin vanligen åttainnehöll praktikperiod minstsom en om

obligatoriskaveckor. Den delen utbildningen bestod i flertalet fallav av en
rad i kulturpolitik,kortare kurser sociologi och etnologi. Möjligheterna till

genomgåendefördjupning förekom inom för Någonämnesstudiema.ramen
fördjupning i kulturpolitik eller kultursociologi förekom inte.
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Sedan utbildningslinjen ståndkom till har ingen utvärderingstörre ut-av
bildningen gjorts, flertal mindre uppföljningar har genomförtsett vidmen

landetuniversitet hålloch högskolor olika i Uppföljningarna har haft
utgångspunkter,olika syften och vissa har undersökt det antalet studie-stora

avbrott och studieförseningar inom linjen, medan andra har inriktat sig att
undersöka vad hänt med avslutat utbildningen. En del harsom personer som
undersökt studenternas utbildningen förhållandei till den sysselsätt-syn

fåttning efterde avslutade studier. Antalet uppföljningar kan i sig ettses som
påtecken upplevt utbildningarna inte fullt de förvänt-att att motsvaratman

ningar haft.man
Eftersom de olika uppföljningama utgångspunkterhar haft olika och dess-

utbildningarstuderat vid olika utbildningsanstalter de inte jämförbara.utom är
Man kan dock i flera dem drag.av se gemensamma

Trots de flesta undersökningarna redovisar studenterna nöjda medatt äratt
utbildningen och studenterna överlag sig ha haft den denärnyttaanser av
sökt anställning kan utläsa viss samstämmig kritik utbildningen.motman

återkommandeFlera drag kan iakttas det gäller studieförseningarnär och
studieavbrott.

mångaI undersökningarna diskuteras huruvida de avslutat utbild-somav
fåttningen har adekvat sysselsättning. Stor betydelse i detta harresonemang

frågan hur definierar adekvat sysselsättning och vilka yrkesgrupperom man
Påräknar till kultursektorn. denna punkt skiljer sig de olika undersök-man

ningarna från varandra. Vissa har sig relativt definition,använt snävav en
medan andra har givit begreppet adekvat sysselsättning vidare betydelse.en
Överlag del fåttstudenterna har adekvat sysselsätt-att storanser man en av
ning efter avslutade studier.

En anmärkningsvärt del dem har studerat kulturvetarlinjenstor av som
har fortsatt efterstudera de har avslutat eller avbrutit sina studier på lin-att att
jen. I flera undersökningar hälften tillfrågadedenämns änatt mer av perso-

har valt studera vidare. En del har valt fördjupa sina kunskaper iatt attnerna
sitt huvudämne, flestade har valt bredda sina kunskaper antingenattmen
inom humaniora eller inom områdenandra informationsvetenskap,data,som
statsvetenskap, företagsekonomi, juridik eller pedagogik.

litenEndast del kulturvetarstudentema avslutar utbildningen inomen av
föreskriven tid. Det skiljer studieavbrotten frånkulturvetarlinjensom av-
brott andra linjer relativt förhållan-avbryter studiernaär att storen grupp
devis hälftenNästan dem väljer avbryta, väljer hoppasent. att attav som av

förhållandedet endast eller terminernär kvar. Detta ovanligtär äretten par

9 Göteborgs universitet 1994, Högskolan i Karlstad 1988, Linköpings uni-
versitet 1984, Lunds universitet 1990, Stockholms universitet 1986, 1988,

universitetUppsala 1986, 1991.
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ämnesområdetutbildningslinjer, vanligare inom det humanistiskaandra men
sådant.som

studieförseningar resultatet komplext samspelStudieavbrott eller är ettav
faktorer och beror den enskildes beslut i bestämdmellan flera ytterst en

återkommande i undersökningarfinns dock rad desituation. Det svar somen
inomkartlägga orsakerna till den andelen avbrottsärskilt har försökt att stora

linjen.
många får anställning sina praktik-anledningarnaEn attanses varaav

återvänder attför avsluta sina studier. Enaldrigoch därigenomplatser annan
till förseningar och avbrottförekommande anledningvanligt även är

särskilt inom vissauppsatsarbetet. vanligt, C-med Det ämnen,problem är att
ståranspråk termin till förfogande. Dentid i denänuppsatsen tar sommer

vissa fallförsening just detta. I kananledningen tillvanligaste uppges vara
helt avbryter sina studier.uppsatsarbetetmedproblem göra att personen

mångaförklarar dettaligger i utbildningenEftersom attsentuppsatsen
terminer.efter fem ellerstudiernaavbryter sex

dåligafrån utsik-utbildningen deorsak till avhoppEn uppges varaannan
erhållaSvårigheterna anställning verkararbetsmarknaden. attterna av-

inriktningmånga därför väljer medförskräckande tryggareen annansom
låga ocksålåga löneläge ioch sektornsUtbildningens nämnsframtid. status

anledning till studieavbrott.flera fall som
påbörjatocksåframhålls del studenterundersökningarnaI att somen

någonkomma inkulturvetarlinjen gjort det istudier väntan att annan
påpekas linjen slags "väntrum" och detfallutbildningslinje. I flera är ettatt

sådana studiernisslyckande.framhålls i fall inte böravbrott ettatt ett ses som
utbildningen givit dem bra grundharstudenternaflestaDe attatt enuppger

förhållningssätt brapå, fått allmänbildning, kritisktstå godde har samtett en
undersökningar praktikenallakulturvetenskaplig bakgrund. I nämns som

kunna förbättras.utbildningen skullenågot flesta dockpositivt. De attanser
administration, ekonomi och budget,håll iPå efterlyses kunskaperflera mer

flesta sig saknadevilket kunskaperarkivkunskap, närdata och är ansersom
önskemålförekommandearbetslivet. Andra vanligti ärde kommer ut mer

Påinformationsteknik.utställningsteknik ochfärdighetsträning i t.ex. mer
kulturpolitik.också ihåll ökade kunskaperbehovetflera nämns av

önskemål utbildningbehov iallas ochsvårigheterna tillfredsställaatt en
arbetsfält iså många heterogenttill och nämnsvänder sig sättett stortsom

utbild-bör skräddarsyfördetta talarVissaflera studierna. attatt mananserav
inriktningar.ningen för olika

omformats tillkulturvetarlinjenavskaffande harlinjesystemetsSedan
Påhögskolor. olikauniversitet ochvid flertalkulturvetenskapliga ettprogram

På hållvissamagisterexamen. haroch/ellerkandidat-,håll högskole-,erbjuds
fristående tillsammans med andrakurserochavskaffatslinjen ersatts somav

kulturvetar-inom den tidigareLiksomtillkombineraskanämnen en examen.
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linjen har hållstudenterna de flesta möjligheter välja inriktning.stora att
Huvudämnesstudierna väljs vanligen fritt inom humaniora.

Utbildningsprogram med kulturvetenskaplig inriktning finns för närvaran-
de vid Högskolan i Gävle/Sandviken, Göteborgs universitetet, Högskolan i
Karlstad, Linköpings universitet, Lunds universitetet, Stockholms universite-

Örebro.Uppsala universitet och Högskolan i Vid Högskolan Falunl-tet,
Borlänge utbildning med kulturvetenskaplig inriktningär under uppbygg-en
nad.

UmeåKulturvetarlinjen i frånhade, tidigare beskrivits, början in-som en
påriktning museologi och omformades till för museiarbete ochett program

kulturmiljövård. Umeå ocksåI finns påbyggnadsutbildning i kultur-en
administration.

flestaDe kulturvetarprogram inleds med varpåbaskurs, deten gemensam
följer ämnesstudier och avslutande tillämpningskurs. De inledandeen
studierna vanligen kulturhistorisk översikt, där begreppen kulturägnas en

utbildningarnasamhälleoch diskuteras. Gemensamt för de syftar tillatt att
kulturvetenskapligt perspektiv och utveckla studenternas kritiskaett attge

genomgåendetänkande. Studier i kultursociologi och kultuiteori inslag iär ett
utbildningen vanligen avslutas med praktiktjänstgöring och/eller ettsom
projektarbete.

Studier i kulturpolitik, offentlig förvaltning och kultursektorns framväxt
håll,och organisation behandlas de flesta inte i särskilt omfatt-stormen

förning, det inte sammanlagt femän poäng.mesta mer
erhållsPraktiska kunskaper vanligen praktiktjänstgöring inomgenom

någon På hållkulturinstitution eller förvaltning. innehållersina utbildningarna
praktiska inslag trycksaksproduktion, foto.video ochäven som

På utbildningsanstalterde där utbildningen förlängts tillhar magister-en
har möjligheterna fördjupa sig i kulturpolitik eller kultursociologiattexamen

förbättrats.
Stockholm finnsI och Lund möjlighet avslutningsvis läsa yrkes-att mer

inriktade kurser kulturadministration, förlags- eller arkivkunskap.t.ex.som
På såsomdessa finns möjlighet till andra specialiseringar musei-ävenorter

kulturvård.kunskap och
UmeåUtbildningen i kulturadministration vid universitet utvecklingär en

från treåriga, fyraåriga,den början sedan lokala kulturarbetarlinjenav som
tvåårig på-startade linjesystemet avskaffades1977. När denersattes av en

byggnadsutbildning i kulturadministration leder till magisterexamen.som en
innehållerUtbildningen tvärvetenskaplig och i utsträckning deär större än

andra kulturvetenskapliga utbildningarna kunskaper i ekonomi, juridikADB,
ocksåadministrativa tekniker.och Där tid kulturpolitik.ägnas mer

Kulturvetarlinjen har i likhet med den gamla bibliotekarielinjen saknat
forskningsanknytning och forskarutbildning vid den institutionen vilketegna
har haft hämmande effekt grundutbildningens utveckling.en
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byggdes under slutet 1970-taletKulturvetarlinjen och antaletut av
år.kraftigt under utbildningens första Antalet examineradestuderande ökade

också examinationsfrekvensen inomunder hela perioden linjenhar ökat men
låg. började linjen 1979 hadetiden varit Av de endast 24 %har hela som

år.efter sju Bland de började 1985 hade endast 22 % tagittagit somexamen
1992.examen

Sammanfattande iakttagelser20.5

åren inneburit utvidgning och utveckling kultur-20 harDe senaste en av
årsföljd 1974 kulturpolitikområdet arbetsfält. Till viss del detär avensom

informations-snabba utvecklingen inomkulturutbudet. Denoch det ökade
medieområdet också arbetsuppgifterbidragit till och ökatharoch ettatt nya

uppstått kultursektorn.tjänster inombehov av
kulturområdet varierad utbildnings-inom harverksammaPersoner en

antal utbildningarfinns fortfarande begränsatbakgrund och det ett som
arbetsfält. del de verk-till kultursektorn Ensärskilt vänder sig stor avsom

området humanistiska eller samhälls-högskoleexamen iinom har ensamma
genomgått någon utbildningardehavetenskapliga ämnen utan att somav

kulturområdet.inriktadesärskilt är mot
fråge-utbildning i liten gradde avslutar sinbetyder de möttDet näratt

kulturpedagogik, kultur-kulturteori, kulturpolitik,ställningar vetter motsom
heller har kommit i kontaktadministration. Intesociologi, ekonomi och man

olika kulturinstitutioners metodologi.frågeställningar handlarmed omsom
utbildningsområden utsträckning varit före-vi studerat har i varierandeDe

förbättrade utbildnings-mål och diskussion behovetför utredning om av
förändringar. Inom vissaflesta fall har de resulterat imöjligheter. I de om-

till utbildning.ökade möjligheterråden påtalas fortfarande behovetdock av
utbildningar vänder sig till klartvarit för deFörändringarna har störst som

bibliotekarier museipersonal. Där har deellerdefinierade yrkesgrupper som
område drivit förändringar.respektiveinomverksamma om

utbildningsområdet vänder sig tillkulturvetenskapligadetInom ettsom
några förändringarhar det inte skettfält kulturtjänstemän störrebredare av

sammanhållenNågon utvärdering kultur-nyligen.förrän alldeles större av
uppföljningarinrättades.genomförts sedan linjen Deintevetarlinjen har som

mångautgångspunkter harhaft olikaharolika högskoleortergjorts men
för kultur-upplösning harutbildningen. Linjesystemetspåvisat isvagheter

ochde flestainom utbildningentill förändringarvetarlinjens del lett orterna
möjligheterna till för-Fortfarande dockmån profilering.ökad äri viss en

ochkulturområdets särskilda förutsättningardjupning i kunskaperna om
någon obligatorisk fördjupning iochbegränsaderoll i samhälletkulturens
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förekommerkulturpolitikens drivkrafter och effekterfrågeställningar kring
håll fortfarande inte.flestade

har flera de utbildningarför bibliotekarieutbildningamaundantagMed av
studie-förhållandevis låg examensfrekvens med mängdvi studerat storenen

sin förklaring iTill viss del kan det hastudieförseningar.ochavbrott att ut-
mångaexamensarbete vilket iellermedbildningarna avslutas ettuppsatsen

humanistiska disciplinemadeeller aldrig avslutas. Inomfall tidendrar ut
svårighet skriva sin avslutandehinnatraditionelltdet uppsats ut-är atten

påteckenså få tolkassin kantid. Att även ett atttarsatt ensomexamen
sig de studerande ellersärskilt högtinte värderasavslutad vare avavexamen

arbetsgivarna.av
utbildningsornråden viforskningsanknytningen inom deForskningen och

ämnesforskning ifinnsärbegränsad. Detfortfarande ämnenbehandlat är som
litteraturvetenskap m.fl.konstvetenskap,etnologi, ämnen.arkeologi,som

museologiochinformationsvetenskapbiblioteks- och ärinomForskningen
utveckling.under

gång företrädare förhaft kontakt medarbetetsSekretariatet har under ut-
dessaGemensamt harfackliga företrädare.ochbildningarna, ut-avnämarna

berörda utbildningarnautveckling demed dentillfredsställelsetalat som
fråga bibliotekarieutbildningen. Utbild-tydligt igenomgått. särskiltDet är om

kulturmiljövård fárdigutbyggd.inteochmuseiarbeteningen för anses
tidförändringar skettharfråga kulturvetarprogrammenI senareom

Från hållflera markeras dockriktigt kan avläsas.intevarför resultaten ännu
forskningsanknytning för de kultur-och ökadförstärkt forskningbehovet av

omvärldskun-påpekas bristSamtidigtvetenskapliga enprogrammen.
utvärderingsmetodik.ekonomi ochadministration,färdigheter iskaper och

inte devidareutbildningsmöjligheterfortbildnings- ochDagens motsvarar
finns.behov som
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Konstnärspolitik21

målkonstnärspolitikens och medel. Därefter be-kapitel beskriver förstDetta
gäller utbildning och stöd till konstnärligstatliga insatser detkort närrörs

arbetsmarknadspolitiska insatserna inomredovisas deproduktion. Sedan om-
rådet. huvuddel behandlar med ersättningar och bidrag tillKapitlets systemet

samlade effekterna med avseende antaletSist diskuteras dekonstnärer.
arbetsmarknaden för konstnärer och deras inkomster.konstnärer,

för ordet konstnär för allaanvänder vi i kapitlet alla konstarter,Ordet konst
konstarter.inom dessayrkesverksamma

Mål och medel21.1

målende kulturpolitiskaKonstnärspolitiken och

konstnärliga skapandetsproduktion och förbättra detstödja konstnärligAtt
långkulturpolitik tid till-i svensk statlig sedangrundstenamavillkor är en av

målen årsnågra isärskilt tydligt i 1974inriktning speglasbaka. Denna av
kulturpolitiska beslut.

yttrandefrihetsmålet. också måletgällerfrämst Detgäller först ochDet om
konstnärspolitiskt måltredje relevantkulturell förnyelse. Ettkonstnärlig och

negativa verkningar.motverka kommersialismenshandlardetär attsom om
internationaliseringsmålet, kulturpolitiken ska främjaSlutligen bör nämnas att

språk-och idéer och nationsgränser.erfarenheterutbyte överett av
kvalitetsmål.mål i praktiken fogats Betänkandet NyTill dessa har ett

påkvalitetsbegreppet kultur-innehöll ingen diskussionkulturpolitik av
områdetÅ frågan ochremissinstanser däremotrelativt antalEtt togstort upp

kulturpolitiskakrav i dekvalitet grundläggandemenade sats-ettatt var
någonfördes inte diskussionreferera remissynpunktemaningarna. Utöver att

1974.2 utredningenkvalitetsfrågan propositionen Inte heller Konst-iav
kvalitetsbegreppet den tredje kultur-Ii samhälletnärerna tog upp

stipendie-dock med det konstaterasfinns begreppetpropositionen när att
kvalitet.4måste konstnärliguppfylla kravalltidarbete ettmottagarnas

1 förslag. Betänkande Kultur-kulturpolitik. Nuläge och1972:66:SOU Ny av
rådet.

kulturpolitikenstatliga1974:28: DenProp.
samhället.iSOU 1975:14: Konstnärerna

4631975/762135.Prop.
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perioden 1976-1982Under betonade den folkpartistiske kulturministern
mångfaldfrihet, fråganoch kvalitet. Särskilt kvalitet framhävdes alltmer iom

diskussionen någonden kulturpolitiska det innebar väsentlig föränd-utan att
ring i den praktiska politiken. Under perioden 1982-1991 med socialdemo-
kratiska regeringar fortsatte kvalitetsaspekten årsbetonas. I 1988 budget-att

målen såproposition sammanfattades de kulturpolitiska kulturpoli-sätt att
mångfald,främja yttrandefrihet,tik kvalitet och kulturell jämlik-attavser

het.5

Konstnärspolitikens mål medeloch

betänkandet "Konstnärema i samhället" drogs riktlinjerna förI konst-upp
närspolitiken. Betänkandet formades till grundläggande principprogramett

omfattande området.och fortfarande den genomarbetningen Utred-är mest av
ningens förslag behandlades i den tredje kulturpropositionen 1976.

konstnärspolitikenutgångspunkt för den statligaEn konst-attangavs vara
och yrkesmässiga situation råderallmänna dennäremas är änannanen som

så långt ändå åstadkommaför flertalet människor. Ambitionen möjligt lik-att
villkor förnande ekonomiska for konstnärerna andra yrkesgrupper ärsom

åtgärderprincip borde detta med förtydligt uttalad. I garanteras samma som
Då konstnärskåren frågamycket heterogen iandra medborgare. in-är om

någonkomstfonner och inkomstmöjligheter finns det dock inte metod som
Åtgärderna måsteforsörjningsproblem.generellt löser alla konstnärsgruppers

utgångspunkt förhållandenadärför utformas med i inom olika konstarter. In-
måste också bådeför konstnärerna komma konsten och samhället tillsatsema

godo.
åtgärderEnligt den tredje kulturpropositionen borde samhällets i första

arbetstillfällenainriktas öka för konstnärer och förbättrahand möj-mot att att
användaligheterna konstnärliga verk. Genom skapa förutsättningar förattatt

kulturliv bereds konstnärerna arbets- och försörjningsmöjligheteraktivtett
det primära syftet öka tillfällena del kulturupplevelseräräven att att taom av

ocksåför i allmänhet. Det finns outnyttjade möjlighetermedborgarna att ta
områdenanspråki inom traditionkonstnäremas kunnande inte harsom av

verksamhetsfált.ligga inom konstnäremasansetts
konstnärspolitiska huvudprincipen formulerades i propositionenDen andra

baseras påså försörjning möjliga utsträckning skakonstnäremas i störstaatt
till deras arbete. Ersättningen borde fastställasdirekt anslutningersättning i

konstnärsorganisationemaförhandlingar och avtal mellan och derasgenom
motparten

huvudprincipen direktatredje konstnärspolitiska handlar insatserDen om
nödvändigtför stödja och stimulera konstnärlig verksamhet. Det detär attatt

5464 1987/882100 bil. 10, 34.Prop. s.
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fåtid arbetaeller kortareunder längreför konstnärerfinns möjligheter utanatt
samhället och denutnyttjas iomedelbart kan vägenarbetsresultatkrav som

de olika behovbör med tankeinsatserinkomster. Dessakonstnärenge
alltifrån till garanteradtillfälliga bidragspektrumtäcka brettföreligger ettsom

inkomst.
utbyggnad olikaoch denkonstnärspolitikenårs riktlinjer för1976 av er-

ingående samråd med konst-efterhar beslutatsskettsättningsforrner som
borgerliga regeringarSåväl socialdemokratiskaorganisationer.närernas som

med konstnärer-utformas i samarbetekonstnärspolitiken börhar markerat att
huvudprincip.fjärdekonstnärspolitikenskansjälva. Detta ses somna

1974-1976 harkonstnärspolitiken ladesgrund förprincipiellaDen som
1977Budgetpropositionema mellanriksdagar.åberopats radsedermera av en

1976.formuleradesprinciperoch debekräftar detoch 1994 synsätt som
konstnärspolitikentillställningstagandesamladeStatsmakternas senaste

för-principresonemangdedär det1990/91: 100finns i att somangavsprop.
giltiga. De1976 fortsattekulturpropositionentredjei dendes att vara

konstnä-yrkesverksammaförutgångspunktema valet insatservidgällande av
för konst-avsättningenarbetstillfällena ochtill ökamedverkaär attattrer

förkonstnärernaolika former kompenseraioch därutövernärliga verk, att
Vi-och prestationer.tillgång konstnärliga verktillfall hari vissaallmänheten

utvecklingsarbetefår sigtidviskonstnärerangeläget ägnadetdare är att
mellan skildaAvvägningenförtjänst.omedelbardet skalltanke attutan ge

organisationer.samråd konstnäremasi medskall skeinsatser

bidragochErsättningar

stipendier tillbestodstöd till konstnärerdirektformerna ettDe äldsta avav
biblioteksersättningenbeslutadeden 1954Genomfåtal etablerade konstnärer.

nämligenfått genomslagskraft,principinfördestill författare storsomen ny
för utnyttjandetkollektiv gottgörelsedelvisfickkategori konstnäreratt enen

verk.derasav
struktu-gällandegrunden till den1976 ladesriksdagsbeslutet ännuGenom

framför alltkompletteratsharDenbidrag till konstnärer.för genomsenareren
kategorier konstnärer.för flerbörjat tillämpasersättningsprincipenatt av

två ben:står tydligtdärmedför konstnärernainsatsernadirektaDe er-
bidrag.utnyttjandeförsättningar samt

yrken eko-konstnärligasåvälsyftat tillhar utövareBidragen att enavge
nydanande.experiment ochförförutsättningarskapanomisk trygghet attsom

sociala kriterier. Dekonstnärliga, delspågrundats delsharFördelningen so-
situation,ekonomiskadå konstnärensenskildefrämst denkriterierna,ciala

måst uppfylla kravalltidhararbetebetydelse etttillmättshar mottagarnasmen
viktigt konstnärervaritfördelningen har detkvalitet. Vidpå konstnärlig att
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bosatta i olika delarär landet kommer frågai liksom företrädare försom av
olika stilar och tekniker.genrer,

Inom för de allmänna riktlinjerna har de fördelande haftramen organen
frihet besluta vilka bidrag och vilkaatt bidragskriteriertyper börom av som
tillämpas. Ett väsentligt krav bidragsfördelningen har varit konstnärernaatt
själva dåoch lämpligen via sina organisationer har avgörande infly-ettegna
tande. Den direkta möjligheten för organisationerna ledamöter i deatt utse
fördelande har dock minskats år.underorganen senare

Kulturpolitik, konstpolitik och konstnärspolitik

Den statliga konstnärspolitiken innefattar insatser nivåer; kulturpolitiskatre
insatser syftar till människor ska kunna bli delaktiga iatt konstnärligasom
upplevelser, konstpolitiska insatser för respektivegörs konstart skaattsom
utvecklas och slutligen specifika konstnärspolitiska insatser direktmer som

påsikte förbättra villkoren för enskilda konstnärer ochtar att grupper av
konstnärer.

förhållandenKonstnäremas påverkas också åtgärderandra de kul-änav
turpolitiska. Liksom för andra medborgare har socialpolitiska, arbetsmark-
nadspolitiska åtgärderoch skattepolitiska betydelse. Konstnärspolitikensstor
grundtanke har varit måni möjligaste dessa till de speciellaatt man anpassar
förhållandena inom kulturområdet innan väljer söka lösa problemenattman
inom kulturpolitikens ram.

Kombinationen och insatser åtgärderoch de kulturpoli-tresumman av
nivåernatiska insatser vissa andra samhällssektorer densamt utgör sam-

lade konstnärspolitiken.
Instrumenten i det konstnärspolitiska arbetet har följandevarit använda-

med varierande tyngd och omfattning:

konstnärlig utbildning,-
för statliga kulturinstitutioner stöd till regionala och lokalasamtansvar-

kulturinstitutioner och till fria grupper,
inköp konstnärliga alster,av-
riktat inomstöd vissa branscher,-
arbetsförmedling och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder,-
upphovsrättsliga ersättningar,-
offentligrättsliga ersättningar kompensation för inskränkningar isom upp--
hovsrätten m.m.,
bidrag olika slag,av-
anpassning skattelagstiftning, sociallagstiftning så rimlig hän-attav m.m.-

till konstnärernas arbetsförhållanden.speciellatassyn

Också åtgärderandra till folkbildningen,stödet organisationert.ex.som
och arbetstillfällen för konstnärer.arrangörer ger
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utbildningKonstnärlig21.2

konstnärligaockså inom detutbildningenhögreför denStaten om-ansvarar
förhållandena inom dekonstområde redovisathar virespektiverådet. Under

vi utvecklingen.sammanfattarHärolika konstartema.
konstnärliga banan.slå denvill inmånga för denfinns vägarDet som
utbildningsprogramväljamöjlighetfinns detgymnasieskolan attRedan

förberedandeerbjuderMånga folkhögskolor ut-inriktning.konstnärligmed
förberedandeområdet. finnsDet ävenkonstnärligainom detbildningar

århar understudieförbundenregi. Fleraprivatskolor ikonstnärliga senareav
halvtid.studiermedutbildningsprogramutvecklat

färrebetydligtutbildningenkonstnärliga ärden högreinomElevplatserna
konstnärliga hög-tillAntagningenutbildningarna.förberedandedeinomän

till högresökerAv dem ut-arbetsprover.baserasskoleutbildningar som
genomgåttharinkommerflesta ettDe5 %.endastbildning antas somca

något formellt krav.det inteutbildning ärårs förberedande äveneller flera om
förhållandevisfallområdet flestai dekonstnärliga ärinom detUtbildningar

år.femlånga, ellerfyra
iinträdetförblev vidi StockholmhögskoleutbildningarnakonstnärligaDe
iutbildningarmotsvarandemedanfristående enheter1977högskolesystemet

Piteå, inlemmadesUmeå ochideliksomMalmö, ävenochGöteborg senare
Umeå HögskolanochLundi Göteborg,universiteten samtiinstitutionersom

Luleå.i

utbildningkonstnärligDeltagande i

från universitet och hög-examineradestuderande ochantaletUppgifter om
tillgängli-med1970-taletsedan slutetSCB senastinsamlatsskolor har avav

läsåret 1992/93.frånuppgifterga
inom destuderande ökatantaletharforrnutbildningarnaochbild-Inom
AntaletUmeå tillkommit.harKonsthögskolan iutbildningslinjema.flesta

linjen förutbildningar,vissakraftigt inomsärskilt t.exhar ökatstuderande
textilkonstlinjen förochkonsthantverkslinjengestaltning,tredimensionell

vissaochförändringarmindrevisarexamineradeAntaletformgivning.och
vissdet skettharSammanlagtemellan.linjernade olikaförskjutningar en

området.examinerade inomantaletminskning av
år.underutökatsdansområdet harinomUtbildningsmöjligheterna senare

antaletsiffrornatillgängliga överi deökat,därförstuderande harAntalet men
antagningeni görPeriodicitetenförändringar.ingaexaminerade ännusyns

år.från tillmycketganskavarierakanexaminationssiffromaockså att
varitprincipiskådespelarlinjen harexamineradeochstuderandeAntalet

harutbildningarnamusikdramatiskaPå deperioden.helaunderdet samma
medanutbildningarnade längreinommed 68 %studerande ökatantaletdock 467
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fortbildningsantalet har minskat. Examinationssiffroma har ökat inästan
takt intagningen.samma som

En ökning ocksåhar skett i antalet studerande musikerlinjen och kyr-
komusikerlinjen. Exarninationssiffroma visar dock minskning bådaen
dessa linjer, medan antalet examinerade påbyggnadsutbildningar i musik
har ökat kraftigt åren.de senaste

Elevantalet vid Dramatiska Institutet DI har varit förhållandevis konstant
under perioden med undantag då1991/92 antalet elever Ökade med nästan en
fjärdedel grund omläggningar utbildningarna och kraftigt ökadeav av stu-
dentantal på vissa utbildningar. Sedan dess har pålegat nivå.man samma
Examinationssiffroma ocksåär ganska konstanta.

I SCB:s uppföljning examinationen de studenter börjatav av som
längre utbildningslinjer mellan 1979/80 och 1985/86 de flesta eleverna vidtar
de konstnärliga utbildningarna sin SCB:s uppföljningut görsexamen. senast
efter år mångasju avslutar givetvis utbildningen enligt normal studie-men
gång, år.dvs. 3,5-5

skådespelareFör det genomgåendeär nästan 100 % examineras, försom
musikdramatiska linjen 80 % och föröver dansutbildningamastrax siffranär
95 %. Linjen för fri konst har varierande examinationsfrekvens mellan
74-96 %, och slagitnär de övriga konstnärliga utbildningarnaman samman
inom bild formområdetoch till redovisas siffror mellanen gemensam grupp
56-64 %. bör påpekasDet dock vissa utbildningar inomatt t.ex.gruppen,
konsthantverkslinjen, har den anmärkningsvärt låga siffran 13 %, medan
andra, industridesign och linjen för textilkonstt.ex. och formgivning, har
höga siffror 80 %.över

Utbildningarna vid DI redovisar genomgående examinationsfrekvens
100 % medan musikerlinjen, den konstnärliga utbildning flesttar emotsom
elever, har de lägsta examinerade, 47-53 %.procenten

Förutsättningarna för yrkesverksamhet mycket olika förär de olika ut-
bildningarna vilket kan ha betydelse för examinationsfrekvensen. I vissa fall
finns möjligheter till anställning oberoende avslutad vilket kan för-av examen
anleda avhopp och studieförseningar. I andra fall utbildningsmiljönär en
prioriterad tillvaro där småmycket möjligheter till anställning deväntar ny-
examinerade, eleverna utbildningen i fri konst.t.ex.

Slutligen det allmän uppfattningär den högre konstnärliga utbild-atten
ningen inte särskilt mycket insikter i konstnärsskapets "världsliga"ger pro-
blem: arbetsmarknad, marknadsföring, skatter och avgifter Det torde iosv.

mindre grad falletännu med de förberedande utbildningarna.vara
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produktionkonstnärligstödjaför21.3 Insatser att

kttlturinstitutioner, friaStöd till m.m.grupper

konstområdeskapitel. Ett sättrespektiveredovisas understatliga insatsernaDe
följaverksamhetinstitutionell ärgällerdet attsammanfatta insatserna näratt

orkesterinsti-ochpersonal. Förårsverken förantalet teater-utvecklingen av
från sammanlagtårsverken ökatantaletregion/länsmusiken hartutioner samt

Totalt1993/94.5 4001985/86 och till knappt900till 41973/740004 caca
personalkatego-allaSiffrorna35 %.medökninginnebär det avsersett caen

institutioner.respektiverier inom
motsvarande statistik.intefinnsfriadeFör grupperna

konstköpareoffentliga sektornDen avsom

itjänsterochkonstnärliga alsterköparelandsting och kommuner ärStat, av
och inköpenböcker,särskiltmedier,inköpBibliotekensomfattning. avstor

Även kapitel.i tidigarebelystsdetta hardominerar.fomikonstochbild-av
utsmycknings-landstingochkommuner samttillkonstFörsäljning stat,av
inkomstkälla.viktigbildkonstnärernaförmiljögestaltningsuppdrag äroch en

Statensbyggnaderförkonstinköpdebetydelse statensär somAv avstor
den s.k.från grundats påbörjanochkonstråd längesedan gör enpro-som

centregeln.
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Diagram 21.3. 1 Anslag till förvärv konst för byggnaderstatens iav m.m
1 000-tals kronor. 1994 års penningvärde löpande penningsvärde.samt

Antal l 000 kronor
45 000 -
40 000 -- FörvärvI av

konst förq35 000 " statens
byggnader30 000
löpande

/25 000 penningvärde.
20 000 -CI--Förvärv- av

konst för15 000 /
statens

/ byggnader10 000
1994 års

5 000 penningvärde
I0 l : : : : : : : : : : 4

V Ol DCW O Öl Öl F v 1hQ i Q Q Q Q Q Q Q Q Q
QQ å ä ä8S ä

Q Q Q QQ Q Q Q Q Q Q

Källa: 21.3.1a

Riktat stöd inom branschervissa

Riktade statliga bidrag utgår förutom till dagspress till kulturtidskrifter, littera-
fonogram och film. Avsiktentur, breddaär kvalitetsproduktionenatt och

därmed mångfalden.stärka Stöden har tyngdpunkt produktionsbidrag men
inslag distributionsstöd förekommer. Insatserna har redovisats iav tidigare
kapitel.

21.4 Arbetsmarknadspolitiska insatser det konstnärliga
området

I de utredningar låg till grund för års1974 kulturpolitik och i de kultur-som
politiska propositionema från mitten 70-talet diskuteras inte förhållandetav
mellan kulturpolitik och arbetsmarknadspolitik marginellt.än Dockannat
markerades behov samverkan. Den förmedlandeett verksamheten måsteav

i sammanhang med kulturpolitiska insatser. Förstrentses samordningen av
kulturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan kulturarbetamage

arbetsvillkor.tryggare
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uttaladesbehandladesarbetsmarknadspolitiken att1975/76:84 därI prop.
arbetsför-förskulle bära ävenarbetsförmedlingenoffentliga ansvaretden
måstekulturarbetsmarknadenkulturområdet. Motiven att sesmedling var

sammanhållen förrnedlings-ochiarbetsmarknadendel stort att enavsom en
för skullekulturarbetarnaförutsättningarnade bästaskulle attverksamhet ge

särskildutgjorde. Enhjälpmedlenarbetsmarknadspolitiskadefå stöddet som
hosinrättadesfunktion,rådgivandehuvudsakmed ikulturarbetsdelegation,

AMS.
s.k. AMS-den1980-talethälftenåter förstaunderutreddesFrågan avav

kulturarbetsförrned-betänkandesärskiltbl.a.kommittén ett omavgavsom
gäl-iden ännufastställdes1985/862138 settstortförslag iling. Efter prop.

fristående kulturar-kulturarbetsdelegation, femmedorganisationenlande en
förmedling kortamedverksamhetKulturAfbetsförrnedlingar avsamt en

kulturarbetsförmedlingenförövergripandeDettillfälliga arbeten. ansvaretoch
verk-riktlinjer förochfastställahadeAMS,hosskulle ligga att resursersom

existe-skulle detarbetsförmedlingenoffentligadensidanVidsamheten. av
till-AMSmedochorganisationsfönnedlingars.k.med fyrarande systemet -

fort-planetinternationellapå detförmedlingarvinstsyftandestånd drivna -
vissakulturområdet vilkacentrumbildningamakornTill detta avsätta.

Arbetsmarknadsverket.anställdaarbetsförrnedlarehade av
Pro-kulturområdet utarbetades.förarbetsmarknadspolitisktEtt program

service, bättrekulturarbetsförmedlingensökasyfte attgrammet somangav
ochbehovkulturarbetamasföråtgärdernaarbetsmarknadspolitiskautnyttja de

ske förskaarbeteaktivtEttkulturarbetarna.blandarbetslöshetenminska
institutionerochorganisationermedkontaktytorbredareochsamverkanökad

KultursAfKonkreti övrigt. ärmarknadenmedkulturområdet upp-samt
kul-helainomuppdragochplatserledigatillsättafånga in ochaktivtdrag att
kul-åtgärderna tillarbetsmarknadspolitiskadeturarbetsmarknaden, anpassa

utanförplatserledigaarbetsutbudetbredda motbehovturskaparnas samt
kulturområdet.

kulturarbets-från AMSförslagefter1994,oktoberifattadestyrelseAMS
ochför kultur-arbetsmarknadspolitisktbeslutdelegation, programnyttettom

medieområdet.

Ökande arbetslöshet

service, harkulturarbetsförrnedlingensefterfrågarkonstnärer,Antalet som
efter-1986/87sökande ochbåde individuelltgällerkraftigt. Det grupper.ökat

ochmed0002individer och0007 enservice varfrågades grupperavav
medanindivider,00020sifframotsvarande1994/95medlemmar.4-5 cavar

oförändrat.iantalet settstort vargrupper
underkraftigtökatmusiker harochteateranställdablandarbetslösaAntalet

teateranställdablandarbetslöshetengenomsnittliga 471den1974perioden. var
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4 %. Andelen hade 1985 stigit till 9 % och uppgick 1994 till 20över %.
Utvecklingen för musiker har varit liknande.

För konstnärer författare, och bildkonstnärertonsättaresom arbetslös-är
hetsbegreppet endast delvis giltigt. De oftastär egenföretagare och bör som
sådana betecknas inkomstlösasnarast de saknarnär uppdragsom eller av-
sättning för sina produkter.

Insatser och åtgärder på det konstnärliga området

Arbetsmarknadspolitiken syftar till öka andelen sysselsattaatt och förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt tillgodosersätt fördelningspolitiskasom
ambitioner och inte påverkar kostnadsläget i riktning. Man arbetarogynnsam

åtgärdermed frågai utbudet arbetskraft, efterfrågan arbetskraftom ochav
matchningen mellan utbud och efterfrågan.

Matchningsåtgärderna innefattar platsförmedling och arbetsvägledning.
Platsförmedlingen omfattar både kortare uppdrag och varaktiga arbeten.mer
Programförmedling denär förekommandemest fönnedling.typen Vidav
kulturarbetsförrnedlingen finns arbetsvägledare med speciell kunskap om
konstnäremas villkor. De ska kunna vägleda, motivera och informera konst-

i val-närerna och omställningssituationer.
De utbudspåverkande åtgärderna bådesyftar till påverka arbetskraftsut-att

budets volym påoch öka dess kvalitet påverkaochatt dess sammansättning.
Hit hör arbetsmarknadsutbildning, flyttningsbidrag och starta-eget-bidrag.

De efierfrågepåverkande åtgärderna består dels allmänt stimuleraattav an-
vändningen konstnäremas kunnande i olika sammanhang, delsav särskiltav
ordnade arbeten och olika subventioner för påverka arbetsgivarnasatt ordina-
rie arbetskraftsefterfrågan. Ett villkor för statliga bidrag bådai fallenär att ar-
betena eller anställningarna inte skulle blivit Hit hör bl.a. rekryte-annars av.
ringsstöd och beredskapsarbeten.

Arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten de viktigasteär ekono-
miska arbetsmarknadspolitiska insatserna det konstnärliga området. Ar-
betsmarknadsutbildning syftar till under perioder arbetslöshetatt ochav un-
dersysselsättning upprätthålla och utveckla konstnärernas yrkeskunnande och
därmed skapa förutsättningar för försörjning. Utbildningen gratis ochär den

fårdeltar utbildningsbidrag. Utbildningen kansom efter markna-anpassas
dens och individens behov och sträcker sig vanligen 2-20över veckor. Be-
rörda högskolor deltar ofta i uppläggningen och genomförandet kurserna.av

På initiativ Teaterförbundet och AMS startades 1987 försöksverk-av en
samhet med yrkesträning för skådespelare. Ett initiativ s.k.ärannat teater-en
poolverksamhet i Stockholm. Den består bl.a. arbetssökning på heltid ochav
aktiv marknadsföring poolmedlemmamas kompetenser.av

Beredskapsarbeten för konstnärer används för skapa behov konst-att av
tjänster ellernärens produkter och därmed vidga arbetsmarknaden.472 För den
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måletenskilde konstnären denne efter genomfört beredskapsarbete skaär att
utgångslägeha bättre arbetsmarknaden tidigare och ökade försörj-än

ningsmöjligheter inom sitt yrke. Kulturarbetsfönnedlingens uppgift sti-är att
stånd,mulera projekt och arbeten inte skulle komma till inte bered-som om

skapspengar hade varit tillgängliga. Ett beredskapsarbete sträcker sig i all-
månader.mänhet tidsperiodöver en sex

på beredskapsarbetenVolymen inom den konstnärliga sektorn har ökat
tillåren.kraftigt under de femton 1979/80 uppgickmycket de 5 mil-senaste

1988/89 till 46 miljonerjoner kronor, kronor och 1994/95 till 80 miljoner
kronor.

budgetåret 1988/89 infördes möjlighet för Arbetsmarknadsver-Fr.o.m. en
otraditionellaket s.k. använda sina friareinsatseratt ettgenom resurser

flexibelt tidigare.och Arbetet med de otraditionella insatserna harsätt änmer
åtgärder.ofta i projektforrn och komplement till andra Projektenskett harsom

falli antal varit strategisk betydelse och bidragit till vidga den tradi-ett attav
informations-tionella kulturarbetsmarknaden. Som exempel kan nämnas

konstrådiprojektet "Konst-där-vi-bor" samverkan med Statens och Boverket
för arkitekter vidsamverkan med Vägverket och konstnäreroch att engagera

insatserutformning och broar Andravtyper har varitvägarav nya m.m. av
marknadsföring konstnärer olika kategorier sammanställningav av genom av

spridningdatabaserade register, publicering och kataloger. Rent ekono-av
miskt de otraditionella insatserna i enskilt fall blygsamma,kan ett vara men
ändå för genomförande.avgörande projektens

arbetslöshetKontantstöd vid

består från erkändKontantstödet vid arbetslöshet ersättning arbetslös-av
utgåarbetsmarknadsstöd KAS, vilket kan tillhetskassa och kontantav ar-

inte medlemmar erkänd arbetslöshetskassa eller intebetslösa är av upp-som
fyller villkoren för kassaersättning.

områdetArbetslösheten inom det konstnärliga har medfört kraftigt ökande
i form utbetald kontantersättning till musiker, journalister och ikostnader av

scenområdet. arbetslöshets-synnerhet till yrkesgruppema inom Den utbetalda
från miljoner kronor 1973/74 till 88 mil-ersättningen ökade i fasta priser 20

Genomsnittligt hälftenjoner 1982/83 och 420 miljoner kronor 1993/94. av
gått teaterornrådet.tillbeloppen har

Ökade resurser

påför arbetsmarknadspolitiska insatser detDe sammanlagda resurserna
20-årsperioden. Påområdetkonstnärliga har ökat mycket kraftigt under

473



SOU 1995: 85

igrund brister statistiken bilden insatserna bara fullständig förärav av senare
år.

21 Kostnader för arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiskaDiagram .4.1
åtgärder arbetslöshetsersättning årsoch miljoner kronor. 1994i
penningvärde.

Miljoner kronor
450 ..
400 ..
350 ..

I Kulturarbets-300 . förmedling
250 J.

ElÅtgärder200 J
150 IA-kassa--
100 ..
50 j-

O
C D N VV O Öl V Visat Cñ O Ch O O Ol OO OO OO OOt x x x x x xx x x x x Öl 3O Ch Öl h OO COV1 r-i -1O O O OI OO OO oo Ol l O ON Ch OO O O O O O Oå v31 Fä vä I ItI I 11 vl It

kalenderår budgetårets hälft.det andraA-kassebeloppen utgöravser som
kalenderåret 1995.bara halvaA-kassebeloppet avser

Källa: Tabell 21.4.1a
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21 .4.2 påDiagram Satsningar olika arbetsmarknadspolitiskatyper av
åtgärder i miljoner kronor. 1994 års penningvärde.

Miljoner kronor
250 i

Åtgärderna på:uppdelade200

I Otraditionella insatser
150 " D Rekryteringsstöd

I Utbildning100

I Beredskapsarbete

50 .

0 .
Om0000xxON5%OOu-cu-n

Källa: Tabell 21.4.2a

Ejfekter de arbetsmarknadspolitiska insatsernaav

Utredningen SOU 1990:39 villkor""Konstnärens konstaterade de arbets-att
kulturområdet fåttmarknadspolitiska insatserna hade betydelse understor

l980-talet. intagit hållningAMS har och innovativ till kulturlivetgenerösen
många olika initiativ för efterfråganoch främja kultur ochuppmuntrat att

ocksåkonstnärer utanför de reguljära konstmarknadema. Det ingenär över-
drift, menade utredaren, hävda AMS-insatsema kommit bli delatt att att en av
kulturstödet. följerDärav de arbetsmarknadspolitiska insatserna knappastatt

övergångsnatur på uppgång efterfrågan.i avvaktan konjunkturellär av en av
påDe bara delvis inriktade slussa in den arbetslösa arbetskraftenär att

systemetområden.andra För den enskilde konstnären sig osäkert ochter
både frånnyckfullt, utgångspunk-kulturpolitiskt och konstnäremasmen egna

snåltskulle läget mycket stödet inte fanns eller be-värreter vara om var mer
dömt.

från kulturråd pårapport Statens l990:5 "Centrumbildningarna kultur-
området analyserades centrumbildningamas roll, verksamhet och ekonomi

frågor Kulturrådet.rörande ansvarsfördelningen mellan AMS och Rap-samt
mynnade i förslaget centrumbildningarna i fortsättningen inteporten ut att

Kulturrådetdelfinansierasskulle AMS enbart ha huvudman.utanav som
Förslaget genomfördes medel för förmedlingsverksamhetenattsenare genom
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frånvid centrumbildningama fördes arbetsmarknadsbudgeten till kultur-över
budgeten.

Riksdagens revisorer analyserade i 1993/94:2 "Teatrar-na ochrapport sven-
scen-områdetfolket" arbetsmarknadspolitiskaska det stödet till varvid reviso-

åren såfann detta under de har ökat alarmerande sättatt senaste ett attrerna
det problem.utgör ett

ocksårevisorerRiksdagens har granskat arbetsmarknadspolitiken. I rap-
framhållerl993/94:1 11 samspelet mellan arbetsmarknads-port atts. man

politikområdenpolitik och andra ofta avgörande förbetydelse utveck-är av
uppnå målenövergripandelingen arbetsmarknaden. För de för arbets-att

åtgärder områdenmarknadspolitiken kan inom andra ibland föredraattvara
arbetsmarknadspolitiska insatser".framför satsningar

Ersättningar och bidrag21.5

utgåttStatliga ersättningar och bidrag till konstnärer har under perioden som:

utlåningErsättning författare m.fl. för deras verk bibliotekav genom-
biblioteksersättningm.m.

musikområdetErsättning till rättighetshavare-
Visningsersättning till bild- och formkonstnärer-
Inkomstgarantiermm-
Bidrag till konstnärer-

bidrag21 .5.1 Anslagsulveckling för statliga och tillDiagram ersättningar
1994 års penningvärde.konstnärer 1 000-tals kronor.i

000-tals kronorl
100 000
90 000 u/.. Biblioteks-nê I/-/80 000 ersättning
70 000 ,/° -

:EF-Visnings-Vu60 000 U"Du ersättning
50 000

Konstnärs-v00040 .bmrag
.ø°.30 000

QOQIHkOmSt-20 iO garantier
10 000

MS°âi0 : : : : ::. ersättningNo xo N 1-r m ox m:x -QQ Q Q Qi Q Q Q Q
ää 82 ä 8 8

Q Q Q Q Q Q Q QQ Q

Tabell 21.5.Källa: 1a476
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21.5.1 Upphovsrättsliga ersättningar

Upphovsrätten upphovsmän och andra rättighetshavare fåmöjligheter attger
ekonomiskt utbyte deras prestationer utnyttjas andra. Den skyddarattav av
också de investeringar förbehövs produktionen material inom kultur,som av

infonnationssektorema.medie- och
upphovsrättsligaDe ersättningarna belastar inte statsbudgeten betalasutan

direkt nyttjama enligt överenskommelse med rättighetshavarna, vilkaav ge-
organisationerolika själva beslutar hur medlen ska disponeras.nom

både dåligUpphovsrätten gäller för bra och vilketkonst, innebär inteatt man
målinriktadmed upphovsrätten instrument kan kulturpolitiskgörasom en

insats. Upphovsrätten framgångsrikutbyte i proportion till hur konstnärenger
marknaden.är

Lagstiftningen tillämpas svenska verk och prestationer. Upphovsrätten
har dock stark internationell prägel. Till följd Sveriges anslutning tillen av

lagstiftningenolika internationella konventioner tillämpas i betydande ut-
ocksåsträckning verk och prestationer med utländskt ursprung.

Kärnan i det upphovsrättsliga upphovsmän i lag tillerkännsärsystemet att
tidsbegränsad vissa användning deras verk ochensamrätt över typeren av av

årprestationer. Rättigheterna normalt i 50 efter upphovsmannens död. Ivarar
URL5 ocksåupphovsrättslagen finns bestämmelser rättigheterom som an-

stå närståendeupphovsrätten s.k. rättigheter. De utövandenära,ses ger
konstnärer, fonogramproducenter och ñlmverk radio- och tv-företagsamtav
vissa rättigheter bestämma hur deras verk utnyttjas.överatt

Upphovsrättslagen dendels s.k. ekonomiska eller förfogan-rättentar upp
derätten, dels skydd för ideella eller personliga intressen, den s.k. ideellaett

ekonomiska innebärDen dels framställa exemplarrätten. rätten rätt atten av
verket, dels tillgängligtverket för allmänheten. ideellaDenrätten göra rät-att

innebär i princip upphovsmannen ska exemplar verketnärten att anges av
framställs ocksåeller tillgängligt. Upphovsmannen hargörs rätt motsättaatt

påsig verket ändras eller sådantdet tillgängligt upphovs-att görs sättatt att
anseende eller kränks.egenartmannens

ekonomiskaöverlåta upplåtaUpphovsmannen kan eller sin Denensamrätt.
överlåtas.ideella kan inteensamrätten

Den ekonomiska gäller inte undantagslöst. Av hänsyn tillensamrätten
olika intressen har inskränkningarallmänna rad gjorts. Dessa har huvud-en
sakligen orsaker:tre

praktisktdet omöjligt kontrollera utnyttjandet,är att-
tillgångallmänhetens till de konstnärliga verken behöva garanteras,anses-

kostnadsskäl.

O 4771960:729 upphovsrätt till litterära konstnärligaLagen och verk.om



SOU 1995: 85

Inskränkningarna innebär bl.a. att:

fårkopior framställas för enskilt bruk,-
fårexemplar framställas i blindskrift eller talböcker för synskadadesom-

m.fl.,
fritt spridaviss och visa exemplar verk.rätt atten av-

Bestämmelser fritt utnyttjande skyddade verk innebär de mestom av
långtgående inskränkningarna i finns flertalDet bestämmelserensarnrätten. ett

fritt utnyttjande i 2 kap. URL.om
form inskränkningar tvångslicensbestämmelserEn utgörsannan av av som

innebär rättighetshavaren inte sig utnyttjandet,kan har tillmotsatta rättatt men
ersättning för detta.

ocksåhar bestämmelser avtalslicens, vilket innebärLagen rättenatt attom
ingå avtal tillerkänns den organisation företräder flertalet upphovsmänsom

område.inom aktuellt I licensbestämmelsen föreskrivs regelmässigt avtaletatt
ocksåska tillämpas för upphovsmän företräds organisationeninte isom av

fråga.
upphovsrättsliga royalties, framförandeersättningarTypiska ersättningar är

föreningar fotokopieringsersättningin via STIM och SAMI, viatassom som
BONUS, radio- och tv-ersättning via avtalslicenser gottgörelse församt

tvångslicenser.7 i Sverigeutnyttjande via Bildkonst Upphovsrätt BUS är
organisation bildkonstnärernas upphovsrätt. Författarnaden bevakar ochsom

upphovsrättsorganisation.journalisterna har nyligen bildat en egen
upphovsrättsliga ersättningama viktiga framför allt för författare,De är

mångfaldigasdramatiker, och verk kan och spri-översättare tonsättare vars
målaredas. För andra upphovsmannagrupper och skulptörer har desom rena

ersättningama inte betydelse.upphovsrättsliga samma
Några uppgifter de upphovsrättsliga ersättningamas storlek totaltsäkra om

exempliñerasför inte deras ökande betydelse kan medfinns närvarande men
utvecklingen STHM-ersättningama till svenska rättighetshavare. 1974 utbe-av
talades 10 miljoner kronor, 1985 51 miljoner kronor och 1994 180 miljoner
kronor.

På befinner sig upphovsrätten igrund den tekniska utvecklingen dy-enav
kulturområdet effektivareutvecklingsfas. Tjänster inom sprids allt ochnamisk

får medför utmaningar förmellan allt mindre betydelse. Detgränser stater nya
1976utredning tillkallades för allmänlagstiftningen. En göra översynatt aven

uppgifter tillsattes ungefärKommittéer med motsvarandelagstiftningen. sam-
avsikt den nordiska rättslikheten skulleövriga nordiska länderna itidigt i de att

hadebestå. Upphovsrättsutredningen, slutförde sitt arbete 1990, succes-som
lagstiftning.i antal fall lett till ändradsivt lämnat förslag ettsom

7 musikbyrå Svenska artistersinternationella STIM,Svenska tonsättares
Bild, Ord, Not Upphovs-intresseorganisation SAMI,och musikers -478 samorganisation BONUS.rättslig
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Upphovsrättsfrågoma har grund sin allt ekonomiska och poli-störreav
tiska betydelse behandlats intensivt inom EU och i GATT-sammanhang.

21.5.2 Statliga ersättningar

Med statliga ersättningar vi de medel tillför upphovsmän ellerstatenmenar
grund inskränkningarutövare i upphovsrätten eller därför upphovs-attav

rättslig reglering saknas det offentliga utnyttjandet sådan omfatt-ärmen av
ning det utgår.motiverar ersättning Dessa ojfentlig-ersättningaratt att är
rättsliga. utgårDe i eller mindre tydlig proportion till utförda prestationer.mer

Den första ersättningen denna ården 1954 införda bibliotekser-ärtypav
författare,sättningen och bokillustratörer utlå-ersätter föröversättaresom

ningen deras verk vid folkbiblioteken och skolbiblioteken och utnyttjandetav
referensexemplar och läsning bibliotek.av
Ersättning författare och för utnyttjandet deras formöversättare verk iav
talböcker och taltidningar också utgåtthar under hela tidsperioden.av
Rättighetshavama på musikområdet får sedan 1982 viss ersättning för att

deras verk utnyttjas för privatkopiering. årFr.o.m. 1988 har upphovsmännen
musikområdet och fonogramartister också fått viss kollektiv kompensa-en

tion för deras verk används biblioteken.att av
Försök har bildområdetgjorts generella ersättningssystemupprättaatt

med biblioteksersättningen Det har för förstadet gällt utställ-mönster.som
ningsersättning, dvs. fårkonstnärer ersättning för verk fortfarandeatt att som

fåri deras disponeras för utställningar.är ägo Detta har emellertid fallit att
inte varit beredd ersättning för någonutställningar i registaten att ge annans

årSedan 1978 betalarän statliga utställningsarrangörer utställ-statens egen.
ningsersättning enligt avtal mellan och berörda konstnärsorganisatio-staten

Vissa kommuner har hand infört utställningsersättning.ner. egen
År infördes1982 statlig visningsersättning till bild- och formkonstnäreren

för deras verk i och offentlig visas för allmänheten elleratt ägostatens annan
används allmännyttigt sätt.annat

Biblioteksersättning, talboksersättning och särskilda ersättningsinsatser för
utlåning musikaliska frånverk bibliotek har principiell anknytning tillav upp-
hovsrättsområdet de kompensation för inskränkningar iutgörattgenom upp-
hovsrätten. Formellt de dock offentligrättsliga ersättningar.är

När upphovsman träffar avtal utnyttjande verk han eller honen om av som
fortfarande det gäller ställa bildkonst ochäger när upphovsman-att utsom-

får utställningsersättning för utställaren fårunder begränsad tid använ-attnen
da frågakonstverken intedet upphovsrättsligt anknutenär ersättning.om-

frågaHär det den tillkommer upphovsmannenär denne till-rätt närom som
handahåller vara eller tjänst kontant betalning. Upphovsmannenmoten en
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vilkafull förfoganderätt sitt verk och kan välja villkor det skahar över
användas.

Bibliotekersättningen

hemlån frånvisst örestal för varjeBiblioteksersättningen beräknas med ett
litterärt verk i original denskolbiblioteken svenskt s.k. grund-folk- och av

årligt originalverkbelopp referensexemplar svensktmultipeln, dels ett per av
gånger Ersättningsmultiplarna för hälf-grundmultipeln.fyra översättare är

för originalverk.multiplamaten av
ersättningens multiplar fastställdesför biblioteksersättningen ochReglerna

1970-talet etablerades förhandlingslik-I börjantidigare ensidigt staten.av av
V upphovsmannaorganisationerna.ochöverläggningar mellannande staten

med upphovsmannaor-träffade regeringen överenskommelse1985Hösten
åtagitRegeringen har därigenomförhandlingsordning.ganisationema om en

grundmultipeln.organisationerna storleken Närförhandla medsig att avom
fram förslag för riksdagen detregeringenavtal har träffats, lägger ett om an-

viktigaste innebörden iför det avtalade grundbeloppet. Denbehövsslag som
uppnått viss parallelli-upphovsmännenförhandlingsordningenden är attnya

med löneförhandlingar.tet
hemlånför svenska original-ersättningenGrundmultipeln, det vill säga av

från 1994.1973 till 89utvecklats 18verk har öreöre

penningsvärdeörestal. 1994 årsBiblioteksersâtmingens21 .5.2Diagram
löpande penningsvärde.samt

Ersättning i öre
OO1
901 .

s.. .ä80 I
70

års199460 penningvärde
50

Löpande:De-40 priser
30

20

10

O
O Öox Ö Ö lmrnh -4 -°° ° °°°TW. T ||

2l.5.2aKälla: Tabell
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Bibliteksersättningens storlek grundmultipelns storlek ochavgörs av av
utlåningen referensexemplaromfattningen och antalet i folk- skol-ochav

lång år utlåningenföljd ökade vid folkbiblioteken,bibliotek. Under en av
utlåningen, frånvilken den dominerande delen mittenutgör av men av

biblioteksutlåningen nedåt1980-talet skedde vändning och gick för atten un-
någotåren åter års nivå. utlåningender de öka till 1973 1993översenaste var

Från år också67 miljoner böcker. 1994 hänsyn till det utnyttjandedrygt tas
läsning bibliotek.skersom genom
har de olika beräkningskomponenterna resulterat iSammantaget ut-en

frånbiblioteksersättning i löpande priser miljonerveckling anslaget till 13av
till miljoner kronor 1993/94. I fasta priser betyder detkronor 1973/74 88nära

med 38ökning %.en
fond Sveriges författarfond där upphovs-tillförs särskildAnslaget en - -

organisationer majoriteten styrelseledamöterna. Attmännens utser av upp-
inflytande biblioteksersättningenshovsmännen själva har avgörande överett

naturlig följd den betraktas just ersättninganvändning är attav som enen
påupphovsrättsligt grundad.i formell mening inte Dennaden ärtrots att syn

gällande förhandlingsordningen.ytterligare befästs denmedlen har genom nu
författarpenningindividuell ersättning ochFörfattarfonden utbetalasUr -

hemlånfrån översättarpenning med de belopp öretalmed 1982och per-
samrådårligen eftervilka bestäms regeringen medoch referensexemplar, av

uppgår författarpenningen tillupphovsmannaorganisationerna. Som regel
individ reduceras60 grundmultipelns örestal. Det totala beloppet% perav

utlåningstal.vid högastort
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21.5.3 Fötfattar- och iantalDiagram översättarpenning och totaltmottagare
årsbelopp antal 1 000 kronor. 1994 penningvärdei

Antal 000 kronor Antal1

1:322:"
4 000 Hela anslaget

80 000 Ersättning3 500
författare00070 3 000

AZTotalt belopp60 000
5002 m1 författar---50 000 . . tkr-- penning 12 000

00040 .- -o--Genomsnitts-1 50030 000 Aøåü belopp" per
0001 i krmottagare20 000 --

50010 000 Antal" motta-A
högragare00 " . skalan

Tabell 21.5.4aTabell 21.5.3aKälla:

återstår, då översättarpenningar fördelats,författar- och harmedelDe som
administration betalats,två kostnaderna för fondenstredjedelar, ochdrygt

fondens fria del.kallas
del används för:Fondens fria

författarpenningar,garanterade-
till författare, vilketfemåriga arbetsstipendier, framför allt yngre ger-
dåutbildningsåren, oftainkomsterna i övrigtgrundtrygghet under är

små,
tvååriga stipendier,ochett--

resestipendier,-
pensioner,-

socialtillfälliga bidrag natur.av-
litteraturområ-ändamål inombidrag till särskildafondenDessutom kan ge

bidrag till sin verksamhet.får organisationerupphovsmännensdet. Bl.a.
medförsöksverksamhetstyrelse inledde 1972Författarfondens garante-en

årligt utgår istället för denfast beloppförfattarpenning innebärrad att ettsom
permanentades 1976. En-författarpenningen. Systemetstatistiskt beräknade

då slutperspektiv 175 författa-ibedömning gjordes bordeligt den ett casom
fondstyrelsengarantin. Detbokillustratörer uppbäraoch äröversättarere,

garantins storlek.innehavare ochbeslutar antalet omomsom
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Diagram 21 .5.4 Garanterad författarpenning i antal och antalimottagare
1 000 kronor. 1994 års penningvärde.

000-tal kronorl Antal
140 000 250.- -.

D-El-EI
.120 000 Genomsnitts-I-- 200" belopp per.100 000 i kr" mottagare._.I/ 15080 000 --//" Totalt belopp4

tk r60 000 100.

:El--Antalarjnotta-40 000 -- gare ogra50
skalan20 000 u-o-o-- O,gz.á°äo°ø

0 0: : : : : : : i i
å O Dl Cñ O Öl Öl äVZ å å Q å Q Ql Q

DVi O 01 OO öV3 Vv v-O ONl l l OOOOOO ONOl S i 2 i i i i i

Källa: Tabell 21.5.3a Tabell 21.5.4a

till rättighets/uzvare påErsättning nzusikonzrøidei

Mot bakgrund den ökande privatkopieringen fonogram- och videogramav av
beslutade riksdagen 1982 medel syftade till kompensera förattom som
privatkopieringens negativa verkningar samtidigt kulturpolitiskt önsk-som
värda effekter eftersträvades förbl.a. söka stimulera utövandet och sprid-att
ningen budgetåretsvensk musik. Ersättningen utgick 1982/83 med 8 mil-av
joner kronor, med hänvisning till den redovisade försäljningenattmen av
oinspelade kassettband minskade sänktes beloppet 1984/85 till 5 miljoner
kronor och 1985/86 till 3 miljoner kronor. En marginell höjning gjordes i

8påbörjan 1990-talet. Ersättningen delas mellan STIM, VSAMI, IFPI och
också någontidigare organisation för svenska oberoende musikproducenter.

Den kompensation utgick till början lös-temporärsom angavs en vara en
pågåendening i avvaktan resultaten den upphovsrättsutredningen.av

Upphovsrättsutredningen lade 1983 fram förslag avgifter oinspela-ett om
de ljud- videobandoch innebär den tillverkar importerarellerattsom som
band avgifterlägger till organisationer de olika rättig-representeraren som
hetshavarna. samband filmpolitiken årI med 1991 föreslogsöversynen av

införasånyo Någotavgift skulle förslag till avgift har dock inteatt en pre-

8 Svenska InternationalThe Federation of the Phonographicgruppen av
Industry.

9 FilmproduktionSOU 1991:105: och filmkulturell verksamhet i Sverige.
483slutbetänkande Utredningen filmstödet.översynav om av
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för riksdagen. 1992/931214 uttalade föredragande statsrådI sittsenterats prop.
ansågför införande avgiftprincipiella stöd förslag inte skulle läg-attav men

fråganfram förrän färdigbehandlats EU. Lagutskottet uttalade sitt stödavgas
såavgiften och menade regeringenför införande det möjligt böräratt snartav

10återkomma till riksdagen med förslag till lag.

Frågan musikalieersätmingom

budgetåretfr.o.m. 1988/89 särskilda förKonstnärsnämnden fick medel iatt
fonogramartisterstipendier kompensera och förform bidrag och tonsättareav

verk används bibliotek.derasatt
bibliotek skillnadKompensationen för musikalieutnyttjandet tillär mot

boklån lån.biblioteksersättningen för inte direkt relaterad till antalet Beloppet
rimlighetsbedörnning.stället efter allmänhar i avpassats en

riksdagen 1991 uttalande sig för ersättningssystembakgrundMot ettattav
utlåningobjektivt kopplat till bibliotekens innehav ellersättett varmersom

Kulturrådet i uppdrag formerna förmusikalier regeringen överatt segavav
till sinförslag lämnades anknöttill upphovsmännen. Detersättningen ut-som

hänvisning till den ekono-biblioteksersättningssystemet. Medformning till
förändring.i budgetpropositionen 1993situationen avvisades dockmiska en

budgetåretändamålet 3,6 miljoner kronor.utgick 1993/94För

bildkonstnärertillVisningsersätming

ersättning förredan under 1970-talet kravställdeBildkonstnärerna att
1977visas offentligt. Regeringen tillsattei samhälletsbildkonst ägo ut-en

sådan kompensation skulle kunna beräk-skulle hurredning överväga ensom
nas. ansågs emellertid bli för kompliceraträttvisande beräkningssystemEtt

ändå få tillfann 1982 bildkonstnärerna bordeRiksdagenoch dyrbart. rättatt
utifråninte multipel visatkollektiv ersättning. Ersättningen beräknas en per

efter allmän skälighetsbe-anvisas i form klumpsummakonstverk utan av en
konstnärsorganisationernaNågra ochförhandlingar mellandömning. staten

disponeras styrelsenförekommer. Medlenöverläggningarsker inte avmen
Författarfondensmedbildkonstnärsfond,Sverigesför sammansattessom

tidigare anvisade medlen till bidragdelen deförebild. Störrestyrelse avsom
visningsersåttning.anslaget tillfördes till dettill bildkonstnärer över nya

året grundersättningvad kalladeinförde redan förstaFondstyrelsen man
yrkesverksamma konstnärerkonstnärskategorier. Syftettill vissa attvar ge

och utgick där-Ersättningen inkomstrelateradgrundtrygghet.ekonomisk var

10 1992/93:Lu44.Bet.
H bildkonstnärer.484 åt1981:3: VisningsersättningDsU
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varierandemed med belopp beroende övriga inkomstermottagarens upp
till inkomsttak. alltså någotvisst Grundersättningen hade inte direktett sam-
band med det offentliga utnyttjandet den enskilde konstnärens verk.av
Grundersättningen omstridd under hela den tid den tillämpades ävenvar -

Verksamhetsåretinom fondstyrelsen. 1986/87 åretdet sista grundersätt--
ningen gick fulli skala varierade ersättningen 600mellan 2 kronorut ca-
och 13 000 kronor. Antalet konstnärer fick ersättning drygtca som var
1 100.

gångerRegeringen flera uttryck för skepsis medmot systemetgav grun-
ansågs låg någondersättning, bl.a. därför ersättningen för för haatt att egent-

årlig betydelse. I budgetpropositionen 1987 förutsattes skulleatt systemet
siktemed vikten fondmedlen används lederomprövas sättatt ettav som

till förbättringar enskildamärkbara konstnärers situation. Kulturutskottetav
12 påmening. Regeringen gjorde kravet ändrad politik för för-var av samma

fråndelningen till villkor för ökning miljoneranslaget 22 kronor tillett en av
32 miljoner kronor.

Regeringens och riksdagens markeringar till Bildkonstnärsfon-ledde att
beslutade avveckla grundersättningen utnyttjadens styrelse och huvudde-att

till arbetsbidrag. Fondstyrelsen införde emellertid fr.o.m.len medlenav
1987/88 individuell Visningsersättning. Den förutsatte till skillnad moten
grundersättningen visst inantal konstnärens verk köptsatt ett staten,av av
kommun, landsting och/eller Svenska kyrkan och utgick med 3 000 kronor

år till konstnärer fyllde detta krav oberoende övriga inkomster.per som av
några årEfter avvecklades med motiveringen beloppet för li-systemet att var

för substansiellt bidrag till den enskildes ekonomi och förtet ettatt attge
kvalitetsaspektema inte kunde beaktas tillräckligt.

Budgetåret 1994/95 uppgick anslaget till Visningsersättning till drygt 58
miljoner innebär infördes 1982/83kronor. Det anslaget sedan det ökat medatt
45 % i fast penningvärde. Ersättningen fördelas enbart i selektivanumera
stödforrner arbetsbidrag olika längd, projektbidrag, resestiendiersom av mm.

Vi redovisar fram i fördelningen olika stödfonner.längre texten

Utställningsersättning

sådanaVisningsersättning konstverk i offentlig Ettär ägo. annatavser som
närbesläktat begrepp har spelat roll i debatten sedan 1974. Det utställ-ärstor

förfo-ningsersättning. verk i konstnärens han ställer tillDet ägoavser som
utställningsändamål.gande för
framförts förslag skulle stimulera införandetDet har att statenom av gene-

såväl regeringrell utställningsersättning. Detta har dock avvisats riks-av som
ersättning riktas till utställnings-dag. Statens inställning krav skaär att

träffats utställningsersätt-För den statliga sektorn har avtalarrangören. om

12 485KrU l986/87:l2, 28.s.
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ning med konstnärsorganisationerna. Vissa kommuner också utställ-ger
utgårningsersättning, för detta inga statliga bidrag. Sedan 1991 har dockmen

ökat sina bidrag till konstföreningsrörelsen för den ska ha viss eko-staten att
nomisk möjlighet konstnärer ställer i föreningsregi.ersättaatt utsom

.3 till21.5 Bidrag konstnärer

utgårVid sidan ersättningar statliga bidrag och stipendier i olika formerom
till konstnärer. Merparten bidragen fördelas Konstnärsnämnden ochav av

till nämnden knutna Bildkonstnärsfondenden Författarfonden. Stödsamt av
utgår till alla kategorier konstnärer i formav av

inkomstgarantier,-
långtidsstipendier,-
konstnärsbidrag olika typer.av-

dåInkomstgarantier för konstnärer 1964tillkom under beteckningen stat-
utgår står förliga konstnärsbelöningar och till den konstnärlig verksam-som

kvalitet och betydelse för kulturliv.het hög svensktstorav
10-åriga långtidsstipendierna tillkomDe 1991 alternativ till in-ettsom

utgår frånkomstgarantierna till skillnad garantiema med fast beloppettmen
år.basbelopp under period tio de första stipendiema inrättadestre Nären av

såtanken skulle byggas med 15 under 10 detatt systemet ut attvar per
fullt utbyggt skulle omfatta 150 stipendier. fåDessa skulle sedan successivt

årinnehavare. ursprungliga tanken tillämpades iDen sedantrenya men av-
alltså långtids-bröts utbyggnaden närvarande finns 45Försystemet.av

stipendier.
Konstnärsbidrag samlingsbeteckning för olika tidsbegränsade sti-är en

utgå arbetsstipendierpendier och bidrag. De kan olika längd ochsom av
två- femåriga.storlek ellerett-,-

målinriktatProjektbidrag konstnärligt utvecklingsarbete kost-avser av mer
ocksånadskrävande De kan tvärkonstnärliga.natur. vara

utgårVidare bidrag för internationellt kulturutbyte i form resestipendier,av
för svenska utomlands ocksåbidrag konstnärers verksamhet sedan 1992samt

för stödja utländska konstnärers vistelse i Sverige.att
åldersociala tryggheten för de konstnärer grund eller sjuk-Den som av

dom ha sin konstnärligt produktiva period bakom i prin-kan antas garanteras
Visst dock givitscip inom för det allmänna trygghetssystemet. stöd harramen

pensionsbidrag.inom kulturpolitikens i form ochpensionerram av
till för ändamål formSlutligen har stöd lämnats konstnärer igemensamma

organisationsbidrag, investeringsbidrag till kollektivverkstäder m.m.av
såvälBidragen har syftat till konstnärliga yrken eko-utövareatt ge av en

skapa förutsättningar för experiment och nydanande.nomisk trygghet attsom
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gårBidrag i första hand till:

Konstnärer nyligen avslutat sin utbildning eller i övrigt i börjanärsom av-
sin yrkesverksamhet ekonomiska förutsättningar vidareutveck-attsom ges

förmåga.sin
Konstnärer har dokumenterat konstnärlig yrkesverksamhet be-som en av-

årtydelse under följd detta har ekonomiska svårighe-trotsen av men som
fortsatttill yrkesutövning.ter

Att det möjligt för konstnär undergöra kortare tid sig konst-ägnaatten-
närliga experiment behöva direkt hänsyn till det omedelbarautan att ta
ekonomiska utbytet.
Vidareutbildning fortbildning.eller-
Resor eller studiebesök förvärde det konstnärliga arbetet.av-
Konstnärer har akut behov ekonomiskt stöd vilket inte kan till-ettsom av-
godoses sätt.annat

uppnåttKonstnärer den allmänna pensionsåldem och inte längresom som-
aktiva förhållandenoch ekonomiska otillfredsställande.är är I enstakavars

fall ocksåkan det motiverat sådanamed bidrag till intevara personer som
uppnått pensionsåldem.

alltsåFördelningen bidrag har grundats dels konstnärliga, dels socia-av
kriterier.

Inkomstgarantier

Inkomstgarantisystemet infördes 1976 ersättning för de tidigare konst-som
närsbelöningarna. Inkomstgarantier beviljas stårkonstnärer för konst-som
närlig verksamhet hög kvalitet och betydelse för svenskt kulturliv.storav
Beslut innehavare inkomstgaranti fattas regeringen efter gemensamtom av av
förslag Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ellerav
efter yttrande dessaav organ.

Vid införandet 1976 inkomstgarantierna i första hand bordeattangavs
andra konstnärsgrupper författare, och bokillustratörer.än översättareavse

ansågsDessa Författarfondens trygghetssystem och särskiltgenom genom
införandet de garanterade författarpenningarna inte i behovav vara samma av
inkomstgarantierna andra konstnärskategorier. Författarfondens styrelsesom
delade 1976 denna uppfattning hade 1983 med hänvisning till biblioteks-men
ersättningens värdeförsämring ändrat inställning dåoch jämterätt attgavs

föreslåKonstnärsnämnden innehavare inkomstgaranti.av
utgårInkomstgarantier med maximalt fem basbelopp reduceras i för-som

hållande till konstnärens övriga inkomster och livstid.varar
genomsnittligaDet utnyttjandet inkomstgarantin någon gånghar inteav

överskridit 60 %. De punktundersökningar vi genomgåendegjort visar en
20-25 % innehavare någotinte garantibelopp alls,tar utgrupp om av som en

lika såmaxbelopp och 50 % i glidande skala mellanstor tar utgrupp som en
lite och ganska mycket.
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följd författa-formkonstnärer denBild- och är största mottagargruppen av
re.

inte utnyttjadesinkomstgarantirummen grundantalfaktumDet att ett av
årsinkomst användes Konstnärsnämndenför höghadeinnehavarnaatt avav

ytterligare innehavare skulleföroch 1989mellan 1985 att ut-argumentsom
ses.

bidragersättningar ochFördelningen21.5.4 av

formerna för statliga ersättningarföregående beskrivit de olikai detVi har
olikaockså dessa fördelatsredovisat huri vissa delarbidragoch samt

konstnärskategori sammanfattarespektiveVi förkonstnärskategorier. ska här
ersättningar och bidrag.fördelningtilldelning och av

m.fl.dramatikerötjfattare,F översättare,

dramatiker har anvisatsochförfattare,statliga stödet till översättareDet som
inkomstgaran-och i formtill konstnärerbidragbiblioteksersättning, avsom

värdet dessaekonomiskasammanlagdalångtidsstipendier. Dettier och av
års penningvärde till knappti 1994uttrycktuppgick 1973/74anslag --

1993/94 tillmiljoner kronor ochtill 901982/83 knapptmiljoner kronor,75
medtjugoårsperioden innebär det ökningFör99 miljoner kronor.nästan en

32 %.
de former redo-m.fl. i i allatill författarefördelatsStödet har stort sett

domine-varit den överlägsetförfattarpenningenAntalsmässigt hargjort för.
från tillökat 2 700under periodenAntalet harformen.rande mottagare

1-2-årsstipendiervaritharvanligaste stödformemadärefter4 000. Deknappt
från tillökat 100författarpenninggaranteradmellan 3-400,legat som casom

iresebidrag antal.pensioner ochdärmed230 ochdrygt passerat
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bidrag21 .5.5 Ersättningar och till författare mfl. AntalDiagram mottagare.

Antal mottagare
6 000 --

H Resebidrag m.m
internationellt5 000 --

T.:. 7h. E l-Z-årsstipendier
§

0004 I S-årsstipendiers-- å
§ ä Pensioner

ä3000. xä ä Garanterad författar-
N ä översättarpenningä ää2000 ä- Författar-ä

översättarpenningä ää ä1000- Inkomstgarantierlä

s Långtidsstipendierä
äå

CV D ON Öll Vi ONl l OO OO OO OOx xx x xD CN Öl OOV V -9ONOO OO OOl l l ONÖ G O O G O
v-uy-u-uv-nâøw-

Källa: Tabell 21.5.5a Tabell 21.5.3a

för olika stödformer reducerasSer vi till de ekonomiska proportionerna
författarpenningen, in-författarpenningens betydelse medan den garanterade

ändamål,långtidsstipendier Bidragen till särskildakomstgarantier och ökar.
området,innehåller inombl.a. stöd till upphovsmannaorganisationemasom

ianspråktagithar mellan 5 och 10 % det totala utrymmet.av
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21 .5.6 Ersättningar och bidrag till författareDiagram mfl. F ördelat i
1 000-tals kronor. 1994 års penningvärde.

l 000-tal kronor
100000

Emm Administration
90000

Bidrag till särskilda
80000 ändamål

E Resestipendier70000

I
7 1-2-åriga60000

arbetsstipendierMM77

50000 I 5-åriga arbetsstipendier
inkl ATP

40000
Garanterade
författarpenningar30000

I-§§ Författar-20000
överssättarpenning

10000
Inkomstgarantier/
Långtidsstipendier

0
VFOMOO ÖvrigtIttäääå
Eiäåâä
292292

stipendietillägginkl. 1973/74.
resestipendierinkl. 1973/74.

Tabell 21.5.6a 2l.5.4aKälla:

Bild- och formkonstnärer

formkonstnärer tillstatliga stödet till bild- och har anvisats bidragDet som
långtids-visningsersättning och inkomstgarantier ochkonstnärer, som som

sammanlagda anslagen utgjorde 1973/74 i 1994stipendier. Det värdet av -
års penningvärde 25 miljoner kronor, 1982/83 knappt 50 miljonerca-

miljoner innebär ökning för 20-och 1993/94 70 kronor. Detkronor nästan en
årsperioden 180med %.

varit möjligt material Konstnärsnämndens sti-Det har inte delatt ta av om
såle-för perioden före omorganisationen 1982/83. Vi kanpendieverksamhet

förhållandenautvecklingen decenniet till den för-des inte relatera det senaste
års kulturpolitik.tiden med 1974sta
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Förutom inkomstgarantier och under perioden 1982/83-1992/93som -
grundersättning/individuell visningsersättning har stödet till bild- ochsom -

påfomikonstnärer fördelats flestade bidragsformer redogjort för. Antals-
fråga tvåmässigt det olika perioder. individuellNär ersättningär utgickom

denna form den överlägset vanligaste med 6002näramest mottaga-var som
I-Z-årsstipendierkommerDärnäst mellan 1982/83 och 1991/92re. som

från l-2-årsstipendiernaökade 340 till 700. Efter 1992/93 dennära vanli-är
formen, följd pensionsbidrag och stöd för internationellt utbyte.gaste av

21.5.Diagram 7 Ersättningar och bidrag till bild- och formkonstnärer. Antal

mottagare.

Antal mottagare
4 000 .-

3 500 515131---

ø // / Individuella2 500 åø ø á.-
ersättningar// //

2 000 / // /-- E12arsst1pend1er., . .// //
// /% Pensioner1 500

Dfâiâäâtâilâåâiâfár1000-

500 -

0 |l 1 | |-
CGOO
WOOG
.-

Källa: Tabell 21 .5.7a

Beloppsmässigt ianspråktagithar grundersättningen del det eko-storen av
nomiska fram till 1-2-åriga1988 för sedan avlösas deutrymmet att av ar-
betsstipendiema absolut dominerande stödforrn.som
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21 .5.8 och bidrag till bild-Diagram Ersättningar och formkonstnärer. örde-F
årslat I 000-tals kronor. 1994 penningvärde.i

000-tal kronor1
80 000 --

7° 00° å E Individuell ersättning-- ä ä
7 760 000 H§ . Internationellt. utbyte--

§ äå å å5° °°° .ProjektbidragE
§ § §§E40 000 §§ § I Arbetsstipendier. .x N

ä§ å§30 000
Ellnkornstgarantier/

§§ ä Långtidsstipendier20 000
I ÖvrigtI10 000 .

0 .

Källa: Tabell 2l.5.8a

på musikområdet, musiker och sångareUpphovsmän och film-samt scen-
konstnärer

ZO-årsperiodenstatistiska underlaget det inte möjligt förDet gör att som
från måstehelhet särskilja tonkonstnärema scenkonstnärema. De följaktligen

redovisas tillsammans. statliga stödet till påDet konstnärskategoriema dessa
områden utgåtthar inkomstgarantier och konstnärsbidrag olikaisom som

från påformer till rättighetshavareoch 1982/83 ersättning musik-som- -
området. årssammanlagda ekonomiska värdet dessa iDet anslag 1994av
penningvärde uppgick 1982/83 till 37 miljoner kronor för 1993/94 hanära att

påMinskningen fallerminskat till drygt 32 miljoner kronor. helt reduceringen
till rättighetshavarna.ersättningenav

inkomstgarantier och den ersättning till rättighetshavarnaFörutom som
till upphovsmannaorganisationema för vidare fördelningfördelats harsom

utgått Så långtstatliga stödet i form bidrag olika slag. fördel-det av av som
bådeföljas antalsmässigt förningen kan gäller ochmönster ton-samma scen-

området. 1-2-årsstipendier,förekommande stöd har varitDen mest typen av
resebidrag och pensionsbidrag.följda av

totala antalet utdelade ersättningar och bidrag till tonkonstnäremaDet
uppgick 1982/83 till 300 och 1991/92 till 435. Motsvarande siffror förnära

och ñlmkonstnärema knappt 280 respektive knappt 310.scen- var
492



Konstnärspolitik

21 .5.9 bidragDiagram Ersättningar och till kompositörer, musi-tonsättare,
ker och sångare. Antal mottagare.

Antal mottagare
500

450
El Resebidrag m.m.400

internationellt
350

E 1-2-årsstipendier300

Ill 5-årsstipendier250

200 Pensioner
150

Inkomstgarantier/
100 Långtidsstipendier
50

0
O 61 hl 2C FC6 O O O ChOO OO OOX X X R S EFN N00 tñln -4v-0x O O Ooo oo ooON O ON O Ch O ON

.-. .-. .-. .-. .-. .-. .-

Källa: Tabell 21.5.9a

21.5.10 och bidrag till och filmkonstnärer. AntalDiagram Ersättningar scen-
mottagare.

Antal mottagare
400 .-

Projektbidrag350

Film särskilda insatser300

i Resebidrag250 m.m.
internationellt

200
H 1-2-årsstipendier

150
E Pensioner

100
U Inkomstgarantier/

50 Långtidsstipendier
I|0 |

Källa: Tabell 21.5. 10a
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21.5.5 Organ för fördelning ersättningar och bidragav

Bidrag till konstnärer bild- och form-, och ñlmområdenaton- samt scen-
handhas Konstnärsnämnden, statlig myndighet.är Inom Konst-av som en

finnsnärsnämnden fyra för fördelningen områden.olikaorgan som svarar
Ett dem bildkonstnärsfondens styrelse. De övrigaär gårav organen som
under beteckningen arbetsgrupper fördelar bidrag till och kom-tonsättare
ponister, musiker sångareutövande och och filmkonstnärer in-samt scen-

fåklusive dansare. bestårMed undantag Konstnärsnämndens styrelse och de
fyra bidragsfördelande yrkesverksamma konstnärer inom respek-organen av

områden.tive
Frågan inrätta ytterligare fonder med styrelser har fleraatt separataom

gånger aktualiserats Konstnärsnämnden begärt ombildning arbets-av som av
till tonsättarfond, musikerfond och scenfond. Det har integrupperna en en en

skett.
Biblioteksersättningen tillförs särskild fond, Sveriges författarfond.en

Fondstyrelsen har många14 ledamöter och lika suppleanter. Fyra leda-
Övrigadäribland ordföranden, regeringen. ledamötermöter, utses utsesav av

Sveriges Författarförbund och illustratörernas organisationer. så-Dessa har
ledes majoritet i fondens styrelse. Författarfondens ocksåstyrelse fördel-är
ningsorgan för de konstnärsbidrag går till författare och översättare.som

Den direkta möjligheten för organisationerna ledamöter i de förde-att utse
år.lande har minskats underorganen senare

Några21.5 .6 viktiga drag i med ersättningar och bi-systemet
drag

Fem huvudkomponenter kan urskiljas i det statliga ersättningssystemet, näm-
fråganligen ersättningen princip, beräkningssätt, ochtypom som samman-

sättning det förvaltar medlen, principerna för fördelningav organ som av
fråganmedlen förhandla ersättningens storlek.rätten Nuva-samt attom om

rande bygger avvägning mellan och konstnärernas in-system statensen
tressen.

I avsnittet diskuterar vi olika principer hävdas, tillämpas eller kansom
då frågaiakttas. Det sällan formellt beslutade principer principer iär utanom

bemärkelsen synsätt.

Principen ersättningom

målStaten har ersättning till för konstnärspolitiken givitgöraatt ett ettgenom
allmänt motiv för tillämpning.dess Andra statliga motiv ligger i de val man
gjort fråntagitinskränkt upphovsrätten och därmed konstnärernanär man494
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sinaekonomiskt kontrollera allt utnyttjande verk. För detmöjligheten att av
fåttsamhälleliga utnyttjandet konstnärliga verk i vissa falltredje dethar av en

sådan det förefaller rimligt ersättning det inteomfattning ävenatt att ges, om
någon lagprincip inskränkts.finns som

ocksådet naturligtvis legitimeringhandlarFör konstnärerna om av en
utgångspunkter. fråganfrån grundläggandedelvis andra Denprincip ärmen

gåva. mångaBidragrättighet eller harstatliga medelden är settsaven enom
påsin positivatilltalande form för uttryckamindre staten att synsom en

form förkanske mindre tilltalandekonstnärlig verksamhet, eller snarare en en
på.bli uppskattadkonstnär att

för offentlig ersättninghuvudmotivde skapande konstnärernaFör är attett
vållar minska försälj-utnyttjandet ekonomisk skadaoffentligadet attgenom

moralisk till ersättning förverk. hävdarningen deras Konstnären rättenav
dåtillåts Staten har enligtsjälv inte kontrollera.utnyttjande handet som

ytterligareträda in med ersättning. Ettskyldighetkonstnärerna att argu-en
och därmed kunna kopplajämställa ersättningen med lönmentationssteg är att

i samhället.till löneutvecklingenersättningens storlek
länge. Prin-talboksersättning har existerat sedanBiblioteksersättning och

.1982fått tillämpning tillkomstenersättning har vidarecipen statlig genomom
till rättig-formkonstnärer och ersättningvisningsersättning till bild- ochav

musikområdet för privatkopieringens verk-kompensationhetshavare som
utnyttjande bibliotek fonogram ochKompensationen förningar. noterav

utgårMedel itill ersättningsprincipen.sig fortfarande tröskelnbefinner
insatser.form s.k. särskildaav

Beräkningssätt

å någotsidan till objektivt och kvantitativt mätbartErsättningar kan knytasena
å kulturpolitiska bedöm-eller andra sidan resultateteller uppskattat vara av

innehållerDå ersättningar nödvändiga skäl eko-ningar. alla ett momentav av
någotfrånställningstagande sida kan det inte existera heltnomiskt statens

mekaniskt system.
ersättningsbelopp, exempelvis denkomponenter i beräkningenMätbara av
tillhandahållandeutlåninginnehav, eller konstnärligaoffentliga sektorns av

individuellt har betydelseersättningen objektivt och beräknad. Dettaverk gör
två kan i lämplig proportion tillRespektive upphovsman ersättassätt. ut-

påverk. Ersättningsbegreppet kan tydlighetnyttjandet hans ettges en somav
legitimerar dess existens.enkelt sätt .

svårigheterolika grund praktiska objektivtSaknas skäl t.ex. avav - -
kollektiv ersättning. Bestämningen detkomponenter talarmätta man om en av

kulturpolitisk skälighetsprövning.totala beloppet Dettagörs sätt attsom en
någotbestämma den kollektiva ersättningen inte underlag för fördelningger

individuell ersättning och därmed dess värde legitimeringärav som av er- 495
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påtagligt.sättningsprincipen inte särskilt Medlen fördelas selektivt och er-
sättningen blir praktiken de bidragen.i typav samma som rena

frånUnder perioden 1974 har vidgat antalet ersättningar,staten men
införande objektivabromsat kriterier i deras beräkningssätt. Detta gällerav

ocksåfrämst visningsersättningen talboksersättningen och, i Överfördmen
ocksåbetydelse, musikalieersättningen. Den enda ersättning i dag inne-som

håller mätbara kriterier biblioteksersättningen.är
Från konstnärshåll har efter införa, utvidga eller förändrasträvat attman

de objektiva inslagen i beräkningssättet. Vad biblioteksersättningengäller har
mål fådetta lyckats antal punkter, författarnas principenett attmen om

biblioteksersättningens grundbelopp anknytas till den allmänna löne- ochatt
fåttinkomstutvecklingen i samhället har inte gehör. Bildkonstnärema har i

målbrist accepterade objektiva kriterier haft föra visningser-attsom upp
beloppsnivåsättningen till biblioteksersättningen. Detta har intesamma som

lyckats.

Organ för förvaltning och fördelning

frågansammansättningValet och dess hänger medav organ samman vems
ersättningsmedlen eller konstnäremas.är statens-

gäller talboksersättningen och ersättningen till rättighetshavareNär det
musikområdet lämnas den samlade ersättningen direkt till olika producent-
och konstnärsorganisationer för vidare hantering. konstnärliga självstyretDet

då hundraprocentigt.är
När biblioteksersättningen infördes 1954 fick dess förvaltningsorgan be-

teckningen Författarfonden. Fondbegreppet har försedan markeraanvänts att
fråga från Såersättning till skillnad bidrag. tillkomdet Bildkonst-äratt om

närsfonden 1982 i samband med införandet visningsersättningen. Förslagav
ytterligare fonder avvisatsinrätta har statsmakterna.att avom

alltsåFondbeteckningen har tillmätts betydande symboliskt värde förett
dådåersättningssystemet. Formell kritik har och riktats beteckningenmot

fond eftersom fördelar anslåsi detta sammanhang, medel överorganen som
statsbudgeten, inte förvaltar fonderade medel.

Enligt uttalande Justitiekanslern 1982 Författarfonden betraktaärett attav
13statlig myndighet. jämställs medDen därmed Konstnärsnämnden ochsom
då också för Bildkonstnärsfonden.dess arbetsgrupper, och styrelsen

för fondstyrelser,Tre modeller sammansättning nämnder och arbets-av
balansgången tvåmyndigheter illustrerar mellan principer;i dessagrupper

konstnärskontroll och statskontroll:

13 justitiekanslernJK-beslut 1982. Vissa beslut och yttranden vilka harav
496 bedömts allmänt intresse.vara av
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organisationer själva ledamöter isinakonstnärerna utser organengenom-
förvaltningsuppgifter,överlämnandei lagbemyndigandegenom avom

fråninhämtat förslagefter i formell ordningledamöterregeringen attutser-
då förordningen för respektivei organ,organisationerna anges

för respektiveenligt förordningen organ.ledamöternaregeringen utser-
ersättning följt uppfattningen detkollektiv haruppgiften fördelaMed attatt

upphovsmännen harde ersättningsberättigadeförrimligtär representanteratt
derasFrån konstnärsorganisationema medbeslutandei detplats organet. -

emfas. harhävdats med Mankontroll har dettaefter autonomi ochsträvan
föreställ-forskningsvärlden hävdattankarna tillockså ledersättett som

det konstnärligainsiktsfulla bedömarnadeegnaningen de mest avsomom
arbetet.

också använd-och insikterkunskaperkompetens, ärjust begreppenMen
haviss organisation skagrund för andra slutsatser rättänbara attatt ensom

ocksåfinnasvarierande gradkan -iKompetensenbedömama. utan-utse -
fördel leda-möjliggör detorganisationema. Detta synsättet ärför att en om

kvalitetsbedömningar huvud-konstnärligamedi styrelsemöterna somen
in-förhållande organisationer ellertill fackligaobundet iarbetauppgift kan

tresseorganisationer.14 Bildkonstnärsfonden. Redanfall gällde detI detta
Konstrådet Konstnärsnämnden. Dettaochtillämpats1988 hade synsättet

återtåg från korporativt har kan-principiellt synsättdelvismarkerar ettett men
detolika konstartema. Därorganisationsbilden inom desin orsak iske främst

fråganförfattarsidan harsammanhållande organisationstarkfinns somen
finns i form antalsplittringinte dykt Därobundenheten ett genre-avupp.om

konstnärskrafterstarkaorganisationer ochkonkurrerandeorganisationer,
formornrådet blir obundenhetenbild- ochorganisationernautanför som

aktuell.
bytas mellan och organi-de värden kanhandlar detgradI hög statom som

legitimiteti organisationenPå förankringenförfattarsidan harsation. gett
formområdetPå har organi-bild- ochbidragsprocessen.ersättnings- ochhela

framståi stället kommiti beslutsorganensationsrepresentation att ettsom
problem.

enskilda konstnärligavill blanda sig i deintehär betonasDet bör att staten
utfördadärför vill ha dessabedömningama och sätt accepterasett somsom

konstnärskårer.berördalegitimt inom

ördelningsprinciperF

bedömningama betyder intekonstnärligade enskildainte villAtt styrastaten
själva hurbeslutandefritt för de avgörafältet lämnas helt attatt er-organen

14 497bil. 32.1993/94100 12,Prop. s.



SOU 1995: 85

sättningsmedlen ska användas. Staten fastställer principer och riktlinjer för
fördelningen.

bådeDetta gäller för den grundläggande avvägningen mellan hur delstor
de totala medlen ska för individuell ersättning, ocksåavsättas förav som men

användningen den kollektiva ersättningen.av
I avvägningen mellan individuell ersättning och kollektiv eller "fri del lig-

balansgång tvåmellan principer. Den markerar deger en attena pengar som
betalas ersättning, individuell Den andra hävdarut rätt. behovetses som en en

kvalitetsbedömning.av
Behovet kollektiv/frf del delvis intresseär förett gemensamtav en stat

och organisation, den nämligen inte bara för selektiv kulturpoli-utrymmeger
fråntik ocksåsida från konstnärsorganisationens sida, istatens utan me-

ningen för kollegial bedömning. bägge frågaI fallen detutrymme är attom
skapa för icke-marknadsberoende agerande.ett utrymme

Som konstaterat det bara biblioteksersättningenär i sig innehållersom
objektiva kriterier möjliggör individuell ersättning i proportion tillsom utnytt-
jandet. betyder månDet i den individuell ersättning ska kunna utgåatt deur

måsteövriga ersättningarna konstruera kriterier för sådan. Inom vis-man en
tvåningsersättningen har försök gjorts, förstadet i form s.k. grundersätt-av

ning, den andra i form den s.k. individuella visningsersättningen. Bådaav
dessa frånhar övergivits efter kritik bl.a. statsmakterna.system

jämförelseEn med biblioteksersättningens individuella del visar antaletatt
där har varit inom visningsersättningen,avsevärt större änmottagare attmen

den individuella genomgåendeersättningen ianspråktagitinte änmer en
tredjedel det totala ersättningsbeloppet. Det genomsnittliga ersättningsbe-av

lågloppet för författare 1988/89 bara drygt l 000 kronor högre visnings-än
ersättningens schablon, detta till intäkt för kritikutan att togs mot systemet.

tvåUppenbarligen har skilda värdeskalor tillämpats i tvåde ersätt-synen
ningarna.

samtligaLäggs ersättningsbelopp har den utgåttdel dessasamman av som
individuell ersättning högst varit mellan 35 och 40 %,som ut-som men

gåttvecklingen har i riktning dagens situation med knappt 20 % indivi-imot
duell ersättning. För resterande 80 % ersättningsmedlen gällerav samma
fördelningsprinciper för de bidragsmedlen.som rena

En huvudlinje i hela ersättnings- utgåttoch bidragssystemet frånhar att
tillgängliga såmedel ska användas de leder till märkbara förbättringaratt av
enskilda konstnärers situation. sådanaEn medelsfördelning hargrunder
förutsatt individuell prövning. Syftet konstnärer möjlighet till arbetsroatt ge
och i övrigt skapa de förutsättningar nödvändiga föräven konstnärligärsom

efterfråganutveckling i påläge där stöd i varierande grad överstigit till-ett
gängliga medel har drivit fram principerna.

Att inte ska konstnärlig verksamhet etablerad principstaten styra var en re-
dan före de kulturpolitiska reforrnerna. bekräftadesDen 1974 och harstora
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åren.gångna avseende kan dende 20 Ibefästs under sä-ytterligare ett rent av
förenkla bidragsreglerförsöktytterligareha markerats attattgenom mangas

disponerabidragsfördelade myndigheternafrihet delämnaoch större att
sina anslag.

örhandlingsrättF

åtgärder insatservarit ochkonstnärspolitiken harmål statligaför denEtt att
själva. har isamråd Statenmellan och konstnärernaiutformasska staten

samråda med.för konstnärernasamlad företrädarehaftKLYS part attsomen
specialförbundenochde olika konstarts-sammanhang haravgränsadeI mer

diskussion har varieratför kontakt ochmotsvarande roll. Formemahaft en
harvisstregelrätta överläggningarfrån samtal till mönsterinformella ettmen

år anslutning till regeringensvarje iinneburit KLYSharetablerats. Det att
givit sinprioriteringsskrivelse där konstnärernas.k.budgetarbete lämnat en

bedrivas ändamålborde och vilkakonstnärspolitikenpå statligadenhursyn
harfastställt kulturbudgetenriksdagenprioriteras. Efter detborde att se-som

bl.a. rörande budgetut-för överläggningarträffat KLYSkulturministerndan
åren KLYS.brutitsunder deharfallet. Detta mönster senaste av

mål efter förförhandlingsrätt varithar strävaersättningssystemetI ett att
konstnärsorganisaüonerna.

med upphovsmanna-överenskommelseträffade regeringen1985Hösten
biblioteksersättningen.för Re-förhandlingsordningorganisationerna om en

storlekenåtagit med organisationernasig förhandlahargeringen att om av
innebörden i för-hemlån viktigasteför originalverk. Dengrundmultipeln av

uppnått viss parallellitet med löne-handlingsordningen upphovsmännenär att
förhandlingar.

visningsersättningen fram-införandethar sedanBildkonstnärerna utanav
dåförfattarnas och kopplatgång förhandlingsrättkrävt motsvararsomen

med objektiva in-beräkningssystemmed införandedenna rätt ettavsamman
slag.

konstnärspolitikeneffekter den statliga21.6 Samlade av

svårtkonstnärspolitiska insatsernasamlade effekten deden ärAtt bedöma av
faktorer samhället. Vigrad beroende andra iutvecklingen i högeftersom är av

några nämligen.enkla indikatorerkan här bara ge

antalet konstnärer,-
arbetsmarknaden,-

inkomster.konstnäremas-
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Det centrala i kulturpolitiken områdedetta stimulera kreativitetär ochatt
förnyelse. svårt,Där det omöjligt, finna mått.är objektivaatt

2l.6.1 Antalet konstnärer

finns ingenDet oomtvistlig definition och statistik konstnärligtöver verk-av
Vi belyser därför tvåläget med hjälp olika material,samma personer. av

SCB:s yrkesstatistik och KLYS medlemsstatistik. SCB:s yrkesstatistik över
konstnärliga och litterära yrkesutövare bygger sina påuppgifter Folk- och
bostadsräkningarna FoB. Grunden individuellt lämnade uppgifterär om
sysselsättning, förvärvsarbete och yrke.

Enligt SCB/FOB har antalet konstnärliga och litterära yrkesutövare ökat
från 60038 till 53 000 dvs. med 37 %, under perioden 1975-1990.ca ,

Yrke 1975 1990 % ökning

Författare 700 980 4 l
Journalister m.fl. 10 946 16 Oll 46
Bildkonstnärer 6 600 10 100 53
Formgivare 3 430 1804 22
Dekoratörer 2 480 2 038 -17
Fotografer 4 519 4 817 7
Musiker 4 950 7 360 49
Scenkonstnärer 2 660 3 780 42
Övrigt konstn.arb 2 302 6183 57

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnds KLYS med-
lemskår har under frånperiod ökat 13 700 till 26 000. Av ökningensamma

delen, 8 700, medlemmar i medlemsorganisationerstörre medanavser ca nya
4 300 ökning inom tidigare medlemsorganisationer. Om vi invägerca avser

rimligen ocksådet skett viss tillväxt inom de organisationeratt ären som nya
KLYS-medlemmar kan ökningen inom KLYS-kollektivet bedömas till drygt
30 %.
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ökning1990 %1975Organisation

026 332l 528FörfattarförbundSv
29425330DramatikerförbundSv

6 357JoumalistförbundetSv --
26651 3 3452RiksorgKonstnäremas

226880270TecknareFöreningen Sv
Konsthantv-Föreningen Sv

80520289Industriformgivareoch
29165l900förbundFotografernasSv

420Arkitektförbundet --
6915994Föreningen Sv Tonsättare

KompositörerFöreningen Sv
84515280Populärmusik SKAPav
7483447802MusikerförbundetSv

8176163TonkonstnärsförbundetSv
6781YrkesmusikerförbundSv --

17140120Dansped.förbundetSv
-806833503TeaterförbundetSv
63173106RegissörsföreningenSv

221Filmares FörbOberoende --
-39500820vid SRSIP-klubben

9426 60268113Summa
6768organisationernyavarav

31befintliga1975inom org

tydligtuppvisarfrån och KLYSFoBuppgifternamellan ettjämförelseEn
sig, mel-definierardessa självakonstnärer,antaletdrag, attgemensamt som

40 %.medhar ökatoch 1990 närmare1975lan
mellanabsoluta talgällerdetbetydande skillnader närfinnsDet synessom

två uppgiftsseriema.de

1990KLYS1990FoBKategori/yrke

2 451980Författare
4 22510 100Bildkonstnärer

165l4 817Fotografer

sysselsättning.huvudsakligasinskalltill FoBUppgiftslämnare ange
författare, harantalbl.a.Många kvalificerade kulturskapare, etthögt stortett

många olikaganskagällerandrahuvudyrke. vissaFör att avannat grupper
inte villskäl kanKLYS-organisationema. Ettstår utanförskäl att manvara

med-kriterierna föruppfyllerintefackligt organiserad, ett annat att manvara
Skillnadernanågon organisation.tillhörtredjeochlemskap attett annanman 501



SOU 1995: 85

beträffande fotograferna, slutligen, visar troligen yrkesklassificerings-ett
problem. Oberoende sig konstnärligt verksam eller inteom man anser vara
hänförs till yrkeskategori.man samma

Sammanfattningsvis kan konstatera antalet konstnärer har ökatatt mar-
kant under den angivna perioden. Många KLYS-medlemmar endast delvisär
yrkesverksamma konstnärer. Betydligt fler sigsom personer anser vara yr-
kesverksamma konstnärer antalet medlemmarän i KLYS visar.som

Den geografiska fördelningen konstnärliga yrkesutövareav

Utvecklingen sedan 1974 har medfört procentuell ökningstörre antaleten av
konstnärligt verksamma i landet i de storstadsregionema.än I absolutaute tre

kvarstårtal dock övervikten för storstadsregionema 55 % med klar över-- -
vikt för Stockholm, naturlig med hänsyn till arbetsmöjligheter,är detsom
kulturella klimatet osv.

Diagram 21 .6.1 Förändring mellan 1975 och 1990 antal litterärt ochav
konstnärligt verksamma enligt Folk- bostadsräkrtingenoch storstadsläneni
respektive län landet.övriga i För länövriga fördelningen mellanävenanges
kommuner med kulturinstituion jämförelse medi kommunerövriga länet.i

Stockholm

I 1975
Malmöhus

I 1990

Göteborgs och
ohusB

Antal yrkesutövare
1 | |300 600O 5 lO l5 000 20 000

Källa: tabell 21.6. la
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I1975Uppsala
1990

ESödermanland1975
j:m0
j:ms

1990
Jönköping1975

1::1990
1975Kronoberg
1990

kommuner1975Kalmar rigai länet
I medKommuner1 kulturinstitutionj:l1975Gotland

i:1990
-jBlekinge1975
Ap:1990
::1Kristianstad1975
Y1990

Halland1975
m:1990
;71Älvsborg1975

1990
A1975Skaraborg

1990
411::Värmland1975
j:::mo
j:Örebro1975
L:1990
Itmanlnnd1975V"

1990
5::Kopparberg1975
1::1990
1:11975Gävleborg
1::1990

1975Västernorrland
iirmo

Jämtland1975
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Könsfördelning

Om vi till könsfördelningen kan vi för konstnärskollektivet helhetser som
konstatera antalet kvinnor ökat markant, med 87att %, mellan 1975 och

så1990, dessa 1990 utgjorde 45 % samtliga konstnärer.att Sammaav pro-
portioner gällde för bildkonstnärer efter det antalet kvinnliga bildkonstnä-att

ökat med 150 % sedan 1975.nästan Av scenkonstnärerna 1990rer var
58 % kvinnor och formgivarna 61 %. Bland författare och musikerav
dominerar Kvinnorna härmännen. 32 respektive 27utgör %. Det dockär

antalet kvinnligavärt musiker ökatatt med 100notera att % mellan 1975 och
1990.

2 1 6 2 Arbetsmarknaden. .

Ett de karaktäristiska dragen kulturarbetsmarknadenmest utbudetärav att
efterfrågan.är större änpermanent

Ökningen antalet kulturskapare har de decennierna också varitsenasteav
Överetableringenbetydligt ökningenstörre än antalet arbetstillfällen. ochav

den strukturella arbetslösheten förefaller bestående. Den regionala obalansen
betydande med fortsatt koncentrationär till storstadsområdena.

svårtDet i kvantitativaär sysselsättningsgradatt och arbets-termer ange
löshet bland konstnärerna. Det hänger delvis med det gängseattsamman ar-
betslöshetsbegreppet inte in denna Det gäller i första hand depassar grupp.
konstnärsgrupper inte har anställning.som

Arbetsmarknadsläget kan belysas med siffror från budgetåret 1992/93:

53 000 verksamma i konstnärliga och litterära yrken
13 700 arbetssökande i genomsnitt månadper
6 400 arbetslösa sökande i genomsnitt
2 300 deltagare i arbetsmarknadspolitisk åtgärd i genomsnitt

De 13 700 arbetssökande fördelade sig påmed 55 % bild- och formom-
rådet, 16 scenområdet,% 16 på tonområdet% påoch 13 % ord-
lmedieområdet.

Obalansen mellan sökande och arbetstillfällen har tredubblats under 1980-
talet med dess högkonjunktur. kvarståendeAntalet arbetssökande månadper
har enligt frånAMS statistik ökat 13 700 1992/93 till 50019 1993/94 och
uppgick i september 1994 till 21 600. Under 1993/94 deltog i genomsnitt
1 300 arbetssökande i arbetslivsutveckling, 900 i arbetsmarknadsutbildning
och 500-600 i beredskapsarbete.

Arbetslöshetskassor finns för musiker, scenkonstnärer och journalister.
också mångaDet fårkonstnärerär ersättning kontant arbetsmark-som genom

nadsstöd.
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icke-konstnärliga yrkenArbetslösa kassamedlemmar äveni procent

1991 19941974 1985

12,6 17,42,9 9,5Musiker
9,1 12,4 20,6Teateranställda 4

5,30,8 2,1 3,7Journalister

ökade utbetalningarna arbets-1980-talets högkonjunkturunderRedan ur
strukturella obalansenkraftigt. Det belyser den växandelöshetskassorna

inte särskilt varie-kulturarbetsmarknaden. Konjunkturberoendet är stort, men
yrkesgruppema.mellanrar

2 .6 .3 Inkomster1

SOU 1990:39 Konstnä-och undersökningar bl.a.tidigare redogörelserAv
framgått under bekymmer-antal konstnärer levervillkor har att ett stortrens

Medianinkomsten förgäller alla kategorier.ekonomiska villkor. Detsamma
varierade 1989 mellanupphovsmän ochvissa utövarestora grupper av

i154 000 kronor medlemmarnaKRO:s medlemmar och67 000 kronor
Författarförbund uppgickförbund. Enligt SverigesyrkesrnusikersSveriges

år 1993 till 115 000 kronor.författarnas medianinkomsterskönlitterärade
från undersökningarhämtad olikaemellertid bristfällig ochStatistiken är

både mellanskillnader i inkomsterjämförbara.inte helt Det ärär storasom
kategorierna. Skillnaden mellaninom de olikakonstnärskategorier ocholika

efterfråga-återspeglar mindrevissa konstarterkonstnärskategorierolika äratt
detrespektive kategori sammanhänger medSkillnadende andra. inomän

förhållandet andraarbetsformer bättre inkomstersjälvklara vissa änatt ger
framgångsrika andra.och vissa konstnärer är änatt mer

Sammanfattande iakttagelser21.7

redan före 1974existerade i sina huvuddragkonstnärspolitikenstatligaDen
genomarbetningden grundligaårs kulturpolitiska beslut. Men somgenom

mål alltjämt funge-och medelskapadesföregick besluten ett systern somav
rar.

mångfald och förnyelse har imålen yttrandefrihet,kulturpolitiskaDe om
kvalitetsmål dettidigast uttrycktesmedkompletteratspraktiken ett som

området.konstnärspolitiska
mittenlades fast vidkonstnärspolitikenprinciper förDe fyra avsom

bidragarbete,sammanfattas ersättning,kan1970-talet och kort somsom- 505
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och samråd mellan och konstnärer har fungerat målkonkretiseringstat som-
uppnåoch medel för de överordnade kulturpolitiska målen.att

måletTill öka arbetstillfallena för konstnärerna lades 1976att ambitionen
tillvara konstnärernas kunnande inom områdenatt traditionta intesom av an-
ligga inom konstnäremas arbetsfält. Några betydelsefulla formersetts förmer

sådan utvidgning kan dock knappast ha utvecklats.sägas Utbyggnadenen av
kulturinstitutioner hela landet har dock bidragitöver till expansion denen av
traditionella arbetsmarknaden för konstnärliga yrkesutövare.

Antalet konstnärer har ökat i snabbare takt arbetstillfallena, vilketän lett till
markant obalans mellan efterfrågan.utbud och Detta speglas i arbetslös-en

hetsstatistiken och det starkt ökade behovet arbetsmarknadspolitiska åtgär-av
der i form beredskapsarbeten och utbildning. AMS har intagit generösav en

hållningoch innovativ till kulturlivet. Insatsema har kommit bliatt en penna-
dettaoch del kulturstödet. I ligger vissa problem bl.a.nent stor rörav som

konstnärlig kvalitet.synen
Den konstnärspolitiska huvudprincipen konstnärernas försörjning iatt

möjliga utsträckning ska baserasstörsta förersättning det utförda arbetet
har resulterat i utbyggnad de statliga ersättningssystemen till utöveratten av

ocksåförfattarna omfatta bild- formkonstnäreroch och upphovsmän mu-
sikornrådet. Ersättningsbegreppet har dock sedan slutet 1980-talet förloratav

del sin ursprungligt tänkta karaktär. De har i hög grad frikopplats frånen av
den enskilde konstnärens till ersättning denne uppfyllerrätt vissa Sbjektivtnär
angivna krav ha bestämt antal verk i offentlig användning el-t.ex. att ettsom
ler ioch allt högre grad fördelats selektivägo kvalitetsprövninggenom en

ersättning till sin form fråninte skiljer sig bidrag.gör attsom
Avsikten med konstnärsbidragen har bådevarit ekonomiskt stödjaatt

svårtkonstnärer har ekonomiskt klara sig sin konstnärliga verk-attsom
samhet och främja den konstnärliga utvecklingen konstnäreratt attgenom ge

någonmöjlighet under tid sig sin konst sikteägna de omedelbaraatt utan
försäljningsmöjlighetema. Under har ökad betoning lagts vid detsenare en

påskyndatsDenna utveckling har regeringsuttalanden.senare. av
Stort har lämnats för själva för denutrymme mottagarna närmareatt svara

utformningen olika stöd och fördelningen stöden. Att inte skastatenav av av
konstnärlig verksamhet etablerad princip redan före de kul-styra storavar en

turpolitiska reformema. bekräftadesDen 1974 och har ytterligare befästs un-
gångna åren.der de 20 I avseende kan den ha markeratssägasett rent yt-av

terligare försökt förenkla bidragsregler och lämnaatt störreattgenom man
frihet de bidragsfördelade myndigheterna disponera sina anslag. Denatt
ökade användningen projektbidrag olika slag verkar i riktning.av av samma

villkorUtredningen Konstnärens menade det statliga tillstödetatt
konstnärligt arbete bör jämföras med det statliga stödet till forskning.närmast

15506 Se not



Konstnärspolitik

icke-ändamålsbestämda friaDen forskningen verksamhet avkast-är en vars
går fastställa allra flesta omistlig.ning inte de Om detatt men som anser vara
stödet till konstnärlig verksamhet och dess institutionerallmänna teatrar,-

finansieringOrkestrar kan liknas vid forskningens basorgani-statensetc. av-
kan Författarfondenssation vid universitet och högskolor och Konstnärs-

forskningsrådenjämförasnämndens bidrag till konstnärer med ochnärmast
stöd till forskare i form forskartjänster och projektpengar.deras Inomav

konstnärsbi-konstområden inte har starkt utbyggt institutionsnät harettsom
individuellt bedrivenfunktionen anslag till konstnärlig verksamhet.dragen av

Statens uppföljning bidragsgivningen har generellt ökat undersettav sena-
Även konstnärsområdetår. har infogats ikulturmyndighetema denre nya

Verksamhetsmålinnebär bl.a.statliga budgetstyrningsprocessen. Det sättsatt
verksamheten Utvärderingar bi-vilka resultaten skall ställas.mot av avupp

blivit central uppgift för de bidragsfördelande myndig-dragssystemen har en
heterna.

svårt.effekterna gjorda insatser mycket De omedelbaraAtt ärmäta av re-
konstnärer möjlighet till fort-det statliga stödet berördasultaten är att gesav

konstnärligt Syftet ekonomiskafördjupat arbete.och att mottagarnasatt ge
uppnåssin dock aldrigmöjligheter under längre tid sig konst kanägnaatt

förhållandevis harför begränsad Konstnärsstöden emel-änannat grupp.en
konstnärskåren till kulturlivetstimulans till och därmedlertid fungerat som en

i stort.
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Folkbildning22 och föreningsliv

görfolkbildningenTill räknar vi, sini bidragsgiv-sätt statensamma som
verksamhet bedrivsning, den inom studieförbund och folkhögskolor.som

för 6-10Inom kapitel har antalet studiecirklar och kulturprogram iramen
studieförbundens inom konstområde.regi redovisats varje sammanfattarHär

utvecklingen ocksåvi i övergripande Vi redogör översiktligt förtermer.mer
någrautvecklingen inom folkhögskoloma. Avslutningsvis vi grunddrag iger

fråga organisationslivetdet svenska i övrigt.om

Folkbildning föreningslivoch karaktäriseras attav
mångsidigtförenings- och organisationslivet i Sverige och berörär

befolkningen.hela den finns 19-20 miljonerDetnästan vuxna
föreningsmedlemsskap i landet,

fjärdedel landets befolkning minsthar deltagit i kursen avca en
året,eller studiecirkel det senaste

studieförbundl,finns elva de flesta med förankring inom folk-det
Såföreningsliv.rörelser och alla fackliga och politiskagott som

många någotoch ideella organisationer medlemmar i studie-är av
förbunden,

flestade studieförbund har verksamhet i alla kommuner och har
tillsammans 850 lokalavdelningar,ca

viktigaste arbetsformen studiecirkeln, arbetsformerden andraär är
kulturprogram och föreläsningar,t.ex.

efter folkbildningsreformen 1991 har studieförbunden frihetstor att
själva sina arbetsformer,styra
läsåret 1994/95 fanns det 136 folkhögskolor med statsbidrag

flesta folkhögskolor har eller flera folkrörelserde huvud-en som
landstingandra huvudmän eller primärkommun,ärman,

enligt nuvarande förordning statsbidrag till folkbildningenom
sammanhålletlämnas statsbidrag till folkhögskolor och studie-ett

förbund vilket fördelas folkbildningens Folkbild-egetav organ,
ningsrådet

bildningsförbund studieförbundetArbetarnas ABF, Frikyrkliga FS,
Folkuniversitetet FU, KFUK-KFUMzs studieförbund, Studieförbundet
Medborgarskolan Mbsk, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

Studiefrämjandet Sfr, Svenska idrottsrörelsensNBV, studieförbund
studieförbundSISU, Sveriges kyrkliga SKS, Studieförbundet Vuxen-

skolan SV och Tjänstemännens bildningsverksamhet TBV.
509SFS 1991:977.
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årende har betydande belopp tillförts folkbildningen formisenaste-
arbetsmarknadsmedel,av

floradet finns rik kulturföreningar där aktivitetsgraden högären av-
undersökningar minskningdär medlemsstalen,men anger av

också föreningar med huvudsyfte kultur har kulturinslag iänannat-
verksamheten och har betydelse för människors kontakt med
kultur.

22.1 folkbildningsrefonn varje decenniumEn

början 1970-talet bestod studieförbundens verksamhetI treav av grenar:
studiecirklar, föreläsningar och s.k. övrig verksamhet. förInom stu-ramen

förekomdiecirkelverksamheten allmänna studiecirklar, universitetscirklar och
cirklar i svenska för invandrare. den s.k. övriga verksamheten ingickI bl.a.

konferenser,kurser och barn och ungdomsverksamhet, äldreverksamhet,
handikappverksamhet och gruppverksamhet. viss del deEn all-annan av

studiecirklarna och universitetscirklarna utgjordes cirklar i kultur-männa av
ämnen.

års1974 kulturproposition grund beslutade riksdagenMed ersättaattsom
bidraget till föreläsningsverksamhet med statsbidrag till kultur-det tidigare ett

väsentligtinom föreningslivet. Det bidraget tidigarestörre änvarprogram nya
till studiecirkelverk-föreläsningsbidrag och skulle komplementettses som

förmedlades via länsbildningsförbundensamheten. mindre del bidragetEn av
till föreningar utanför folkbildningen.

År på årsfolkbildningsreform byggde vidare1981 korn 1974en som
beslut.3 folkbildningenskulturpolitiska Folkrörelsernas och roll kultur-som

skapare och kulturförmedlare förstärkt betoning. Ett bidragssystemnyttgavs
infördes. Studieförbundens verksamhet indelades fortsättningsvis i studie-

kulturverksamhet, kurs- och konferensverksamhetcirkelverksamhet, samt
övrig verksamhet.

framfördaTill kulturverksamhet hänfördes liksom tidigare kulturprogram
kulturgrupper. Till kulturgruppsverksamheteninför publik, s.k.ävenmenen

dans- och m.fl. huvudsyfteräknades ensembler, körer, teatergrupper vars var
mindre del medlen förförbereda redovisning arbete. Enatt aven av gruppens

fortfarande till föreningar utanför folkbildningen förkulturverksamhet gick
kulturprogramverksamhet.

kulturverksamhet avgjordesGränsdragningen mellan studiecirklar och av
syftet vidga kunskaper ochsyftet med verksamheten. Om attvar gruppens

3510 1980/81 :127.Prop.
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allmänna orientering fick verksamheten bidrag studiecirkel, syftetsom om var
presentation inför publik frånskulle den stödgöra anslaget föratt en ges

kulturverksamhet.
År 1986 Kulturrådetgjorde utvärdering kulturverksamheten i studie-en av

förbunden. Kulturrådet drog slutsatsen statsbidraget för kulturverksam-att
heten borde höjas för den verksamheten skulle möjligheteratt ges samma som
studiecirkelverksamheten.

folkbildningsreforrnen årDen genomfördes 1991 grundadsenaste
propositionen l990/9l:82. Ansvarsfördelning mellan folkbild-ochstaten
ningen förändrades. Inom de riksdag och regering lade fastgränser skasom
folkbildningen själv för fördelning statsbidraget, administration,ta ansvar av
organisation uppföljning och utvärdering verksamheten. Anslaget tillsamt av

utgårfolkbildningen samlat bidrag och detaljerade bidragsregler harettsom
mål Någotuttalanden och syfte med stöd. särskilt bidragersatts statensav om

till kulturverksamhet finns inte längre.
FolkbildningsrådetFolkbildningens består företrädareeget organ som av

för Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
RIO och Landstingsförbundet ska fördela tillgängliga medel mellan enskilda
studieförbund folkhögskolor.och

22.2 Deltagande i studiecirkelverksamhet

Strax fjärdedel 26 landets befolkning år% 9-79 har uppgivitöver atten av
året.4de deltagit i studiecirkel gångkurs eller minst under det senasteen en

årenSett de tjugo har andelen successivt minskat, 1976över senaste uppgav
31 % de hade deltagit i cirkelverksamhet. Andelen deltagit i kursatt som en
eller studiecirkel månadenden har ända sedan 1970-talets mitt varitsenaste ca
15 %.

således någonCa 1,9 miljoner deltar i form studiecirkelverk-personer av
samhet. registreradeAntalet deltagare i cirkelverksamhet emellertidär närmare

Mångamiljoner. de deltar med i flera cirklar år.under Omärtre ettav som
förklarar gårdet hela skillnaden inte också såDet kan delsäga.att attvara en

besvarat intervju kulturvanor inte känt till den aktivitetattpersoner som en om
körsångde deltar eller danskurs, registrerad studiecirkel.ärt.ex. en

åldersgruppersOlika deltagande studiecirkelverksamheti

Åldersstrukturen bland de de har deltagit i studiecirkelverk-attsom uppger
åren.samhet har förändrats under de 20 I mitten 1970-talet detsenaste var

4 Nordberg Nylöf G 1994: KulturbarometernJ perioden juli 1991-juni
kulturråd. 5111993. Statens
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åldersgruppendeltagit.främst de Den störstaattpersoner som uppgavyngre
25-44-åringar hade deltagit i studiecirkeldär 39 % de detatt enuppgavvar

15-24-åringaråret 30 varitden där %och näst störstasenaste gruppen var
år45 deltog i mindre utsträckning.aktiva i cirkelverksamhet. Personer över

gått andel äldre ochhar utvecklingenSedan dess störremot en personer en
blandminskande andel yngre personer.

eller studiecirkelverksamhetAndel deltagare kurser22.2. 1 iDiagram senaste
under år.månaden olika åldersgrupper, förändringar 10året och isenaste

studiecirkeldeltagare i%
80

70

60
I år1983-85

50
D år1991-93

40
I mån1983-85

30
.1991-93 mån

20

Tabell 22.2.1aKälla:

genomföra tillsammansFolkbildningsrådet låtitharundersökningI somen
studiecirklarna.5 Efter-deltagarna iundersöktstudieförbunden harmed man

möjligtflera studiecirklar detparallellt kan delta i är att sammaen personsom
Undersökningensgånger undersökning.flera i dennaförekommerpersoner

gjordesförbehåll enkäteftersom denockså med visstläsasresultat bör som
någrafick den. I500 deltagare55 de llbesvarats %endast somav av
finnasdet kanbortfallet konstateratanalysi sinstudieförbund har attavman

funktionshindrade,och vissasnedfördelning iviss t.ex.grupper,svarenen
underrepresenterade. Inomungdomar, bedömsmöjligeninvandrare och vara

deltagama.deldessastudieförbundvissa utgör stor avengrupper

5 undersök-frånstudeicirklar Rapportdeltar i1994: VemSvensson A en
Folk-hösten 1992.cirkelverksamhetstudieförbundensdeltagare ining av

bildningsrådet.512
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I Folkbildningsrådets undersökning fastslås det tydligt studie-äratt att
förbunden har äldre deltagare i studiecirklama vad hade iän mittennu man
1970-talet. Undersökningen visar cirkeldeltagamas medelålder år.46att är
En del de manligastörre deltagarna 15-20 år medan de kvinn-av var unga
liga deltagarna fanns högre åldrarna.i Den tydligaste skillnaden mellanupp
cirkeldeltagarna och hela befolkningen pensionärerär att är över-yngre
representerade bland cirkeldeltagarna. Det antalet äldre deltagare kanstora
delvis bero dessa deltar i fler cirklar.att

Sambandet mellan utbildningsnivå och deltagande studiecirklari

Bland studiecirklamas deltagare andelen deltagareär med kort grundutbild-
ning relativt hög. I Folkbildningsrådets undersökning hade fjärdenästan var
deltagare enbart folkskola grundutbildning. Var tionde deltagare hadesom

årsminst utbildning från högskola eller universitet. Sambandettre mellan
deltagarnaålder och utbildning tydligt, mångadeär äldre har kortareen

utbildning.
Samtidigt lågutbildadeandelen allaär i befolkningen deltar i studie-av som

såcirklar hälftenbara andelen alla högutbildade går istor studie-som av som
cirkel. skillnadenDen har minskat obetydligt under åren.de 20senaste

Regional fördelning

Organisationslivet starkt decentraliseratär och studieförbunden har förank-en
ring på de flesta i landet.orter

Cirkeldeltagandet invånare 1993/94 högst i Västerbottens ochper var
Gävleborgs län med 531 respektive 415 deltagande invånare1 000 ochper
lägst i Stockholms och Kristianstads län med 253 respektive 235 deltagande

invånare.0001 Generellt det genomsnittligaär deltagandet högre iper norra
Sverige. Av de tio kommuner hade det högsta Cirkeldeltagandet återfannssom
nio i Västerbottens län och den tionde i Norrbottens län. Skillnaderna mellan
olika kommuner ganskaär stora.

Ämnesmässigt har estetiska språkochämnen markant lägre andelar av
verksamheten i glesbygd medan samhällsvetenskap, naturvetenskapt.ex. och
medicin, hälso- sjukvårdoch har klart andel.störreen

Skillnader mellan och kvinnormän

Bland befolkningens flickor och kvinnor år9 och äldre 29 % deattuppger
har deltagit i studiecirkelverksarnhet året.det Bland pojkar ochsenaste män är
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%.6 har ioch kvinnors deltagandemellanSkillnaden22 mänandelen lägre,
åren.tjugodevarit detprincip senastesamma

bådenågot 28 %högre blanddeltagandet mänpå 1970-taletmittenI var
alltså förrelativt varitharMinskningen större33 %.kvinnor settoch

männen.
studiecirkeldeltagarna63Folkbildningsrådets enkät %ärEnligt av

fråncirkelverksamhetenårliga statistikenDen överoch 37 %kvinnor män.
Kvinnorna58 % deltagarna.utgjordekvinnornavisade1991/92SCB att av

Folkbildningsrådets vilket kanenkätsvaröverrepresenterade ialltså någotär
överlag.för resultatenbetydelseha

kvinnorundersökningen flerårs ålder det enligt män äntill 25Upp är
deltar idenframför allt mänDetbland deltagarna. är stora somgrupp unga

såandelen hög. Högremusik ärimprovisatoriski görstudiecirklar attsom
vilket väl medellerkvinnor lika stämmeråldrarna andelen större,i är storupp

kulturområden. äldstaI dende flestaaktivitetsgrad inomhögrekvinnors
återigen bland deltagarna.uppåt, flerdetår och män75åldersgruppen är

deltagarna, det90 %kvinnornavissa utgörInom ämnesgrupper ca av
textilslöjd. Enoch övrigkonstsömnadporslinsmålning,vävning,bl.a.gäller

samhällskunskap,svenska,återfinns i cirklarkönsfördelning t.ex.jämn som
träslöjd, jaktfrågor. fiske,cirklarIfrågor internationellaochkommunala som

del-eller färre20 %utgjorde kvinnornamusikimprovisatoriskeller av
tagama.

studiecirkeldeltagande iförMotiv

förhuvudsakliga motivenfrågades deFolkbildningsrådets enkät ävenI om
svarsaltemativ.7 Detfem givnavälja mellanficksvarandedeltagande där de

någotfå inomkunskapbättredeltagandeförmotivetdominerande attvar
människor ochträffa andraviktigt motivspecialområde. Ett att varaannat var

studiecirkeln.gemenskapen imed i
utgångspunkt i olika bakgrundockså medmotivenstuderadesI rapporten

alternativetdomineradeåldersgruppen attdenlivssituation. Inomoch yngsta
åldersgruppenäldstaspecialområde, medan densittfå inomkunskap angav

iundersökningenenligt störresigKvinnor söktegemenskapsmotivet.
meddeltagareandra. Blandträffaförstudiecirklartillutsträckning än män att

blandgemenskapsmotivetandel änutbildningen störreden kortaste angav en
utbildning.med längredem

6 4.Se not
mina7 arbete ellermed mittharskaffa kunskaper göraattatt som

i föreningsarbetejag harskaffa kunskaperyrkesplaner, nytta avatt som
fåkunskaper,på mina allmännabättra attfackligt arbete,eller att

intresseradjagspecialområdenågot är attinomkunskaperbättre av,som
igemenskapenmedtrevligtdeteller förmänniskor ärandraträffa att en

studiecirkel.514
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22.3 Utbudet studiecirklarav

Förändringar i bidragssystemet och omgrupperingen mellan studiecirklar och
kulturgrupper svårtdetgör jämförelsegöra tid för kulturverksam-att överen
heten i cirkelfonn. Under 1970-talet 1970/71-1978/79 Ökade antalet studie-
cirklar totalt med 73 %. Antalet kulturcirklar cirklar i de estetiska änmena
ökade med 113 % och uppgick 1978/79 till 37 % detnästan totalaav
antalet studiecirklar. Det totala antalet studiecirklar minskade kraftigt i början

1980-talet, vilket sannolikt hängde med de organisatoriska för-av samman
ändringar ägde vid denna Mångatid. de tidigare estetiska cirk-som rum av
lama omforrnades till kulturgrupper.

Under 1980-talets del ökade antalet studiecirklar gradvis och isenare
början 1990-talet åter i nästan antal 1979/80.av var man uppe samma som

I och med det bidragssystemet 1991 försvann verksarnhetskategorinnya
kulturgrupper, vilket ledde till antalet studiecirklar i estetiskaatt ökade.änmen
Verksamhetsåret 1993/94 utgjorde de estetiska cirklama 40 % det totalaca av
antalet studiecirklar.

Diagram 22.31 Antalet studiecirklar i folkbildningens regi.

Antal studiecirklar
350 00 . .

./ /. I§//300 000 .. Ig /
250 000

I
Antal cirklarI200 000

--D:Därav150 000 " estetiska
n-n/U

100 000 uppgift estetiskaom--
cirklar saknas

50000--

0 :::::4::::
VFOMOON NmNFOOOOOOOOON OOO\\\\\ \mWONIOOOF v-Ntñ5550000000 ONOONoOOO\O\O\O\ OOO\...__.__ _-X-

Källa: Tabell 22.3.1a

Studiecirklar i musik och konst/konsthantverk har under hela perioden ut-
gjort huvuddelen de estetiska studiecirklama. Från och med 1982/83av ut-
gick inte statsbidrag till utövande dans, därför saknas i redovisningensom
några ar.
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fördeladefolkbildningens registudiecirklar iAntal estetiska223.2Diagram
konstområden.på

studiecirklarAntal
140 000 -.

000120
Dans

000100
Teater

00080
I bildFilm, foto,

00060
El Konst/konsthantverk

00040
I Musik

00020

0
NC§00
DCWWGO
av

22.3.2aTabellKälla:

kulturprogramUtbudet22.4 av

denna1974/75infördesföreningslivet växteitill kulturprogrambidragNär
studieförbundenredovisade nära1970-taletmittensnabbt. Iverksamhet

000 kulturprogram.100slutvid 1980-talets över000 kulturprogram,14
verksamhetsåret 1991/92 redo-några år,minskning underinträddeSedan en

jämförtmed 15 %minskningvilketkulturprogram,500visades 88 var en
år.föregåendemed

redovisas 115 500år 1993/94ökning ochåren visasDe nyttsenaste en
i realite-fullt likasannolikt inteVerksamhetsökningen storvararrangemang.

studieförbunden debedömning harFolkbildningsrådets senasteEnligtten.
samtliga aktiviteter.redovisningambitionsnivå gällerdetåren sinhöjt när av

bidragssystemet,förändringar iresultatviss deltillFörändringarna är ett av
redovisningsformer-ochutformningbåde verksamhetenspåverkatvilket har

na.
utställningar.föreläsningar ochfrågaiskettökningen harDen största om

alltjämt denMusikprogramockså kraftigt. ärökatharAntalet dansprogram
programformen.dominerande
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Diagram 22.4.1 Antal kulturprogram folkbildningensi fördeladeregi på
konstområden.

Antal arrangemang
160 000 --

140 000

I
Övriga

120 000 ämnesinriktade

100 000 I Film/foto/bild

80 000 I Dans

E Dramatisk60 000
framställning

40 000
13Sång/Musik

20 000

0

l

Källa: Tabell 22.4.la

studieförbundens kulturprogram del kulturutbudet småutgör istoren av
och medelstora kommuner. Det flertalet anordnas i samverkanstora program
med andra organisationer. Vanligaste samarbetspartners studieförbundensär
medlemsorganisationer. Under 1980-talets del och början 1990-senare av
talet arrangerades i någonän samarbete med medlems-vartannatmer program
organisation. fastEn samverkan kan finnas med andraäven organisationer.

I slutet 1980-talet och början 1990-talet arrangerades 10 %av av ca av
studieförbundens kulturprogram i samverkan med kommuner och landsting,

årunder har andelen minskat Mångatill 6 %. mindre kommu-men senare ca
har utformat sin kulturpolitik utifrån samarbetet med studieförbunden ochner

väljer stöd till studieförbunden istället för drivaatt attge egen program-
verksamhet. En mycket liten del, sammanlagt 2 % kulturprogrammen,ca av
genomförs i samverkan med utbildningsinstitutioner eller andra studie-
förbund.

I mitten 1980-talet genomfördes 35 % kulturprogrammen underav ca av
medverkan kulturarbetare vilket ökning sedan 1980-talets början.av var en
Vid tid rapporterades drygt 13 % arrangeradesattsamma av programmen
under medverkan fria ocksåvilket frånökning decennietsav grupper var en
början. Främst gällde det samarbete med någonmusikgrupper månoch i
teatergrupper. 517
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tillgå,fria finns inteuppgifter samverkan medSenare attgrupperom men
går följa. 1980-taletsenskilda kulturarbetare Undermedverkan att senareav

under medverkan kulturarbetare tillökade andelen kulturprogramdel av
svårighet1993/94.för sedan minska igen till 20 % En40 %närmare att ca

med kulturarbetare. Begreppetosäkerhetsfaktor dock vadoch är man avser
rapporterande.olika bland dekan tolkas

kulturarbetare har minskatkulturprogram under medverkanAntalet av
verksamhetsåret dåockså under 1989/90i absoluta tal. Det nästanstörstvar

sådan medverkan. Sedan dess har antalet successivt000 hade40 program
000 kulturprogram under1993/94 genomfördes drygt 23minskat och

kulturarbetare.medverkan av
studieförbundensammanhållna till kulturverksamheten inomanslagetDet

kulturinstitutioner och enskildatill samverkan medmöjligheternaökade
studieförbundens kulturprogrammindre andelkulturarbetare. En arrange-av

någon 1980-talet förekomkulturinstitution. Undersamverkan medi ettras
% det totala antaletsådant 5 000 knappt 7samarbete vid knappt avprogram

Kulturrådets kulturverksamheten i studie-utvärderingkulturprogram. I av
kulturinstitutioner ochsamarbete medförbunden 1986 drogs slutsatsen att
borde kunnaöka och kulturarbetareborde kunnakulturarbetare att engageras

verksamhetens minskat för under verksam-stället har samarbeteti I attmer
hetsåret 000 2 %.1993/94 omfatta 2 caprogramca

kulturarbetare, fria ochsamverkan medredovisadesTidigare även grupper
inne-Andelen kulturgrupperkulturgruppemas verksamhet.institutioner i som

1984/85enskilda kulturarbetarefria ellerfattade medverkan var engrupperav
kulturprogrammen.motsvarande andeltredjedel avav

studieförbundenKulturrådets fram tillutvärdering 1986 komI attman an-
invånare glesbygd i storstadsregionema.fler kulturprogram iordnar änper

storstadsområden.iBåde antalet deltagare lägstantalet och varprogram
landet i den södra.i halvanUtanför antalet dendessa änstörre norra avvar

Studieförbundens ekonomi22.5

främst offentliga bidrag ochverksamhet finansierasStudieförbundens genom
från delen finansieringen har gradvisoffentligaavgifter deltagarna. Den av

År tilluppgick statsbidragetdecenniet. 1987/88under detminskat senaste ca
bidragenfinansiering, de kommunalastudieförbundsavdelningarnas40 % av

övriga intäkter till 8 % och löne-deltagarintäkter till 23 %,22 %,till caca
År bidragen sjunkit och finan-hade de offentliga1992/93bidrag till 7 %.ca

8 statsbidraget tillstudieförbunden. utvärderingKultur EniSvensson A: av
kulturrådfrånstudieförbunden. StatensRapportkulturverksamhet i
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sierade knappt hälften verksamheten. De statliga bidragen försvarade denav
minskningen, åttadrygtstörsta procentenheter mindre tidigare.än

Deltagarintäkter och framför allt övriga intäkter har under år kommitsenare
allt andel finansieringen.utgöra större Budgetåretatt 1992/93 bestoden av

finansieringen till 20 % övriga intäkter.ca av

Statens stöd

I figuren nedan redovisas den del anslaget till folkbildningen tillfallerav som
studieförbunden. ingårDär inte arbetsmarknadsmedel. Utvecklingen visar en
betydande realökning statsbidraget under andra halvan 1970-taletav av som
följts successiv realminskning. Bidraget 1993/94 ligger under 1973/74av en
ars niva.

Diagram 22.5.1 Statens stöd till studieförbunden miljoneri kronor. 1994 års
penningvärde.

Antal miljoner kronor
2 000

1 500 I Bidrag till
kulturverksamhet
fördelat Kulturrådetav1 000

I Bidrag till
500 studiecirkelverksamhet

O

Källa: Tabell 22.5. 1.a

Bidrag till folkbildningen i form medel för arbetsmarknadsanpassadeav
utbildningar och kurser för arbetslösa har i fast penningvärde gradvis ökat

år.under Budgetåret 1992/93 erhölls särskilda anslag för arbets-senare
marknadsanpassade utbildningar 100 miljoner kronor, vilka Folkbild-om
ningsrådet fördelade med 50 miljoner kronor vardera till folkhögskoloma och

drygtstudieförbunden. årSamma utgick ytterligare 100 miljoner kronor till
folkhögskoloma för kurser för arbetslösa. Budgetåret 1993/94 fördelades
särskilda anslag till kurser för arbetslösa med 90 miljoner kronor till studie-
förbunden och 10 miljoner till folkhögskoloma. årDetta utgick även ett
särskilt bidrag drygt 400 miljoner kronor för anordnandet utbild-om extraav
ningsplatser inom folkhögskolan. 519
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till folkbildningen exklusivefördelas ordinarie statsbidragetTotalt sett
folk-med 48 till studieförbunden och 51 % tillarbetsmarknadsmedel % ca

Folkbildningsrådet för admini-avdelats tillefter det l %högskoloma att ca
utvecklingsarbete.forskning ochstration,

utgå icke-studie-till föreläsningföreningar och andrastatsbidrag kan även
hembygds-föreningar musik-, ochideellaförbundsanknutna teater-,t.ex.

föreningarDessa ansökerför enskilda kulturarrangemang.föreningar om
Folkbildningsför-länsbildningsförbunden.hostill sina kulturprogramstöd
vidare fördelninglänsbildningsförbunden förbidraget tillfördelarbundet

6uppgick till knappt mil-till detta, 1993/94Statens bidraginom länen. som
år.successivt urholkats underjoner kronor, har senare

stödKommunalt

studieförbunden.bidragsgivare tillviktigakommunernaVid sidan ärstatenav
studieförbundenstöd tillökade kommunernasstatliga insatsernadeLiksom

under 1980-talet ochminska igen1970-talet för sedanunder slutet attav
kommitandelen kommunala bidragår. 1987/88 harförsta Sedan1990-talets

finansiering. harstudieavdelningarnas Dendel iallt mindreutgöraatt en
budgetåret 1992/93.från 22 % till 17 %sjunkit

stödLandstingens

till studie-folkhögskolor bidrarantalförLandstinget huvudmanär samtett
länsbildningsförbundens verksamhet.tilldistriktsverksamhet ochförbundens

förlandstingens stöd stegvis1980-talet ökadeoch1970-taletUnder att
nedgång början 1990-talet.i undervändas tillochsedan avstanna aven

från i 1980-stöd landstingen slutetLänsbildningsförbunden erhöll mest av
talet.

verksamhetFolkhögskolomas22.6

Verksamhet22.6.1

År folk-det fastslogsfolkhögskoleförordning därutfärdades1977 atten ny
bildning och i be-medborgerliguppgift främja allmäntillhögskolan hade att

utbildningyrkesinriktadomfattninggränsad ge
motsvarande grund-behörighetlängd kanvissFolkhögskolekurser geav

gymnasielinjer.jämlik vissagymnasiekompetensrespektive ärskolan som

9520 1977:551.SFS
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folkhögskolorSedan 1974 har antalet med statsbidrag ökat med 24 stycken
läsåretoch uppgick 1994/95 till 136.

Folkhögskolornas uppgift fungera vuxenutbildare ochär att som genom-
föra folkrörelseinriktade utbildningar. Verksamhet syftar till utjämnaattsom

utbildningsnivånutbildningsklyftor höjaoch i samhället ska särskildges upp-
lågutbildade,märksamhet och deltagare med funktionshinder och invandrare

prioriteras.
Till folkhögskolans särprägel hör de inte bundna till fast-centraltäratt

för utformningenställda läroplaner. vilar den enskildaAnsvaret skolan.
Varje skola själv verksamhet med hänsyn tillbestämmer skolans ideologiska
och kunskapsmässiga inriktning.

genomfördesI början 1970-talet all verksamhet inom folkhög-nästanav
vinterkurser, vilka huvudsakligen syftadeskolorna längre sk. till attsom ge

bred allmänbildning. Vid sidan dessa fanns sk. ämneskurser dären av man
Ämneskursema långa,sig kring vissakoncentrerade kunde olikaämnen. vara

från dagar till 34 veckor eller längre. Kring 1970-talets mitt börjadeett par
ämnesinriktadeantalet vinterkurser minska och de kurserna blev vanligare.att

Ämneskursema förekom oftare linjer,allt längre de kortare kursernasom men
fanns kvar.

1970-talet vinterkursema s.k. allmänna kurser 15I slutet ersattes avav
eller 30 veckor, vilka kännetecknades brett ämnesval. Förekomstenettav av

uppgift främjaallmän kurs med medborgerlig bildning haratt setts etten som
folkhögskolornautbildningspolitiskt huvudmotiv för bevilja statsbidrag.att

allmänna och de enstaka yrkesutbildningarna finnsVid sidan de kursernaav
hälften undervisningensärskilda linjer med inriktad visstän mot ettmer av

studieornråde.
successivt viktigarekurser kom allt del verksam-Kortare utgöraatt en av

både fråga1980-talet ökade kortkurserna i del-heten. början antalI omav
förhållandeioch antal elevveckor. Andelen elevveckor för konkursertagare

lågtill det totala antalet elevveckor under 1980-talet ungefär 25 %. deAv
två långatill dominerat mycket kraftigt.korta kurserna har de dagarär tresom

till 60 alla dessaVid tiotal skolor uppgick kortkurserna %,över nästanett
samverkade med den fackliga kurser. Undertillhörde arbetarrörelsen eller om

minskat till 15 och 1993/94 de i1992/93 hade andelen kortkurser % var nere
9 %.

genomföra1986 folkhögskolorna dessutom möjlighetSedan har att upp-
både huvudmannaorganisationerna,dragsverksamhet. beställsKurserna av

företag. Uppdrags-landsting och enskildastatliga myndigheter, kommuner,
förhållandevis liten starktföretagsvärlden ochverksamheten ärgentemot

verksamhetsåret uppgickupparbetade kontakter. För 1993/94beroende av
uppdragsutbildningarna till 5 % folkhög-omfattningenden totala ca avav

Redovisningen uppdragsutbildningarnasamlade verksamhet.skolomas ärav
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för folkhögskoloma frivillig uppgift och uppgifterna därför integören ovan
anspråk heltäckande.att vara

följdSom ökat antal konkurser och uppdragsverksamhet har folk-ettav
årtiondenahögskoloma under de profilerat sin verksamhet alltsenaste mer.

Även utvecklingen allmänna kurser med särskild inriktning och särskildaav
någraföljtlinjer har huvudinriktningar.

Specialiseringen har skett bl.a. rad ämnesområden förtsattgenom en nya
in i kurserna. Ofta gäller det har litet i det allmännaämnen skol-utrymmesom

miljövård,estetiskväsendet verksamhet, frågor,ekologi, internationellat.ex.
u-landskunskap, medier och inforrnationskunskap bibelkunskap.samt

Profilerade ämneskurser har givit folkhögskolan renodlad folk-en mer
bildarroll. grundutbildningInsatsen och kompetensgivande kurseratt ärge
inte Mångalängre den dominerande uppgiften. folkhögskolor har under den

tioårsperioden också tagit sig allt fler yrkesutbildande uppgifter.senaste
många elever folkhögskolomaFör innebär studierna eleverna underatt

tidlängre eller kortare lämnar sin vardag och blir delaktiga i miljö.en annan
Många skolorna förlagda till mindre eller landsbygden. I principär ärorterav
alla skolor riksrekryterande. Internatformen kan förklaring tillantas vara en

åldern långa förhållandevis lågeleverna vid de kurserna i jämförtäratt
år.medelåldernmed vuxenutbildning, för nybörjare 22ärannan ca

Många årde folkhögskoloma tillkommit under har inteav nya som senare
internat belägna i undervisningoch har endast dagtid. Detär tätorterutan

flertalet dessa tidigare tätortsfilialer med tiden har blivitstora av var som
självständiga skolor.

vid folkhögskolomaEstetisk verksamhet

omfattandeEn praktiskt-estetisk harverksamhet kommit bli särmärke iatt ett
den allt profilerade verksamheten folkhögskoloma.inom estetiskaDemer
kurserna expanderade kraftigt under 1960- och 1970-talet och har sedan dess
fortsatt i omfattning.öka De flesta Sveriges folkhögskolor ihar dagatt av

något områdeutbildning inom estetiskt bild, färg och form, dans, konst-som
hantverk, drama och musik.teater,

Läsåret 1994/95 finns musiklinje vid 43 folkhögskolor, teaterlinje vid 20,
bild/bildkonstlinje vid 37, konsthantverk, slöjd, textil vid 33 och allmän este-

från treåriga.tisk linje vid 39 folkhögskolor. Linjerna kan tillett-vara
Omfattningen den estetiskt inriktade undervisningen varierar. Vissaav

skolor konstnärliga linjer flera inriktningar,har med medan andra bara har en.
På några finns särskilda linjer,skolor medan andra har allmän kurs meden

Påmöjlighet specialisering inom eller flera estetiska varianter.till de sär-en

10 SOU 1993:64 Frågor fär folkbildningen. Betänkande Utredningenav om
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skilda ingåkurserna kan det timmars innehåll20 estetiskt varje vecka medan
det allmännade kurserna med estetisk inriktning kan förekomma endasten
några timmar i veckan det estetiska En kvantitativ beskrivningämnet.av ger
därför ofullständig bild det estetiska utbudet folkhögskoloma.en av

Folkhögskolomas estetiska utbildningar har olika syften. De syftar i regel
inte till yrkesutbildning, finns fåtaldet yrkesutbildningarävenatt ettge en om

dramapedagog och kantor. Vissa de konstnärliga utbildningarnat.ex. av
består huvudsakligen fárdighetsträning och efter utveckla densträvar attav

uttrycksförmågan.personliga syftarAndra till förbereda för inträde tillatt
konstnärlig eller pedagogisk utbildning vid högskola. delEn utbildningar har
folkbildningsinriktning och syftar till insatser i kulturlivet cirkel-t.ex. som
eller amatörledare. Det finns utbildningar förbereder för terapeutisktäven som
arbete med estetiska inslag arbetsmarknadsutbildningar inom detsamt este-

området.tiska

22.6 Deltagande.2

I den statistik folkhögskoloma till SCB lämnas endast speci-rapporterarsom
ñcerade uppgifter antalet elever de längre 15kurserna eller 30 veck-om

båda någotAntalet studerande dessa ökadeor. kurser under 1970- och
l980-talet. flesta studerande gickDe de längre kurserna deltog isom
kurser 30 veckor. Sedan 1990-talets början har dock kurserna redovisatsom

frånannorlunda statistiken 1992/93I med längre kursersätt.ett avser man
försvåraralla kurser 15 dagar vilket jämförelse tid.över överen

Antalet elever de allmänna kurserna har varit ganska konstant runt
1 000 sedan slutet 1970-talet medan elevantalet de linjerna med särskildav

fråninriktning har ökat knappt 2 800 till 11 500.
kortarepå årelever underAntalet kurser har kommit utgöraattsenare en

folkhögskolomaallt mindre del. Det totala elevantalet inom har gradvis
Årdåminskat början lågsedan 1980-talet, antalet elever 250 000.runtav ca

1992 det totala antalet elever 175 000.var ca
kvinnor folkhögskolornasAndelen inom längre kurser har sedan 1970-

Påtalets varit 60 särskildamitt %. de linjerna har andelen kvinnorca gene-
rellt varit högre och sig 65 %.närmat

lågutbildade,Uppgifter andelen funktionshindrade invandrareochom
år. läsåret lågutbildadefinns endast för Under 1992/93 utgjordesenare ca

% två- treårigteller40 % eleverna, medan 43 hade gymnasium bakomav
årsig. handikappadeAndelen totalt 10 %. Under 4 000,var samma var ca

eller drygt 2 %, eleverna invandrare.av
mångaUppgifter hur elever deltagit i estetiska utbildningar finnsom som

Någrainte särskilt redovisade i SCB:s material för hela perioden. uppgifter
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från tillgåbörjan och slut finns dockperiodens de ofull-även äratt om
ständiga.

År 1973 farms det totalt 500 elever studerade estetiska inomämnenca som
år hadeantalet ökat tillför ämneskursema, 1 450. Hurtre senare caramen

många deltog i kortare kurser med estetisk inriktning finns inteelever som
Läsåret 1992/93 fanns det 4 000 elever inom de estetiskauppgifter caom.

bådesiffra innefattar15 dagar. Denna eleverna inom dekurserna änom mer
estetisk inriktning, elever de särskilda linjernaallmänna kurserna med för

inriktning finansieratsoch de kurser med estetisk medestetiska ämnen som
fanns det inom förarbetsmarknadsmedel. Utöver denna kortareramengrupp

ytterligare 20 700 elever studerat estetiskakurser olika slag ämnen.ca somav
området såledesför utbildning inom det estetiska mycketIntresset är stort

så alla konstnärliga utbildningsplatser finnsfolkhögskoloma. Till gott som
sökande vad kanfler än emot.taman

föreningar, organisationerFolkrörelser,22.7

Sverige. flesta organisa-finns väl utvecklat föreningsliv i DeSedan länge ett
uppbyggnad med avdelningar regional och lokalrikstäckandetioner har en

regionalanivå. också eller föreningar, liksom lösarefinns lokalaMen det rent
Många gångersammanhållna skiljer mellan folkrörelser ochnätverk. man

helt given. Vi använder ordenföreningar skillnaden knappast äräven om
sammanfattandeorganisationsliv begrepp.organisationer och som

lång rad kulturorganisationer med olika inriktning, verksam-finnsDet en
ambitionsnivåer. tillfälleGemensamt de människorhetsformer och är att ger

verksamhet och kulturprogrampersonlig utveckling skapandetill genom
huvudsyften kan spela viktig rollföreningar med andraMen även enm.m.

människors deltagande i kulturlivet.för
gårorganisationsliv innan vi inöversiktliga data svensktVi vissa omger

kulturorganisationema.

Deltagande föreningsliveti

från svenskarna mycketfritidsstatistik 1982-1983SCB:sI ärattanges
fritiden.föreningsaktiviteter viktig del Caföreningsaktiva och äratt en av
åtminstoneår sig medlem ibefolkningen 16-7490 % uppger varaav

år7-15 motsvarande siffra 75någon förening. Bland de %.varyngre
dåår ålders-tio 1992, hade vidgatundersökning gjordI senare manen

årår, befolkningen 16-84 medlem itio drygt 92 %med var avgruppen
någon förening.
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miljoner förenings-förening. finns 19-20Många fler Detmed i änär en
genomsnitt medlem ibefolkningen ideni landet och ärmedlemskap vuxna

föreningar.2,9 olika
konsumentkooperativ ochidrottsföreningar,organisationer,Fackliga

samtliga medlemskap.hälften 53 %förboendeföreningar över avsvarar
miljoneraktiva. finnsmånga människor DetFörhållandevis är sexca

förbedömning. Vad krävsenligtmedlemskap i landetaktiva attsomegen
aktiva med-svarande. Bland dedensubjektivt ochaktivkallas avgörsär av

förtroendeuppdrag. ganskaDessa2,8 miljoner ärinnebarlemskapen närmare
11förtroendeuppdrag.minstbefolkningen haroch 29 %spriddaväl ettav

gångminstpå föreningsmötengårbefolkningenhälftenDrygt en omav
aktivitetsgrad intehari befolkningens ägtNågra förändringaråret. större rum

tjugounder deungefär densammavaritaktiviteten hartid, senastöver utan
år inteoch äldre ochpensionärer 65blandåren. aktivitetenStörst är

Även någotaktivitet ligger lägreungdomars änförvånande minst bland bam.
genomsnittet.

månadendenföreningsmötendeltagandetde gällerNär senaste var
vid besök undermedelålders markantoch äldre änblanddominansen mer

aktivi-tid, medanåldersgrupper har ökatåret. Aktiviteten i dessa översenaste
genomgående ganskadet sigminskat, röri de andra omteten mengrupperna

små förändringar.
dvs. andelenmobiliseringsgradenhögstaIdrottsföreningarna har den

befolk-%någon idrottsförening 34iMedlem ärbefolkningen.aktiva i av
femteellerFöljaktligen 20 %,aktiva.60 % ärningen är person,varvarav ca

idrottsrörelsen.inomaktiv
62 med-fackföreningsrörelsen med %mobiliseringsgrad harNäst störst

aktiva iandelen16 aktiva, vilket%befolkningen görlemmar i är attvarav
blir 10 %.befolkningen ca

harföreningstypersamtidigt de fyratillhörorganisationerFackliga som
miljö- ochFredsföreningar,aktivitetsnivån medlemmarna.blandden lägsta

passiva med-också låg medlemsaktivitet. Deaktieägarföreningar har mest
medlemmarnaendast 4 %konsumentkooperativen där ärfinns ilemmarna av

församling-frireligiösai definnermedlemmarnaaktivaaktiva. De mest man
hobbyföreningar%,ordenssällskapen 71följtaktiva,79 %där är avarna

62försvarsföreningar %.frivilligaoch64 %

H 86 i serienSverige. RapportFöreningslivet i1994:Häll L/SCB nr
525Centralbyrån.StatistiskaLevnadsförhållanden.
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22.7.1Diagram Medlemsanslutning, andelen aktiva medlemmar och
mobiliseringsgrad någrai föreningar. Uppgifter från 1992.

Facklig
organisation
Konsument-
kooperativ

Boendeförening

Politiskt parti

Idrottsförening

Kulturförening

Hobbyförening .A
Frireligiöst

I %samfund
1I I l I

0 20 40 60 80 lO0

I ElMedlemsanslutning IAndel aktiva Mobiliseringsgrad
andel medlemmar andelav av
befolkningen befolkningen

Källa: Tabell 22.7.la

Utvecklingen besökare föreningsmöten fördelat utbildning ochav
förvärvsarbetsgrad visar med hög utbildning deltog i förenings-att vuxna

i utsträckningmöten destörre med lägre utbildning.än Bland de med hög
utbildning hade aktiviteten minskat något sedan början 1980-talet, medanav
andelen bland dem med lägre utbildning konstant och hade ökatvar mer en

år.procentenhet vissa
De med eftergymnasial utbildning ofta med i fler förening,är talarän en

oftare och har oftare förtroendeuppdragmöten de med förgymnasialän
utbildning. Heltidsarbetande går oftare på föreningsmöten deänpersoner

arbetar deltid eller studerar.som

Män och kvinnor

Könsskillnadema det gäller medlemskap i föreningslivetnär små.ganskaär
Andelen föreningsmedlemmar bland obetydligt högremän är blandän
kvinnor. Män dock aktiva. Aktivitetsgradenär skiljer sig tiomer procent-ca
enheter mellan pojkar/män flickor/kvinnoroch det gäller hanär varitatt ett
föreningsmöte året.det För deltagande den månadenmötesenaste senaste
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förhållanden princip oförändrade underhar varit imindre. Dessaskillnadenär
tioårsperioden.den senaste

och sig iförtroendeuppdragkvinnorfler mänGenerellt har män än yttrar
går Bland hardekvinnorna männenutsträckning möten.högre närän

påverkaförsöktoch 53 % hargång signågon i livet möte58 % ettyttrat
respektive 40 %.siffrorna lägre, 41 %Bland kvinnorbeslut. ärett

kulturföreningardelaktighetoch iAktivitet

befolkningen med-från 12 % den1992uppgifterEnligt är vuxnaca av
teaterförening. hälften,Merellernågon musik-, dans- änkultur-,ilemmar

föreningen och dessaaktiv i000 medlemmar, är470 att avuppger manca
medlemsantalet ijämförelse medförtroendeuppdrag. Iungefär 190 000har

Vi sidanrelativ högt.kulturföreningarmötesdeltagande iföreningarandra är
med i hembygds-också befolkningen8 %kulturföreningardessa är enavav

förening.
från befolk-17 %medborgarstudie 1987MaktutredningensI avuppgav

någon musik-, dans- ellerkultur-,iår medlemmarde16-80ningen att var
såledestyder1987-1992under periodenUtvecklingenteaterförening. en

kulturföreningarnainomnedgång. aktiva medlemmarAndelentämligen stor
medlemsanslutningen.nedgångenpåverkatshaemellertid intetycks avav

nedgång säkerställdstatistisktdenna ävenSCB-undersökningenEnligt är
i de till-undersökningarnamellanockså skillnaderelimineratharefter att man

samfällighets-ochmotororganisationerålder. Hobbyföreningar,frågades
fått vidkännaspå föreningstyperandraexempel mot-föreningar är som

medlemsanslutningen.minskningarsvarande av
medelålders.kulturföreningarimedlemmar ärandelenDen största

båda ungefär likaharkönenoftare medlemmarKvinnor än män, storaär men
kön/åldersgruppenengageradeförtroendevalda. Denochaktivaandelar mest
aktiv i kultur-kvinnationde45-64-åriga där ärkvinnorna,deär envar

medlem.femteochförening ärvar
utbildningsnivånföreningsaktivitet harochkultur-med storSom annan

efter-medkulturföreningar. Blandmedlemskap iförbetydelse personer
någon kulturförening, jäm-i% medlemmarutbildning 23gymnasial attär ca

sågångerfyraförgymnasial utbildning. Detdem med7 %föra med varca av
förtroendeuppdrag.hadeutbildningeftergymnasialmedvanligt deatt

någotsmå. medlemmarAndelen ärdäremotskillnadernaregionalaDe är
skillnadernadelar landet, äri övrigaStockholmsregioneni änhögre menav

kulturföre-ioftare medlemmarmedborgareInfödda svenska ärobetydliga.
utländska medborgare.ochinvandrarenaturaliseradeningar än
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De 190 000 förtroendevalda någoninomär kultur-, musik-,personer som
dans- eller teaterförening i genomsnitt lägger drygt åttaattuppger man ner

månadtimmar i oavlönat arbete. Enligt skattningar det totalautgörs ideellaper
arbetet inom dessa föreningar 18, 5 miljoner timmar, 8 % detav ca ca av
totala oavlönade föreningsarbetet i Sverige år.under ett

På frågan kunde tänka sig börja arbeta eller arbeta mera inomattom man
föreningslivet det 1,5 %, ungefär 100 000 intressevar personer, som angav
för arbeta i kulturföreningar. Svaret vanligare, 3 %, blandatt studerande,var

år,kvinnor 16-24 ensamstående med barn och utländska medborgare.

Kulturens plats föreningsliveti i övrigt

ocksåKulturen har självklar mångaplats i föreningar och organisationeren
samhällsområden,inom andra i högst varierandeän grad. Ca 34 %om av

befolkningen de varit föreningsmöte där det förekom kultur-att ettuppger
inslag, vanligast föredrag sång21 %, följt och musik 19 %.ettvar av

Inom för utvärderingsarbetet har Kulturutredningens sekretariat låtitramen
utföra studie där kulturaktiviteter inom föreningsliv och folkrörelser under-en
sökts hjälpmed intervjuer någramed företrädare för utvalda organisa-av

13tioner.
vissaI organisationer scoutrörelsen och och miljö-t.ex. natur-som

ingårorganisationer huvudsakligen aktiviteter anknyter till bevarandetsom av
kulturarven formi kulturlandskapet eller lära sigvärna tradi-att attav om
tionella hantverk.

Inom Hyresgäströrelsen och HSB betonar kulturens betydelse förman
trivsel och bostadsområdena.gemenskap i Organisationernas kulturinsatser
syftar till skapa trevlig boendemiljö och öka delaktigheten i kulturlivetatt en
särskilt för barn, äldre funktionshindrade.och Närheten till kulturen fram-
hålls viktigt inslag i detta arbete. bestårVerksamheten bok-ett t.ex.som av
låneverksamhet, filmvisning, konst, och studiecirkelverksarnhet.teater

Örnar,fleraInom ungdomsorganisationerna t.ex. Unga Vi Unga,av
Aktiv Ungdom kulturområdetarbetet högst framträdandeär och försöker
på flera skapa alternativ till det kommersiellasätt kulturutbudet. fleraI av
ungdomsorganisationema kulturaktivitet olika slag fostran i detses av som en
demokratiska samhällets värden.

Inom nykterhetsrörelsen det vanligt använda kulturen förär gestaltaatt att
ocksåsamhällsproblem. Där finns gammal folkbildningstradition meden som

bl.a. studiecirklar verktyg arbetar med kultur i dess olika fonner.som
Inom kooperationen domineras kulturinsatsema bokförlagsverksamhet.av

13 Nowak L 1995: Kultur skymundan. medi Intervjuer företrädare för
folkrörelser och föreningsliv kulturaktiviteter inom Organisationernasom

528 Studie för Kulturutredningen.ram.
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också organisationer,ingår i verksamheten hos arbetsmarknadensKultur
omfång och aktiviteter SAF har inte for-variationerna äräven stora.om

kulturområdet förde olikanågon övergripande policy medlems-mulerat
frågorfackliga och det inte sinförbunden. SACO sysslar med rent ser som

flerakulturspridning. Dessutom organiserar desiguppgift ägnaatt avman
kulturverksamhet professionellt. Kultur-arbetar medyrkesgrupper som

ii varierande grad inom alla förbund samband medanordnas dockaktiviteter
seminarier.kurser och

långtgåendehaft arnbi-i kulturverksamhetLO harInom engagemanget mer
vidga deltagandethuvudsyfte med kultursatsningama har varittioner. Ett att

ocksåkulturen harmänniskors kulturella identitet,och stärka setts sommen
teaterföreställningarArbetsplatsbibliotek,i fackliga arbetet.medel detett som

utställningar de anställdas konst kanvillkor ochgestaltar arbetets nämnasav
sådan kulturverksamhet.exempelsom

enskilda fackförbund finns handlings-Både inom LO och inomcentralt
kulturfrågorför driva högstkulturarbetet, intressetför ärattmenprogram

LO-förbunden.inomolika
också TCO-förbunden,väldigt olika inom de skildaEngagemanget är men

individen, arbetslivet och samhället ibetydelse förkulturens stortsynen
Omkring 1970 drev TCO ochmed inom LO.har mycket gemensamt synen

kulturområdet båda förbundenprogramarbeten ochparallella idé- ochLO
årstankegångama kulturproposition.i 1974anammade

igång förrän i mitteninom LRF kom inte riktigtKulturverksamheten av
Innehållsmässigt i rad knuten till lands-verksamheten hög1980-talet. är

bygden och kulturarven.
ingår studien uppvisar likartade vad detorganisationer iDe mönstersom

finns ganska tydlig grupperingkulturella aktiviteten, detgäller den enmen
närstående organi-både och i kultur. De arbetarrörelsentill hemvist synen

uppfattning kulturens betydelse isfär medsationerna är gemensam omenen
sfar Vijämlikare samhälle. LRF och UngaEn ärsträvan mot ett somannan

också rättviseperspektiv med syfte minskakulturen i attett men snarareser
och landsbygd.klyftorna mellan stad

många organisationerna i studien den kulturella verksamhetenInom togav
föreföll vital blomstrande bit in 1980-fart 1970-talet och ochi mitten enav

intervjuade före-skäl till detta hänvisar detalet för sedan Somavstanna.att
åtstranming, förlusten olika bidrag, frärnjarorga-till ekonomiskträdarna av

svårigheter Ekonomiska problemoch andra bekymmer.nisationernas präg-
nivån organisationerna ochbåde regionala inomden centrala ochlade man

funktioner kulturen.drog in värnatsom om
mångaåren detdet dockUnder de allra är reagerat motsenaste som

kulturfrågor vissa tendenser viljai ochminskade att satsaengagemanget mer
på särskilt inom LO.kultur igen syns
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frånNär föreningslivet talar resultatenrepresentanter kultursats-om av
ningarna grundar de sig vanligen på känsla på faktaunderlag.änmer
Grupperna nåförsöker och det tidär innan insatser olika slagstora tarman av

spårsina i den övergripandesätter statistiken.
Företrädare för boendeorganisationema övertygadeär med sinattom man

nåttverksamhet har mängd osäkra och kulturellt fattiga männi-en ensamma,
bådeskor i forrn verksamhet och besökare kulturinstitutioner.av egen som

Uppsökande verksamhet och kulturvana ha haft betydelse.storgrannar anses
ocksåDe betonar vikten kulturen funnits i närmiljön och ofta inte kostatattav

någonting för den enskilde vilket har haft betydelse särskilt för handi-stor
kappade och bam.

Ungdomsorganisationerna ocksåhar överlag goda erfarenheter och säger
sig nått Företrädare för LO-kollektivet pekarveta att man nya grupper.
vikten den uppsökande verksamheten för möjlighet tillattav ge nya grupper
kulturupplevelser. Samtidigt både företrädare förpoängterar LO och TCO att

svårtdet ändra och kulturvanor.är mönsteratt

22.8 Sammanfattande iakttagelser

Folkbildning och organisationsliv fick årsi 1974 kultur-stort utrymme
politiska beslut. Propositionen betonade organisationslivets viktiga roll i

utvecklingensamhället och studieförbunden tillmättes betydelse i detstor av
folkliga kulturlivet. Amatörverksamhetens möjligheter aktivera,att ge upp-
levelser, och gemenskap underströks. Genom amatörverksam-engagemang
heten kunde förmåganväcka och utveckla till konstnärlig gestaltning,man ge
insikt i konstnärliga problem och skapa intresse för de yrkesverksamma
konstnärernas arbete. Stöd till studieförbund och organisationsliv sågs som

uppnå decentraliseringsmålet nåsätten och de utbild-ett attav resurssvaga,
ningsmässigt och kulturellt eftersatta i samhället.grupperna

På folkbildningsområdet pågår för omfattandenärvarande utvärderings-ett
arbete, dels Folkbildningsrådets försorg, dels statlig ut-genom genom en
redare ska sinlämna utvärdering den 1 september 1996. Vi harsenastsom
inte kunnat föregripa resultatet ingåendedet arbetet. En diskussionav av
effekterna det statliga stödet till folkbildningen och folkbildningensav

får anståbetydelse i kulturpolitiken tills det redovisat. Vi kan dockär göra
vissa allmänna iakttagelser.

mångfaldenGenom bredden och i verksamheten har folkbildning och
föreningsliv förbetydelse kulturlivet landet bådeDet gäller bild-stor runt.
ningssträvanden allmänt, den breda amatörverksamheten och utbudet av
kulturprogram olika slag. mindre och medelstoraI kommunerav svarar
studieförbunden, ofta i församverkan med andra, del detta utbud.storen av
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förhållandevis många lågutbildade.når Genom tillskottetFolkbildningen
bådeårenarbetsmarknadsmedel de har studieförbund och folkhög-senareav

viktiga insatser för arbetslösa. Genom studier och kultur-skolor kunnat göra
vidga sina intressenkunnat bredda sin kompetens, ochverksamhet har de

många.lång förarbetslöshet lätt innebärundvika den isolering annarssom
året någonbefolkningen det deltagit i studiecirkelAndelen senastesomav

tjugoårsperioden. Medelåldern cirkeldeltagama harhar minskat översett
når mångaåren framförstigit, studieförbundende tio trots attsenaste unga,

mångaha samband med för-sin musikverksamhet. Detta kanallt genom
hållanden kan verka i olika riktning medi samhället i dessutomstort som

Utbildningsnivån befolkningenverksamhet. i harhänsyn till folkbildningens
gått igenom gymnasieskolanhöjts allt fler ochundan för undan attgenom

utbildning. Antalet friska och vitala ocheftergymnasialallt fler haräven
Konkurrerande utbud radiokulturellt aktiva pensionärer ökar. t.ex. genom

tioårsperioden.just Men förändringenökat betydligt denoch har senastetv
traditionellaockså folkbildningens arbetsformer inteteckenkan ett attvara

utgår från för-dragningskraft tidigare. Vi dessalängre har attsomsamma
bådefrågor ingåendehållanden och diskuterasoch kommer belysasatt genom

Folkbildningsrådets utvärderaren.arbete och den statligaav
folkbildningen för konstnärer inom skildaarbetstillfällen inomAntalet

för folkbildningen har här pekat denminskat. Företrädarekonstarter har
1980-talets början och destatsbidragen skett sedanrealminskning somav

många kommuner.bidragen skett iminskningar av som
studieförbunden ligger i dag, i fast penningsvärde underStatsbidraget till

års nivå.1973/74
utbildningsmöjligheter inom för det ordinarie utbild-Genom ökade ramen

Folkbildningenfolkbildningens roll kommit förändras.ningssystemet har att
många inom för vuxenutbildning ii dag aktör blandär systemet men gen-en

kulturområdet.arbetsfält framför allt inomgäld vidgat sitthar man
estetiska verksamhet har utökats betydligt under deFolkhögskolornas

åren. personligainnebär, förutom betydelsen för varje elevs20 Detsenaste
förmågasig och utövande iutveckling, fler människor bär med kunskaperatt

yrken fåttmånga flerinom olika och bättrekommande yrkesverksamhet att
i amatörverksamhet. inte obetydlig delförutsättningar verka ledare Enatt som

gått utbildning och/ellerfolkhögskolelinjer söker sig till högredeav som
kulturområdet. sammanhang belyser vi denyrkesverksamhet I annat

efterfrågan kulturområdet. fram-klyftan mellan utbud och Detväxande är
verka konstnärer inom olika konst-för antalet önskarallt sompersoner som

folkbildnings-Vi förutsätter utvärderingenökat betydligt. attarter som
frågor.området också denbelyser typen av
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kulturförLokaler23

karaktäriseraskulturområdetLokalförsörjningen attav

kulturverk-föranvändslokaleromfattande nätfinnsdet ett somav-
samhet,

för kultur-avseddabåde särskilti lokalerbedrivskulturaktiviteter-
huvud-med andralokalerochsamlingslokalerändamål, allmänna

syften,
lokalförsörjningen,förbetydandekommunerna etttar ansvar-

finnsorganisationslivet. Delokalbestånd drivsochägsstort avett-
HusFolketsriksorganisationer,fyrasamlade ihuvudsakligen

Bygdegårdamas Riks-Sverige,iFolkparkemaRiksorganisation,
Gårdar,VåraRiksorganisationenförbund samt

varierade,riktsamlingslokalema äri de allmännaaktiviteterna-
finansieratskulturverksamhet harförlokalerlandetsdelstor aven-

organisations-offentliga ochdetinsatser avgemensammagenom
livet.

lokalhållandei dei kulturprogramDeltagande23.1

lokalerföreningarnas

föreningslivet harkulturpolitiksvenski ärkarakteristiskt inslag attEtt ansvar
också för allmännaverksamhetentill denför lokaler utaninte bara sam-egna
både föreningsverk-tillanvändssamlingslokalemaallmännalingslokaler. De

service.kommunalverksamhetkulturverksamhet och t.ex.samhet, annan
någon fyra lokal-detillanslutnaföreningarvanligendrivsLokalerna avav

riksorganisationerna.hållande
antaletdeltagande ochbefolkningensstatistikmedfinns begränsat överDet

förening-lokalasamlingslokaler. Deallmännaikulturprogramvidbesökare
riksorganisationematillskyldighetingenvanligtvishar rapporteraatt omarna

svårt få heltäckandevilket detbesök,eller göraktivitet, deltagare att entyp av
omfattning.ochutformningverksamhetensbild av

befolkningensundersökningar1990 vissagjordeRadio/PUBSveriges av
År 1990samlingslokaler.i allmännakulturprogramdeltagande i uppgav

år15 och 79mellanbefolkningen700 000 personer atteller drygt%11 av
året. 8 %Cadetunderi Folkets Huskulturprogrambesökt senastede ett

Något fler, 10 %,någon folkpark.ii kulturprogramde deltagit ettattuppgav 533
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hade besökt bygde- eller hembygdsgård i syfte, medanen endast 1 %samma
hade varit kulturprogram i godtemplarlokal Våraett gårdar. Ca 16 %en

befolkningen de deltagit i kulturprogramatt i kyrkaav ett eller för-uppgav en
samlingslokal.

Oavsett lokal välutbildadeär frekventa besökare kultur-personer mer av
än med kortare utbildning. Bland de lokalhållandeprogram före-personer

ningarna gäller detta särskilt i Folkets Hus och iprogram som arrangeras
folkparkerna, någoti mindre utsträckning i hembygdsgårdama. Lokalerna har
klart betydelsestörst utanför storstadsområdena.

Kvinnorna i allmänhet flitigare besökare än männen, skillna-ävenvar om
såden inte Bland kvinnorna hade 13 % besöktstor. kulturprogramvar i

Folkets Hus, 9 % kulturprogram i folkparkerna och 9 % i bygde- eller hem-
bygdsgårdarna. Bland hade liknandemännen besökts 10 %program av re-
spektive 7 % en lika del hade besökt kulturprogramstor i folkparkerna som
i bygde- eller hembygdsgård. Skillnaden mellan kvinnor och män störstvar

det gällde deltagandenär i kulturprogram i kyrka eller försarnlingslokalett -
20 respektive 13 %.

Ungdomar påtagligt överrepresenterade i folkparkerna, underre-var men
presenterade i bygde- hembygdsgårdama.och Kulturprogrammen i Folkets

personenlHus besöktes främst medelåldersav

23.2 Utbudet lokaler för kulturverksamhetav

Någon samlad statistik kulturlokalema iöver landet finns inte. Därför saknas
klar bild vilka lokaler allmänna samlingslokaler och andra finnsen av som- -
tillgå för förenings- och kulturverksamhet.att Det finns dels lokaler särskilt

avsedda för kulturverksamhet, också andra lokaler fördelmed kanmen som
föranvändas kulturevenemang det inteäven dess huvudsyfte.ärom

Staten for de statliga kulturinstitutionemas lokaler, främst deansvarar stat-
liga arkivens och de statligt finansierademuseemas, teatramas.

Kommunala kulturlokaler

Kommunerna förvaltaroch vanligenäger flera lokaler för kulturellsorters
verksamhet. Till kommunala kulturlokaler hör bl.a. bibliotek, konst-museer,
hallar, konsertlokaler och biografer.teatrar,

Folkbiblioteken den spridda kommunalaär kulturinstitutionen. Gene-mest
rellt har biblioteksbyggnadema hög standard. Antalet biblioteksñlialer har

1 Nordberg J Nylöf G 1991: Kulturbarometern detalj:i Tema
Föreningsliv bildningsverksamhez.och PUB Informerar VIII Sveriges

534 Radio/PUB i samarbete med Statens kulturråd.
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År fanns 850 bib-mitt. 1976 det l1970-taletssuccessivt sedanminskat ca
330 stycken.antalet minskat till 11993 hadelioteksfilialer i landet, ca

År i flertali drygt 40 kommuner,kommunalafanns det1993 ett avmuseer
huvudman.med kommunenflerdetdessa fanns än ett sommuseum

fastutställningsverksamhet ochregelbundenkonsthallar medKommunala
100-tal kommunerI ytterligarei 30 kommuner.personal finnsanställd ettca

från kommunen i andramed hjälp anslagutställningsverksamhetbedrivs av
biblioteket eller Folket Hus.delgallerier,lokaler, t.ex. aven

musikhus och mycketfinns 140kommunerlandets120 ett stortI caca av
ocksåhåll vuxit fram s.k.På detmusik. sina harförrepetitionslokalerantal

ungdomsdrivna kaféer och kultur-inrymmaHus, kanUngdomens som
kulturhuskommunalafinnsoch teater. Detför musik ävenfrämstlokaler

vanligaresamlingslokaler. dockDetallmänna ärkommunalt ägdamed att
kultur-fungerarföreningsägd byggnadilokalerhyrkommunen somsomen

hus.
fritids-lokalerkommunalarad andrafinns t.ex.Det även somen

ändamål undersärskildaanvänds föroch daghemskoloranläggningar, som
kultur-föreningsaktiviteter ochförutnyttjaskvällstid kandagtid sommen

program.

Teaterlokaler

förteckningarharRiksteaternkartlagdasärskilt välTeaterlokaler är attgenom
uppdeladei landet. Deför ärspelplatser stora,över teater runt om

konserthus,ikan belägnasmå rniniscener ochochmellanstora, teatrar,vara
bygdegårdar ellerlokaler,kommunalaandraskolor ochHus,Folkets

innehåller 621991/92. Denförteckningen gjordärordenshus. Den senaste
Sedansmå 63 miniscener.och98mellanstora99stora scenerscener,scener,

gäller framförstorlekar, detinom allaökatmitt har antalet1980-talets scener
åren20Under detill antalet.tredubblatsrniniscenema senasteallt nästansom

varierandespelplatser förantalalltså kommit tillhar det teaterett stort av
utforrrming.storlek och

rådgivare vidingår ochkonsultarbeteRiksteaternsdelSom att varaaven
1980-talet harteaterlokaler. Underrenoveringombyggnation och manav

rumsligarådgivning tekniska ochutvärdering ochbistått granskning,med av
folkparker,Folkets Hus,konserthus,ihundra lokalerflerabehov i teatrar,

idrottsanläggningar ochbygdegårdar, skolor,ordenshus,medborgarhus,
biografer.
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Andra lokaler för kulturaktiviteter

Utöver de kommunala lokalerna finns det andra lokaleräven kansom
användas till förenings- och kulturverksamhet det inteäven dessär hu-om
vudsakliga syfte. Folkhögskolor, högskolor och universitet inrymmer för det

någon lokal lämpad för kulturevenemang.mesta typ av
Många föreningar och klubbar har lokaler i form klubbstugor, för-egna av

eningsgårdar, lägerlokaler, idrottsanläggningar Dessa lokaler användsetc.
främst för den verksamheten, kan också upplåtas till allmänheten.egna men
På utnyttjas kyrkor,sätt kyrkliga samlingssalar och frikyrkolokalersamma
ofta samlingslokaler och kulturlokaler till del föreningarävensom en av som
saknar kyrklig anknytning.

Restauranger och diskotek ocksåutnyttjas för artistframträdanden, teater,
dans och andra evenemang.

Allmänna samlingslokaler

År 1992 gjorde Boverket kartläggning landets allmänna samlingsloka-en av
ler. Den visade det finns 3 400 föreningsägda allmänna samlingslokaleratt ca
med relativt god spridning i landet. Genomsnittsstorleken på de förenings-
ägda samlingslokalerna ingick i kartläggningen 500 kvadratmetersom var ca
och medianstorleken 275 kvadratmeter. Det betyder majoriteten loka-att av
lerna små,relativt ocksåär det finns litet antal mycketatt lokalerettmen stora

tillgå. Lokalemas standard varierar kraftigt.att
Ca 80 % de allmänna samlingslokalerna har och hälftenav en scen, av

dessa har tillräckligt goda tekniska förutsättningar för relativt avanceradeatt
teateruppsättningar ska kunna uppföras. Ca 30 % enklareärav scenerna av
slag. Drygt 20 % samlingslokalerna innehåller biograflokal eller har möj-av
lighet till filmvisning.

Större delen 70 % de allmänna samlingslokalerna enligt Boverketsärav
kartläggning i skick, det fortlöpande underhållningsbehovetgott ärmen stort.
Ca 50 % de samlingslokaler ingick i kartläggningen hade enligtav som
ägama/uppgiftslämnama behov tillbyggnad eller upprustning. återstårDetav

l 250 lokaler behöver handikappanpassas.ca som
Vissa län har antal samlingslokaler förhållandeistörre invånarantal,tillett

andra mindre.
Boverkets kartläggning visade den verksamhet bedrivs i de all-att som

samlingslokalemamänna rikt varierad och skiljer sig frånär starkt lokal till
bådelokal, i intensitet och i artrikedom. Boverket framhöll lokalernasatt

skick har betydelse för användningen och lokalerna harstor betydelseatt stor
för föreningslivet, den sociala för barn- och ungdomsverksamhet,samvaron,
för kulturlivet föroch folkbildningen I genomsnitt ägde det 278m.m. rurn

åraktiviteter i de allmänna samlingslokalerna vilket variper stort sett samma536
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fram tillföreningar komlokalförvaltandeförriksorganisationemaantal som
kartläggning 1982.liknandedå genomfördede en

allmännadebetänkande konstaterarSamlingslokalutredningens attI man
medel föri riket kanspridning utgörasin godamed ettsamlingslokalema en

i dagutsträckningiborde utnyttjas änkulturpolitik och störredecentraliserad
De allmännamindrelandsbygd och i tätorter.människornå tillför utatt

förkulturaktiviteter ochförlämpadeofta välsamlingslokalerna är man varnar
samlingslokalema kan ledade allmännasjälvñnansieringkravökadeatt av

kulturlivochförenings-verksamhetkommersiell trängerökadtill utatt

lokaleroch derasorganisationerLokalhållande23.3

förenings-ochlokalbeståndet för kultur-delförvaltasSom stornämnts aven
någontillanslutnaföreningar600 lokalaCa 2 ärföreningslivet.aktiviteter av

riksorganisationema.de fyraav
lokalminstalltid,intehar oftast,föreningarnalokalhållandeDe perenmen

från enklafunktion,ochstorlekvarierar iLokalernalokalförening. sam-
medanläggningarmodernafilm tillochdansförlingssalar möten, stora en

finns i gles-Lokalernakonferenser.musik ochförfunktionermängd teater,
byg-ökatstarktinnebar1980-taletoch ettförorter större tätorter.bygd, i i

med kommu-samverkanofta isamlingslokaler, näraföreningsägdagande av
samfinansiering.samutnyttjande ochförformerskapaför attnerna

del ak-verksamhet. Enolikainrymmerlokalernaföreningsägda sortersDe
delriksorganisationerna,hjälp stororganiseras medtiviteter avmen enav
lokal-medlemsföreningarna. Dede lokalahelthandhasverksamheten av

uppgiftderas ärdelhållande föreningarna program, menegnaarrangerar en
ordnari sinföreningarandraupplåta tilllokalerna turockså orten somatt

aktivitetervilkenfå bildsvårt säkerdet typDet ärgör att avatt avenprogram.
samlingslokalema.allmännai deförekommerverksamhetoch som

års Sam-2 1993Betänkandetak.underMycket1994:32:SSOU avsamma 537lingslokalutredning.
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Diagram 233.1 Utvecklingen antalet medlemsföreningar deiav
lokalhållande föreningarnas riksorganisationer.

Antal medlemsföreningar
l 200

I/1 000 Bygdegård-I
.Z arnas./800 Riksförbund

:EF-Folkets Hus

Våra GårdarO./400
toáFolkparkerna i

Sverige200

0 l 1 2 : : : :.
om ox N m oo v-l l I 00 OO 00 G Oox ox ox ox ox ox ox o

KällazTabell 23.3.1a

F olkparkema Sverigei

Riksorganisationen Folkparkerna i Sverige har till uppgift service-att ettvara
medlemmarna frågori planering förvaltningoch byggnaderorgan om av

och anläggningar, konstnärlig utsmyckning och förmedling av program-
verksamhet.

Folkparkerna i Sverige har 165 medlemsföreningar, vilket i ärstort sett
antal de hade i början l970-talet. Folkparkerna spriddasamma ärsom överav

hela riket och finns i 124 landets kommuner. I 30 dessa finns det flerav ca av
park. De drivs iän omfattning med hjälp ideelltstor arbete.en av

Föreningarna och parkerna har perioder eller mindre aktivitet. Iav mer
slutet 1970-talet fanns det 130 aktiva folkparker,närmare 1994 finns det

101 aktiva parker.ca
De flesta folkparker håller i förhållandevisdag hög standard mångaoch är

helt eller delvis handikappanpassade. Det finns 70-80 folkparksteatrar medca
och takförsedda sittplatser förstora 500-800 De flestascener ca personer.

har genomgått upprustningar årunderteatrarna och harstora goda tek-senare
niska möjligheter.

folkparkerna1 finns dessutom 250 rotundor, ungefär hälften ärca varav
vinterbonade åretruntbruk.för Folkparkerna innehåller också ofta elleren
flera samlingslokaler, entrébyggnad, för servering och i vissa fallutrymmen

anordningar föräven utomhussport, motion, bad, barnlek En deletc. av
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dagtid distriktsköterskemot-används daghem,folkparkernas utrymmen som
samhällsnyttiga tjänster.eller andratagning

RiksorganisationFolkets Hus

Hus-föreningarhar 713 FolketsRiksorganisation FHRFolket Hus som
och 682representerade i samtliga kommunerfinnsmedlemmar. De av

ocksåmindre antal föreningarförfogar "hus". Ettföreningarna äröver egna
ocksåeftersom de äger/förvaltari Sverigetill Folkparkernaanslutna en

frivilligt och ideellt. Medlem-sker allt arbete450 Folkets Husfolkpark. I ca
organisationer.främst arbetarrörelsensHus-föreningarnaFolketsi ärmarna

innehålla eller fleraanläggningar kanHus-föreningarnasFolkets sam-en
någon form ellersalenflesta fall har denlingslokaler. I de största av scen

funktionlokaler med speciellförekomma andrakan detpodium. Dessutom
biograf.serveringslokal ellert.ex.

folkparkema lands-markeratHus-rörelsenFolkets änär ännu enmer
Hus-föreningar medlivaktiga Folketsföreteelseortsorienterad även storaom

i storstäderna.förekommerHus-byggnaderFolkets även
också fasta ensembler förharFolkets HusFlera t.ex.scener som rymmer

ochMånga härbärgerar lokalaFolkets Hus amatörteatergrupper,stadsteatrar.
småbådeårligen ochframförslokalrevyer stora orter.

råder detvarierande. Allmäntkondition mycketstandard och ärLokalemas
försvårarområdet, kultur-evenemang.vilkettekniskaeftersläpning deten

prioriterar lokalupprust-inte i första handoftaKnappa gör att manresurser
ning.

RiksförbundBygdegårdarnas

bygdegårdsföreningar i sinBygdegårdama vanligtvis lokala ärägs tursomav
antaletBygdegårdarnas Sedan 1973 harRiksförbund BR.tillanslutna

medlemmarårsskiftet 1994/95 antaletstadigt. Vidi ökatmedlemmar BR var
särskilt tonviktmed235 landets kommuner,spridda i080. De1 är av

jordbruksbygderna.
också tilli regelbygdegårdsföreningama förvaltare och ägarelokalaDe är

lokal.medlemsföreningama saknarbygdegård. de 080Endast 20 1aven
gårdarna uppgift med-och derasstår värdar förLokalföreningarna är attsom

bygdegårdar fungerande samlings-blir välnyrustadeochverka till att nya
bygd.för sinlokaler och centrum

Folket Hus. Medlems-Bygdegårdama mindre till lokalytanvanligen änär
riks-Centerpartiet, Lantbrukarnasåterfinns inomfrämstorganisationema

m.fl.VuxenskolanStudieförbundetförbund,
ändamålsenlig planering allmännaföruppgift verkahar tillBR att aven

aktiva insatserjämlikhettill kulturellmedverkasamlingslokaler och att genom
ochstödja föreningari övrigtkulturverksamhetdecentraliseradför samt
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distrikt i deras arbete. Förbundet också olika former tuméerarrangerar av
kulturon1rådet,inom musik, konst ocht.ex. teater.

Riksorganisationen Våra Gårdar

Våra Gårdar, vanligen ordenshus, nykterhetsrörelsensär motsvarighet till
Folkets Hus och bygdegårdar. Organisationen har huvuduppgift attsom

de allmänna samlingslokalernavärna nykterhetsrörelsen förfogarom som
Åroch stimulera tillkomstenöver 1994 beräknas antalet lokala Våraav nya.

Gårdar-föreningar 700, spridda i samtliga kommuner.vara ca
Det övervägande antalet medlemmar till allmännaär ägare samlingslokaler,

också kursgårdar, folkhögskolor, sommarhem, och andramen scoutstugor
fritidsanläggningar förekommer. l princip kan antalet föreningar anses vara
detsamma gårdar,antalet fåtaldet finns föreningar förfogarett översom som
fler lokal.än en

Våra Gårdars lokaler har under årende tjugo i olikasenaste rustats upp
utsträckning. Ungefär gårdtredje god standard.var anses nu vara av

Lokalerna kan användas till kulturverksamhet i olika omfattning. flestaDe
lokalerna eller mindre lämpade förär och konserter, mindreteatermer men
ändamålsenliga för utställningsverksamhet.

23.4 offentligasDet stöd till lokaler för förenings- och
kulturverksamhet

Statens för kulturlokaler består till viss del de lokaler ellerägsansvar av som
förvaltas årenUnder de tjugo har lagt ned ansenligastaten. senaste statenav

och ombyggnad bl.a. Operan i Stockholm, Dramaten ochsummor ny- av
de statliga Vi kommer inte in kostnadernanärmare förattmuseerna.
dessa investeringar här huvudsakligen redogöra för bidrag tillutan statens
allmänna samlingslokaler icke-statligaoch kulturlokaler.

Statens stöd till allmänna samlingslokaler

Statligt stöd till allmänna samlingslokaler funnitshar sedan 1942. Stödets
syfte skapa samlingslokaler för föreningslivet, vilka upplåtasär skaatt opar-
tiskt, i skälig omfattning och skäliga villkor. Syftet har i princip varit det-

sedan stödet kom till, formerna innehålletoch har förändratssamma men un-
gång.der tidens Det nuvarande i formstödet bidrag fördelasochges av av

Boverket. Tidigare lån.fanns möjligheter till Boverket erhåller årligenäven
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samlingslokaler ochför allmännastöd vänte-ansökningarmängdstor omen
år.till sjunärvarande femstöd förbesluttiden för ärom

till allmännamiljoner kronorbidrag23.4. Statens iDiagram
penningvärde.1994 årssamlingslokaler

miljoner kronorAntal
300 T
250 ..

200 -- SummaI
bidrag.150

l
100 I.

L /-.
50

0 4b

följd sysselsätt-tillutvidgade bidragsramarkraftigtförekom1985/86 av
beslutningspolitiska

23.4.1aKälla:Tabell

samlingslokalertill allmännai bidragdynamiska inslagetDet statensmest
följd sysselsätt-tillutvidga bidragsramenkraftigtbesluthar utgjorts att avav

flera besluthälft fattades1980-talets förstabeslut. Underningspolitiska om
kraftig ökningtillsysselsättningsskäl vilket leddeutökad bidragsram avenav

utfallsiffror statsbudgetensår. tittarOm överanslaget under ett manpar
några år kring mittenunderanmärkningsvärt högadärför siffrornablir av

icke-bidraget tillteaterlokaler, sedermeraicke-statligatillBidraget1980-talet.
1991/92.också från anslag fram tilldettautgickkulturlokaler,statliga

tillförts konjunktur-sysselsättningsmedelde ärunderstrykaFör attatt som
år hållits utanför anslaget.underarbetsmarknadsmedlenharberoende senare

utökades besluts-kraftigt, 1993/94varieratbelopp hardessaStorleken
miljoner kronor.med 100ramen

föregångare för-och desstioårsperioden har BoverketUnder den senaste
upprustnings-för olikaföreningar700tilldelat bidrag närmare typer av

delfått nyinvesteringar. Enstöd förföreningar haråtgärder 200och nästan av
tillbyggnader.ochförhar utdelatsbidragen om-
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Under perioden 1983/84 till 1993/94 har drygt l miljard kronor utbetalats
för anordnandet allmänna samlingslokaler. Av detta belopp knapptav var
100 miljoner kronor i form lån.statliga Möjligheten få lån avveckladesattav
fr.o.m. budgetåret 1987/88.

Det statliga stödet byggnadsvolym drygt detmotsvarar dubbla be-en
loppet, dvs. drygt 2 miljarder kronor i löpande priser. Landets kommuner
har bidragit till byggandet med mellan 15 och 20 % och samlingslokalägarna
med resterande medel.

Ett stöd till förmån för handikappanpassning folkparksteatrarnytt in-av
fördes fr.o.m. budgetåret 1987/88. Sedan stödet infördes hade 1993/94 totalt
7,6 miljoner kronor anslagits till detta stöd.

Från sin kartläggning drar Boverket slutsatsen det viktigaste skälet tillatt
såvi har rikhaltigt och beståndväl utnyttjat allmännaatt samlingslokalerett av

enskilda människors föreningarsär och idealitet och offervilja.engagemang,
framhållsSamtidigt offentligt frånstöd, i formatt stöd förutan staten av

investeringar frånoch kommunerna för drift underhåll,och skulle antalet
samlingslokaler ojärnnare fördelade landet och derasöver skick skullevara

dag.3vad fallet isämre än ärvara som
I budgetpropositionen 1994/95 föreslog regeringen minskning deten av

statliga stödet till allmänna samlingslokaler med 20 miljoner kronor. Samti-
digt föreslogs förändrad inriktning stödet. Medlen bör i fortsättningenen av
huvudsakligen användas för och öka tillgängligheten tillatt rusta upp
befintliga lokaler. Behovet samlingslokaler bedöms inte längreav nya som
lika och det statsñnansiella läget motiverar förändring. Förslagetstor följ-en

riksdagenfdes av

Kommuners och landstings stöd till allmänna samlingslokaler

De flesta kommuner lämnar driftstöd till samlingslokaler. Det vanligaste är att
någoninte tillämpar särskild princip frågan från fallavgör till fall.utanman

Flertalet lokaler fårberoende frånoch stödär samhället för klara drifts-attav
och investeringskostnader.

gårLandstingens stöd huvudsakligen lokalhållandetill de föreningarna. En
bred majoritet landstingen bidrag till samlingslokalorganisationernasav ger
verksamhet. Stödet i flestade fall riktat till den allmännaär kulturverksamhe-

i vissa fall till särskilda projekt.ten,
Det kan ibland förekomma länsstyrelsemas medel till regional projekt-att

verksamhet används för anordnande allmänna samlingslokaler, trossam-av
fundens lokaler eller lokaler för barn- och ungdomsverksamhet. Länsstyrel-

dock i de flesta fall inte bidrag till allmänna samlingslokaler.serna ger

3 Se not
4542 Prop. 1994/951100 bilaga 14, BoUl rskr. 1994/952212.



Lokaler för kultur

kulturlokalerstöd till icke-statligaStatligt

trädde i kraft istöd till vissa icke-statliga kulturlokalerFörordningen au-om
då statsbidrag till vissa teaterlokalerförordningengusti 1990 m.m. upp-om

gälla.5 förordningen lämnas bidrag för ellerEnligt denhörde att ny- om-nya
någonkonsertlokaler tillhörmusei-, ochbyggnad änteater- som annanav

utgå reparationer och handikapp-för standardhöjandeBidrag kan ävenstaten.
inventarier.utbyte eller kompletteringanpassning lokaler och avav

efterFrågor Boverkets samlingslokaldelegationbidrag prövas sam-om av
kulturråd. bidrag det projektetråd beviljas krävsStatens Förmed äratt att

försvåraroch inte förverkligandetkulturpolitisk synpunktangeläget avur
försämrar förut-samlingslokaler och inte hellerallmännaprojekt som avser

sådana lämnas bidrag tilllokaler. I första handsättningarna för drivaatt pro-
lokaler för länsmuseer.jekt som avser

och för övriga projekt kanbidrag med 30 %,nybyggnation lämnasFör
iutdelas.50 bidragsunderlagetbidrag % avom

behovethjälp lotterimedel. Närfinansierades stödet medTidigare avav
ingå sarnlings-tid i bidraget till allmännakom stödetdessa medel växte atten

Kulturdepartementetsbidraget anslag iSedan 1991/92lokaler. är ett eget
budget.

år.varierat 25-50 miljoner kronoranslaget har mellanordinarieDet per
sysselsättningsskälutökats kraftigt grundhar emellertidAnslagsramen av

1994/95 föreslogs sänkningår. kompletteringspropositionenunder flera I en
anledning detmiljoner kronor medanslagsramen till 27,5den ordinarie avav

tilldelatsarbetsmarknadsmedelstatsfinansiella läget och de extra om-som
riksdagen.6rådet. Förslaget följdes av
för icke-statliga kulturlokaler tillfaller länsmuseerHuvuddelen stödetav

museilokaler stadsmuseer, konsthallar, ekomuseer ochoch övriga t.ex.som
bådeinnefattar stads-Bidrag till teaterlokaler länsteatrar,hemby gdsmuseer.

fria belopp redo-folkparksteatrar och för I deteatrar, somscener grupper.
ingår Hittills dock bi-bidrag till danslokaler. harför teaterlokalervisas även

Bidragen till konsertlokaler harvarit ovanligt.till danslokalerdrag ytterst
små. kulturlokaler/kultur-förhållandevis övrigaockså varit Under posten

industrimiljöer och konst-återfinns medborgarhus,bl.a. kulturhus,miljöer
närsverkstäder.

5 1984:793.1990:573 SFSSFS ersatte
6 543l994l95zFiU20, rskr. 1994/952458.bilaga bet.Prop.1994/95:150 ll,
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2.3.4.2Diagram Bidrag till icke-statliga kulturlokaler miljoneri kronor. 1994
års penningvärde.

Antal miljoner kronor
100 .-
90 .- Övriga kulturlokaler/80

kulturmiljöer
70

I Konsertlokaler60
50 " U Teaterlokaler
40 .-

I Länsmuseer, övriga30
konsthallar,museer,20 gallerier

10 .
0 4

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94

Källa:Tabel1 23.4.2a

Boverket åren erhållithar under de ansökningar stöd försenaste överom
årligen.250 miljoner kronor Boverket det bland dessa finns flerattmenar

angelägna projekt kan bidra till med deän finns tillgå.attman resurser som
flesta får avslåsDe ansökningar därför och de beviljas bidrag får oftastsom

mindre stöd de ansökt Enligt Boverket kultursektomsän lokaler ofta iärom.
underhåll.behov renovering och De rekommenderar därför fortsattstort av

stöd till i första hand renovering och ombyggnad såför skapasättatt mer
ändamålsenliga lokaler och förbättra arbetsmiljön.

I regeringens proposition 1992/93: 172 föreslog regeringen handlägg-att
ningen stödet för icke-statliga kulturlokaler skulle överföras till Kultur-av
rådet.7 Kulturrådet hade tidigare avgivit yttrande till regeringen där deett an-
förde handläggningen stödet borde dem. Riksdagen fannövertasatt av av
dock förändring handläggningsordningen inte borde genomförasatt en av

frågan.8förrän Museiutredningen och Kulturutredningen belyst
påpekadeMuseiutredningen i sitt betänkande de statliga medlen föratt ny-

byggnation och upprustning icke-statliga kulturbyggnader har bety-storav
kulturpolitiskt.9delse och det övergripande motivet för stödet Utred-äratt

ningens uppfattning därför beslut medelstilldelning bör fattasattvar om av
Kulturrådet efter hörande Boverket och andra instanser. Remissbildenav var

frågan.spittrad i

7 Prop. 1992/932172: Om anslag till Boverket och den regionala administra-
stödtionen för botstadsfinansieringstatensav m.m.

8 Bet. 1992/93:BoU20, rskr. 1992/932301.
9544 SOU 1994:51: bildning.Minne och Betänkande Museiutredningen.av
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Andra former ofentligt stöd till kulturlokalerav

Förutom de stödformer bidrar tillnämnts även sättstaten annatsom repa-
ration och nybyggnation olika samlingslokaler. I flera fall samord-sortersav

länsstyrelsen beslut medel för regional projektverksamhet med s.k.nar om
ocksåbygdeavgiftsmedel kallas vattenregleringsmedel eller bygdemedel.som

Sådana medel kan bl.a. användas för anordnandet lokaler för trossamfundav
föreningsliv.och

På årriksdagen under har anslagit särskildasätt medelsamma som senare
arbetsmarknadspolitiska skäl kan Länsarbetsnämndema inom förav ramen

ändamål.sysselsättningspolitiken bevilja medel för detta
förMedel och ombyggnad upprustning lokaler för verksamhetsamtny- av

ocksåför bam och ungdom kan beviljas Allmänna arvsfonden. Stödet för-ur
samråddelas regeringens Barn- och ungdomsdelegation i med bl.a. Ung-av

Riksidrottsförbund.domsstyrelsen och Sveriges Sveriges Riksidrottsförbund
administrerar och fattar beslut statligadet bidraget till mindre före-även om
ningsanläggningar för idrott friluftsliv.och

Ungdomsstyrelsen har 1991 i fördelasedan uppdrag vissa medelatt ur
Allmänna arvsfonden för utveckling träffpunkter för ungdomar. Träff-av nya
punktsstödets syfte stimulera till förmötesplatser människorär att nya unga

fördär de själva har betydande verksamheten.ett ansvar
årsI 1993 ñlmavtal mellan och filmbranschen har vissa medelstaten av

småför till biograferstöd upprustning och medelstora Stödsatts orter.av
formtill teknik i projektorer, ljud, ljus,endast duk Beslutges av m.m. om

samrådfattas i Filminstitutet,stöd mellan Sveriges Biografägareförbund,
Våra GårdarFolkets Hus Riksorganisation, Riksföreningen och Bygde-

gårdamas Riksförbund.

Sammanfattande iakttagelser23.5

grundförutsättningBra lokaler för livaktig kulturverksamhet. Ettär en en
karaktäristiskt inslag i svensk kulturpolitik föreningslivet har inteär att ansvar

ocksåbara för den verksamheten för allmänna samlingslokaler.utanegna
lokaler för långStöd till och ombyggnation kulturverksamhet harny- av en

vårttradition i land. insatser det offentliga, föreningslivetGemensamma av
det privata näringslivet har lyckats skapa antal lokaler föroch kultur-ett stort

både spridning ochverksamhet med god hög standard.
lokalhållandetillAntalet föreningar anslutna de riksorganisationema har

åren.tjugo gäller särskilt föreningarökat under de Det anslutna tillsenaste
Bygdegårdarnas Riksförbund. allra flesta medlemsföreningar förfogarDe

lokaler, vilket tyder antalet föreningsdrivna allmännaöver attegna sam-
lingslokaler har ökat.
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Mångfalden svårt fåi huvudmannaskap och organisation detgör sä-att en
både omfattningenbild utvecklingen, vad det gäller lokaler för kul-ker av av

helhetsbilden i de allmänna samlingslo-turverksamhet och verksamhetenav
andra kulturlokaler. Genom stöd till lokaler för kultur har det of-kalema och

goda förutsättningar för decentraliserad kulturpolitik, effek-fentliga skapat en
svåradäremotinsatta mäta.är attterna resurserav

bådeansökningar tillMängden hos Boverket stöd upprustning ochom
allmänna samlingslokaler och icke-statliga samlingslokaler tyderbyggande av

fortfarande finns behov ytterligare upprustningemellertid detatt ett av av
lokaler.
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Kulturområdets24 ekonomi

Kulturområdet omsluter vid 1990-talets mitt drygt 50 miljarder Dåkronor. är
hushållens utgifter för massmedieräven och hemelektronikutrustning tv,som

video och CD-spelare inräknade.
De ekonomiska satsningarna medborgarna själva för. Denstora svarar

uppgårprivata konsumtionen till 40 år.miljarder kronornärmare Deper
offentliga nivånkulturutgiftema ligger 13 miljarder kronor med bidragen
till studieförbunden inräknade. De aktörerna inom den offentliga sektornstora

och primärkommuner lägger 5,5 respektive 6,5är miljarder kronorstat som
Landstingenkulturen. under 1 miljard kronor.satsar strax

offentliga kulturstödetDet med bestämda politiska intentioner. Genomges
målende kulturpolitiska fastställdes fárdriktning. varitPengar har det vik-en

tigaste styrrnedlet för genomförandet.
svenskakapitelI detta vi överblick de dragen i denöver storager en

kulturekonornin med tyngdpunkt de offentliga insatserna.

Metodfrågor24.1

går kulturområdetsInnan vi in beskrivningar ekonomi behöver vi be-av
några metodfrågor frågor.och tekniskaröra

24.1.1 Problem med jämförelser över tid och mellan olika
källmaterial

såvälStorleken de privata de offentliga kulturutgiftema är ytterstav som en
defmitionsfråga. svåraDe privata kulturutgiftema ringa in eftersom detär att
finns flytande mellan nöjen, fritidsaktiviteter och kulturaktivite-gränser t.ex.

åmellan möbler och heminredning sidan och konst och konsthant-ter, ena
å uppstår också avgränsningsfrågorverk andra.den Det exempelvissom

huruvida hela morgontidningsprenumerationen eller hela kostnaden för inköp
stereoutrustning bör betraktas kulturutgvifter.av en som

svårigheterDet finns motsvarande beräkna det offentligas kostnader föratt
kultur. enkel definition kan kulturEn det lyder under Kultur-ärattvara som

ansvarsområden.departementets eller kulturnämndernas Men hur betraktar
såi fall insatserna folkbildningens områdede förstora statensman som
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del ligger under Utbildningsdepartementets huvudtitel Kulturverksamhet
ingårbolagsform inte alltid i kommunaladrivs i den kulturbudgeten utansom

många. gårAvgränsningsproblemen därförredovisas Det inteärseparat. att
perfekt avgränsning. handlar besluta förDet siggöra ytterst attomen en

hålla Vårsig till definitiondefinition, beskriva den och konsekvent den. fram-
går i följande.det

svårigheter försvårarocksåfinns metodologiska jämförelserDet översom
intetid. Anslag har flyttats mellan departement och nämnder, data insam-är

från områdelikartat under hela perioden, data samlas in medlade sätt ett en
periodicitetenperiodicitet inte helt medstämmer överens ett annatsom om-

kalenderårBudgetår verksamhetsårråde. inte alltid i fas med ochoch är pen-
Även sådana fårtid. metodproblem lösasningvärdet förändras över attgenom

någongenomför jämförelserna enligt i förväg uppställdkonsekventman
framgårlösningar valt i det följande.modell. Vilka

också områdenförsvårasjämförelser olika inte harEkonomiska attav
Teaterkostnadsutredningen konstateradekostnadsutveckling.slags attsamma

löneornrådet frågateaterområdet och igrund utvecklingen bl.a. omav
överstiger KPI med 31haft kostnadsökninglokalkostnader procent-somen

än Uttryckt betyder detperiod 15enheter sättöver ett annat attsett en
på medfaktor 3,10 har teaterkostnaderna ökatökat medmedan KPI en

avvikelser finns naturligtvis1975 och 1989. Detta slagsfaktorn 3,41 mellan
områden. kan blipå En bildkonstnärflera andra t.ex. tvungen att acceptera

för eller ökade kostnadertekniska metoder arbetetdyrare mötanya,
traditionellt material.

strukturomvandling och rationaliseringsprocessomfattandeDen ägtsom
åren inte i kultur-i de 20 gälleri yrkeslivet sättstort senaste sammarum

rationa-Konstnärliga aktiviteter har bara i vissaverksamhet. moment samma
industriproduktion, varuhantering Det konstnär-liseringspotential m.m.som

prototyptillverk-därvidlag likheter med forskning eller medliga arbetet har
mångfal-alla konstnärliga verk kan inteinom industrin. Merpartenningen av

stordriftsfördelar.ochdigas ge
således mellan kulturens olika verksam-Kostnadsutvecklingen skiljer sig

Dåmångahetsområden andra verksamheter i samhället.och gentemot
vitid detta hinder. I denna har löstjämförelser ska göras över rapportreser

kulturområdenastill olika speciellahänsyn deproblemet inteatt tagenom
års efterkostnader i 1994 penningvärdeVi har valt räknaegenheter. att om

års serie. fungerar bransch-enligt 1949 KPIkonsumentprisindex KPI
verksamhetsområden inom kultursektorn kan haenskildaolikaneutralt. Att

motiverasvarit högre eller lägre vadkostnadsutveckling än som avsomen
svårtfått ifrån Därmed kan detbortse vid analysen.KPI har vi attvara

1 med särskilda1975-1990kostnadsutveckling1991:71: TeaternsSOU
Betänkande Teater-och Riksteatern.studier Operan, Dramaten avav

548 kostnadsutredningen.
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urskilja anslagsförändringar motiverats sektorsspecifika kostnads-om av
förändringar fråneller de avspeglat önskan staten att satsaom en en

området.utveckling av
Köpkraften hos krona har mellan 1974 och 1994 sjunkit med 450 %.en

Vissa enskilda och tjänster har naturligtvis blivit relativtvaror, varugrupper
billigare blivitmedan andra relativt dyrare.

24.1.2 Problem med helhetsbilden kulturens ekonomiav

i detalj fastställaAtt kulturens andel de totala offentliga utgifterna och hurav
relationerna mellan privata och offentliga år,kulturutgifter utvecklats 20över
låter fårsig inte enkelt Vi nöja med approximationer. Sekretariatetgöras. oss
har skapat bild sammanföra uppgifter privatade kultur-atten genom om

hushållsbudgetundersökningarna,utgiftema enligt befolknings-görssom
frånurval SCB, med data redovisningen statsanslagen och de kom-av av

landstingskommunalamunala och kulturutgiftema enligt den officiella statisti-
alltså frånken. Informationen hämtad material olika karaktär, harär av men

sammanfört tillallt det bild. För ytterligare informationtrots en gemensam om
dessa överväganden hänvisas till bilaga

uppgifter frånDe kunnat inhämtas kommuner och landstingsom om
åren.kulturkostnader varierar mellan Statistiken publicerades tidigare av

Kommunförbundet och Landstingsförbundet, sedan 1985 finnsmen en
statistikredovisning inom för de statistiska påmeddelandengemensam ramen

utkulturområdet SCB problemEtt budget- och utfallssiffrorär attsom ger
åren.blandat Ett problem ibland redovisatanvänts ärannat attgenom man

bruttosiffror driftenför kulturverksamhet, ibland nettosiffror. Principernaav
ocksåför redovisning kan variera framför allt mellan de olika kommunerna,

vilket statliga bidrag till kulturverksamhet i del fall kan hagör att t.ex. en en
inkluderats bruttonivå.i den kommunala budgeten problemEtt ärannat att
vissa kulturkostnader inte alls inkluderas i redovisasdet kultur-som som

påtalatkostnader. Stockholms läns landsting har inte inkluderatt.ex. att man
kostnaderna för Stockholmsfilharmonin i sin kulturbudget och Stockholms

Vår ingårkommun kostnaderna för Stadsteatern och inte i denatt teater
officiella kulturstatistiken. Den avvikelser förekommer i andraäventypen av

tolkningarkommuner. därför förVi vill mindre variationer ireservera oss av
materialet. redovisningsprinciperdenna del En nuvarande böröversynav av

göras.
Även svåra påtalasstatliga kulturutgiftemade kan Dettaavgränsa.attvara

Europarådetsnationalrapporten tillbl.a. i den svenska examinatorer. Man

2 Kommunala kulturutgifter Iandstingskommunala kulturutgifterSCB: samt
5491986, 1988, 1990 och 1992. Ku 15 SM.
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definitioner. första innehöll utgifternatalar där olika Den inom kultur-treom
medieområdet dåvarande ansvarsområdei Utbildningsdepartementetsoch

definitionenmed undantag för dagspress och radio. Den andra innehöll dess-
till studieförbunden inom departement vid dennastödet tid-utom samma

inompunkt och samlingslokaler Bostadsdepartementet. Detta denär
också liknar den används i kommunerna.definition Dennärmast somsom

definitionen innefattade kulturutgifter inom ytterligare andra departe-tredje

ment.
tvåvår vi arbetat med definitioner statliga kulturutgifteranalys harI av -

vid.ochsnäven en
Då totalnivåer offentliga bidragsgivare jämförs har vi förför olika de stat-

definition densamma faktisktliga anslagen använt snäv ärsom somoss av en
redovisningar. tidenKulturdepartementets budget enligt RRV:s Förutfall av

bildades har utfallet de littera fanns inominnan Kulturdepartementet av som
dåvarande Utbildningsdepartementetsmedieavsnitten inom budgetkultur- och

konstområden, ändamålDå olika e.dyl.materialet brytsanvänts. an-ner
kulturutgiftema Kulturutredningen beställda anslags-vi enligt denvänder av

då totalnivåervida definitionen inkluderargenealogin bilaga 3. Dense
också studieförbundensvia Utbildningsdepartementet tillanvänds anslagen

på konstområden, ändamålDå olika e.dyl.verksamhet. materialet bryts ner
kulturutgiftema enligt anslagsgenealogin. denna vidavi här Ianvänder även

någraingår förutom studieförbundsanslagen ytterligare i dag före-definition
också någraVidare till den vida definitionenkommande anslagsposter. hör
dåtidigare fanns, och bedömsinte längre existerar,poster som men som

kulturområdettillhöra i vid bemärkelse.
statligautfallssiffran för den kulturbudgetenSammantaget betyder det att

på totalnivå vid summering anslags-inte exakt överensstämmer en av
årenför 1992/93-1994/95. Skillnaden ligger i igenealogin med undantag att

ingår årstidigare för för exempelvis handi-budgetutfallet kostnader staten
Centralförbundet förkulturella verksamhet, alkohol- och narkotika-kappades

ingårkonstnärliga utbildningarna, i utfallet genealoginupplysning och de av
till främjande hemslöjden, utsmyckning boenderniljön eller bi-anslag avav

information defini-icke-statliga kulturlokaler. En detaljeraddrag till mer om
i bilagationerna ges

sådana kulturutgiftervida definitionen inkluderar statliga 1994/95Den som
ansvarsområde. vida definitionenKulturdepartementets I denliggerinte inom

några dåockså inte finns, vid den tidpunktlängreligger poster men somsom
definition. praktiken handlarfallit inom denna I detde existerade skulle om

nämligen:eller anslagsposter13 anslag
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Anslag till studieförbunden Utbildningsdepartementet
Arkivet för ljud och bild Utbildningsdepartementet
Utbildn. för informations- och kulturyrken Utbildningsdepartementet-
Konstnärligt utvecklingsarbete Utbildningsdepartementet-
Anslag till utbildningsradion Utbildningsdepartementet-
Radioprogramverksamhet för utlandet Utrikesdepartementet-
Svenska Institutet Utrikesdepartementet-
Statens försvarshistoriska Försvarsdepartementetmuseer-
Krigsarkivet Försvarsdepartementet3-
Kungliga husgerådskammaren Hovstaten-
Olika bidrag till allmänna samlingslokaler Bostadsdepartementet-
Medel för landskapsvård Miljödepartementet-

åtgärderMedel för luftföroreningar Miljödepartementetmot-

Även dessa statliga utgifter bakåthar följts dåoch vid definition används
det frånalltid data den kulturgenealogiskaär analysen används.som

någraI fall har Nationalräkenskapema legat till grund för beskrivningar av
de offentliga utgifterna för kultur. Där används sedan 1985 klassificeringen

anpassad till indelningär FN:s "Classification of the Function ofsom
Government.

24.2 Kulturens andel samhällsekonominav

Samhällsekonomin i stort

Efter många års ökning välståndet i bruttonationalproduktentermerav av
BNP har BNP i fast penningvärde minskat något under l990-talet. Sam-
tidigt har statsskulden ökat kraftigt. illustrationEn detta finns i kapitelav

En ökande del utgifter ZO-årsperiodenunder har kommitstatens iav att tas
anspråk utgifterna för statsskuldsräntan. I fast penningvärde har dennaav

frånökat 13 miljarder kronor till l0l miljarder kronor.post Dess andel deav
statliga utgifterna frånhar ökat 5 % till drygt 20 Effekten%. det är att ettav
utgiftsområde relativt god kompensation för kostnadsutveckling,trots-
kanske också kombinerat med realökningar enskilda fåanslag kanav -
minskad relativ andel de samlade utgifterna. förekommerDet i vissaav
studier och kompenserat för utvecklingen den ökanderapporter att man av
utgiften för Såstatsskulden. har vi gjortinte här eftersom den i sigposten
innebär utveckling andra samhällsområden måste hållas tillbaka.att av
Statsskulden tävlar kulturområdetmed liksom områdenmed andra om- -

få del de totala statliga intäkterna.att av

3 Krigsarkivet inordnat i Riksarkivet. 551numera
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kulturutgzfierrza relation till BNPojfentliga iDe

såvälför kultur, dvs. deoffentliga utgifternasamladeDe statens som
ilandstingskommunala, uttryckt andel BNP liggerkommunala och som av

offentliga kulturutgiftemas andel1970-talet de%. Underdag under 1 steg
i slutet uppbyggnadsskedet.% BNPkraftigt och 1översteg t.0.m. avav

statliga kulturutgifter-nivån konstant. Devarit i det1985 harSedan närmaste
samlade offentliga kultur-vad deinomvarierathar snävare änramenna

gjort.utgiftema

år.kulturutgifter BNP vissaOffentliga i24.2.1Diagram procent av

1,20 --
máOffentliga

kulturutgifter
1,00 inkl. statens-. bidrag till

studieförbund

0,80 . Offentliga-XZxwøx-X kulturutgifter
exkl. statens
bidrag till
studieförbund

Statliga kultur-
utgifter inkl.

..Z.;. studieförbunden
i

kultur-:D--Statliga
exkl.utgifter

studieförbunden

-L

Tabell 24.2. laKälla:

medandel BNPkulturensvi valthardiagrammetI presenteraatt avovan
vilkenframgår detdefinition. Somsåväl är mönstretvid snäv sammasom

studieförbundenstillstatliga stödetdetanvänder,definition än menman
omfattning.höjd i tämligenpåverkar kurvansverksamhet stor

552



Kulturområdets ekonomi

kulturutgifteroch offentliga24.3 Privata

kulturutgifter beskrivas blirDå privata och offentliga skamellanrelationen
såvälprivathushållens utgifter varierarBeskrivningarnaosäkerheten stor. av

sammanfallandeinnehåll. delvisnivå existerarItill trestort settsom
årligen fördelningen finns ipubliceradeomfattande ochtidsserier. Den mest

variant Nationalräken-finns reduceradVidareNationalräkenskaperna. aven
kulturstatistiska översiktsböckerpublicerat i sinaSCBskaperna somsom

befolknings-finns fyra studierSlutligen totalt1973-1985.täcker perioden
dagboksförfarande dehushållens uppskattats viakostnaderurval där ett -

1985, 1988 ochgenomförts 1978,hushållsbudgetundersökningarnas.k. som
1992.

i tids-kostnader dessainkluderar delvis olikaföljdTill typeratt avav man
Nationalräken-överensstämmelse mellan dem. Ifår totalinteserier enman

fritidsutgifter.såvälingår kultur-i fleraskaperna poster renasom
medÄr ocksåvarandra dettidsseriemajämföra alla är1985 kan treman -

i Nationalräken-redovisningengången möjligt. Enligtdettaden enda är
fritidsutgifterna till 42 miljarderprivata kultur- ochsig debelöpteskaperna

års penningvärde. I dei 199468 miljarder kronorvilketkronor motsvarar
år nivån miljarder21ligger dettaNationalräkenskapernareducerade ca

penningvärde. Detmiljarder kronor i dagens34 ärvilketkronor, motsvarar ca
Hushållsbudget-bearbetningnivå räknats fram avgenom ensamma som

undersökningen.
de reduceradeovanstående slutsatsenutifrån drarviOm attresonemang

bådaHushållsbudgetundersökningarnaochNationalräkenskaperna ger en
privathushållens förbrukning kanbildöverensstämmandeochganska god av

utgifter offentligaochkostnadsfördelning mellan privatahurvi studera
tid.förändrats över

År kultur medanprivathushållen miljarder kronor5,8spenderade1973
kulturändamål. Hushållenförmiljarder1,7offentliga sammanlagtdet avsatte

andel sjönkför kultur. Dennakostnadernasåledes för 80 %stod närmare av
nådde värde underdå sitt lägsta1970-talet denslutetdärefter fram till av

alla kostnaderdå sammanlagt 30 %svarade föroffentligaperioden. Det av
årår detdärefter och 1992,vänderTrendenkulturverksamheten.för senaste

tillbaka tillprivathushållen i detförandelen närmastejämförelser,vi ärgör
rådde början.vid periodensnivåden som
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Diagram 24.3.1 Procentuell fördelning mellan ojfentliga och privata
kulturutgifter totalt år.vissa

Andel kulturutgifter
100%

80%

60 0 U Offentliga

I Privat40%

20%

0%
1973 1979 1985 1992

Källa: Tabell 24.3. la: Tabell 24.2. la Tabell 24.4. 1a

tvåDe har huvuddelen sina ekonomiska insatser förlagda tillparterna av
kulturornråden.olika stårDet offentliga för folkbibliotek medan privathus-

hållen dominerar det gäller inköp böcker tidskrifter.när och Dagstidning-av
finansieras med 90 privathushåll% och 10 % Till detstaten.arna av av

intäkterkommer via reklam. Kostnaderäven för och estrad-teater annan
underhållning privathushållenbär och det offentliga i ungefär lika grad.
Musikevenemang betalas till privathushållen70 % själva medan musik-ca av
skolan finansieras till 90 offentliga% med medel. Den absolut störstaca

privathushållensi kulturbudget kostnaderna för radio,är videoposten ochtv,
hushållensskivor. Av 38 miljarder kronor i utgifter 1992 närmareca var

16 miljarder detta slag.av

24.4 Utvecklingen de privata kulturutgiftemaav

tillväxtenDen i kulturutgifter för privathushållen medieområdetstörsta gäller
där den andel privatbudgeten radio, skivor, kabelanslut-satsas tv,av som
ning och video ökat kraftigt. Kabel-tv-anslutningar och introduktion videoav

CD-teknik förklaringen. Bio, och andra kulturevenemangär harsamt teater
minskat sin andel, liksom böcker och tidningar.

Enligt Nationalräkenskaperna läggs mellan 9 och 10 % den privataav
konsumtionen kultur och fritid. Andelen har i princip varierat inom detta

554 intervall sedan 1970-talets början. Med den avgränsning privata kultur-av
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utgifter sekretariatet gjort de mellan 6 hushållens5 och %utgörsom av
Även måttsamlade utgifter. detta relativt åren.konstant mellanär

fritidskostnaderDiagram 24.4.1 Kultur- och och de totala utgiftemaför
privathushållen miljoner kronor. 1994 års penningvärde.i

Miljoner kronor
900 000

800 000

700 000

600 000
I privatTotal konsumtion

500 000
EI fritid,därav kultur,400 000

undervisning
300 000

200 000

100 000

O

TabellKälla: 24.4. 1a

hushållensi privata kulturbudgetar radio, video ochStörsta de är tv,poster
16 miljarder kronor, böcker och tidskrifter 5 miljarderskivor med totalt

kronor och dagspress 5 miljarder kronor. Sammantaget betyder detta att
privathushållens kulturbudget läggs massmedier och70 % dennärmare av

mediernautrustning kräver.
svårt påDet uppskatta storleken insatser privat initiativ utanförär att av

hushållens ekonomi. svenska företagen spenderar kultur bl.a. iDe pengar
form sponsring, konstinköp, scenföreställningar för personal eller kunder,av

fåtidningsprenumerationer och tv-avgifter. bild detta eller hur detAtt en av
frånUppgiftersig i dag inte möjligt. Föreningen Kultur ochutvecklat är

påföretagssponsringen kultur sammanlagt liggerNäringsliv att caanger av
150 idrotten belöper sig sponsringsavtalenmiljoner kronor. Inom avsevärt

miljard kronor.högre sammanlagt belopp drygt l-
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24.5 Utvecklingen de offentliga kulturutgiftemaav

24.5 .1 De offentliga kulturutgifterna totalt

frånEfter tydlig tillväxt 1974 och till decenniets slut stabiliserades deen
nivåoffentliga kulturutgifterna 12 miljarder kronor i fasten om ca

penningvärde med kulturdefinition och 13 miljarder kronorsnäv närca
kostnader för studieförbunden inkluderas. nedanståendeData istatens

diagram baserar sig för kulturändamåltotalsummor enligt den officiella
årenstatistiken. de tidiga påFör diagrammet baserat kommunersär och

måste påminna såvällandstings redovisningar. Vi därför brutto-attegna om
åren.förekommernettotal Uppgifter redovisas för år.tredjevartsom genom

framgårEventuella svängningar mellan dessa därför inte.

års24.5.1 De offentliga kulturutgiftema. 1994 penningvärde.Diagram

Miljoner kronor
00014 .-

:máTotalt inkl.
12 000 tillstatliga bidrag

studieförbunden

10 000 xáTotalt exkl.
statliga bidrag till
studieförbunden

8 000
°-Kommuner

6 000 ZDÃStaten över
kultur- och
medielittera

4 000
Staten tillI
studieförbunden

2 000
LandstingA

folkhögskola och ungdomsorgansiationerExkl. m.m.
24.5.1aTabell 24.2.1aKälla: Tabell

Toppåren Frånredovisningen 1979 och 1990. 1974 till 1979 avtecknari är
1990 visar data u-formadsig jämn ökning. Mellan 1979 och utveck-enen

vågdalen särskilt djup. Utgifterna 1992 liggerdär dock intelingskurva är
556
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vågdal.1980-talets Enbotten ihögresiffrorna för 1990 änlägre än men
årår utbetalades1990 dettaavvikandetill den ärhuvudförklaring atttoppen

på tilläggsbudget vilket i 1994GöteborgsOperankronor tillmiljoner350ca
miljoner kronor.drygt 400penningsvärdeårs motsvarar

kännetecknasoffentligadeFörhållandena mellan snarastparternatre av
förändringar. Fluktuationervissafinnstid, detstabilitet översett svagamen

omfördelning har skettochför samtligaåren förekommermellan parter en
viduppgifter medbaseratDiagrammetlandstingen.och ärmellan staten

folkhögskolanförlandstinget kostnaderexklusiveochfördefinition staten
organisationslivet bilaga 5.sebidrag tillmfl.ungdomsorganisationeroch

landsting och kommunermellanfördelningProcentuell24.5.2Diagram stat,
Vid definition.kulturutgifterna.på de ojfentligaavseendemed

%60

"Oå°o-N.zOA/..50
." I.r zl. .-I KommunerI O40

Stat30

Landsting20 __A

10
A--láAáAAZAA__AA

t: Å0 1 L ;i| 1 |1 1 |1. 1 1I | ul v n| |u | Ö WO ooCN Ö flÖ lf - G OOO %OO OO XI KK K C CO OO OC O CO C V11V14ÄFV I V11 l1111 111

24.5.2aTabellKälla:

litet olikaemellan siguppgifterna sätt.fördelaroffentligaDe parternatre
frånnågra exempel 1992.vinedanstående diagramI ger
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Diagram 24.53 Procentuell fördelning mellan de offentliga förtre parterna
kulturutgifter på vissa områden.

Folkbibliotek

Studieförbund

Museer

Teater

Musik

Böcker, tidskrifter
och dagspress

I 1 1 I |I I I I OOO 20 40 60 80

I IStat Landsting Kommun

Källa: Tabell 24.5.3a

24.5 .2 De offentliga kulturutgifterna i relation till övriga
offentliga utgifter

I andel statsbudgeten Kulturdepartementets alltsåutgör anslag, enligt snävav
årdefinition, 1993/94 sammanlagt 0,71 ZO-årsperiodens%. Vid början låg

påandelen 0,77 % och ökade till på1,02 % i slutet 1970-talet. Därefter
skedde reduktion andelen i 1980-talets början understeg 0,7 %.en av som
Profilen för den procentuella utvecklingen följer i den nominella istort sett

anslagsutvecklingendiagram 24.51. Studerar med den vidare defini-man
ocksåtionen där bidragen till ingårstudieförbunden rörelserna likartade,är

variationen årenmellan Vid 1970-talets slutstörre. närmade sig dennamen
1,5 % totala utgifter för därefter minska till år0,9 %post statens attav

1992/93.
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Kulturutgijierrzas andel de totala utgifterna för24.5.4Diagram stat,av
år.respektive landstingkommuner vissa

%
2,50

2,00
Kommuner-A--

Staten inkl.I501 studieförbunden

Staten exkl.-CF-
1900 studieförbunden

Landsting-©-
0,50 .

0,00 : 2 i : :: : : ::f
OD NOOON m InIn Im -4 OO OO ON ONOO oo ooF l b ON ONON ON ON ONON ON ON ONON F väv-l Il vlv-l v-d I4 r-iv-l 1

ungdomsorgansiationerfolkhögskola ochExkl. m.m.

24.5.4aTabell 24.5.2aTabellKälla:

många årlåg fram till 1980-taletskulturkostnadema underkommunalaDe
landstingen närmade sigutgifterna ochde kommunalabörjan 2,5 %nära av

enligt den användatotala utgifterna till kultur0,7 defram till 1990 % av
i landstingsbidragetutgifter för folkhögskolan inRäknasdefinitionen.snäva

sjuk-nivån kostnader för bl.a.nåddes 1,55 Landstingens ökade1979 %.
på 1990-talet intekulturutgifternas andel budgetvården tillhar lett att av
bibehålla nivåuppgår kommunerna har kunnat0,63 % medantill än enmer

redovisningen kommunernaspå 1990-talet. I den2 % inöver senaste av
nivån dock sjunkit till 1,88 %.kulturutgifter hade

påkostnaderstatsskuldsräntan och ökade detökandeTrots den trots
kulturområdet,området defini-med denarbetsmarknadspolitiska har snäva

tämligenhållit samlade statliga utgifterna konstantsin andel detionen, överav
kulturområdet prioriterat.varit relativtpraktiken innebär dettid. I att

statliga kulturstödetUtvecklingen det24.6 av

offentliga statistikenutfallssiffror förekommer i den ochlämnar deVi somnu
övergår redovisning utvecklingen baserad enskilda anslag ellertill aven

baserade tidigare presenteradeFöljande analayser denanslagsposter. är 559
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anslagsgenealogin. Differensen mellan totalsummoma enligt medelsförbruk-
kulturområdetning för baserad littera skiljer sig relativt litet i jämförelse

med totalsumman för anslagsgenealogin.

24.6.1 StatligaDiagram kulturutgifter budgetutfallenligt respektive den
anslagsgenealogiska studien. 1994 års penningvärde.

1 000-tals kronor

7 000 000

E SUMMA vid
definition6 000 000
genealogin

5 000 000 SUMMA littera
G, H samt
studieförbunden4 000 000 enligt RRV

SUMMA:X: snäv000 0003
definition
genealogin

000 0002
SUMMA littera:D:
G och H eller

000 0001 motsvarande enl
RRV

O

Källa: 24.6.Tabell la

Ökningen då1992/93 dels betingad vissa anslag överfördes tillär detattav
såsomnyinrättade Kulturdepartementet anslag för hemslöjden, bidragsramar

för ombyggnad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bidrag till konst iav
ocksåboendemiljö. Det skedde vissa anslagsförstärkningar år.dettarena

fortsattaI den bearbetningen de statliga kulturutgifterna har viav
systematiserat dem fyra sätt:

Statligt anslagen eller anslagspostema ordnas efteransvar om:-
finansiär och huvudmanärstaten-
huvudñnansiär inte huvudmanärstaten men-

övriga anslag-

onstområdeK
anslagen eller anslagspostema efter olikaordnas 12 konst- eller verksam--
hetsområden560
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Ändamål i kategorierna:anslagspostema ordnasanslagen eller-
konstnärlig verksamhet-
bildningsverksamhet-
bevarandeinsatser-
medieverksamhet-
övrigt-

också tillingår bidrag, stödfolkbildningensbildningsverksamhetI men
samlingslokalertill allmännaverksamhet, stödfilmkulturell m.m.

ändamålskategorier i underkategorier.har indelatsoch dessaVar aven
framgår i bilagaanslag eller anslagspostför varjeKlassiñceringama typ av

Decentralisering
mottagande län eller regionfördelasnaturligt kananslagsposter som-

Kulturrådet i analystidigaredefinitionen har använts presen-en somav
Museiutredningenförterades

naturligen eller tek-inteverksamheteranslagsposter avsomavsersom-
till arkiv, fonogramstödanslagfördelas geografiskt t.ex.kanniska skäl

till konstnärerbidrageller

avsnitt 24.7.redovisas iindelningenligt dennaAnslagen

efter statligtkulturanslagenFördelning24.6.1 ansvarav

överlåter och/ellerhuvudmannaskapinnebärDecentralisering kan att staten
viutvecklingen dettanågon Detekonomiskt ärpart. avannanansvar

indelningsgrunden Statligtmedförsökt komma ansvar.

Snäv definition

kulturutgiftema i alltandeldefinitionendenMed snäva att statens avmanser
någon huvud-gått drivstill verksamhetutsträckning harstörre annansom av

har under45 %. Denden andelen drygtperiodenbörjanI varavman.
andelen1980-taletbörjan6 procentenheter. Iökat medperioden varavca

bidragen till deverksamhetdetta slagsExempel ärhögre.ännut.o.m.
friaoch tillkulturinstitutionemaregionala grupper.
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Diagram 24. 6.2 Statliga kulturutgifterfördelade efter grad statligtav ansvar
för verksamheten. Snäv definition.

100%

80%
I Summa övriga anslag

D Summa anslag till
60% huvudsakligen statligt

finansierad verksamhet

l i regil annansl40%
I Summa anslag till helt

statligt finansierad
verksamhet i regiegen

20%

0%

l

Källa: Tabell 24.6.2a

Vid periodens början fördelades drygt 15 % statsanslagen till verksam-av
heter någondrevs i huvudmans regi, det huvud-som trotsannan men som
sakligen hade statlig finansiering. De ekonomiskt på sådanexemplentyngsta
verksamhet länsmusiken, Riksteatern bådaär och de stiftelserna Nordiska
och Tekniska årEfter 20 hade den andelen minskat någramuseet. med
procentenheter och 13 %.är nu

I redovisningen års1993/94 frånanslag Kulturdepartementet fördel-ärav
ningen mellan huvudsakligen statligt finansierad kulturverksamhet och bland-
ñnansierad verksamhet ungefär lika.

Vid definition

Väljer arbeta med den vida definitionen blir bildenatt stabil överman mer
åren samtidigt andelen tillanslag verksamhet där fleraärstatensom en av
bidragsgivare och någonverksamheten drivs i regi ökar. 60Drygt %annans

kulturbudgeten med vid definition sådananvänds till verksamhet ochav
mindre 10 % överlåtsanslaget tillän huvudman ärtrots att statenav annan
den huvudsakliga ñnansiären. Huvudförklaringen studieförbundsanslagetär

tydligt i bilden.utslagsom ger562
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konstområdeefter24.6.3 Fördelning kulturanslagenav

måsteefter konst- verksamhetsområdenFördelas anslagsmedlen och man
måstenågra approximationer. T.ex. konstnärsstödet fördelas eftergöra

konstområde. frångjort denna uppdelning efter redovisningar Kultur-Vi har
rådet, Författarfonden Konstnärsnämnden. Vi har dock inte fördelatoch
10-årsstipendiema.

Snäv definition

ståttkulturområde har tillbaka i utvecklingen tillväxtenInget utan av resurser
förskjutningar i proportionernakommit till del. Däremot har det sketthar alla

delområden.mellan olika
Teaterområdet relativaoch tydlig i kulturbudgeten. Dessutgör poststoren

Årsedan 1973/74. 1993/94 den knappt 25 %dock minskatandel har var -
Konstområdet i figuren nedanår tidigare 30 %. danstjugo drygt syns som

ingårpåpekas framför allt idansverksamhetstrimma och det börsmal atten
särredovisateaterinstitutioner. har inte varit möjligttill vissa Detanslagen att

uppgifter hurtid. I kapitel 7 dans har vi däremotdessa kostnader över omom
för 1993/94.teaterinstitutioners budget läggs dansdel berördastor somav

kulturutgzjfter fördelade efter6.3 Statliga gruppering24.Diagram av
konstområden. definition.Snäv

750 T0
Teater, dans,
musik,
bildkonst,
film

u--Arkm
o. kulturmiljö-

vård, museer

Press,O
litteratur,
bibliotek,
folkbildning

Öl Öl VV ON OC OF 43 O O O O00l OOI OO OO F E E S EX xg 5 g ölOO 41D O OCO lf v-v-OO O O O GOOl l I OO
24.6.3aKalla: Tabell
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Under period vid 1970-talets slut stödet till dagspress och tidskriftertogen
ökande andel anslaget i anspråk. Förklaringen det stöd tillär organisa-en av

tionstidskrifter fördelades några årunder fram till början 1980-taletsom av
och presstödet reformerades gånger.flera Kulturmiljövårdenatt har vidare
ökat sin andelen kulturbudgeten liksom bidragen till Vi vill på-av museerna.
minna i den anslagsgenealogiska studien frånhar anslag Miljödeparte-attom

tillförts kulturmiljöområdet inom för den vidamentet definitionen.ramen
Äldre anslag lån/bidragavsedda för upprustning värdefull bebyggelsesom av

lågtidigare under Bostadsdepartementet har tillförts kulturmiljöområdetsom
inom den definitionenäven eftersomsnäva de överförts tillnumera

Kulturdepartementet.

Vid definition

Vidgar definitionen förändras bilden de kulturområdena.olika Tvåman av
områden fåtthar faktisk minskning uttryckt i fast penning-en av resurserna
värde det bidragengäller till studieförbunden etermedierna. Minsk-samt-
ningen för studieförbunden har skett efter årsdet 1991 folkbildnings-att
reform gjorts. de statligaAtt satsningama etermedier har minskat härär en
formell bakgrund och förklaras såväl Utbildningsradion Sverigesattav som
Radios utlandsprogram finansieras tv-avgiften viöver redovisarnumera som

privat kulturutgift.som
kulturområdenDe enskilda ökat under perioden kulturmiljö-ärmestsom

vården respektive Vid periodens början tillsammans itogmuseerna. man
anspråk 11 % enligt vida ården definitionen 1993/94 ärav mot-resurserna
svarande andel 23 %.

24.6V.4 Fördelning ändamålkulturanslagen efterav

Snäv definition

såFördelar kulturutgifterna efter ändamål prioriteringen kultur-man syns av
tydligare. Medan de statliga bidragen till yrkesmässig konstnärligännuarvet
fåttverksamhet vidkännas minskning sin relativa andel, har andelen fören av

kulturarv ökat i ungefär motsvarande grad.
Bildningsverksamheten påhar vi delat folkbildning och övrig bild-upp

ningsverksamhet. Till den kategorin räknas exempelvis bidragen tillsenare
centrala amatörorganisationer eller anslaget till filmkulturell verksamhet hos
Filminstitutet. Bildningsverksamheten med definition,utgör, mycketsnäv en

ändamålen. ingårbegränsad del Bidraget till folkbildningen dåendast vidav
definition tillämpas.
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ändamål. Snävfördelade efterkulturutgüierStatliga24.6.4Diagram
definition.

100% -

Övrigt80% -

I Bildningsverksamhet
60% - I Massmedier

ä U Bevarande av
40% kulturarvetE EE

äää EYrkesmässig
konstnärlig verksamhet20%

07017.: l || r I |I I
ÖlD CX xlr -4% OC Ov1 -4

24.6.4aTabellKälla:

ändamål kanytterligare efteranslagsgruppemaDå delar in manovanman
denverksamheten harkonstnärligayrkesmässigtför denkonstatera somatt

fått andel medanminskadmusikinstitutionerochförinomligger teater-ramen
verksamhetsärskilt tillochfriatill deanslagenandelen somgruppernaav

delfonogramutgivning Denoch växt.företagsform,drivs i avsom press-
till delkonstnärliga yrkesutövarnaenskildadekommeranslaget genomsom
påverkats allsknappastandelsmässigtharersättningsformerocholika bidrag

ZO-årsperioden.under
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Diagram 24. 6.5 Statliga kulturutgifter fördelade efter påsatsningar olika
slags yrkesmässig konstnärlig verksamhet. Snäv definition.

100%

80% Konst till statens
byggnader, m.m.

60% ll Drivs privata företagav

I Enskilda konstnärer
40%

El Fria grupper

I Institutioner20%

0%

Källa: Tabell 24.6.5a

Arkivens andel anslag till bevarande kulturarvet har minskat, medanav av
framför allt kulturmiljövården fått kraftigt ökande andelen av resurserna.

Inom kategorin massmedier gäller stödet till formi presstödatt pressen av
och organisationstidskriftsstöd tagit Radio och har med gällan-merparten. tv
de finansiering eterrnedieverksamheten småmycket offentliga anslag. Deav
kostnader för etermedier uppstått under perioden med kultur-snävsom
definition hänför sig till förändringar införandet närradio Närradio-som av
nämnden eller privat lokalradio Styrelsen för lokalradiotillstånd. Också
ersättningen för vidaresändningen det finska i överprogrammet tvav
Nackasändaren i vissa ingåroch kabelnät här.

År från1979/80 skiljer årsig övriga i analysen bildnings-attgenom
verksamheten just år årendetta och däromkring har tämligen stort utrymme
inom kulturanslaget, definition. Det har sinsnäv grund i kraftfullaatt sats-
ningar kulturverksamhet bland bam genomfördes årdetta inom förramen

samlat anslag. Vi har valt koda in detta under bildningsverksamhet.ett att Det
innebar de sammanlagda anslagen för bildningsverksamhetatt med snäv
definition tillfälligt utvidgades med 50 %. Vi vill påminnasamtidigtänmer

till bildningsverksamhet dårelativt begränsade denatt är snävaom resurser
definitionen tillämpas.

När det gäller de övriga kulturutgifterna har vi försökt ocksådela in dem i
några Satsningarna internationellt arbete inom kulturområdetgrupper.566
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jämförelseåren. någrade olika Efter år påmycket mellan gynnadevarierar
relativt krympt. En del för1980-talet har sett storresurserna av resurserna

ocksåarbete finns inrymda i institutionernasinternationellt numera egna
vårvarför beloppen i praktiken vad sammanställningbudgetar är större än

också åren.Kostnaderna för myndighetsutövning varierar mellanantyder.
redovisningsprincipema varierat olikaemellertid förklaringenHär kan attvara

ar.

Vid definition

ändamåldefinitionen anslagsposter indelade efter innebär be-Den vida attav
får någotyrkesmässig konstnärlig verksamhet träda tillbaka ochtoningen

förhållandevisinledningsvis intar framskjutenbildningsverksamhetatt en
andelen till bildningsverksamhet minskattid har dockplats. Sett över resurser

bevarandet kulturarvet ökat.och andelen till av

ändamål. Vidkulturutgzjcter fördelade efter24.6.6 StatligaDiagram
definition.

100%

80% Övrigt

I Bildningsverksamhet
60%

I Massmedier

E1Bevarande av40% kulturarvet

E Yrkesmässig
konstnärlig verksamhet

0%
fl
EE
1oxo...I-d

24.6.6aTabell 24.6.4aKälla: Tabell

för kategorin bevarande kulturarvet har i sin kultur-Inom turramen av
frånmiljövården till 35ökat knappt 15 % dessa medel drygt %.av
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Analyserar utvecklingen anslagen till bildningsverksamhet ärman av
bidragen till studieförbunden vid alla tidpunkter den dominerande posten.

24.7 Utvecklingen det offentliga kulturstödet inomav
olika regioner

24.7.1 Fördelning kulturanslagen i decentraliseringssyfteav

Den klassificeringsgrund valt kalla Decentralisering handlar huvud-attsom
sakligen huruvida kan invånarnakomma isägas särskilt länettom resurserna
till del eller

Av det statliga kulturanslaget har drygt 45 % kunnat fördelas olika län.
Det gäller anslagen till olika kulturinstitutioner, fria dans- och musik-teater-,

och arrangerande musikföreningar. Modellen anpassad tillärgrupper en
Kulturrådetstudie gjordes i samband med redovisning Musei-som av en av

utredningens arbete. Andelen den statliga kulturbudgeten detta sättav som
gått varierathar under perioden. Vid periodens början utgjorde de regionaltut
fördelningsbara anslagsposterna 53 % den samlade kulturbudgeten medav

definition. Den sjönk därefter och lägst i börjansnäv 1980-taletvar som av
återvarefter något. nivå råddeandelen ökat Den 1973/74 har dock intesom

återtagits. fast penningvärdeI har dock de regionalt fördelningsbara
frånanslagsposterna ökat 1 160 miljoner kronor till 965 miljoner.1 Deca ca

övriga stödordningama och bidragen har under fråntid ökat 1 020samma ca
miljoner kronor till 2 140 miljoner kronor.ca

Vi har inte fördelat det statliga stödet till studieförbunden län, trots att
ingårmotsvarande stöd i anslagen för landsting och kommuner, grund av

svårigheter få korrekt länsfördelning. Vi har inte heller haft underlag föratt en
fördela kulturmiljöinsatsema länsvis.att

24.7.2 Fördelning de offentliga kulturanslagen länsvisav

syfteI studera det statliga stödet till bl.a. de lokala och regionala kultur-att
institutionema i kombination med det stöd kulturen via kommunersom ges
och landsting har specialstudie tvågenomförts jämförelseår.för Vi har valten
1982/83 respektive 1992/93 för de statliga utgifterna och 1983 respektive
1992 för kommunala och landstingskommunala utgifter. Skälet till 1983att

1982valts jämförelseår i stället för uppgifter bara finns tillgängligaär attsom
för 1983.

Analysen baserar påsig de statliga anslagsposter klassificeratssom som
regionalt fördelningsbara enligt den tidigare nämnda analysen Kulturrådet.av
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deinräknatskulturanslagenkommunala atthela dehar genomDessutom
tredjelänsvis. Den utgörshar lagts postenutgifternakommunala avsamman

bortvalt räknaVi harkultur.tillanslaglandstingens att sammamerparten av
ingårfolkhögskolortillStödetkapitel.i dettaanalysertidigareiposter som

ochidrotts-ungdoms-,tillbidraglandstingenshelleroch intesåledes inte
pensionärsorganisationer.

särredovisadlagtsStockholm hari postinstitutionernastatligaDe som en
Stockholm,ivi OperanräknarTill dennaStockholms län.på grupp

redovis-medvållar problemDetSkansen.ochcentralmuseemaDramaten,
Å sidanfördela dem.beslutarinstitutioner hur ändessa attningen enamanav

å sidan harandralän,Stockholmsbor ideförbesökaenklaredeär att som
urskiljbart skainteuppdragi sittdelarbetydandeinstitutionerna gagnasom

kostnadernaKvoteringlandet.helabefolkningsgruppnågon enskild utan av
verklig-svårockså görabefolkningstal etteller är attbesöksfrekvensefter

hetsnära sätt.
kostnadersamtligarättvisande harjärnförelsemalänsvisadesyfteI göraatt

befolkningsutveck-tilltagitsharHänsyncapita-kostnader.tillräknats perom
igjordaberäkningarAlla äroch 1992.1982mellanrespektive länilingen

statligaför deomräkningstalolika använtsinnebärårs priser vilket1994 att
1983.kommunalaoch de1982/83kostnaderna

ojfentligafördelningsbarade1982/83fördelning7.1 Länsvis24.Diagram av
Kronorinsats.deangivandemedkulturutgtjctema parternastre perav

penningvärde.1994 årsinvånare i

invånareKronor per
6001 1982/83

4001

200l

000l
I

600

400

200

0
åoammomemqzzomzmebaxwmäâ

E Centrala instI StatEl LandstingI Kommuner

Tabell 24.7. laKälla: 569
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I analys ovanståendeden där, tidigare baraen nämnts, ungefärsom som-
hälften det statliga kulturanslaget ingår, framgår mycket tydligt kommu-av att

för den delenstörsta det lokala och regionala kulturlivetsnerna svarar av
finansiering. Staten och landstingen hållde flesta tvåär ganska likvärdiga

det gäller bidra tillnär levande kulturlivparter i hela landet.att Stockholmsett
län dock tydligtutgör undantag det relativt begränsadeett bidrag tillgenom
kultur 1982/83 utgick till kulturlivet via landstinget. Det förekommersom
också tämligen variationsvidd i kommunernas bidragstor till kulturen. Viden
den här tidpunkten bidrog kommunerna i Göteborgs och Bohus län med ca
300 kronor invånare i Kristianstadsän län. Den statliga satsningenmer per
centrala institutioner i Stockholm med dengör, redovisning vi valttyp attav

länet helhetgöra, skiljer sig frånkraftigt allaatt andra län i landet.som

Diagram 24. 7.2 Länsvis fördelning 1992/93 de fördelningsbara offentligaav
kulturutgifierna med angivande de insats. Kronortre parternasav per
invånare 1994 årsi penningvärde.

invånareKronor per
1 600 1992/93

1 400

2001

ll1 000 l
800

OO

äoommomemagzomzwepaxmäå

I EIKommuner ILandsting Stat E Centrala inst

Källa: Tabell 24.7.2aTabell 24.7. la

årTio nivånhar det sammanlagda kulturanslaget i fastsenare
penningvärde höjts för 20 länen, för såvissa med mycket med 250-av som
300 invånare.kronor Skillnaderna mellan det län deper tre parternasom
tillsammans respektive minst har visserligen något,satsar ökatmest men
fler län liknar varandra 1992/93 1982/83. Iän genomsnitt i landet har570
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invånare fråni fast penningvärde ökat och kommun,bidragen stat menper
nivåkvarstår tidigare för landstingen. skjuterTotalt detsomsamma

invånare tilloffentliga till drygt 50 kronor kulturen.mer per

örändring mellan 1982/83 och 1992/93 de länsvis24. 7.3 FDiagram av
defördelningsbara ojentliga kulturutgifiema för offentliga parterna.tre

års penningvärde.invånare 1994Kronor iper

invånareKronor per
Differens 1982/83-1992/93409

300

200

l 00

0

-100

-200

EII instLandsting Stat CentralaKommuner

24.7.3aTabell 24.7. laKälla: Tabell

granskning visar regionalt fördelningsbara stödetdetaljerad detEn attmer
gångna tioårsperioden.förändrats i olika utsträckning i olika län under den I

någon någraökning ellerflesta län innebär förändringarnade allra en av av
ÖrebroÖstergötlandsStockholms, och läninsatser, i län,parternas tremen

skett. alla fallen det kom-har realminskningar 100 kronor I ärän tremer
Örebrostår för neddragningen. I harden ävenstörsta enmunerna som

skett.minskning det statliga stödetav
till centrala institutionernabetyder 1992/93 stödet deI huvudstadslänet

Stockholmsområdets ungefärkulturlivtillsammans med statligt stöd tillannat
Stockholmskulturekonomin det stöd lämnaslika mycket för avsom som

beräknatkulturstöd i Stockholm 1992kommun. Landstingets pervar
invånare i landet.det lägsta
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24.8 Sammanfattande iakttagelser

åren årsförstaDe med 1974 kulturpolitik kännetecknades kraftig till-av en
det offentliga kulturstödet. Framför alltväxt kommunerna gjorde inled-av

ningsvis kraftfulla satsningar kulturområdet och i början 1980-taletav
närmade sig kulturens andel 2,5 kommunernas% sammanlagda utgifter.av
Tillväxten landstingens på någotsatsningar kultur inleddes iänav senare
kommunerna och karaktäriseras inte tydliga tillväxt kom-av samma som

satsningar. Staten har toppårmed undantag i slutet 1970-taletmunernas av av
haft tillväxt kommunerna anslaget till kultur. ocksåRäknasänen svagare av
bidragen till studieförbunden in planar i princip bidraget i mitten 1980-ut av

nåddefast nivåtalet. I penningvärde kommuner och den fortfarandestat som
råder redan i slutet 1970-talet och perioden därefter karaktäriseras snarastav

bibehålla Kulturområdetkamp anslagens köpkraft. har klarat denattav en
kampen relativt väl under 1980-talet första år.och 1990-talets Trots växande

vårdkostnader,utgifter för bl.a. statsskuldsränta, ökande kostnader för
arbetsmarknadspolitiken och skolan har kulturpolitiken kunnat verka inom ett

uthålligtrelativt och stabilt ekonomiskt utrymme.
kulturverksamheten har omfördelningInom skett. Av de totalt knappten

kulturområdetförstärkt2 miljarder kronor sedan 1973/74 har närmaresom
gått40 till förstärkning till% stödet den yrkesverksamma konstnärligaen av

gåttverksamheten. Merparten stödet har till utbyggnaden institutions-av av
och till fria tillökat stöd Stöd enskilda konstnärer i formnätet grupper. av

stipendier och ersättningar eller köp konst till byggnader harstatensgenom av
stärkts med knappt miljoner140 kronor sammanlagt. Ytterligare 40 % av
kulturanslaget med definition till förstärkningarhar stödet tillsnäv använts av
kulturrniljövården.

Ibland har utvecklingstrenden och det ursprungliga lägetstannat upp
återtagits. exempelEtt det den trend i början periodenärsenare som av
innebar minskande andel de statliga anslagen gick till statligaatt en av
institutioner. Omkring början 1980-talet hade huvudmannaansvarstatenav

motsvarade mindre hälften det anslag och bidrag fördelade.änsom av man
årTio sig den andelen 60 kulturanslaget% mednärmar snävsenare av

Ävendefinition. med vid definition, där anslaget till folkbildningen utgör en
märks denna tendens, förändringen mindre.ärstor post, men

Det kan tyckas paradoxalt samtidigt institutionsnätet byggts iatt utsom
landet har andel de statliga invånareanslagen kan fördelassägas utav som
i olika delar landet minskat. Det betyder fåremellertid inte i dagattav man
mindre till ändamåldetta i fast penningvärde räknat ickedenutan attresurser
regionalt fördelningsbara delen kulturanslaget har utvecklatsav mer.

exempelEtt medel vi inte kunnat redovisa regionalt fördelade,som men
icke desto mindre kommer boende i hela landet till del, kulturmiljö-ärsom

vården. En de förändringarnatydliga satsningarna områdedettaär attav
ökat kraftigt 20-årsperioden.under I fast penningvärde har den572 summa som
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definition, i det fördubblats. Räknar insatsermed närmastesnävsatsas, man
kulturmiljöområdet beloppetinom andra departement har ängörs mersom

årsfrån penningvärde tillfyrdubblats 130 miljoner kronor i 1994 1973/74
två områden andelsmässigtmiljoner kronor 1993/94. Dedrygt 600 som

stå bådafått utveckling de vid periodens börjantillbaka itydligast är som
utgångsläget dagspressen och teaterverksamheten. Omstarkastehade det -

tydligt stödet till studieförbundendefinitionen tillämpasden vida attmanser
några påtagliga kraftigfått neddragningar efter periodvidkännas aven

1970-talet.expansion i slutet av
framför i kan tydatendenser allt kommunernafinnsDet attsomnu

följa den ekonomiskaställning försvagas. angelägetkultursektoms Det är att
formerna för rapporteringendärför önskvärtochutvecklingen att sesnoga

låter sigså de offentliga samspel lättareanalyser göras.över parternasatt av
privata kulturutgiftema har vibefintliga undersökningarna deVid de om

förhushållen prioriterar kostnaderi allt högre gradtydligt hurkunnat se
ocksåytterligare incitamentVi detmassmedier. är satsaett attattmenar

hög kvalitet i radiomedier. erbjudaspeglas i dessa Attkultur program avsom
bokhandel, värdefulla filmer i video-sortiment litteratur ibrettoch tv, ett av

kulturtidskrifter skullelättillgängligt utbud fonogram ochochbutiken ett av
från privathushållen.tydliga prioriteringssignaldennakunna ett svarvara

uppgift försöka teckna bild före-framtidaangelägenDet är att en aven
i landet. gäller inte baraför kulturverksamheten Detbetydelsetagens spons-

också för massmedier, inköpstorleksordningen kostnaderring utan av
ochkonstnärlig utsmyckning, biljetter till kulturevenemangtavlor och annan

minst otydlig.bilden dessa kostnaderliknande. I dag är sagtav
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Utvecklingen inom olika och miljöergrupper

Tidigare i har utvecklingen inom kulturområdenantal olika be-rapporten ett
innehållerlysts. De kapitlen mängd uppgifter individerna i termeren om av

intresserade, besökare och Uppläggningen utifrånutövare. verksamhets-
områden svårtdet dock för fåläsaren bild särskildagör att en av gruppers
förhållanden åtgärdereller de vidtagits för just dem.av som

I följande tio kapitel flyttas därför frånperspektivet kulturområden till in-
divider och Ett antal och miljöer har valts och huvud-utgrupper. grupper

åtgärderdragen och fori demvanor summeras.
Förskola och skola mångaomfattar respektiveutgör allastora system som

barn. Därigenom de de viktigaste miljöerna förutgör skapaett attpar av
kulturell jämlikhet och delaktighet. Vi har därför valt belysa tvådessaatt
områden avsnittetsärskilt, direkt efter det allmänna barn och ungdomar.om

hållaviktigt i TvåDet minnet varje individ unik. människorär haräratt att
aldrig exakt karaktäristika, bakgrund eller erfarenheter och inte hellersamma

intressen, attityder eller smak. Att människor är sättett attsamma gruppera ge
överblick. Men människor kön, etniskaäven ellerärom av samma ursprung

någonlika i ocksåegenskap har med sig alla sina övrigaannan man egen-
skaper.

tvåmellanSamband variabler inte alltid såkausalt, dvs. relateratär detatt
finns orsak och verkan. finnsIbland bakomliggandeen en en gemensam
förklaringsvariabel och det tvåskillnad mellan kanutsom ser som en grupper

någoti själva verket bottna i helt Skillnader mellan olika utbildnings-annat.
därför delvis effektkan äldre ofta förgymnasialtäratt ut-grupper vara en av

bildade vilket leder till i själva tvåverket jämför ålders-helt olikaatt man
avsikten effektenstudera utbildning. Om material-när är attgrupper av

tillgången tillåter hållerrik den eller fleraär variabler konstantaatt man en
samtidigt studerar ytterligare sådanvariabler. analysEn har tidigaresom man

i kapitel Ytterligare i kapitel 26. I regel harpresenterats presenterasen man
"möjliga,såinte urval detta slags bearbetningar blirstora att

När ska belysa kulturverksamhet inom mindreutgör änman grupper som
10-15 befolkningen, invandrare,% funktionshindrade eller arbets-av som
lösa finns andra slags problem. Grupper, tilldrar sig kulturpolitikenssom

nåssärskilda intresse, kan i inte någraregel enkelt via register. För kunnaatt
förstudera dem inom breda befolkningsundersökningar, ocksåbehövsramen

mycket urval.stora
svårigheterTrots de det innebär lyfta fram enskild i rampljusetatt en grupp

här försök. Det kan fårskiss, fullbordas eftergörs hand.ett ses som en som
575
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25 Kvinnor och män

flera tidigare kapitel diskuterasI i vilken utsträckning bl.a. livscykel, utbild-
förhållandenningsbakgrund, regionala och kön har betydelse för människors

ingårkulturvanor. I utredningens tilläggsdirektiv bl.a. belysa kvinnors ochatt
kulturvanor och hur den kulturella jämställdheten kanmäns överväga ökas.

Här samlad bedömning hur skillnaderna mellan könengörs meden av av-
åren.seende kultur har de många20 Som andra ställen isett ut senaste

fårutvärderingsrapporten nöja med studera utvecklingen i detaljattoss mer
årende tiounder grund underlagsmaterialets beskaffenhet.senaste av

Skillnader25.1 mellan och kvinnors deltagande imäns

kulturlivet

figurl den 24 olika befolkningsgruppers deltagande inom 12 olikaöver
kulturverksamheter finns i framgårkapitel 5 kvinnor generellt ärattsom mer

åttakulturellt aktiva Av de aktiva bestodän män. styckenmest grupperna sex
kvinnor med olika utbildningsbakgrund. De minst aktiva bestodav grupperna

fem åttahuvudsakligen förgymnasialgrupper med ellermänav av gymna-
sial utbildning.

Om befolkningens deltagande i enskilda kulturaktiviteter ärman ser
dock skillnaderna i kulturvanor mellan könen mindre vad den allmännaän
debatten ibland intryck Man bör emellertid ha i minnet de under-attger av.
sökningar gjorts ofta inkluderar från år uppåt.barn 9 och Pojkar ochsom
flickor skiljer sig knappast alls i kulturvanor eftersom de allra flesta besök
vid kulturinstitutioner i inom för förskolan,äger skolanrum grupp ramen
eller fritidsverksamheten. åldersgruppenDen skolålderni harstora ut-en
jämnande effekt totalsiffrorna för kvinnors och kulturdeltagande.mäns

vi fortsättningsvisNär talar kvinnors och ingår alltsådeltagandemänsom
skolbarn.även

Det efter grundskolan skillnaderna iär kulturvanor blir tydligare.som
Unga tenderar särskilt minska sin dåkulturella aktivitetmän de börjaratt

dåförvärvsarbeta, kvinnor de bildar familj. Detta skillnaderna mellangör att
ungdomsåren,könen vanligtvis i mellan år,är 16 och 24större iän senare

livet.
Inom vissa kulturområden skillnaderna tydliga, inom flestaär demen om-

råden förhållandevisde små.är För enskilda aktiviteter kan det ibland finnas
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åldersgrupp,särskild ibland kan de dockskillnader inom utjämnasstörre en
åldersgrupp.riktningskillnad i inommotsatt en annanenav

Överlag mindre det gällerskillnadernaär när än näratt evenemang
själv sig skapande eller förkovrande verksamhet.det gäller Gene-ägnaatt

kvinnor kulturaktiva och föreningsaktivarellt än män män ärär änmer mer
kvinnor.

Även såinte skiljer sigandelen besökare eller mycket mellanutövareom
kvinnor väljerkonstatera och besöka eller självakönen kan män attattman

innehållsmässigt olika och verksamheter. Dessa skillnadersigägna genrer
viss utjämning har skett de tiotraditionellaföljer ävenmönster senasteenom

åren.
umgås ocksåskiljer föroch hur sig kvinnorsociala kontakternaDe man

ikulturaktiviteter för kvinnor, högre grad föroch Att är än män,män.
för föreställning, konsert elleraktivitet. delsocial Intresse att ta en en enaven

måste kulturinstitution till-givetvis finnas, besökautställning att enmen
umgås.ocksånågot Män väljer ikvinnor sättär ett attsomsammans ser

intresseområden kulturverksamhetprioritera andragradhögre än t.ex.att
umgåsPå kulturaktiviteterkvinnor sättsätt ett attsport. somsamma som ser

tillsammansidrottsevenemang medvanligt blanddet vännermänär att
familjemedlemmar.och

kulturinstitutionerna25.2 Besök

andelen respektive kvinnor ihar skillnaderna mellanSammantaget män
kulturinstitution varit ganska konstanta ochbefolkningen besöktsom en

små tioårsperspektiv.iförändringarna har varit tämligen sedda ett
vanligtvisfinns och kvinnorDe skillnader mellan män är större omsom

nivå månadenårlig vilketjämför för besök den tyderbesök än senasteman
återkommandegårandel kulturaktiviteterde ärmänatt stor somen av

kulturevene-besökare. Bland kvinnorna finns besökerstoren grupp som
någon gång i bland.mang

skillnaden gäller biblioteks-Störst mellan könen det ochär när teater-
Båda förhållandevis i befolkningenbesök. dessa aktiviteter vanligaär som

helhet.

Bibliotek

årligenBibliotek hör till välbesökta kulturinstitutionema.de De besöksmest
60 % befolkningen. Under 1980-talet skillnaden mellannästanav av var

könen tydlig. Andelen biblioteket åretbland kvinnor besökt det senastesom
år10 procentenheter högre bland Under har dockän män.var ca senare578



Kvinnor och män

någotskillnaden könen utjämnatsmellan minskatoch till 5 procentenheter.ca
Skillnaden mellan könen i princip lika för månadenbesök denär stor senaste

året.besök det senastesom
skillnaderna mellan och kvinnorAtt har minskat årmän under kansenare

bibliotekenÅbero funnit skäl utnyttjamän Vid besökatt attnya
biblioteket tenderar andel kvinnor sig tidnings-större män än ägnaatten

tidskriftsläsning. för årenoch Med undantag de allra har bibliotekenssenaste
bestånd tidskrifter och tidningar ökat, vilket kan förklaring till attav vara en

ocksåandelen manliga besökare har ökat. Kvinnor besökt biblioteket harsom
lånati utsträckning eller lämnat tillbaka böcker. Enstörre än männen större

också någonandel kvinnor besöker biblioteket för delta i formatt av
kulturevenemang.

Teater

året,Nästan hälften alla kvinnor har varit det medan det ärteater senasteav
månadenfärretio procentenheter För besök den skillnadenmän. ärsenasteca

alltsåmindre. mindre vanligt med sporadiska besökDet iär män tetaterav
gårjämförelse med kvinnor. Unga i klart mindre utsträckningmän teater

kvinnor. framförDet allt manliga förvärvsarbetande ungdomarän ärunga
motståndareslutat skolan tidigt ointresserade och tillär t.o.m. attsom som

besöka och kulturinstitutioner.andra Dansföreställningar har relativtteater- ett
mycket mindre publikunderlag, där kvinnor i majoritet.klaräven ärmen

Skillnaden mellan könen det gäller ha besökt stadsteaterär störst när att en
eller besök vid föreställninglänsteater. För Dramaten, Operan ien en
Stockholm, Riksteatern eller föreställning fri skillnadenären av en grupp
mindre. ha besökt privatteater lika vanligt blandAtt blandär mänen som
kvinnor.

undersökningar studerat vilkenDe och kvinnor harmänsorts teatersom
särskilt förintresse visar skillnaderna mellan könen mycketärattuppgett

små. någotsigMännen intresserade komedi, ochuppger vara mer av revy
fars kvinnorna. När studerar befolkningens besök vid olikaän sortersman

någotvisar kvinnor tendens iteaterpjäser utsträckningstörre än mänatten se
probleminriktade pjäser och klassiker, medan skillnaderna vid besök

obefintligasåkomediföreställningar är gott som
Undersökningar publikens upplevelser teaterföreställningar visar attav av

åskådarekvinnliga och manliga upplever föreställningarna efter likartade
ålder,variabler utbildning ellerAndra har där-mönster. t.ex. teatervanasom

1 Nordberg J Nylöf G 1990: Kulturbarometem i detalj: Tema Litteratur
bibliotek. Informeraroch PUB IV Sveriges Radio/PUB i samarbete med

kulturråd.Statens
2 Nordberg Nylöf G 1992: Kulturbarometem detalj:J i Tema Teater.

kulturråd. 579Sveriges Radio/PUB i samarbete med StatensRapport llnr
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svårtbetydelse för reaktionsmönstret. Generellt det identifieraär attemot stor
kvinnligt skillnadermanligt eller upplevelsemönster. De registreratsett som

skådespelarnakvinnorna bakompekar talar rollerna vadänatt mer om
kostymema.3något intresseradeoch degör ärmännen mer av

Musik

också 60välbesökt kulturaktivitet. Ca % befolk-Musikevenemang är en av
året.någon principbesökt form konsert det Det i likaningen har ärsenasteav

Så åren.kvinnor bland har det varit de tiovanligt bland män. senastesom
någotskiljer gäller vilkenkvinnors sig däremot vad detMäns och sortsvanor

besökt.4 vanligare bland kvinnorDet blandmusikevenemang är män änman
förhållandenajazzmed rock eller medanvarit konsertha äratt pop,en

gällde besök konsert medskillnaderna mindre vad detomvända enmen
Skillnaderna detklassisk musik. gälldefolkmusik ellersvensk är störst när

sådan åretvarit konsertdär 25 % hadeoch rock männen senasteenavpop
också fler kvinnorkvinnorna. Detbara 18 % är män än som uppgeravmen

musik.5intresse för dennaganska eller mycketsig ha sortsett stort

Film på bio

på biogick i utsträckning vadoch 1980-talenUnder 1970- större änmän
år Skillnadenutjämning skett. mellangjorde under harkvinnor senare enmen

obetydlig. Skulle jämföra besök enskildaoch kvinnor ärmän mannumera
vissa skillnader i preferenser.säkert kunna iakttafilmer skulle däremotman

Konst

uppgifter förkvinnor märks i deras intresseSkillnader mellan ochmän om
intresse försig ll % ha mycketBland kvinnornakonst. ett stortuppger

konstintresseradeDen typisktjämföra med 6 % blandkonst, männen.att
medelåldern. ointresserade ivälutbildad och i Dekvinna, övreärpersonen en

årantingen 15-25 eller äldre övertill delbefolkningen män,är stor unga
år.65

3 Publiken1986: Teaterögon.C Jansson LSauter W, Isaksson möter
stad, Stockholms-upplevelse utbud Stockholmsföreställningen vanor.--monografier.

4 i detlaj: Tema Musik.Nylöf 1994: KulturbarometernNordberg J G
Radio/PUB.kulturråd tidigare Sverigesi samarbete medStatens

5 Kulturbarømetern detalj: Tema Musik.Nylöf 1994: iJ GNordberg
Sveriges Radio/PUB.kulturråd med tidigare580 i samarbeteStatens
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intresset för konst bland kvinnor, i jämförelse med märksDet män,större
konstföreningömedlem idock inte det gällernär att vara en

ocksåkvinnor har dokumenterat intresse för konst detTrots större äratt ett
återkommandekvinnor besökerungefär lika andel mänstor som som

någon gång årligenkonstutställningar. Besök emellertid mycket vanligareär
Totalt har drygt 30 % kvinnorna besökt konstmuseumbland kvinnor. ettav

året 20jämfört med drygt % männen.senaste av

utställningarochMuseer

något vanligare bland kvinnorbesök och utställningarGenerellt är museer
månadenåret, för besök dendet gäller besök detvad ärsenaste senastemen

obetydlig.mellan kvinnor ochskillnaden män
något kvinnor har besökt kulturhistorisktvanligareDet är ettatt museum

något utsträckning tekniskt ellerhar besöktmedan imän större ett natur-
för besökskillnader dock mindre konst-historiskt Dessa är änmuseum.

museum.
för utställningar. Det mycketmärks valetEtt liknande ärmönster av van-

konsthantverk,besökt utställning konst ellerligare kvinnor haratt en av
föremålutställningar medskillnad märks det gällermindremedan när av

samhälls-/medborgar-utställningar med aktuellintresse. Besökhistoriskt
kvinnor. Besökvanligt bland blandinformation lika mänär museersom

1980-talet såvälför kvinnorsedan slutetutställningar har ökatoch somav
och utställningar har skillnaden mellan könenvissaFörmän. typer av museer

historiskanågot besök utställningar meddärvid blivit Det gällerstörre.
föremål också konsthantverksutställningar konst-konst- och samtmen
museer.

25.3 Egenaktiviteter

det gäller själv syssla medStörre skillnader mellan könen kan närnoteras att
någon form. Skillnaderna vanligtvis ikulturverksamhet i är störst ung-

Även smådomsåren. vi inte behandlar de barnens kulturvanor skahärom
årsåldern flickorskan skillnader i pojkars ochredan i 3-8nämnas att seman

förkulturanknytning. flesta egenaktiviteter och formeregenaktiviteter med De
ålder.ifortsätter tydligt könsbundnaskapande sedan ävenatteget vuxenvara

vanligt bland kvinnor. Drygt hälftenHandarbete i olika former mycketär
sticka, eller underkvinnliga befolkningen har sigden ägnat vävaatt syav

någotmånaden sigendast 4 % harden männen ägnatsenaste men av

6 Nylöf 1995: Kulturbarometem i detalj:Nordberg J G Tema Konst,
581kulturråd.utställningar 1995.och Statensmuseer
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sådant. Bland kvinnor det 28 % deär eller harutövar utövatattsom uppger
konsthantverk jämföra med 8 bland% Vanligast blandmännen. studie-att
cirklar i konsthantverk textilt konsthantverk, särskilt vävning.är

måleriNär det gäller sig och teckning skillnadenägna är mellanatt män
och kvinnor tydliga. SåKvinnorna aktiva. också falletär är radmer en an-

områden.dra Det klart andel kvinnorär större skriverän män dagboken som
ocksåoch brev. flerDet kvinnor sjunger i kör,är skillnadenävensom om

såinte ocksåTotalt deltar andel kvinnorär i studiecirklar.störrestor. sett en
Dansintresset och viljan årlära sig dansa i mycket könsbundet.äratt unga

Intresset för sällskapsdans i ålderolika former debuterar vid jämförtyngre nu
tidigaremed generationer. Detta särskilt tydligt bland flickor. Dettaär större

består åldrarnaintresse högre i och kvinnor iäven större ut-upp uppger
sträckning de tycker dansa vad Det dock ungefär likaän män gör. äratt attom

och kvinnor faktiskt gårdel och dansar sällskapsdans.mänstor utsom
balett, jazz-Att dansa och showdans mycket vanligare bland kvinnor.är

Det har under hela perioden varit mycket liten del har sigmän ägnaten som
sådant dansande, medan 20 % kvinnorna dansar eller tidigarenästan harav
dansat fritidsaktivitet.som

årenDe tio har antalet folkdansare i befolkningen ökat, framför alltsenaste
någonbland dagI märks inte könsskillnad bland folkdansarna,män. vilket är

klar förändring årjämför med för tio dåsedan andelen mänen om man var
någon gångbetydligt mindre. Bland dem har dansat folkdans dockärsom

andelen kvinnor andelenavsevärt större än män.
områdeEtt där och kvinnor visar lika hög aktivitetsgradmän artikel-ären

författande eller liknande skrivande. såvälDrygt 10 % kvinnormänav som
någonförfattathar artikel, berättelse, insändare under dettext typenav m.m.

året. mångaUngefär lika kvinnor spelar eller harmän spelatsenaste som
amatörteater.

Det däremot andelär kvinnorstörre spelar instrument.män än Fleren som
kvinnor sig ocksåmän än filma och fotografera.ägnar Skillnaden-att

mellan bådakönen dock liten inom områden.dessaär
konsthantverksornrådetInom områdearbete med det därär harträ männen

varit aktiva. slöjdaAtt och mycket vanligt blandärmest män,reparera ca
61 % något sådanthar gjort under den månaden.männen Blandsenasteav
kvinnorna har 18 % sig liknande verksamhet.ägnatca

Män och kvinnor medlemmar i föreningarär i ungefär lika utsträck-stor
ning aktiva och har fler förtroendeuppdragmän är kvinnor. Minstänmen mer
föreningsaktiva Skolungdomar framförär allt flickor och kvinnliga för-
värvsarbetande ungdomar icke-förvärvsarbetande kvinnor i högresamt
åldersgrupper. Män talar och försöker i högremöten grad kvinnoränmer

föreningslivet.7påverka beslutsfattandet inom

7 Häll L/SCB 1994: Föreningslivet i Sverige. Rapport 86 i seriennr582 Levnadsförhållanden. Statistiska Centralbyrån.
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25.4 Medievanor

någon mån.sig i Morgonpressenmedievanor skiljerochKvinnors mäns
medan kvällspressen harlika andel kvinnorungefärläses män,stor somav

Populärpressen har däremotläsare blandandel störremännen.större enen
kvinnor ochkvinnor. tidbland Mänandel läsare ägnar än morgon-mer

kvinnor lägger ned tidmedan veckotidningsläsandekvällstidningen mer
tidningar.den typen av

andelobetydlig vad det gäller hurmellan könenSkillnaderna är stor som
åt,sig lyssnartidenradio skiljer docktid lyssnarradio. Denlyssnar man

liknar könen ibland I kanalvaletlängrekvinnorna män.bland änär stor
skiljer sig dockoch kvinnors musikvalvarandra. Mänsutsträckning

lyssnar igäller levande musik, dvs.på det mänradio närsätt somsamma
kvinnor i utsträck-och jazz, medankvinnor rockgrad störrehögre än pop,

på klassisk/nutida musik.svensk folkmusik ochlyssnarning än män
minskat sedan 1980-taletsha ökati musikval tycksSkillnaderna änsnarare

mitt.
väljeri vilken musik demärkskvinnors olika lyssnarvanoroch ävenMäns

Även Störstpå därfonogram. mönster. ärde lyssnarnär syns samma
hälftenrockmusik. Drygtochgäller ha lyssnatdetskillnaden när att pop-

på depå rock skiva eller kassettellerde lyssnatkvinnorna att popuppgerav
fler bland harprocentenhetermedan 10 männenveckorna,fyrasenaste ca

påha tittatdet gällerSkillnaden ungefär lika närgjort detsamma. är att tvstor
rockmusik.ellervideo medeller pop-

programvalenungefär lika mycketkvinnor tittarochMän tv, men
ñktionsprogramåt. utsträckningtittar ii regel Kvinnornaskiljer sig större

tittari sin i högre gradoch barnprogram än män, sportprogram.tursom
särskilt iKvinnodominansenbokläsareflitigare ärKvinnor än män. storär

pensionsåldemålderstigande och iåldersgruppema medde lägre avtarmen
det gäller under-Könsskillnaden tydligastutjämnats.skillnaderna närhar är

andel kvinnorkärlek,hållningslitteratur med tonvikt än mänstörremen en
skönlitterära författareockså kvalitetsförfattare, klassiskaläsaväljer t.ex.att

deckare medanspänningslitteratur ochandel föredrarEnoch lyrik. större män
både och kvinnor.utsträckningi likascience fiction läses mänstor av

tekniklnaturveten-framför alltfacklitteratur läserBland män ämnen som
psykologi,i högre grad läsersamhälle/politik medan kvinnornaskap och om

livsåskådningsfrågor. läser obetydligtKvinnorsarnlevnadsfrågor, religion,
också att kvinnor i mycketkulturfrågor. uppenbartoch Det ärkonstommer

privat föryrkeslivet, läser bam.eller iutsträckning än män,större
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Sammanfattande25.5 iakttagelser

småGenerellt skillnaderna mellan och kvinnors kulturvanor.är mänssett
Andelen kvinnor besökt kulturevenemang någotvanligtvisärett störresom

andelen för besöksvanor kulturinstitutioner olika slagän män tycksmen av
människors utbildningsbakgrund ha klart betydelse kön.större Denän

tioårsperioden småhar inneburit förändringar den här punkten,senaste
måni den det har skett förändring vad det gäller skillnaden mellanmen en

och kvinnor har det i varit i riktning utjämning.män Detstort sett mot en
områdenfinns dock undantag och där skillnaderna har ökat.

områdenaDe olikheter finns inom de olika visar sådet iatt gottsom som
samtliga fall kvinnorna aktiva Skillnadernaär är än männen. ärsom mer

någondet gäller ha varit eller deltagit i aktivitet detstörre när att senaste
återkommandeåret. någotNär det gäller besök, gjort denhaatt senaste

månaden, skillnaderna mindre. mångsidigaDet tyder kvinnorär äratt mer
åtminstone någoni sitt deltagande, de kommer i rad aktiviteter gångväg en

ibland, medan tenderar specialiserade, de väljer sigmän ägnaatt attvara mer
fåtal aktiviteter oftare.ett

Kvinnors benägenhet olika saker, i kombination medstörre göraatt att
någotkulturaktiviteter i högre grad social aktivitet,är gör gör attman som en

någon gångandelen kvinnor besökt olika kulturinstitutioner det senastesom
året någotoftast blir högre andelenän män.

innehållsmässigaVärt de skillnaderna i de kultur-är ävenatt notera
gåraktiviteter respektive kvinnor väljer delta Närmän mänatt teatersom

går komedier farserde i högre grad och och de läser böcker väljer denär
spänning och deckare. Kvinnorna probleminriktade pjäser och klassiker iser
något också iutsträckning. De väljer högre grad läsa klassikerstörre att men
också underhållningslitteratur med tonvikt kärlek. lyssnarMän genom-
gående på någotoch rockmusik kvinnormedan i högre väljergradmer pop-
klassisk musik och folkmusik.

Skillnaderna mellan könen det gäller själv sigär större när ägnaatt eget
skapande eller andra aktiviteter med anknytning till kulturområdet.egna

förskoleåldemRedan i flickor aktiva det gäller skapande ochär när egetmer
består områden.skillnaden den inte inom alla Valet vadäven är storom av
sig följer mycket traditionella könsrollsmönster. De skillnaderägnarman

område förhållandevisfinns detta tycks ha varit konstanta.som
vissa kulturverksamheter följer regelbundetInom andelen kvinn-man upp

Såliga respektive manliga deltagare. fallet inom studieförbundenär t.ex. som
i sin statistik redovisar andelen kvinnliga studiecirkeldeltagare. I andra verk-

då då,förekommersamheter och publikundersökningaratt t.ex.man genom
Sådanafår fram siffror könsfördelningen i publiken. resultat tenderar att

dominans kvinnor undersökervisa andelenstörre än mänen av om man
i befolkningen deltagit irespektive kvinnor olika kulturaktiviteter. Skäletsom
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kvinnorna i någonär utsträckning deltar gångstörre enstaka och där-att
igenom oftare publik eller deltagare.syns som

Några speciella insatser för öka deltagande i kulturlivetmännens haratt
svårthaft genomgångenhitta i års20 kulturverksamhet. Dettaatt trots attav
i kulturdebatten i olika sammanhang uppmärksammat och ibland ävenman

Överbetonat skillnaderde mellan könen finns kulturområdet.som
övergången fråniDet studier till förvärvsarbete mångaär mänsom unga

blir mindre kulturaktiva. kan inteDet uteslutas den brist "kulturkontaktatt
mångai fall präglar de yrkesförberedande utbildningarna i gymnasie-som

skolan tillmedverkar detta. Kommer sedan till arbetsplatser därpersonerna
varken arbetet eller arbetsgemenskapen innehåller någon kulturdimension blir
avtrappningen kulturintresset förklarlig.änav mer
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26 Arbetsliv, fackliga kollektiv och
arbetslösa

Åtgärder på kulturornrådet26.1 riktat sig nusom
arbetslivet

Ett söka vidga kretsen delaktiga i kulturlivetsätt har varit förankraatt attav
kulturarbetet olikai miljöer. Kulturen någotska inte bara måstevara man
söka den finnasska naturligt i vardagsrniljön.utanupp

Sedan mitten 1970-talet har såolika, inte bi-änstaten stora,av genom om
drag olika insatser riktade till arbetsplatserna.stött

Under 20 det möjligt för kommuner sökanästan särskilda bidragattvar
till etablering arbetsplatsbibliotek. Det beskrivs i kapitel 12. Dennärmareav
vikande konjunkturen dock letthar till intresset för nyetablering arbets-att av
platsbibliotek minskat och arbetsplatsbiblioteken prioriterats kom-att ner av

Bidraget avskaffades juli 1993.1 Antalet ansökningar hade minskatmunerna.
och tillmedlen allmänt utvecklingsarbete vid folkbiblioteken behövdemer
öka. dåArbetsplatsbibliotek fanns drygt 900 arbetsplatser fördelade på
hälften landets kommuner.av

År 1976 startade internationellt projekt kultur i arbetslivet iett om
UNESCO:s regi, utsågsCulture and Working Life, där Sverige till sarnord-

I med detta blev arbetet målmed-och med kultur arbetsplatsernanare. mer
sammanfattadesårTvå verksamhetsbeskrivningar, erfarenhetervetet. senare

och förslag i förutom de svenska erfarenheterna också inne-rapport somen
frånhöll motsvarande fem andra länder i ochöst- Västeuropa.

blevDetta upptakten till utvecklingsprojektet "Kultur i arbetslivet KIA
årenunder 1978/79 till 1984/85 bedrevs med statligt stöd. Projektetsom

pådrevs arbetsplatser i kulturrådet,samarbete mellan LO, TCO, ABF ochsex
TBV. Syftet med projektet i kulturlivet ochattvar engagera nya grupper ar-
betet bl.a. imynnade handlingsprogram för detta. programmet före-ut ett
slogs bl.a. för fackliga organisationer också kulturfrågorarbeta medrätt att
arbetsplatsen.

Utvecklingsprojektet ledde till fast statsbidrag ursprungligenatt ett om
2 miljoner kronor till lokala projekt infördes och först fördelades direkt av

ocksåregeringen. Inom för anslaget utbildades påkulturombud olikaramen
överlåtitsarbetsplatser. Medelsfördelningen har sedermera Statens kultur-

råd års nivånoch anslaget har successivt ökat. 1995/96 budget må-I 12är
naders basis 7,3 miljoner kronor.
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användningen bidraget kallat KIA-bidragetI översyn av somaven
Kulturrådet projektmedel till projekt desjälva gjort uppskattar att sexman

kronorlårligåren nivå miljoner Av dessa medel3tidigare legat runten
årligenoch 1,6 miljoner kronorvarierande andel mellan 0,8har en --

fördelning där. Resterande beloppoch TCO för vidare hartill LOöverlämnats
teaterområdet.kulturprojekt, de flesta inom Därnästtill olikafördelats

olikautbildningsinsatser slag, bl.a. förhar varitvanligaste projekttema av
projekt vuxit fram inomkulturombud. Enbok- eller typ som ramenannan av

yrken, arbetsplatser och arbets-dokumenteraharför bidraget ägnats att
ocksågenerationsöverskridandefungeratprojekt harmiljöer. Dessa attgenom

erfarenhetTack sintill verksamheten.anställda kunnat knytastidigare vare av
traditionsförmedlande ifungerahistoria har de kunnattidigaföretagens

dokumentationsarbetet.
ansökningarvarit litet medmedieprojekt tycks haförIntresset ytterst

två fått bidrag.och bara som
årenkraftigt förstaökade under deprojektmedelansökningarAntalet om

året åter minska. bevil-det Antaletfrån IOO-tal, för20-tal till att senasteettett
de enskilda projektentrend med följdenföljtansökningar harjade attsamma

årmångaunder varit oföränd-eftersom anslagetmindre beloppallttilldelats
ungefär 25 %.urholkning medpenningvärde innebäri fastvilketrat, en

igenomgång beviljats medel deprojekt ärslutsatsEn att storsomavenav
folkbildningen.inomdearbetsformerutsträckning följt de är gängsesom

gåttKIA-bidrag till LO- ellerså samtliga fördeladepraktiken harI gott som
projekt-varit ungefär 65 %Praxis harorganisationer.TCO-anknutna att av

TCO-anknutna. Ett allmäntprojekt och 35 %tillfallit LO-anknutnamedlen
utvecklingstimulera nytänkande ochvaritKIA-bidraget harsyfte med att av

områden. fackliga förankringenstarka harolika Denkulturverksamheten
fårverksamheten fast förankring inom arbets-garanti för attsetts ensom en

pekat de möjlig-propositioner dessutomRegeringen har i tidigarelivet.
båda organisationernafackligadetill stimulans öppnadesheter attgenomsom

projektet.för samverkanfick form genomen
till omfattandetill centralt haröverlämnats LOmedel använtsDe tresom

förutvecklade metoderbasprojekt sjuförstaprojekt. Det är orterett som
fackliga organisa-inom de lokalakan organiseraskulturverksamhetenhur

de sju medanvaritVissa verksamheter hartionema. orternagemensamma
från detutformade. erfarenhet arbetetvarit lokalt En möterandra har är att

då inivåer fackföreningen sigmotstånd inom rörelsenalla engagerar
Överfrågor. resultatet dock blivit kulturtid harotraditionella ettatt ses som

delarbetsuppgifter. pekar självafackets LOsjälvklart inslag ialltmer en
erfarenheten det kandriva projekten. Man har gjortmedproblem attatt vara

hålla i projektenerforderliga eldsjälarna kansvårt derekryteraatt som

1 från kulturrådKIA-bidraget. Statens 1994.588 PMGranskning av
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påtillklubbnivå. antagligen förklaringenDetelleravdelnings- är att man
former det har blivithåll i traditionella, välbekantamånga drivit projekten -

Den förnyelsearbetsplatsbibliotek eller mötes-amatörteater.ännu avmer av
vid enstaka kulturinslag i sambandhar oftahoppatsformerna stannatman

fåmed undantag, anlitat yrkesverk-har inte heller,Manmed klubbmöten.
i utvecklingsarbetet.kulturarbetaresamma

i facket, där förbun-i regi har varit Ungprojektet LO:sandra,Det större
tillhaft sin styrka i kunna knytaframhåller kanskedetsjälv störstadet attatt

svåra år. tredje projektetDetunder 1990-taletsungdomarsig arbetslösa tar
intefackföreningsrörelsen. Detkvinnokultur inom är ännu avrapporterat.upp

fler mindre projekt, intefördelatscentrala medlenTCO har deInom
mål. fram-TCOnågot eller kulturdagkulturevenemangmedsällan somen

sångerin ellerförberedelsernahåller det isjälva övaär att gemensamtatt -
projekten har sin styrka.framträdandenandra som-

Kulturrådets genomgångiciteratsverksamhetsrapporterdeEnligt avsom
finna byggahjälp lyckatsframgår med projektens vägarbidragen attatt man

ocksåkanoch arbetarkultur. Mankallar finkulturvadbroar mellan man
för kultur blandutsträckning väckt intressei visstill projektensigsluta ettatt

genomförda projek-intressserade. hittillsinte varit Detidigaresompersoner
nått ochutsträckningiexakt huringet stor nya grupperten mansvarger

i de olika aktivi-människor deltariinte heller det är stort sett somsammaom
tetema.

kollektivolika fackligaKulturverksamhet inom26.2

för de fack-låtit intervjuer medantalsekretariatet har göra representanterett
kultur och hurbild hur dei syfteorganisationernaliga ut-att serge en av

inifrån för 20-karaktäriseras denförbund kanrespektiveinomvecklingen
belysaårsperiod försökervi

traditionarbetarrörelsen. Man harinomsekelgamlaharKulturen enanor
Folkets Hus-lokalernaABF-biblioteken ochformerbygga t.ex.att somegna

också regionala kultur-pådrivande för tillkomsten defungeratharoch avman
År kulturombuds-funktion inom LOinrättades1978institutionema. somen

kulturprogrammetförsta fackligadetLO-kongressen1981och antogman
År 1993inspirerande skrifter.ochflera debatterandeföljtssedermera avsom

nivå arbeta med hjälpfrån central skaKulturforumABF-LObildades som
i institu-deltagandei syfte breddaseminarierkonferenser ochkurser, attav

påverksamhetenutövande. Detstimulera tillochtionskultur mestaeget av

2 företrädare för folk-medskymundan. IntervjuerKultur1995: iNowak L
organisationernaskulturaktiviteter inomföreningslivochrörelser ram.om 589Kulturutredningen.Studie för
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kulturområdet inom LO-leden sker någonemellertid lokalt eller måni ini-
tiativ påverkaLO-distrikten försöker förbunden bruka kulturattav som som

underhållning.verktyg, inte förIntresset kultur varierande inom deärsom
olika förbunden. Svenska Musikerförbundet har medlemmarnas yrkegenom

förhållandesjälvklart Målareförbundettill kultur. Svenskanärmast harett
fåttbl.a. gamla arbetsmetoder in kulturmiljövårdvärnaattgenom ettsom

Målareförbundetsjälvklart element i arbetet. har också byggt ett egetupp
yrkesmuseum. Förbund Svenska Skogsarbetarförbundet och i ännusom
högre grad Svenska Sjöfolksförbundet kännetecknas intresse för litteraturav
och har lånväl utvecklat för böcker och videoband.ett system av

Med tanke kvinnors högre kulturaktivitet det inte förvånandeär att
Svenska Kommunalarbetarförbundet, med 81 kvinnliga% medlemmar,
också målmedvetethar arbetat med kulturverksamhet. Förbundskongressen
1988 uppdrog förbundsstyrelsen utarbeta handlingsprogram i kultur-att ett
frågor kulturfrågornaoch i framtiden fåformellt skaatt statussamma som

viktigaandra verksamhetsgrenar förbundet.inom Handlingsprogrammet
1991.3för"Kultur alla allas kultur Mångapresenterades ansökningar om-

bidrag till också frånkultur i arbetslivet kommer Kommunalarbetarförbundet.
typiskt fackförbundInom manligt Svenska Metallarbetareför-ett som

bundet, med 81 manliga% medlemmar, har måletarbetat med att eta-man
blera första kontakt med kulturlivet för medlemmarna. Man arbetar mycketen

påmed aktiviteter arbetsplatsen, med studiecirklar, lunchteater eller utställ-
ningsverksarnhet kring den arbetsplatsens historia.gemensamma

arbetat direktDe med kulturverksamhet inom LO-förbundensom ger
många vittnesmålpersonliga hur människor kontaktväxt medom genom
kulturen. Att belägga rörelser i riktning fler delaktiga istörre kultur-ärmot att

svårt.livet emellertidär
Även inom TCO finns förbund med eller mindre naturlig koppling tillmer

kulturområdet. Många konstnärliga har sin naturliga hemvistutövare i Teater-
förbundet eller Sveriges Yrkesmusikerförbund SYMF. Inom TCO har

20-årsperiodenunder hela funnits mediefrågor.nämnd för kultur- ochen
inomMan har nämnden bl.a. årligtarbetat med utdelning kultur-ett stortav

stipendium olika litteraturstipendier. inomMan TCOsamt attmenar man
dessa stipendieforrner bidragit till förnyelse i kulturlivet vilket är ettgenom

målkulturpolitiskt på.tagit fastaman
På TCO Folkrörelsemas konstfrämjande Skådebananochattuppger man
viktiga länkar till medlemmarna och publikfrämjandeär arbeteut attmenar

fåborde starkare ekonomiskt stöd. ocksåMan önskar eldsjälar inomatt
kulturverksamheten fåskulle bättre stöd.ett

Projekt några årdrivs sedan tematiska kulturdagar genomförtssom som
flera i landet under skådespel.parollen Bröd och Man har ocksåorter

3 Kultur alla allas kultur. Handlingsprogram kulturfrågor.i Svenska-590 kommunalarbetareförbundet 1991.
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från igenomföra PROMS efter modell Royal Albert Hall Londonprövat att
till promenadkonserter med inslag all-då flera deltagaresamlat tusen avman

sång.
också DIK-förbundetmed kulturyrken. InommedlemmarSACO ansluter

och museifolk, arkivarier, logopeder ochingår biblioteks-yrkesgrupper som
också studieförbunds- och universi-SACO organiserar bl.a.informatörer.
förlagsanställda.tetsanställda journalister ochsamt

båda SACO inteandra huvudorganisationerna arbetarskillnad deTill mot
kulturaktiviteter. förekommer docki Kulturmedlemmarnamed att engagera

dåsammankomsterna främst in-de fackliga menofta inslag ettsomsom
medlemmens privatsak.SACO kulturenförströelsekaraktär. Inomslag ärav

också initiativmedlemmarnanedan visarData egetattpresenterassom
utsträckning.iolika slagi kulturverksamhetdeltar storav

kulturråd specialiserade sittmed 24LRF har representanterett var om-
kulturinslag i samband med ochråde. förekommer oftaInom LRF möten

till ökadkultur medel lockaarbetar medkonferenser. Man ett att upp-som
På nivå oftaarbetar med utställ-särskilt bland kvinnor. centralslutning, man

nivå framträdanden diktuppläs-lokal medmusikinslag,ningar eller som
harÄvenmusikskolan. matkulturuppträdandeellerning, amatörteater enav

också i studiecir-Lokalt arbetarkulturverksamhet.given i LRF:splats man
medlemmar tecknadeltagandeförsökerkelns form där attuppmuntra nerman

aktivt arbetat medfrån jordbruk. Vidare harlandsbygd ochminnen manegna
ocksåbokutgivning ochför litteraturöka intresset attatt genomgenom egen

samband med arbetet i skog ochanvändning kassettböcker iuppmuntra av
mark.

1960-talet ledde tillkommunsammanslagningarna underLRF attattmenar
långhar traditioni kulturverksamhetenblev glappdet ett ensom annars

påin 1980-inte fart igen förrän bitKulturaktiviteternalandsbygden. tog en
litet främ-dock fortfarandelivaktiga. Tätortskulturen kännstalet är numen

avståndet till institutionskulturen omvittnatmedlemmarna ochmande för är
Även mångafinns medlemmarför medlemmar. i dag detLRF:sstort som

krävs för kunnaingrepp i vardagslivet uppleverdrar sig för de attsom man
sånågot vardagligt besöka biblioteket. Till övrigför tätortsbongöra attsom

avståndet har iställetinstitutionskultur det psykologiska längre. Manännuär
kulturlivet där bor. Banden med hembygds-förankring i det lokalasin man

många i glesbygd.starka för boenderörelsen är
36 olika arbetsgivarförbund. Man har inget centraltSAF organiserar pro-

syftar till arbeta aktivt med kultur och attatt man uppger man cen-somgram
sponsringsfrågor.inte heller arbetar medtralt

så många företag körer, orkestrar,Samtidigt det enskilda stöderär t.ex.att
åtgärder trivselskapandekonstföreningar. Ofta har dessalitteratur- och en

företagsekonomiska forskningen börjarbakgrund, inom den manmen nu
också inneboende kraft och pekaruppmärksamma kulturens deatt man
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möjligheter konsten kan erbjuda det gäller utveckla företagnär ochatt perso-
nal. Genom dra den frigörande och inspirerande kraftatt nytta av som

förmårkonsten stimulera tänker sig företagen kan in i år-detväxaattman nya
ledningförmåganhundradet. Konsten har samla och personalatt runt gemen-

upplevelser och fungera inslag i traditionell personal-att ettsamma som mer
utveckling.

26.3 Kulturvanor inom olika fackliga kollektiv

5 ålder,I kapitel visas bearbetning hur kön och utbildning samvarieraren av
såvälmed kulturvanor besökskaraktär egenaktivitet. Den analysenav som

grundar sig omfattande frånintervjumaterial SCB:s ULF-undersökningett
låtit1990/91. LO har specialanalysera motsvarande basmaterial med avseende

tillhörighetflförvärvsarbetandes fackliga Syftet med analysen har varit att
skillnaderspegla mellan olika fackliga kultur- och fritidsvanor ochgruppers
möjligt beskriva vilka förändringar inträffat sedan 1980-taletsatt om som

början.
ingårIden analys LO gjort bara i ålder.yrkesverksam Samban-personer

mellan utbildning,det yrke, tidigare facklig tillhörighet och kulturvanor för
de äldre, starkt, därför inte i detta material.ärsom syns

Totalt omfattar LO-bearbetningen 26 kultur- och fritidsaktiviteter. I sam-
manlagt 12 dessa har SACO-gruppen högst aktivitetsnivå i perspektivetav

året.gjort året.det Nedan andelen aktivasenaste senasteanges
fritidsaktivitetemaBland har högst andel aktiva i olika fritidsaktivi-treman

nämligenteter, att:

LO TCO SACO

strövaiskog och mark 79 % 89 % 93 %-
bostad 58 64% % 70 %reparera-

åkamed fritidsbåt 38 % 48 51 %%-

Bland kulturaktivitetema har SACO-gruppen den högsta andelen aktiva
årsnivå det gäller olika slags institutionsbesök nämligennär attsex

4 Lindgren V Nelander S 1993: Om kultur fritid. Deloch 1-3. Ett
förhållandenafaktamaterial vid 1990-talets början. frånRapporterom

592 löne- och arbetslivsenheten vid LO baserad bearbetningar SCB/ULF.av
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SACOTCOLO

77 %65 %52 %bio-
80 %61% %44bibliotek-
67 %48 %30 %konsert-
64 %53 %29 %teater-

%7151 %30 %museum-
72 %22 47 %%konstutställning-

kulturelladet gällerockså andelen aktivahögsta närMan har tre egen-
aktiviteter, att:som

97 %89 %76 %böckerläsa-
53 %26 39 %%skriva dagbok m.m.-
27 %20 %12 %instrumentspela-

aktivitetsnivån TCO-anslutna,blandaktiviteterna störsti ärBara en av
nämligen att:

3545 % %41 %textilslöjda

nämligenLO-anslutna,nivån blandhögstvariabler att:I ärtre

68 %78 % 72 %Veckotidningarläsa-
31 %39 % 35 %fiska-
33 %38 % 30 %reparerabil-

utsträckning,isinsemellanvarandraliknarvariablerI tio storgrupperna
att:som

93 %92 %86 %motionerna-
81 %82 %trädgårdsarbeta 73 %-
78 %75 %66filma %fotografera och-
45 %% 57 %57gåutochdansa-

52 % 42 %51 %sepå idrott-
36 %35 %28 %deltaistudiecirkel-
16 %14 %8 %vandraifjällen-
22 %19 %måla 17 %tecknarita, och-
15 %13 %12 %metallslöjdaochträ--
7 %6 %8 %jaga-

från 1982/83 tilljämföra utvecklingenviaktiviteter kanantalFör ett
från kultur- ochvariablerSammanlagt 151990/91 för de tre grupperna.

analysera rikt-båda delstillfällena. Man kanfritidsområdet vidstuderatshar
facklig dels hurenskild,förändringar föreventuellaningen av-gruppen

påverkats.kollektivenfackligaolikaståndet mellan de
avståndet mellankonstaterai detalj kanförändringarnaStuderas attman

veckotidningsläsning,gällerminskat vadSACO-medlemmama attochLO-
författa. Skillnadernaelleroch skrivateaterbesökfotografera,filma och att
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har ökat vad beträffar sällskapsdans, SACO-medlemmarna sig iägnarsom
mindre utsträckning tidigare ochän LO-medlemmarna oftare för årtioän
sedan. Skillnaderna ocksåhar ökat vad gäller konsert. När differen-att

aktivitetsnivåi mellan olika fackliga förändras kan såväldet skesen grupper
tidigare aktiv minskar sin andelatt aktiva, tidigaregenom en grupp attsom en

inaktiv ökar sitt deltagande, också båda förändras igrupp men om grupperna
riktning i olika grad kan skillnaden öka. Inom SACO-gruppensamma men

har andelen teaterbesökare minskat samtidigt andelen teaterbesökaresom
bland LO-anslutna har något.ökat Det leder till avståndet mellan LO- ochatt
SACO-medlemmarna krympt. Alla fackliga har ökat andelentre grupperna
konsertbesökare, SACO-gruppen alltsåhar ökat andra vilketänmen mer
leder till klyftorna ökar andelen konsertbesökareatt har ökat i allatrots att
grupperna.

Om istället för avståndet mellan de olikaattman se grupperna ser
vad hänt inom respektive mellan 1982/83 och 1990/91 har LO-som grupp
kollektivet ökat andelen aktiva för 5 de 15 aktiviteterna och minskat denav

Ökadmånga.för lika aktivitetsnivå kan konstateras för fotografering, bio-
besök ocksåoch dans för konsert- och teaterbesök. Minskande aktivi-men
tetsnivå registrerades för veckotidningsläsning, textilslöjd, fiske, skrivaatt

i studiecirkel.samt
För TCO-gruppen ökade andelen aktiva under perioden för 2 de 15 ak-av

tiviteterna och minskade för Minskningen gäller andelen bokläsare men
också andelen besökare bibliotek och den andel brukar sigägna attsom
skriva. Dessutom har minskning skett andelen gårfiskar, i studie-en av som

Ökadcirkel, spelar instrument och textilslöjdar. andel aktiva hittar förvi ak-
tiviteterna fotografera filma,och bio, och dansa, idrottstäv-ut se

påling och konsert.
SACO-gruppen har ökat sin andel aktiva två områdenendast medan

Ökningenhar minskat andelen för sju. gäller läsning Veckotidningarman av
gåoch konsert medan minskningen föratt och dansa,noteras att ut att

på fiska, skriva själv, delta i studiecirkel, spelateater, musikinstrument
och syssla med eller metallslöjd.trä-

Det visar sig sammanfattningsvis de faktiska skillnaderna mellanatt grup-
ganska I har de varkenär ökat eller minskat särskiltstora. stort mycketperna

åren.de SACO-medlemmarna går i påutsträckningsenaste större konstut-
ställningar, bibliotek.och En andel ocksåharstörre varit konsertmuseer
respektive SACO-medlemmarna ocksåläser iteater. utsträckningstörre
böcker och det vanligare självär även skriver artiklar elleratt text.man annan
Skillnaderna mycket i regelär 25 procentenheter.än Denstora endamer-
kulturaktivitet där LO-medlemmarna ligger högre de övrigaän det gäl-är när
ler själv syssla med textilslöjd. Man ocksåhar olika fritidsvanor.att SACO-
medlemmarna har oftare vandrat i fjällen, medan LO-medlemmarna oftare har
fiskat eller jagat.
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Även aktivitetsnivån kvarstår skill-de flesta dehöjer kravet avom man
bokläsning och motione-två aktiviteterna,Förvi kommenteratnader avovan.

så relativt skill-mellan störreskillnadenrande, attaccentueras grupperna en
SACO-kollektivet kravetLO-kollektivet och äruppstår mellan attnad om

kvarstår ungefärfallde flestavarje vecka. Iutförasaktiviteten ska samma
i LO-kollek-vanligareaktiviteterFör de ärskillnader mellan somgrupperna,

kravenockså skillnadernauppstår skärpningar ibåda andradetivet iän om
aktivitetsnivå höjs.

med-mycket olika antalomfattarkollektivendebeaktaMan bör att tre
till fackförbundmedlemsanslutninguppgifterAktuellalemmar. att om-anger

LO-eller 57 %, tillhörmiljoner,2,2miljoner löntagarefattar 3,9 varav
000 medlemmaroch 380tillhör TCO-gruppernamiljonerkollektivet, 1,3

SACO.ansluts av
index medskapatutgångspunkt LO-analysenimedhar ettsekretariatet

ålder, kön ochtillmed hänsynindelatsolikaför 18rangpoäng somgrupper
i dematerialUtgångspunkten dettillhörighet. är trefacklig presenteratssom

från LO.rapporterna
låtitsekretariatetmed denöverensstämmandebearbetningenprincipI är

bearbetningari sinahar dockkapitel 5. LOmaterialethela seförSCB göra
jämfört med den be-variablemaför vissaregelbundenhetskärpt kravet av

ha be-Sålunda biblioteketkapitlet. skatidigarei detvi redovisatarbetning
biblioteksbesökare.räknasmånaden för skagångnågon isökts att somman

bokläsningregelbundet ochmåla skriva skaeller göraSpela instrument, man
gång vecka.någon varjeminstska ske

595



SOU 1995: 85

Diagram 263.1 Mångsidighet på kulturområdet uttryckt formi rangpoängav
för 18 yrkeskollektiv ordnade efter andel aktiva 12i kulturaktiviteter.
Aktiviteter valda meed varierande frekvens för utövande/besök.

Rangpoäng
192200-.

178179
180-.

156160-- 14314448149
140-- 127

120-.
99101

100... 75778388
80-.

60-- 4648

40"23
20.

01
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
AAAJAUUUÅUUUUUUUUU
vvvvv-FFr5FF&lt;
avraixvaaçxvaääâi:saaaaalaawalavvrvwn

Näázzmvmmv
E 227454

Källa: Tabell 26.3.1a

mångsidighetsindexI detta parallellt till denär mönstret beräkning som
gjorts efter utbildningsnivå i kapitel Huvudresultatet blir LO-männenatt
samlas den nedre delen skalan medan SACO-kvinnorna återfinns i denav
högre delen. LO-männen sällan den aktiva någoniär aktivi-mest gruppen av

medan SACO-kvinnorna aktiva i de flestaär deteterna studerademest av
aktiviteterna. Emellertid skillnaden mellan högstaär och lägsta rangpoäng
mindre indelningen sker efter utbildningän och och äldreävenom om yngre

ingår. Observera inte något denrangpoängen säger enskildaattpersoner om
mångsidighetindividens hur tenderar fördela sitt intresseutan attom gruppen

olika aktiviteter.
I mitten figuren framträder intressant De LO-mönster.ettav ovan unga

kvinnorna, ofta vårdhar yrken inom och service, sig de TCO-närmarsom
anslutna kvinnornas medan de SACO-anslutnamönster, i sittmännenunga
kulturella beteende fjärmat frånsig övrigade SACO-anslutna och i sina vanor

liknar i de övriga yrkeskollektiven.mänmer
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och arbetslösafackliga kollektivArbetsliv,

också chansenLO-kollektivet desto är attstörreinomär manJu yngre man
förhållandet i principmedanaktiviteternastuderadedefleraaktiv inomär av

aktivitet äldrealltså gradhögreSACO-kollektivet,inomdet avär motsatta
från LO-gruppen25-34-åriga kvinnor gränsari sinbetyderDet attturman

TCO-medlemmarnaSACO-gruppen.25-34-årigaaktivitetsnivå till mäni ur
harkön. Männenberoendestarktkulturindex äri dettahar mönster avsomett

SACO-liknarTCO-kvinnornasmedanLO-gruppensliknarmönster som
gruppens.

deSACO-kollektivet inominom änkulturaktiva högreandelen ärAven om
tydligtarbetarbakgrundmed ettutgörfackligabåda andra personergrupperna

LO-så fallet.ihåg faktiskt ärkommaviktigtkulturlivet. Det attäriinslag att
denutgjordeSCBanalyseratsintervjumaterial-i detär avstor somgruppen

SACO-medlem-andelhögbetyderanställda. Detallahälften attdrygt enav
LO-medlemmama.låg andelantaletfärre till änbetydligtkan avenvaramar

besöktSACO-organiseradeallahälftentill närmarelederDet trots attatt av
såLO-anslutna, utgörde20 %baramånadenden motbiblioteket avsenaste
faktisktdeden40 % attLO-medlemmar närmare uppgersomgruppavt.ex.

påvaritförväwsarbetande teatermiljoner1,5biblioteket. Avbesökt somhar
såalltså inteDetLO-medlem.tredje är attåretgång ärnågon det senaste var

nödvändigtvis detockså utgörbesökareandelhögharden ensomgrupp
i sig ärheltberorpublikbilden. Dettaiinslagetdominerande gruppenom

liten.ellerstor

Arbetslösa26.4

arbetslöshet.omfattandemedperiodnärvarande isig förbefinnerSverige en
situa-påverkats denkulturlivethurbildsvårtemellertid avDet attär avenge

arbetslösaförinsatserförsärskilda anslagfinnsfolkbildningentionen. Inom
in-avgifter ellerRabatteradestudieförbund.folkhögskolorsåväl inom som
hursaknasuppgiftermånga fall,itillämpasinstitutioner omträden men

förmånema utnyttjas.utsträckningvilkenoch ivanligt det är
lång-beskriva deföranvändarstatistikpåsig attförlitafår ställetiMan

färskdå saknasdetbrist sta-kulturutnyttjande. Det är attarbetslösasvarigt en
år.underarbetslöshetenförändradekraftigtden senaretankemedtistik

få in-relativtbaseradanvändasår ärkunnatfrån tidigarestatistikDen som
före-SCB/ULFförinompubliceratsI detervjuer. ramenrapporter som

långvarigtlångtidsarbetslösasåvälinkluderarkategori somkommer somen
kultur-arbetslösaskringdatai dessaStyrkanförtidspensionerade.ochsjuka

innehållerdeSvaghetentid. ärjämföras attöverde kanfritidsvanoroch är att
psykologiskaellerfysiologiskaolikainslagbetydande som avpersonerett av

kulturlivet.iaktivakaninteskäl vara
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Om till denna vidare visar dataman ser andelen biblioteks-attgrupp,
besökare ökat kraftigt Ävenmellan 1976 och 1990/91. andelen bokläsare har

något.ökat Musikaktiviteten likasåhar såökat fler både spelar självaatt och
lyssnar på musik grammofon.

sekretariatet har velat renodla bilden kulturvanor bland långvarigtav
arbetslösa och därför beställt analys 1990/91 års data från ULF.en egen av
Den innefattar bara långtidsarbetslösa.är Drygt 40 %personer som av grup-

har varit bio det året och 46 % har varit någonpen senaste utställning
någoteller 60 % har varit bibliotek och andelenmuseum. bokläsare högär

80 % har läst bok det året, 55 % läser böckersenaste varjeen vecka.-
Nästan långvarigttredje arbetslös har deltagit i studiecirkelvar det senaste

året. Detta resultat grundas data insamlats innan de särskilda bidragensom
till studiecirkelverksamhet för arbetslösa introducerades. I dag kan nivån
eventuellt högre. påfallandeännu En blandvara destor arbetslösagrupp
spelar instrument, medan andelen körsångare likaär i den övriga be-stor som
folkningen. Nästan femte arbetslös skriver regelbundet dagbokvar eller
dikter.

De variabler där kulturaktivitetsnivån hög blandär arbetslösa variablerär
där har ungefär andelen aktiva i hela befolkningen.man Det finnssamma
emellertid också exempel Medan 40 %motsatsen. nästan befolkningenav
varit det åretteater är motsvarande andel blandsenaste arbetslösa bara hälf-

så eller På17 %.ten stor motsvarande andelensätt är besökare konst-
eller konstutställningar bara hälften så hög imuseer hela befolkningensom

eller 18 %.

26.5 Sammanfattande iakttagelser

Trots målmedvetnarelativt satsningaratt har gjorts för utjämna skillnader iatt
kulturvanor mellan olika arbetsmarknaden har hittills små föränd-grupper
ringar Samtidigtuppmätts. tycks allt döma utjämning blandatt deav en yngre
yrkesverksamma En förlängdatt väg. skolutbildning med de möjlig-vara
heter det innebär till olika erfarenheter kultur innan inträdet arbetsmark-av
naden, spelar troligen viss roll här.en

Genom LO-kollektivetatt är dess medlemmarutgör ändåstort ett
betydande inslag i kulturlivet.

De arbetslösa tycks i utsträckning ha behållit ellerstor utvecklat sinat.o.m.
besöka bibliotek och läsa böcker.att Man hittar också tillvanor museerna,

däremot inte till konstutställningar, konserter eller teaterföreställningarmen
lågt prioriterade.är Kostnaderna spelar säkert viss roll,som detta ären men

också aktiviteter där utbildningsbakgrund spelar roll varför sådantstor ett
samband inte kan uteslutas. Färska data kulturvanor bland den ökandeom

arbetslösa598 i dag finns i samhället saknas.grupp som



ungdomoch27 Barn

eftersattaförinsatserviktenframhöllsbeslutkulturpolitiskaårs1974I av
preciseringar vilkaNågramiljöer.kulturfattiga närmareoch i avgrupper

för barn ochinte. Insatsergjordestillämpasskulleåtgärdermetoder och som
medfunnitsdesshar sedan ettbarntonviktmedungdom som--

landsting,ochför ävensåväl kommunerområde forprioriterat omstaten som
åtgärdernaochmarkeringarnakulturpolitiskai deprecisionenkraften och

varierat.
påtalatdokumentolika slagsoch itidpunkterolikavidharRegeringar

ungdom.1 Bl.a. harochför barninsatserkulturpolitiska manvikten av
kulturinstitutionernasochverksamhetskapandebetydelsenbetonat egenav

med beslutsambandIför dessaverksamhetbedriva omgrupper.attansvar
ungdomochför barninsatserinstitutioner harregionalatillstödfördelning av

friastöd tillmed beslutsambandigjortsframhållits. Det har ävensärskilt om
skaungdomarochfler barnalltmusik. Förochdans attinom teater,grupper

förskola och skolaverksamhet inombetydelsenkultur harfå del avav
och 29.kapitel 28sebetonats

framhållit betydelsensin tillkomstkulturråd alltsedanhar avStatens
förskola, skoladel iintegreradkulturochinsatserriktadesärskilt ensomav

Kulturrådet sammanfattatharsärskiltIfritidsverksamhet.och ett program
förstärkaskaninsatsernahuroch idéererfarenhetersina om

barns ochstöd tillförtillgängligavaritmedel harstatligaSärskilda ung-
förinominsatsernahuvuddelen görskulturverksamhet ramendomars avmen

ordinarie anslag.andrasochinstitutioners
förinsatserkultursatsningardel kommunernasbetydandeEn avserav

dessainriktadheltmusikskolanKommunala ärungdom. grup-barn och
ungdom.ochbarninriktadeinsatserfolkbibliotekens ärdelEn stor avper.

fritidsverksamhet.för kommunernasinombedrivsKultur även ramen
inriktadgradi högreverksamhet ärfria kulturutövarnasMånga deav

verksamhetinstitutionemasvadungdomochbarn än
kulturverksamhetenstöddastatligtdensärskilt framlyfter vikapitelI detta

kulturvanor.dessabelyserViungdom. ävenochför barn gruppers

barn ochför1 Kulturprogramkultur.ochbarnl978/79zl43: Om ung-Prop.
Civildepartementet.1990:dom.

tidigarekulturråd, Ett1994.2 ungdom. StatensochbarnförKulturprogram
5991989.utgavsprogram
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27.1 Utbud

Teaterutbudet för barn och ungdom har sedan början 1980-talet förändrats.av
Antalet uppsättningar har ökat med 20 %, medan antalet föreställningar
minskat något. Den främsta förklaringen till minskningen Riksteaternär att

halveratän antalet skolteaterföreställningar. Förändringarnamer för övriga
teaterinstitutioner visar skillnader mellan destora olika institutionerna och
mellan år.olika Sammantaget har fjärde uppsättning och tredje före-var var
ställning bam och ungdom målgrupp. Andelen uppsättningar och före-som
ställningar för dessa det-totala utbudet har varit stabilt undergrupper av
perioden.

De fria inriktning bamteatergruppemas och ungdom välkänd.är Sedan
början 1980-talet har denna inriktning blivit tydligareän bl.a.av följdsom av

sådan verksamhet prioriterats i bidragsgivningen.att Antalet uppsättningar
har ökat med drygt 20 % och antalet föreställningar med drygt 60 %.

Antalet föreställningar för barn och ungdom fria dansgrupper har ökatav
med 40 %.nästan

De statsunderstödda symfoni- och kammarorkestramas skolkonserter har
sedan början 1980-talet minskat med 30närmare %. Andra uppgifterav om
utbudet konserter för barn och ungdom med frånstödav täckerstaten som
den aktuella perioden har inte varit fåmöjligt fram. Länsmusikenatt 1992gav
drygt 5 000 konserter för skola och förskola vilket ungefär hälftenvar av
deras totala utbud. Det innebar ökning förhållandei till vad föregångarenen
Regionmusiken gjorde i mitten 1970-talet.

årenMellan 1973 och 1993 har utgivningen litteratur för barn ochav ung-
dom i varit oförändrad istort antaletsett mätt tryckta volymer. Bredden i ut-
givningen har dock ökat antalet nyutgivna titlar fördubblats.att Antaletgenom
titlar fått litteraturstöd har ökat med 50 %.som ca

Folkbibliotekens insatser för målgruppen barn och ungdom har förstärkts
under perioden 1978-1990. Antalet kommuner med uppsökande verksamhet
för förskola/fritid fritidsgårdaroch något,har ökat antalet förskolor/fritids
med frånservice bibliotek har ökat med 70 % och årsverkenantalet med in-
riktning dessa institutioner har fördubblats.än Nästan tredjedelmer en av
folkbibliotekens bokbestånd består barnböcker. årSedan 1982 har denav an-
delen något.ökat Av den utlåningentotala har ända sedan mitten 1970-taletav
drygt 40 % varit barnböcker.

Sedan början 1980-talet finns särskilda medel för stöd till främjandeav av
visning och spridning värdefull film stöd till lokalt arbete med video,samtav

stöd till medieverkstäder.numera
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och ungdomBarn

kulturinstitution27.2 Besök

och dansTeater

teaterinstitutionerDet antalet besök har sedan 1976/77 ökat. Dettatotala
på bam- och ungdomsföreställningargäller besök ökat med drygtäven som

15 %.
besök föreställningar fria ioch ungdomars harBarns teatergrupperav

oförändrat under perioden.varitstort sett
kan konstateratill den andel barnen besöktSer teater manman av som

Ökningen smååldersgrupper. tydligast förför alla har varit deökade andelar
år. sig hänger medbarnen 3-8 Det rimligt tänka detär att att samman

åldersgrupp sågförskolan. Ca 80 % alla barn i dennautbyggnaden av av
någon teaterföreställning medan hälften alla barn ochunder 1992/93 av

åldersgrupperna åri 9-14 och 15-24 gjorde detsamma.ungdomar
mellan barn tillperiod har skillnader i teaterbesökUnder yngresamma

låg minskat betydligt, vilket kanrespektive hög utbildningföräldrar med ses
fler besök sker i förskolans eller skolans regi.naturlig effekt alltattavsom en

Även mindre harandel besökare i storstad ochskillnaderna mellan orter
betydligt.minskat

få fria föreställ-och ungdom de dansgruppernasbesök barnDet är av
från tillökat 13 000 22 000 be-dock konstatera antaletningar. Man kan att

sök.

Musik

året varit musikevene-underAndelen och ungdomarbarn ettsenastesom
år, frånåldernför i 3-8ökat. Störst ökningen barneller konsert har ärmang

åldersgruppenfinns iandelen besökare50 % till 70 %. Den störstanästan
har sinår. utbudet rock- och popkonserterförklaring15-24 En är somav

ålder. mellan barn tillpublik ungdomar i denna Skillnadernablandstörsta
låg början 1980-med hög utbildning har sedanföräldrar med respektive av

något.minskattalet
skolkonserter harsymfoni- kammarorkestrarnasbesök ochAntalet

antalet länsmusikenshar besök10 %. Däremotminskat med drygt
år 251989 ökat med %.för förskola och skola sedankonserter ca

Biografer

åldern år bio under detvariti 15-24 haralla ungdomarNästan senaste
olikaförändringarna mellanåret. 1980-talet ochgäller sedan börjanDet av

något9-l4-åringar gått dock minskatbio harobetydliga. Andelenär som
smååldersgruppen. de barneni Föruppgår 80 alla bamtill knappt %och av 601
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åringarnasituationen den omvända. Andelen 3-8 frånär har ökat 60 % till
åldersgruppen.70 % Under den aktuella perioden har antalet hem medav

video ökat kraftigt samtidigt påutbudet film bio för tonåringarsom av
minskat.

Skillnaden lågi andelen barn till föräldrar med utbildning respektive hög
åretutbildning gåttunder bio har sedan början 1980-taletsenastesom av

lågutbildade gårfördubblats. allt färreDet barn till bio medan barnär som
gårtill högutbildade i ökad utsträckning. förklaringEn kan högre biljett-vara

priser i kombination med ökat utbud film video. Skillnaden i besökett av
på småmellan något.barn respektive i storstad har minskatorter

Med statliga medel sker satsningar skolbio. nårVerksamheten be-ett
antal elever och Filminstitutet uppskattar sådanaantalet besök före-gränsat

läsår.ställningar till 400 000 Verksamheten utvärderad i särskildärca per en
rapp0rt.3

och utställningarMuseer

årethälften alla barn och ungdomar harDrygt under det varitsenasteav
eller utställning. Andelen barn ungdomar gjortoch detta harmuseum som

minskat åldersgrupper.under perioden. Det gäller för samtliga aktuella
åldersgruppen år.Minskningen i 9-14är störst

lågSkillnaderna mellan barn till föräldrar med respektive hög utbildning är
jämförelsevis utjämnande effektDen kulturvanorna vi generelltstora. som

fåtttillskriver förskolan och skolan har inte effekt musei- och utställnings-
området.

olkbibliotek och läsningF

åldersgrupperna årNästan alla barn, drygt 90 %, i 3-8 och 9-14 besökte
år 1992/93 folkbibliotek. Sedan mitten 1970-talet det mycketärett av en

åringarnakraftig ökning. För 15-24 ökningen ochär ännu större utgör en
åldersgruppfärre ifördubbling. Det dock totalt denna besökerär sett som

åldersgrupper.biblioteken jämfört med yngre
småandel de besöker biblioteken tillsammans medEn allt barnenstörre av

i förskolan. Samtidigt minskar familjemas betydelse för besöken.personal

3 Barnbioboken växande biopublik.ochrapporter reportage om en-602 Svenska Filminstitutet, 1992.



Barn och ungdom

27.3 aktiviteterEgna

små barnenDe

åldern årDrygt hälften alla barn i 3-8 måla.sig själv rita ochägnar attav
bestå oförändradIntresset tycks i omfattning ökad konsumtiontrots en av

färdigtecknade formbilder i tv-tittande. finns ingaDet skillnader it.ex. av
lågintresset mellan barn till föräldrar med respektive hög utbildning:

når småbarnen.dagligen fjärdedelarBoken Vanan användatre attav
åren frånböcker 1984 och 1992 minskat 85 tillhar mellan 74 %. Tydligast är

foräldrarflågutbildademinskningen bland barn till

ungdomBarn och

åldern år årethälften alla barn i 9-14 har under det spelatNästan senasteav
sjungit i kör. aktiviteterinstrument och 15 % har Dessa regelbundnanästan är

många under månadenlika har verksamheten denoch utövatnästan senaste
året. åldrarnaHögre i aktiviteten. Av ungdomar iunder senaste avtarsom upp

åråldern fjärdedel15-24 det musicerar och tio sjunger iär somen en som
kör.

måla förhållanden musikaktiveterna.och visarAtt teckna samma som
åldern år åreti underNästan hälften alla bam 9-14 har tecknat ellersenasteav

målat. åldern andelen minskat till drygt 30I 15-24 har %.
sig dansa inkl. sällskaps-Andelen bam och ungdomar ägnar attsom

fotografera kraftigtfilma och ökar äldre blir. Dessadans och att man
inte regelbundenhet musikaktivitetema.aktiviteter visar dock samma som

åldersgruppen något.minskatAndelen barn i 9-14 läser böcker harsom
åldern år förhållandet.15-24 gäller detFör ungdomar i motsatta

27.4 Sammanfattande iakttagelser

omfattande. Folkbiblioteken,för och med barn kom-Kulturverksamheten är
friamusikskolor och kulturskolor, länsmusiken och demunala teatergrup-

också många de flesta teaterin-särskilt Menbör nämnas. museer,perna
liksom olika organi-stitutioner, fria dans- och musikgruppemadel deaven

för möjligheter uppleva och skapa.sationer sin del barnens attansvarettar av
många delområden några20-årsperioden iökatUtbudet har under men

någralikaså mångahar i fall ökatfall minskat. Besöken/deltagandet men

4 Småbarnens kultur- mediebarometerNylöf 1994: ochFilipson L G
603kulturråd.Radio/PUB och Statens1992. Sveriges



SOU 1995: 85

åldersgrupperdelområden i olikaminskat. Andelen barnen deltar isomav
fallkulturverksamheter har i de flesta ökat.olika

Aktivitetsnivån ligger betydligt högreflesta kulturellt aktiva.De barn änär
äldre blir desto färre deltar ibefolkningen i genomsnitt. Men barnen deför

förskolanverksamheter i hemmet, ochflesta kulturaktiviteter. Attityder och
behålla och utveckla kulturvanornaför möjligheternaskolan har betydelse att

från småbarnsåren.
.

ungdom har tydligast slagitför och med barn ochBetoningen kultur
årens åtstramningarkulturverksamheten. Dei kommunalaigenom den senaste
påtecken besparingar iekonomin har dockkommunalai den gett
börjat märkas ioch ungdom. Det har dekulturverksamheten för barnäven

någon bild.årens inte har heltäckandeverksan1hetsdata, där docksenaste
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Förskolan28

ÅrförskolanSedan mitten 1970-talet har byggts kraftigt. 1976 hadeutav
år förskolan. år80 000 barn under sju plats i Tjugo har antaletnästan senare

påtagligtFörändringen har högstökat till 300 000 bam. därmednästan ett
villkoren för fostran och barn.ändratsätt av omsorgen om

förskolanbeskrivning samspelet mellan kulturlivet och och för-En av av
estetiska skapande visararbeta med eller verksamheterskolans sätt storatt

variationÅ påolika i olika förskolor beroendeVerksamheten har utvecklats
sammansättning, utbildningsbakgrund och pedagogiska ambitio-personalens

innehålletSamtidigt kommunerna betonat skilda aspekter i för-harner.
inte möjligt generell bedömningolika starkt. Därmed detskolan är göraatt en

förskolan och kvaliteten.kulturens roll i avav

utveckling28.1 Förskolans

Utbyggnaden under 1970-talet

för dagens förskola. UtredningenBamstugeutredningen lade grunden utma-
lyfta fram teorier barns utvecklingförskolans traditionnade att nya omgenom

framlagts utvecklingspsykologer J Piaget och E Homburger-somsom av
låg till grund för s.k. dialogpedagogik betonarEriksson. Teoriema en som

friaskapande och barnets val.fritt
såvälMånga i verksamheten personal föräldrar upplevde motsom --

verksamhet blev Nya teorierslut förskolans strukturlös.1970-talets att om
småutveckling stod i kontrast vedertagna arbeta med barn.barns sättmot att

svårt mångaofta och oklara sin roll iPersonalen hade överatt enas var
relation till barnen.

tillgångenupplevdes till plats inom förskolan rättig-Ganska snart som en
aktivt fick hosför förskoleföräldrar. Denna hävdades ochhet rätt gensvar

från politiska läger. starka tryck utbyggnadkommunala politiker alla Det
Även icke utbildadtill behov personal.detta skapade ledde ett stort av nysom

personal anställdes.
tillbarns kultur under l970-talet leddeaktiva diskussionenDen alltmer om

från med förskolan.kulturlivet och till samarbeteolika initiativ närmareett
nå initiativville allt fler barn med kultur. DessaförskolanGenom mötteman

1 ifärskolan 1974-1994: Rapport kulturGandini K Göthson H om
605Kulturutredningen.994. Studie förI
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ofta Ibland kände belastad förskolepersonal det avlast-gensvar. en som en
någonning kulturarbetare kom in och barngruppen. Detöver stämdetogom

ibland med kulturarbetarnas önskemål. Oftast insåg dock det nöd-egna man
vändiga i förbereddepersonalen och följde exempelvis teaterföre-att upp en

mångaställning musikstund.eller I förskolor försökte föra in kulturak-man
tivitetema i genomtänkt sammanhang. Detta födde ofta konstruktiv dia-ett en

i flera kommunerlog fast och organisatorisk struktur detsom gav en som
ofta kom kallas i förskolan.Kultur Särskilda projekt och anslag följ-blevatt

iden kommuner exempelvis Göteborg, Solna, Sundsvall och Södertälje.som
Skälet till begreppet i förskolanKultur ofta med positiva för-möttsatt

förklarastecken kan troligen förskolan i sin tradition haft mycket ak-att ettav
förhållandetivt till den s.k. skapande verksamheten. Förskolans samarbete
kultursektorn därförmed har knutit till den barn och kultur,an synen en

ofta sammanföll med den hos de kulturarbetare ägnade sigsyn som som
arbete med barn.

viktigSamarbetet med kulturen ibland möjlighet för förskolansvar en per-
innehållsfrågor.förasonal diskussion konkreta iDetta gäller kom-att en om

återkommandediskussionen övrigtdär i dominerats omorgani-muner av
sationer och utbyggnadens ekonomiska och praktiska problem.av

förskolansSamarbetet mellan kulturarbetare och personal uppmuntrades
den statliga s.k. Bamkulturgruppen fram förslaglade mängdav som en som

barnkulturpropositionlåg årsförtill grund 1978 Förslagsviljan kan kanske
förtecken tiden kändes mottaglig driva barns intressen.attett attses som

underOmprövningar 1980-talet

Som reaktion utvecklingen under 1970-talet kom debatten för-moten om
målfrågorförändras början. förskolan under 1980-talets Intresset ökadeatt

efter organisationoch struktur och tydlig Förslag läroplansträvan växte. om
för förskolan väcktes fick aldrig genomslag. Den pedagogiska diskus-men

påverkad,sionen, under 1970-talet varit starkt ideologiskt in-ochavtogsom
ändamålsenligaför pedagogisk planering efteroch sökande metodertresset

pedagogiska idéerökade. Delvis uppgörelse med 1970-talets utveck-som en
frånlades barnsyn utgick vad den kan barnen kom-som vuxne ge genomen

erfarenhet. Statsbidraget förändrades och kopplingen till barn-ochpetens
tydligare för förskolan ladesstorlek upphörde. Ett ansvargruppernas
fastställdes i kommuner.Kommunala riktlinjer delkommunerna. en

barn.3förskola författade bred riksdagsmajoritet beslut alla1985 omen
erbjudas till ialla förskolebarn skulle plats förskolan.Det innebar rättenatt

2 kultur.1978/79:143: Om barn ochProp.
3606 alla barn.1984/852209: Om förskola förProp.
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målsättningAmbitionen alla kommuner skulle tillleva denna iattvar upp
början 1990-talet.av

Förändringen i förskolan under 1980-talet, förutom fortsatt snabb utbygg-
Pånad, hängde med olika centrala initiativ. uppdrag regeringensamman av

kulturrådutarbetade Statens särskild kultur i förskolanrapporten om som
lyfte fram betydelsen estetiskt skapande för barns utveckling ochegetav av

Ävenkulturlivetfsamarbete mellan förskolan och Socialstyrelsen och
ÅrSvenska Kommunförbundet stod bakom 1984 anslograpporten. rege-

ringen särskilda medel för utvecklings- fömyelsearbeteoch i barnomsorgen.
LikasåKulturen tilldelades väsentlig del medlen. uppdragen av av rege-

ringen Socialstyrelsen pedagogiskt för förskolanutarbetade ett program som
kom normerande dokumentfungera för verksamheten i för-att ettsom
skolan.5 innehållförskolansbeskrevs bl.a. med avseendeI programmen

såvälidéer formulerades byggde förskolanskultur. De pedagogiskasom
på Kulturrådetsdet kultur itradition presenteradessynsättsom som

betonades estetiska inteverksamheter bara skaI programmet attrapport. ses
innehållförmedlaför eller bearbeta olikaarbetssättett att ett utansom som

språk.självständiga En uppgift för förskolan hjälpa barnenoch är att att ut-
språk. förhållningssättestetiskaveckla dessa Det skapandet ettses mer som

någottill enbart knutet till vissa eller verksam-allt lärande än är ämnensom
förskolan behöver förmedla kulturtraditioner.heter. Dessutom betonades att

åter1980-talets andra hälft accentuerades motsättningen mellanUnder ut-
innehåll. frågorledningbyggnad och Förskolornas blev alltmer upptagen av

frånintensivaekonomi och personal och den debatten början decennietom av
Erfaren personal lämnade yrket, ofta hänvisning tillmed attavtog. man upp-

förståelse.levde brist uppskattning och Den överhettade arbetsmarknaden
svårigheterinnebar rekrytera personal.attstora

Bristen personal blev akut problem och ledde till satsningar bl.a.ett
fortbildning för locka tillbaka personal till förskolan. De pedagogiskaatt pro-

idé olika i verksamheter prövades, vilketatt utsegrammens resurspersoner
påbl.a. ledde till satsningar kultur i förskolan. Flera kommuner satsade,

frånibland utvecklingsmedelmed olika idécentra ochstaten, att utse
kring olika skapande verksamheter.resurspersoner

4 frånKultur förskolan. kulturrådeti Rapport 1982:5.
5 Socialstyrelsen. Pedagogiskt1987. för förskolan. Allmänna rådprogram

från socialstyrelsen 1987:3. Allmänna förlaget. 607
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Ändrade förutsättningar under 1990-talet

År Utbildnings-1990 departementen Social-, och Civildepartemen-tog tre -
ungdominitiativ till kulturprogram för barn och Med dettaten gemensamt-

grund fick intresset för kultur i förskolan aktualitet.som ny
Utvecklingen under 1990-talet har inneburit ekonomiska besparingar. Det

sinhar i lett till krav förändra förnyaoch den offentliga sektorn.tur att
ålderhar flera politiska beslut,Dessutom sänkt för skolstart, införandesom

vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng, inneburit ändrade förutsättningarav
för förskolan.

olikaFlera tendenser sig gällande. Föräldrarnas delaktighet i förskolangör
managementtänkande vinner insteg och förskolans pedagogikuppmuntras,

påverkas skolålder.beslutet sänkt Barnomsorgspengen föröppnarav om
profilerade förskolor föroch ökade möjligheter för föräldrarna själva väljaatt

ocksåförskola. Förändringen kan leda till ökad segregation. Samtidigt sker
omfattande förändringsarbete visar och alternativa arbeta isätt attsom nya
förskolan det för den skull krävs ökadeutan att resurser.

År 1992 fick Socialstyrelsen i uppdrag regeringen bedöma konse-attav
årensför barnen de besparingarkvenserna inom offentlig eko-senasteav

genomfördes i kulturråd,nomi. Arbetet samarbete med Statens Barnombuds-
Invandrarverket och Skolverket och redovisades i särskildmannen, en rap-

port.7 framhållsHär bl.a. kvalitetsskillnadema mellan olika förskoloratt
ökat. Särskilt storstädemas förortskommuner.ärutsatta

årUtvecklingen under lyfter fram betydelsen personalenssenare av egen
uppgift skakulturbärare och kulturen integrerad del iattatt vara ses som en
förskolans pedagogiska det gäller kulturlivets tillverksamhet. När stöd för-

alltförskolan tycks inte besparingar ha skett hoten deäven sär-stora motom
fåttskilda insatserna ekonomiska besparingarna främstökat. De tycks har till

följd förskolans möjligheter det utbud finnsdel minskat. För-att att ta av som
ståelsen för kultur i förskolan hos beslutsfattarna tycks relativt Detstor.vara

stårkan innebära för stöd till kulturen sig bättre föränatt resurser resurser
pedagogiska stödfunktioner.andra

28.2 och utbudVanor

omfattning i för-finns inga samlade uppgifter kulturverksamhetDet om av
verksamheten till delen beroendeskolan. Som tidigare konstaterats störstaär
kultur, förskolornas basförutsättningar ipersonalens inställning tillegenav

6 ungdom. 1990: Civildepartementet.Kulturprogram för barn och
7 Socialstyrelsen följer ochvillkor förändringstider 1994:Barns i ut-upp

608 värderar 1994:4.
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utbildad tillgångenform personal, lokaler och bamgrupperna friasamtav
medel.

åren åldernMellan 1985 och 1992 har andelen årbarn i 3-8 undersom
året besökt och musikevenemang ökat. Under periodsenaste teater samma

förskolans betydelse i detta avseendehar stärkts. 56 % de barnav som
Årårbesökte 1985 gjorde det med förskolan. 1982 motsvarandeteater var

andel 62 %. För musikevenemangen har förskolans betydelse vuxit än mer,
från från28 till 41 Särskilt betydelse har förskolan för%. barn hemstor

lågutbildade föräldrar.med
Ävenunder perioden har däremot minskat.Besök andelen bammuseer

förskolanbesöker har n1inskat.som museer genom
År åldernhälften år1976 besökte drygt alla barn i 3-8 bibliotek. I bör-av

jan 1980-talet hade denna andel ökat väsentligt och uppgick till drygtav
Andelen har därefter varit konstant. Förskolans betydelse för90 %. barns
på årenbesök bibliotek har ökat betydligt mellan 1985 och 1990. Samtidigt

föräldrarnas betydelse i detta avseende minskat. Antalet förskolorhar som
årenbibliotekens uppsökande verksamhet mellanberörts har 1978 ochav

1990 60ökat med %.nästan

Sammanfattande iakttagelser28.3

20-årsperioden.Förskolan har byggts kraftigt under den Antaletut senaste
mångdubblats. frånanställda Samtidigt har tid tillplatser och har det annan

målförts intensiv debatt förskolans och inriktning. förI centrumen om
stått utformadebatten har hur bästa ska verksamhetsättman en som ger

barnen bästa möjliga förutsättning för utveckling.
förskolan mångaDen snabba utbyggnaden har gjort för idéer.öppen nya

Centralt fastställda principer har inte slagit igenom isättsamma som
Någon motsvarighet tillskolan. skolans läroplan har inte funnits för för-

påverkatskolan. Personalens idéer och erfarenheter har i hög grad verk-egna
samhetens inriktning och utformning.

fåttSkapande verksamheter har i förskolans vardagsarbeteutrymmestort
traditioner förskolan. ocksåoch knyter till tidigare i Till viss del kan dean ses

pedagogiska insikter nåresultat och kulturlivets barn.strävanett attsom av
Verksamheterna och medvetenheten deras betydelse för barns utvecklingom
varierar mellan olika förskolor. vissa kommuner satsningarInom har kul-

fåtti förskolan organisatoriskt bedömninguttryck. En samlad estetiskatur av
förskolan förskolanverksamheters roll i och kulturbärare harsom genom-

förts.

609
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29 Skolan

Det finns samband mellan kultur och utbildning. genomgångnära Enett av
kulturens roll och ställning i grundskolan visar rad olika beslut åt-ochen

bådegärder inom utbildnings- kulturområdenaoch syftar till knytaattsom
varandradessa båda åtgärdernaBesluten och förhållan-närmare delsavser

det mellan kulturlivet och skolan, dels estetisk/praktiskade ställningämnenas
i skolan. Därutöver kultur integrerad del i hela arbetet i skolan.ses som en
Uttryck skolan kulturellt centrum våroch skolan viktigastesom som som

Ävenåterkommerkulturinstitution i utredningar och propositioner. skolans
centrala roll väcka intresse bland människor för kultur betonas.att unga

Läroplanema det främsta instrumentet förär skolan. Därut-staten att styra
har i varierande grad andra instrumentöver kursplaner, timplaner,använts:

statsbidragsvillkor, uppdrag till den statliga skoladministrationenprovsystem,
och inriktningen dess arbete, utbildning och fortbildning tidvislärare,av av
också produktion läromedel riktade satsningar försöksverksamhetsamtav
och utvecklingsarbete.

funnitsDet har stark tradition inom skolområdet central styrning.en av
Kommunaliseringen övergångenskolan och år från1991 statlig regel-av

målstymingstyrning till förändrathar skolområdet.roll Det lokalastatens
har stärkts, för lokal profilering ökat och riktadeansvaret utrymmet stats-

bidrag avskaffats. tidigareDen sektorsmyndigheten Skolöverstyrelsen er-
år 1991 Skolverket. En huvuduppgift för Skolverket blevsattes attav svara

för kontinuerlig utvärdering skolan. regionalaDen skoladministrationenen av
länsskolnämndema avvecklades.- -

utgångspunktviktigEn för insatser i skolan har varit barn och ungdomars
ojämlika kulturella villkor. Genom fågrundskolan kan alla barn tillgång till
kultur och möjligheter själva aktiva.att vara

29.1 Kulturpolitiskt motiverade insatser i skolan

målenDe årkulturpolitiska fastställdes 1974 behandlade inte särskiltsom
skolan. betonadesDäremot betydelsen skapande insatser föreget samtav
eftersatta dembland barn. Dessutom beslöts de kulturpolitiskaattgrupper,
målen samhällsområden,skulle gälla inom alla skolan.även

1 Persson 1994: Kulturen skolan. StudieE i för Kulturutredningen. 611
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Alltsedan mitten 1970-talet kulturpolitiska insatser förhar barn ochav
utanför skolan riksdagungdom i och betonats och regering. Allmänt kanav

rått enighet prioriterakonstateras det politisk bam och ungdom.att stor attom
Särskilt riktade insatser gjordes under 1980-talet, bl.a. satsningen Kultur

genomfördes Utbildningsdepartementet, Dans i skolani skolan som av av
Bildspråket KulturrådetKulturrådet och i skolan och Skolöverstyrelsenav

igångfilm skolan/skolbio drogs 1980-taletSatsning i undergemensamt.
vidare Filminstitutet.och drivs av

kulturinstitutionema har i varierande gradstatliga eller statsstöddaDe vänt
musikornrådenafria inom dans- och harsig till skolan. För teater-,grupper

målgrupp. tilldeladesvarit viktig mitten 1980-talet Riks-skolan Ien
förRiksutställningar och Riksteatern särskilda medel metodutveck-konserter,

avsåg insatser i skolan.ling som
möjligheter erbjudaviktig förutsättning för skolornasFria medel är atten

bådekulturupplevelser. Variationema mellan kommunernaeleverna är stora
valt använda dem.storleken medlen och vilketvad gäller sätt attman

Är kulturråd för barn- och ungdoms-Statens1989 utarbetade ett program
årsfram. 1993 budgetproposi-skolan lyftes särskilt Ikultur. Samspel med

treårigtKulturrådet i handlingsprogramregeringen i uppdragtionen att ettgav
rådetsmånga vidgaförslag uppslagkonkretisera de och attrapporter omsom

Åraktualiserat. 1994och remissyttrandena demdeltagandet i kulturlivet över
rådet för och ungdom bl.a.särskilt barnpublicerade kulturprogramett som

2skolan.behandlade kultur i

Läroplaner

från 62 och 69, betonasför grundskolan 1960-talet, Lgr LgrläroplanerI att
språk- vidgadräknefärdigheter ska skolangrundläggande ochjämte ge

värld. Estetisk/praktiska ochoch kulturenskännedom ämnennaturensom
framhålls utbildningen. Vissa möjlig-väsentliga inslag ifysisk fostran som

sådana erbjöds eleverna.till personliga valheter ämnenav
62. Estetisk fostran innebär lära ele-fostran centralt i LgrBegreppet är att

olika former konst, litteratur,uppfatta njuta det sköna iochatt somavverna
uttrycksmöjligheter ochfrigöra personligaderasmusik och attnatur samt

låta fantasi och skaparlust. Elevernasdem utloppolika sätt spontange
både skapande verksam-värdena uppodlasför de estetiskasinne genom egen

ordet fostrankvar,smakfostran. I Lgr 69 finns dettaochhet synsätt men
saknas.

för bl.a. föra in närsamhälletsintroducerade fritt valt arbete69Lgr att
också stimulera till förenings- ochi skolan. Skolan skakulturaktiviteter

kulturområdet.inomklubbverksarnhet

2 kulturråd. 1994.612 barn ungdom. StatensKulturprogram för och
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årSkolans inre arbete" presenterades fickBetänkandet 1974 och stor
betydelse för debatten hur skolan bättre skulle till dagens kravom anpassas

öka.3hur elevaktiviteterna och samarbetet i skolan skulle kunnaoch Be-
tänkandet innehöll förslag samlad skoldag skulle införas för möjlig-att attom

innehåll.varierat Allmän fritidsverksamhet skulle bedrivas igöra ett mer
anslutning till skolan. Decentralisering, ökat lokalt beslutsfattande och friare

ocksåingick i förslagen.resursanvändning
påverka pågickIdéerna i betänkandet kom arbete under andradetatt som

hälften 1970-talet med förbereda läroplan 80. Det mynnadeLgratt en nyav -
proposition för grundskolan bar rubriken Skolan kulturellti ettut en som -

centrum.4 Bl.a. betonades att

undervisningen i svenska, teckning, musik, slöjd ocht.ex. gym-genom-
insikter i olika uttryck för mänskliganastik alla elever grundläggande dege

stämningar erfarenheter förmedlas de olikakänslor, och som genom
konstartema,

i kontakt med olika kulturyttringar,alla skolan kan kommaelever genom-
ingåendeolika aktiviteterför intressestyrda tillval ellerinom änmerramen-

få sina intressen inom kultur-obligatoriska undervisningen utvecklai den
området.

målenkulturpolitiskaförverkliga de80 vilade förI Lgr attansvaret
har tillspeciellt hade dock deskolans alla Ett ämnenämnen. som upp-ansvar

kommunikationsförmåga,gift utveckla elevernas uttrycks- och t.ex.att sven-
idrott.ska, bild, musik slöjd och

och 80 innebar för-Sia-refonnen skolans inre arbete LgrLgr 69, en
för Pedagogiskt utvecklingsarbete,kultur i skolan alla elever.stärkning av

med dans- och musikklasserfortbildning och försöksverksamhet, bl.a. om
ytterligare förstärkningför kulturtillval, innebarökade möjligheter gene-en

också selektivt.rellt men
jäm-läroplanen 94 uttrycks kulturansvaretI den Lpo sättannatsenaste

Målfokus. riktlinjerbildningsuppgift i ochfört Lgr 80. Skolansmed sätts
genomgången grundskola harför varje elev efterskolan attatt ansvararanger
fåttförmåga ökat intresse delsin till kreativt skapande ochutvecklat attett ta

vårt förståelsekulturarv och förFörtrogenhet medsamhällets kulturutbud.av
målderas roll andra skakunskaper medier ochandra kulturer ärsamt somom

få och utveckla olikanås. vidare eleverna skaI läroplanen prövaattanges
harmonisk bildnings-känslor och stämningar. Enuttrycksformer, uppleva

Förmåga tillsåväl intellektuellt arbete.gång manuelltomfattar inslag av som
sig.till elevernaska tillägnaskapande hör deteget som

de övergri-utgår från ansvarsfördelning därLäroplanen staten angeren
förmålen för och kommunernaoch riktlinjerna verksamhetenpande svarar

3 UtredningenBetänkandeSkolans arbetsmiljö.SOU 1974:53: omav
SIA.skolans inre arbete

4 613kulturellt1978/79:l80: SkolanProp. centrum.ett-
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Målgenomförandet. riktlinjeroch för utbildningen i skollagen,som anges
läroplanen och kursplanerna ska konkretiseras i den lokala planeringen.

Timplaner

Under 1970- och 1980-talen skedde inga förändringar i timplanema förstörre
de praktiskt/estetiska tvåGenom omfördelning veckotimmarämnena. av

frånhögstadiet fria aktiviteter till svenska förstärktes litteraturens roll.
fria studievaletDet i Lgr 80 innebar möjligheter till skapande verksamhet

kontakteroch med kulturlivet temastudier, fria aktiviteter och lokalagenom
tillval. Lpo 94 skapas förI elevens val och för enskilda skolors val.utrymme

garanterade tiden för alla iDen elever bild, idrott och hälsa,ämnen som
musik, slöjd och historia minskats.har Kommunerna och enskildaäven

påverkamöjlighetskolor för kultur och "kulturämnen",att utrymmetges
vilket innebär timplanemas reducering tiden i praktiken inte slåbehöveratt av
igenom.

Utvecklingsarbetet Kultur skolani

årenUnder 1986-1991 Utbildningsdepartementet särskilda medel föravsatte
frågautvecklingsarbete i Kultur i skolan". En del projekt fastaett togom

någonverksamhet knuten till viss konstform, andra projekt över-var mer
omfattadegripande och verksamhet inom flera olika konstformer.

Arbetet leddes särskild arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementetav en
och involverade påtagligtlänsskolnämnderna. Satsningen fick ett gensvar
både i och utanför skolan. En styrka den starka kopplingen till enskildavar
rektorsområden eller skolenheter detoch samarbetet skola-kulturliv.nära
Även samarbetet mellan skolstyrelse och kulturnämnd ökade det iattgenom
bidragsvillkoren förutsattes beredning. En erfarenheterna frångemensam av

måste ingåsatsningen kulturarbete i den fasta planeringen i kommunenär att
såväloch ekonomi personal. En erfarenhet behovetavse som annan var av

samarbete/samrådfastare regionalt och lokalt.
frånslutrapporten iI Kultur skolan-projektet föreslogs att

lågstadiet,förskolans skapande verksamhet följs upp-
skapas för kulturfördjupning mellanstadiet,utrymme-

möjlighet till kulturtillval högstadiet skapas dubbelt tillval,genom-
fåreleverna alla stadier möjlighet arbeta med kultur inom föratt ramen-

temastudier,
innehållsamlad skolbamomsorg stimulerar till kulturverksam-ettges som-

het,
utvecklas.5olika former för kulturproñlering-

5614 Skolöverstyrelsen 1990: Kultur i skolan. Sö R 90:27.



Skolan

29.2 och utbudVanor

Det finns inga samlade uppgifter omfattningen kultur i skolan. Det ärom av
sannolikt skillnader mellan enskilda skolor och mellan olikaävenstora
klasser i skola. Enskilda skolors och lärarnas inställning är storsamma av
betydelse. Samband mellan upplevelser kultur i skolan och vad barn ochav

hand skulle behöva tydliga.ungdom gör görasegen
redovisasUtbud kultur i regel med avseende barn och ungdomav som

gårkategori. inte alltid skilja inriktningDet verksamhet med allmänatt uten
skolåldempå barn och ungdom i eller verksamhet särskilt inriktadärsom

skolan.
20 % det totala antalet besök 1993/94Drygt teaterinstitutionav avser

på ungdomsföreställningar.besök barn- och 1976/77 barn 15 %var av
ungdomsföreställningar. totalabesöken barn- och Medan det antalet besök

på barn- och ungdomsföreställ-ökade med 450 000 ökade antalet besök
70 000. Antalet uppsättningar för barn och ungdomningar med närmare

besökteökade under perioden liksom andelen ungdomar underteatersom
året.senaste

Riksteaterns utbud skolteaterföreställnigar har under perioden halverats.av
uppgifter för Riksutställningar och Rikskonserter inte möjligaMotsvarande är

fram.att
år avsåg förlänsmusikens 1992 konserter skola ochHälften konserterav

målgrupper.000 för dessaförskola. Sammanlagt drygt 5 konserter Detgavs
dåfrån 1976/77, konserternainnebär ökning med 1 000 konserter genom-en

för Regionmusikens verksamhet.fördes inom ramen
period minskat sitt utbudSymfoni- och kammarorkestrar har under samma

för med Antalet besök Orkestrar-konserter barn och ungdom 30 %.caav
däremot ökat med 20 samtidigt det totalaskolkonserter har % somnas ca
institutioner i oförändrat.antalet besök dessa det Attär närmaste

9-14-åringarnamusikevenemang/konsert har blivit vanligare bland mellan
åren tio procentenheter och1984 och 1992. Andelen har ökat med nästan

årsådanthälften gjorde besök under 1992.ett
9-14-åringarna året besökt museum/utställ-underAndelen senasteav som

frånåren 70 till drygt1984 och 1992 minskat drygt %ning har mellan
60 %.

Sammanfattande iakttagelser29.3

olikaformuleringar funnits med i styrandehar med varierandeKultur i skolan
Någon20-årsperioden. utvärderingsamladunder helastatliga dokument av
genomförts har tillutvärderingareffekterna har inte gjorts. De avgränsatssom

i skolan, vissasatsning Kultursatsningar 1980-talets ämnenvissa som 615
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arbete.6 Genomgåendekultur delaspekt skolanseller är attsom en av om-
inriktning verksamheten varierarfattning och och starkt kopplad tillärstortav

ambitioner och undervisningsmetoder, frånenskilda skolors och lärares stöd
tillgångenoch politisk ledning i till friaskolledning kommunen medel.samt

Även från målstyr-skolan förändrats regelstyming tillsättet att styraom
har regeringar fattat beslut riktade insatser. 1980-taletsning, stora sats-om

följs regeringsbeslut ining "Kultur i skolan enligt juni 1995ett av en ny
arbete strategi för isatsning innebär med kultur skolanatt ett tarsom en ny

satsning uppmärksammas skolansin början. I denna kultur-tre teman: som
kulturarbetet i undervisningen och de roll utvecklingmiljö, samtvuxnas av

möjligheter till likhetoch ungdomars uttryckssätt och skapande. Ibarns eget
särskild inomsatsningen 1980-talet leds arbetet arbetsgruppmed under av en

ändamåletregeringskansliet för disponerar särskilda medel. Det visarsom
tillmäter satsningar detta slag. Därutöverden politiska viktbl.a. man av

Kulturrådet Skolverket särskilda uppgifter för stärka kulturenstilldelas och att
ställning i skolan.

sällan behandlatsMusikskolorna och skolbiblioteken har mycket som en
satsningar kultur i skolan. Graden integration i skolansaktiv ipart av

bedömning problemskiftar. finns behov samladövriga arbete Det avav en
båda det gäller kultur i skolan.möjligheter för dessa verksamheteroch när

6616 Bilden skolan 1993Skolverket 1993: av



Vården30

vården30.1 Behovet kultur i uppmärksammasav

Landstingens kulturpolitiska relativt datum. Ettär sentengagemang av
genombrott skedde 1970-talet. samband med gjorde kultur-att man egna

också vården.utredningar har uppmärksammat kultur i Landstings-man
ocksåförbundets gånger vårdenkongresser har flera kultur i uppmärk-ägnat

År 1976 vissa församhet. riktlinjer sjukhusbibliotek och allmän kultur-gavs
på vårdinstitutioner. årsverksamhet uttalandeI 1981 kongress sägsett attav

sjukvårdhuvudman för hälso- och har naturligt för kulturklimatetett ansvar
vården.inom

ökande andelen äldre i befolkningen under och 1980-taletDen 1970- har
säkert bidragit till uppmärksamhet fästs behovet kulturverksamhetatt av

långvården.inom t.ex.
vården,omfattande utredning, Kultur i inleddesEn 1980 initiativ av

Kulturrådet och genomfördes i samverkan med Landstingsförbundet. Den
vårdensyftade ställning itill stärka kulturens analysera vilken in-att attsamt

riktning formerkulturverksamheten lämpligen borde ha och i vilka den borde
bedrivas. för utredningen och verksamhet sedan följdeInom den iramen som

mångalandstingens Erfarenheterna frånregi har positiva erfarenheter gjorts.
skriftenlårende inledande samlades i tre

vårdenKultur i har i ökad utsträckning blivit frågaprimärkommunalen
långvårdsverksamhetenefter fr.o.m.kommunerna 1992 övertagitatt genom

ÄDEL-reformen.den s.k. Men redan tidigare förekom viss kulturverksam-
het. Biblioteksservicen Boken kommer exempel detta.är ett

Folkbildningen spelar viktig roll i kulturverksamheten inom fören ramen
vården. Studieförbunden kulturprogram och studiecirkelverksam-arrangerar

vårdenshet för Ocksåbehov. länsmuseema har gjort vissa in-som anpassas
måttNågra omfattningen har emellertid inte möjligtvarit fram.satser. att

Inom landstingen har länge konstnärlig utsmyck-satsatman resurser
ning de byggnaderna den s.k. har tillämpatsenprocentsregeln därav egna -
liksom för det statliga byggandet. Dessa utsmyckningar har naturligtvis till

vårdendel kommit till del.stor
Projektet in HospitalArts startade inom för UNESCO:s verksamhetramen

år 1990. Landstingsförbundet utsågs UNESCO-rådetsvenska attav re-

1 vården.Kultur En exempelsamling. från Kulturrådeti Rapport 1983:5.
vården.Kultur Idéer och från Kulturrådeti synpunkter. Rapport 1983:6.
vården.Kultur Utgångspunkteni organisation, frånRapportresurser.

Kulturrådet 1983:7. 617
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ocksålandet. Efter 1992 kom Kommunförbundet imed projektetpresentera
ÅrÄDEL-reformen.följd 1991 Sverige värd för förstatill denav var

UNESCO-konferensen kring in Hospital. Sedan dess finnsArts svensken
Landstingsförbundetarbetsgrupp med för och Kommunför-representanter

Kulturrådet, Folkbildningsrådet och Svenskabundet kyrkan. Mansamt utger
låtitLandstingsförbundetnyhetsbrev och har under 1993bl.a. göraett en

vårdenomfattande litteraturinventering Kultur i för erbjudakunnatemat att
frågorna.samlat kunskapsunderlag till dem arbetar med Hösten 1994ett som

vården.anordnades nordisk konferens i Finland Kultur itematen

Från vardagskulturkulturevenemang till30.2

då vårdenårentidiga Kultur i först uppmärksammades hade kultur-Under de
perspektiv präglat arbetet vidgatverksarnheten inslag de med delta-somav

når vårdmiljökulturlivetöverhuvudtaget. i sjukhus- ellergande i Man annan
förstaslags människor. För del blir det kanske med kulturen,alla möteten

ikompensation och igenkännande avvikande miljö.för andra ett en annarsen
iaspekter fick relativtblevDetta stort utrymmesom resonemangen.

vårdenockså Kultur i innebar möjligheterInledningsvis betonades att att
konstområden.inom olika Kultur iarbetstillfällen för kulturarbetareskapa

i landetvården innebar arbetsmarknad hela skulle kunnarunt om somen
storstadsdominansen för kulturarbetare bröts. Man trycktemedverka till att

också effekterna arbetsmiljön för inomde trivselskapande personalen
något år.vården. aspekter har ned under Man har i olikaDessa tonats senare

vårdeni betydelsenskrifter Kultur tryckt atttemat snarare av se perso-
anhöriga viktiga stödfunktioner förnalen och till patienterna kultur-ettsom

vården.klimat inom hela
vårdmiljön mångakulturinslag i positivaUtvärderingar har pekat att ger

dåEstetisk konstnärlig användsmedicinska effekter. eller verksamhetrent
Påbehandlingen. flera sjukhus, och kanske speciellt inomled iettsom

vård, ianvänds musik, dans och konst integrerad delpsykiatrisk som en
behandlingsarbetet. nyligen presenterad avhandling visassjälva I t.ex. atten

äldrevårdengamla kvinnor inom kring konstbilder funge-samtal med mycket
statusocksåstimulans förbättrade deras medicinskarade som en som

anförts ibehandling emellertid inte huvudskäl deKultur är ett somsom
istället tryckt kulturens möjlighetutredningar gjorts. Man har att gesom

vården,valfrihet i övrigt oftaför viss inom är strängtutrymme somen
ocksåKulturen fungerarvalfrihet stärker självkänslan.regelstyrd. Denna som

individensjuka och det friska hos visslänk mellan det attgenom enen
upprätthållas. behandlartill det friska vardagslivet kan Konstenkontinuitet

2 Konstbildens betydelse vårdarbezet.618 1994: iWikström, B-M.
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ofta frågorexistentiella och har därigenom möjlighet ellertröstatt ge svar
svåra frågor patienten brottas med.som

vården såledesKultur i kan flera perspektiv. Kulturrådet skiljer i sinses ur
påutvärdering vårdenKultur i och Kultur vården.till vårdenMed Kultur i

rådet det gårmycket väl in kulturperspektiv vårdmiljöniatt att ettmenar
med hjälp den personalen. En litetpromenad, högläsning ellerav egna en

Småpratkaffestund med exempel detta.är Till det kommer naturligtvis
verksamhet inom sjukhusets struktur biblioteksservice, utsmyck-egen som
ning, arbetsterapi tillgångoch till massmedier. vårdenMed Kultur till menar
rådet kulturarbetare och studieförbund till hjälp för inom den dag-att tas att,

vårdenliga rutinen i utanför det Omvårdnadsprogrammet,nödvändigamen
tillföra inslag tydligare eller Bådaevenemangskaraktär. dessaav program-

inslag behövs, i väl avvägda proportioner patiententyper isätterav som
för vårddagama.kvalitet tillcentrum, att ge

Den ekonomiska redovisningen viss information satsningar påger om
vården frånKultur i landstingen medan däremot uppföljningar omfatt-av

sådana frånningen satsningar kommunerna saknas. Den uppgiftensenasteav
från frånlandstingen då nivån låg1992 på drygt miljonerär 50 kronor.

vårddagarUtslaget det totala antalet det knappt 2 kronormotsvarar per
ÄDEL-reformenvårdad och dag. Sedan infördes vårddagarhar antalet inom

vårdenden somatiska inom landstingen troligen minskat till följd det för-av
ändrade Vi emellertid inte i vilken utsträckning de ekonomiskaansvaret. vet

påverkatssatsningama till följd det förändrade huvudmannaskapet och inteav
heller vilken inriktning kulturverksamheten har.

30.3 Sammanfattande iakttagelser

råderDet enighet kultur dimension vår-inomärstor attom en av omsorgen
Mångaden. har visat kulturverksamhet därutöver har funktionrapporter att en

vårdarbetet.3i själva Kunskapernaäven hur kulturverksamheten inomom
vården fungerar i praktiken emellertid alltjämt ganska begränsad. Områdetär
har uppmärksammats tämligen företeelser arbetsterapi,ävensent om som
sjukhusbibliotek underhållningsinslagoch uppmuntrande långhar traditionen

sjukvården.inom frånExempelvis saknas uppgifter såväl folkbildningen som
kulturinstitutionerna i vilken utsträckning genomför aktiviteter förom man
eller tillsammans sjukvården.med Sedan äldrevårdenför överförtsansvaret

villkorenförtill kommunerna har vårdademycket förändratsstoren grupp -
de långtidsvårdadehem- och äldre klinikfárdiga fortfarandeär isom men
behov Bilden kulturverksamheten vård-och vardagskulturen iomsorg.av av

3 Se Kultur frånhälsa. Rapport nordisk konferens. Publika-t.ex. ger en
tioner Finlands Unesco-kommission 61970. Helsingfors 1994.av no
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tanke de förändringardelvis splittrad. Medhittills ochmiljön är somvag
struktur i samverkanområdet fortfarande söker sinkanägt anta attmanrum

huvudmännen.mellan de nya

620
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Några bakgrundsfakta31.1

gåreller handikapp intefunktionshinderNågon exakt definition att ge,av
från svenska folkets lev-SCB-undersökningenuppskattningarenligt ommen

årmiljon människor 16 och äldrenadsförhållanden det 1,5ULFär närmare
rörelsefunktion vilkethörsel ellerde har nedsattbedömersjälva att syn,som

SverigeÅ detta kommer andra funk-i Tilldedrygt 20 %motsvarar vuxnaav
allergier, afasi, diabetes, hjärt-handikapp,psykiskationsnedsättningar som

funktionshindrade troligenvilketlungsjukdomareller gör att gruppen
befolkningen.och 25 %mellan 20 %omfattar av

40-tal riksförbund tillsarn-organiserade ifunktionshindradeDe är ett som
handi-Litet drygt fjärdedel000 medlemmar.420ansluter än avenmermans

åren,20 andra organi-tillkommit under dekapporganisationema har senaste
Riksförbund,Synskadadesförbundet,likhet med det äldstaisationer har, en

lång historia.
framgår hörselskadadefrån 1989SCB/ULFsammanställning ärattAv en

handikappgruppen också antalet hörselskadadeTendensen ärden attstörsta
räknar medäldre i samhället. Manökat antalföljd bl.a.ökar attettavsom en

hörselskadade och 12 %eller700 000 döva närmarefinnsdet närmare att av
sådessa har 55 000tillhör Avbefolkningenden personercagruppen.vuxna

teknik, tolk eller andrahjälphörselnedsättning de behöversvår att av
det 10 000kommunikationssätt. Inomalternativa är personergruppen ca

blivit helt döva iharytterligare 4 000barndomsdöva ochär personersom
barndomsdöva i regel hardesärskiltålder. börDet attnoterasvuxen

modersmål fattade 1981 beslutoch riksdagenteckenspråk sitt attomsom
utbildningsspråk för döva.teckenspråk ställninghar som

till 600 000rörelsehindrade uppskattasdeDärnäst ärstörsta casomgrupp
svåra funktionsnedsättningar. Den tredjehälften harknapptpersoner varav

1980-talet bestodi slutetallergiker närmareärstörsta avsomgruppen
miljoner landets in-2Andra källor närmare500 000 att avangerpersoner.

någon allergi.formvånare besväras avav
Övriga i regel mellanuppskattningarnaenligtomfattarhandikappgrupper

16-84 har ned-000100Drygtoch 300 000000100 personerpersoner.
funktionsnedsättning de saknarså svårdessa har10 000och attsatt avsyn

1 ULF 1990/91.hos SCBbeställda kömingarsekretariatetsEnligt ur
2 i serien Levnads-1975-1989. 74Handikappade Rapport1989:SCB nr

621Centralbyrån.Statistiskaförhållanden.
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ledsyn. långtEn del, fråni alla, synskadade läser punktskrift. Majori-men
får information i form kassett eller talbok. Knapptteten 1 500 ärav personer

dövblinda. Vissa har eller hörselrester medan andra helt beroendeärsyn av
personlig teckentolk med handtolkning för sin kommunikation.en

svårareCa 35 000 har psykisk utvecklingsstörning fåroch stöd av sam-
hållet.

Jämför ovanstående data frånmed uppgifter mitten 1970-talet frn-man av
många ökande antal äldre i samhälletatt tenderartrotsner man av grupperna

minska, med tydligt undantag för de hörselskadade ochatt döva.ett

31.2 Kulturverksamhet för funktionshindrade

Målet med handikappolitiken uppnå full delaktighet och jämlikhetär för deatt
funktionshindrade. års1988 handikapputredning uttolkar detta kulturens
områden människor med funktionshinder ska tillgångha tillattsom samma
kultur andra och åtgärdersärskilda måste vidtas för pådemattsom som
grund funktionshinder frånutestängda viss kulturell verksamhet.ärav

Då års1974 kulturpolitiska beslut fattades fanns inte måldessa for-ännu
två årmulerade, bara presenterades utredning funktions-men senare en om
villkor.3hindrades kulturella Där pekas kulturpolitiken inte egentligenatt

funktionshindradesmålbehöver ytterligare för tillgodose de behov efter-att
åttade målenkulturpolitiska i sig kan läggas långtgåendetill grund försom

krav insatser från det offentligas sida.
gångna åren ocksåDe 20 har förbättringar skett flertal punkter för deett

funktionshindrade, långt ifrån alla ambitioner har kunnat förverkligas.men
Vad gjorts främst insatser biblioteks-är och medieområdena.som

Med statliga medel stöds produktionen lättlästa böcker och utgårstödav
också till översättning talboks-litteratur till eller punktskriftsforrn. Det ut-av
går också stöd till produktion kassettidningar och taltidningsversionerav av
flera dagstidningar marknaden, också till lättläst nyhetsinforrnationmen

tidningen 8 SIDOR". För döva produceras, med statligt stöd, tecken-genom
tolkade videogram och finns såväldet inläsningstjänst utskriftstjänst försom

tillgodose synskadades behov. Den kulturinstitutionen för funk-att största
tionshindrade Tal- och punktskriftsbiblioteket fungerar låne-är densom som
central dit folkbiblioteken kan vända sig för tillgodose synskadades ochatt
afatikers litteraturbehov.

Radio och television ocksåhar gjorts tillgängliga under de 20senastemer
åren. Redan tidigt 1970-talet infördes textade repriser vissa svenska tv-av

Sedan fåttintroducerats och allmän spridning i landet skertext-tvprogram.
mycket textning osynlig för normalhörande eftersom den ligger påplacerad

3622 SOU 1976:20: Kultur åt alla. Betänkande Handikapputredningen.av



Funktionshindrade

självklarhettill svenska i dagtext-tv-sidorna. Text-tv-stöd är ävenprogram en
Teckentolkade nyheter sänds i varjeomfattningen ständigt diskuteras. tvom

också Rapportsändningarmed s.k. direkttextning ivardag. Man arbetar av
många årdirektkommentering vissa SedanTV2 textad sportprogram.samt av

pågår också för text-tv-sättningen användbarutvecklingsverksamhet göraatt
syntetisktockså synskadade reproducera tal ellerför textenattgenom som

behållningen för synskadade tv-utbudet.punktskrift. skulle kunna ökaDet av
såväl teckenspråkkurser iUtbildningsradion har i presenterat etttv som

förståndshandikappade. ocksåhar gjortprogramutbud för Mansärskilt sär-
handikapp i form läs-för människor med doltskilda insatser stor avgruppen

skrivsvårigheter.och
översik-för synskadade och regelbundethar viktig rollRadion man geren

ocksåradion finnsprogramläsning. Iprogramutbudet sär-ettter genomav
på svenska för framför allt för-vardagar lättskilt nyhetsprogram avsett

iståndshandikappade.
omfattande insatser studieförbundendet lokala kulturlivetInom görs av

för olika funk-studiecirklar och kulturprogram grupper avsom arrangerar
Studieförbundet Vuxenskolan ochtionshindrade. Den ärstörsta arrangören

dockför funktionshindrade harAntalet kulturprogramABF.därnäst störst är
åren. för denna25 kulturprogrammende Ca %minskat kraftigt senaste av

förklaringen ligger imålgrupp försvunnit mellan 1989 och 1992. Störstahar
verksamhet inom ABF.neddragning denna slagskraftig aven

också studiecirklar för funktionshindrade. Av cirkel-förekommerDet
framgår Vidare anordnasinte hur den verksamhetenstatistiken dock stor

teckenspråk, indirekt hörselskadadevilket direkt eller kommerstudiecirklar i
år registrerade vilket13 000 deltagandedöva till del. Drygtoch ärper

år.varjebefinner sig i utbildning Dettabetyder 10 000 äratt enpersonerca
slutet 1970-talet.ökning sedan av

finns 1980 specialensemble, Tyst Teater,Riksteatern sedanInom somen
utbudet tillgängligt fördöva. Förför hörselskadade och ävenspelar göraatt

ocksåår försöktextmaskin. finnsanvänder Sedanhörande ett ut-enman
påskådespelare Stockholm vilketvid Teaterhögskolan iförbildning döva

hörselhandikapppadeför bättrelång leda till behovensikt kan att teaterav
tillgodoses.

eller till-taktila utställningararbetat medVissa har permanentmuseer -
medhuvudsakligen arbetarför synhandikappadefälligt man annarsmen-

låtitKulturrådet harbefintliga utställningar.specialvisningar göra enav
fråga tillgänglighetoch konsthallar iurvalspecialstudie ett ommuseeravav

funktionshinder Såväl till museilokaler-tillgänglighetenmedför människor
också inventerat i vilkenbedömts. harutställningarna har Manälvana som

handikappfrågor och/eller erfaren-har kontaktpersoner iutsträckning museet

4 623från konsult, 1995.Opublicerad OrestedtPM
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het funktionshinder anställd personal med funktionshinder.av genom egen
Resultatet visar inte överraskande äldre lokaler i svårtillgäng-regel äratt mer
liga Uppskattningsvis bara tredjeän ellerär konsthallvartnyare. museum
fysiskt tillgänglig. ocksåMan konstaterar själva utställningsmedietatt är
outvecklat vad gäller särskild anpassning för funktionshindrade som syn-
skadade. Utredaren pekar positivt samband finnaskan mellan allmänatt ett

påtillgänglighet och har personal med funktions-museerna om man egen
Vidarehinder. visar goda exempel bör spridas till andra iman som museer

landet.
tydligtFörutom dessa riktade insatser för synskadade, döva, hörsel-

skadade och rörelsehindrade har betydande förbättring skett vad gälleren
fysisk tillgänglighet och bekvämlighet i olika kulturlokaler. Den plan- ochnya

på långbygglagen ställer krav sikt kommer ytterligare förbättraattsom
återstårbekvämligheten, mycket i äldre lokaler.ännu göra Det ärattmen

också så informationen tillgänglighet eller service i form teleslingor,att om av
textmaskiner fortfarande kan lämna hel del övrigt önska enligtattm.m. en

från handikappråd.nedlagda Statensrapporter numera

31.3 Kulturaktiviteter bland funktionshindrade

låtitVid tillfällen har SCB specialanalysera kulturaktiviteter bland funk-tre
tionshindrade inom för sina undersökningar levnadsförhållandenramen om
ULF.5 låtitKulturutredningens sekretariat dessutomhar beställa egenen

års fåranalys 1990/91 data. I SCB-ULF intervjupersonerna själva bedömaav
värderingsin hälsa och sina eventuella funktionshinder. Enligt dengöra en av

analysen det 15 allabeställda % intervjuade upplever de harär attav som
rörelseförmåganedsatt och procentenheter den detattsex av gruppen uppger

någonleder till form rörelsehinder medan procentenheter detre attav menar
svårthar rörelsehinder. % de intervjuade1 de har nedsattattav uppger syn

och hörseln10 % nedsatt. Analysen visar olika graderär rörel-att att av
ålder.sehinder klart samvarierar med ökande Samma tendens fast svagare

också åldersgruppenfinns för hörselhandikapp. Mer 60 år% 65 ochän av
funktionshindrenäldre sig ha minst nedsatt nedsatt hörselettuppger av syn,

rörelseförmåga. åldersgruppen årnedsatteller För 45-64 motsvarande
45-årsåldernandel knappt 25 % och bland till bara 5 %personer upp av

åldersgruppen.
Bearbetningen visar ungefär hälften med funktions-att ettav personer

pensionsåldemhinder under och knappt 20 % eller i medel-är är unga yngre
åldern. med flera funktionshinderI däremot andelen be-äldreärgruppen

fyra flera funktionshinder årtydande. Tre med 65 ochär överpersonerav
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funktions-medvarierar detår. Naturligtvis455 % änmindre ärän yngre
svårigheter deltaaktiviteter harvilka attkaraktärhindrets man

ingetfunktionshindermed är överras-förhåller sig detta sättdetAtt
jämföra kul-problemkansamtidigt detbetyder attdetkande, att varamen

Åldersfaktorn,funktionshinder.ochmedmellanturaktiviteter utangrupper
därför delatgenomslag. Vi harfår kraftigtaktivitetenpåverkarockså ettsom

de in-samtidigtfunktionshindergradenefterintervjupersonerna somavupp
kulturellarespektivejämförtdärefterVi haråldersgrupper.idelats gruppstre

funktionshinder.befolkningenåldersgrupp imotsvarandemed utanaktivitet
kankulturvanorfunktionshindradesde attSCB-materialetI man seom

denutställningellerbesökare samtliksombiobesökare,andelen museum
nivå underungefärliggernågot instrumentspelarsjälva sammasomgrupp

boklä-biblioteksbesökare ochandelen ävenmedan1976-1991,periodenhela
rörelsehindradeandell970-talet. Densedankraftigtökathar gruppenavsare

aning.minskathar däremotloppetunderbesökt ett enteater avsom
funktionsned-år med16-44åldersgruppeni denPersoner enyngre

kultur-jämnåriga i 6 14funktionshindradefrån ickesigskiljersättning av
aktivfMan pågår bio,sällanmindreområdenPå fyra äraktiviteter. merman

också biblioteketbesökerkonstutställningar ochrespektivekonsert mer
funktionshindermedgällertvå aktiviteterna ettattsällan. För personerav

dikter.dagbok ellerskrivai ochsjunga körnämligengrad,ideltar högre att
detfunktionshinderoch närmedmellanskillnaden utanStörst är grupperna

varitfunktionsnedsättningarMedan 74 %biobesök. utangäller personerav
medbland58 %åldersgruppen det bara ettaktuella ärpå i denbio personer

funktionshinder i dettaärflerhar änDenfunktionshinder. ettgrupp som
redovisas.åldersspann för liten att

skillnaderungefärår detmedelålders 45-64 är typI avsammagruppen
ellerharfunktionshindrade. Deoch ickefunktionshindrade ettmellan som

konst-bio, konsert,utsträckninggår mindreifunktionshinder teater,flera
nivånaktiviteter liggersamtliga dessaFörandraellerutställningar museer.

den50 medanoch %mellan 40 %funktionshindradebland ickeaktiva
medelålders medföraktiviteterdessa ettoch 33 %22mellanvarierar

Även ibibliotekbesökerolikaläsvanomafunktionshinder. är att mangenom
tid-ochböckerandel läsareockså lägreharochutsträckningmindre aven

Skill-mellandock inteskiljer sigVeckotidningsläsningenskrifter. grupperna.
funktionshinder itvå flera ärrespektive ellermedmellannaden ettpersoner

bokläsningkonsertbesök ochbiobesök,små. Undantagregel är perso-som
mindre utsträck-sig inaturligtfunktionshinder, ägnarmed flera nog,ner

också utsträckningmindreifunktionshinder läserfleramedning. Personer
funktionsnedsättning. Däremotharde baratidskrifteroch änböcker ensom

veckotidningsläsning.beträffarvadskillnaderdet ingaär
kulturaktivite-mångaharålderspensionäremaäldstaallraDen gruppen,

lågaeller Denfunktionsnedsättningarde harlåg aktivitet oavsettter om
625
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andelen aktiva ytterligare hänsyn tillaccentueras funktionsnedsättningarom
Medan 37 % pensionärertas. funktionshinder påvaritutanav detteater

året andelen 20 blandär % demsenaste med funktionshinder ochett bara
15 % bland med flera hinder. Det 47 % ickeär funktions-personer av
hindrade äldre varit biblioteket bara 33 %som medmen ca av personer
funktionshinder.

För funktionshindren nedsatt hörsel och nedsatt rörelseförmåga har
materialet hos SCB tillåtit analys kulturaktiviteter fören separat tresamma
åldersintervall Antalet med nedsatt eller medsom ovan. utpräg-personer syn
lat rörelsehinder fåför förär åldersdifferentieradegöra motsvarandeatt
analys.

Vi kan konstatera år16-44 med nedsattatt rörelse-yngre personer
förmåga lika aktiva jämnårigaär sina i antal egenaktiviteter kultur-ettsom
området. Det gäller instrument,spela sjunga i kör,att teckna måla,eller
skriva dagbok läsa böcker eller veckotidningar.samt Däremot har personer
med nedsatt rörelseförmåga lägre årligaandel besökare på konst-teater,

eller andra bibliotek och i viss mån lägre deltagande imuseum museum,
studiecirkel. besökFör bio skillnadenär mycket 74 % destor av som-
har full rörelseförmåga har varit bio året bara 45 % densenaste mot av
funktionshindrade De begränsade skillnaderna i aktivitetsnivå bestårgruppen.

åldersgrupper.i äldreäven medelåldersFör den tenderar dock skill-gruppen
naden mycket också för besökatt Hälftenstor alla 45-64-vara teater. av
åringar rörelsehinder har varit året,utan detteater barasenaste men

20 % de har nedsatt rörelseförmåga. Liksom alla pensionärerca av som är
mindrede med nedsatt rörelseförmåga åldersgrupper.aktiva än Det äryngre

dock motsvarande skillnader mellan i åldrar.andra Störst ärgrupperna som
skillnaden för besök konstmuseum och deltagandeteater, i studiecirkel.

Personer med nedsatt hörsel går i år i utsträckningstörre bio änunga
med nedsatt rörelseförmåga, har inte aktivitetsnivågruppen men man samma

jämnåriga funktionsnedsättning. Man besöker ocksåutan bibliotek isom
mindre utsträckning jänmåriga,andra iän övrigt kulturaktivitetsnivånärmen

Äventämligen lika. i den medelålders åldersgruppen förekommer ungefär
skillnader för med nedsatt rörelseförrnåga, densamma som personer men

nedsatta hörseln tycks inte i utsträckning hindra från deltagandesamma som
den nedsatta rörelseförmågan. De pensionerade med nedsattpersonerna
hörsel har ungefär jämnårigasinamönster med nedsatt rörelse-samma som
förrnåga, dvs. viss minskad aktivitetsnivå. finnsDet givetvis variationen stor
i graden funktionsnedsättning i allaav grupper.
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iakttagelserSammanfattande31.4

hindren kanslag,olikafunktionshinderMånga människor har varamenav
går därför intesin karaktär. Detvarierande tillmycket attolika och segrava

behov ochlikartademedfunktionshindrade vanor.gruppsom en
förmånga åtgärder vidtagitsharkulturpolitik infördesårs att1974Sedan

funktionshindrade,delaktighet förtillmöjligheternaförbättra stora avgrupper
överbryggas.skafunktionshindrenåterstårmycket göraatt ommen

framgår också tydligt ak-funktionshindrades kulturvanor attstudierAv av
de i självaemellertidkan änlägre. De störretivitetsnivån väsentligt utär se

tillhänsynintestatistikdenmycket tarpresenterasverket är att somavgenom
funktionshinder.med olikastarktsamvarieraråldern, faktorär somensom

ingående informationså ärfinnainte kunnatviEn vanornaomsomgrupp
insats,härStudieförbundenutvecklingsstörda. gör storpsykisktdebland en

omfattarbeskrivning. Gruppennågon tydligfångasvårt den idet är attmen
inteDärförstatistikurval.traditionella ärnås medinteoch00035 personerca

psykiska funk-medblandaktivitetenkulturelladenmycket känt personerom
undersökning.sådan särskildbehovfinnstionsnedsättningar. Det enav
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minoriteterspråkligaochEtniska32

och densamiskadenspråkliga minoritetertvå inhemskafinnsSvergieI -
tomedalsñnska.

specielltgällerzigenska,tomedalsñnska, ettävenochsamiskaFör men
dessaanledningmedi skolanhemspråksundervisningen attförregelverk av

medbegränsningengällerBl.a.landet.ursprungliga i attspråk betraktas som
erbjudaskakommunernaförvillkorfem,minst att un-elevgrupper som

fåkanvidaregällertomedalsñnska attFör un-dervisning, borttagen. manär
talas i hemmet.språket intedervisning även om

så tillinförtshemspråksundervisningenibegränsningFrån 1994/95 har en
årskurs Förskolansinomdennaerbjuds t.0.m.normaltelevervida ramatt

emellertidgällerfinsktalandeför övrigaochländerna,från nordiskadeelever
undererbjudsfinskahemspråksundervisning ivarförbegränsninginte denna

gymnasieskolanJskoltidenhela även-
förstsvenskartillförtsSverigeframåt haroch1940-taletFrån genomnya

ocharbetskraftsinvandringomfattandesedermerailyktinginvandring, en -
ochetniskadessaAllaflyktinginvandring.återdecennierunder senare -

debetyderlandet. Deti attbosattai dagfinnsminoriteter runtspråkliga om
i kommu-skerinvandrargruppemaolikaför de utehuvudsakliga insatserna

förinsatsergjortbörjan1970-talets attsedanharMånga kommunernerna.
arrangemangmångkulturellaellerkulturutövninginvandrarnasstödjabl.a.

detkommunala insatserna är,dehuruppgifteringa stora menfinnsDet om
invandrar-tillinsatsernastatligadeöverstigerdeanledningfinns attantaatt

insatserDeockså landstingen.invandrareför görsinsatserVissakultur. av
kultur-statligadetdelentillhandlarkapitel störstadettabeskrivs i omsom

stödet.
rninoritets-ochutgått invandrar-tillbidraghar1960-taletmittenSedan av

Årprojektverksamhet.tillendastutgick bidragInledningsvisorganisationer.
Invandrarutredningensmedenlighetiemellertid riksdagen,beslutade1976

in-skulleriksorganisationerinvandrarnastillanslagsärskiltförslag, ettatt
vilketmiljoner kronor1,8 motsvararåret tillförstauppgickStödeträttas.

uppgick1993/94Budgetåretpenningvärde.dagensikronor6 miljonerdrygt
Årinvandrarverk.StatensfördelasStödetkronor.miljonertill 14,1stödet av

invandrarorganisationer. Iåtta olikasammanlagttillstödutgick1975/76

1 Sverige.ställning ispråketsFinska1994/95:1Rskr.
mångfalden ikulturelladenoch2 Kulturpolitiken1994:SLundström 629Kulturutredningen.Studie förSverige.
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mitten 1980-talet hade antalet organisationerav vuxit till 21 och i dag utgår
stöd till sammanlagt 31 invandrarorganisationer.

32.1 Den samiska befolkningen

Enligt beräkningar finns det mellan 00015 och 20 000 i denpersoner
samiska befolkningen 2 500 upprätthåller den traditionellavarav ca samiska
rennäringen.

Samema tillerkänns i egenskap ursprunglig befolkning i sitt landav eget
särställning språkligaandra minoriteter.gentemoten I propositionen 1976/77
insatser för uttalas denna särställningom såvälatt gällersamerna gentemot

majoritetsbefolkningen andra rninoritetsgrupper,mot varför detsom är natur-
ligt andra bedömningaratt tillämpas för minoriteterför andraänsamerna
Man betecknar detta positiv sirbehandling.

Ett särskilt anslag för samisk kultur infördes 1977 och omfattade inled-
ningsvis drygt l miljon kronor, vilket i års1993 penningvärde motsvarar

3,5 miljonernärmare kronor.
Då efter årtio i utredningen Samisk Kultur analyserademan den samman-

bilden stödet tilltagna kunde konstatera anslagensav real-samerna attman
urholkatsflvärde Man konstaterade vidare i jämförelse med hanteringenatt av

stöd till i Norge hade de svenska anslagen tyngdpunktsamer i närings-en
politiska stödåtgärder, medan de norska har uttalad kulturpolitisken mer
tyngdpunkt. Eftersom de svenska stöden för samisk kultur svåröver-var
skådliga samlades de till anslagspost och det samiska in-er. gemensam
flytandet såstärktes prioriteringaratt kunde slå igenomSamernasegna genom

medelsfördelningenatt överlämnades till Samefondens Kulturdelegation. I
budgetpropositionen 1989/91 föreslogs ökning anslaget till samisken av
kultur för kompensera den nämndaatt urholkningen också förovan attmen
stödja framför sådanaallt projekt kunde språket.5stärka det samiskasom
Vidare föreslogs medel skulle i årsatt 1990 forskningspolitiskaavsättas
proposition för nå bättre kunskapsunderlagatt ett beträffande det samiska
språkets situation bosättnings- och yrkesmönster.samt Samernas

Fr.o.m. 1990/91 höjdes anslaget med ytterligare 2,5 miljoner kronor bl.a.
för tillmötesgå efterfrågan samiskatt uppgårI dag anslagetteater. till 10,5
miljoner Frånkronor. 1994/95 särskildaär även forskningsmedel inkluderade
i anslaget.

3 Prop. 1976/77:80: Om inszaserför samerna.
4 Ds 1989:38: Samisk kultur.
5630 Prop. 1989/90:100.



språkligaEtniska och minoriteter

statlig myndighetsärskild1992/93 föreslogsproposition attI enen -
inleddeinrättas.6 verksamhet densinSametingetskulleSametinget -

Kulturdelega-från Samefondensuppgiftenbl.a.ochjanuari 1994 övertogl
kulturanslaget.samiskamedel detfördelation att ur

ocksåharfolkvaltsjälvständigtfungerarSametinget ett menorgan,som
Sametinget harkultur.samisklevandeförverkauppgiftmyndighets att en

också innefattar sarnis-kulturbegreppdettaperspektivvidgatdock somett
medverka iockså möjlighetharvarför tinget attnäringsverksamheter,ka

styrelsesinvardagen äveniSametingetsamhällsplaneringen. representeras av
bestårTingeti plenum.tingetligger hosformelltbeslutsrätten avom

ordförandepresidiumledsoch utsesledamötersammanlagt 31 ett avvarsav
blandvalLedamöternafrån Sametinget. utsesförslagefterregeringen genom

1993. I ochförsommarenhöllsförsta valetDetbefolkningen.samiskaden
dimensiondefinitionentillfördesSametingetbeslutmed nysame enavom

5 000drygtfinnsröstlängdenSametinget. Itillröstlängden samertillknuten
upptagna.

kulturområdet omfattarstödfonnemaochbidragssystemenallmännaDe
sigvisade det1987/88genomfördesanalysVidkultur.också samisk somen

och Konst-FörfattarfondenKulturrådet,frånprojektstödetsamladedetatt
samefonden.ibeloppetnärsnämnden översteg

samverkanharkulturensamiskadenrörandeförtsI somresonemang
underhålla ochmedArbetetofta betonats. attiländernaimellan norrsamer

finska,för degenomförasborde gemensamtkulturarvetsamiskautveckla det
också med desamverkanieventuelltsvenska samerochnorska samerna,

existerarutvecklingsådanförSamarbetsformerKolahalvön.finns ensom
för detinsatserfåSamtidigt harSametinget.förinom gemensammaramen

praktiken.igenomförtsfolketsamiska
önskemål för-framförtssjälva harorganisationernaFrån samiskade om
satsningarmöjliggöraförbl.a.anslag,nuvarande att enstärkning av

dokumentationsameslöjden,utvecklingsamiskför avnationalscen teater, av
utvecklinginformationscentrum,samisktutveckling avmusik,samisk ettav

konstsam-samiskuppbyggnadenbiblioteksverksamheten,samiskaden av en
också uttaladestarktfinnsmassmedier. Detsamiskautvecklingling samt av
traditionella kultur-deflerakonsulenttjänstersamiskaönskemål avom

områdena.
existerarkulturutbudetsamiskadetutnyttjandetuppgifterNågra avom

denSamtidigtstudie. ärsådangenomföramöjligtbordeDet attinte. envara
minstden ärinominternt utanintressebaraintekulturensamiska gruppenav

samhället.svenskai detandrasprida tillviktiglika att

6316 kultursamiskochSamerna1992/93:32:Prop. m.m.
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32.2 Den finsktalande befolkningen

Den finska invandrargruppen denär största enskilda invandrargruppen i
landet, finska också inhemskt språk.är Det har talatsett finskamen i Sverige
under flera hundra år eftersom landets gånggränser inkluderadeävenen nu-
varande Finland och inflyttning finska "nybyggare skedde i olika delarav av
det nuvarande svenska inlandet långunder tid.

32.2. 1 Tornedalingar

Då Finland frånskildes Sverige i samband med fredsöverenskommelsen
1809 kom dras språkligtgränsen enhetligt områdeatt ett varsin sidagenom

Tome älv. Uppskattningar från 1970-talet vid handen det finnsav attger ca
30 000 i Sverige kan betraktas tomedalingar. Dåpersoner som som ettavses

språkligtvidare kulturellt tomedalsbegrepp inkluderarsom personer uppvux-
Övertorneåområdeti Haparanda, och Pajala kommuner Karesuandona samt

och Jukkasjärvi i Kiruna kommun har finskspråkig bakgrund.som
Finsk hemspråksundervisning infördes först försöksverksamhet isom

Tornedalen, med permanentades 1977/78. Sedan 1984/85 har hemspråks-
undervisning drivits med särskilt pedagogiskt utvecklingsstöd med tonvikt
Tornedalsfinskan. Sedan 1987 finns samarbetsavtal tillåter tvåspråkigett som
undervisning i grundskolan i Haparanda i samverkan med Torneå stad. Ett
försök inleddes pågick1989 och läsåret 1994/95.t.o.m.

Vid lärarhögskolan i Luleå utbildas lärare i samiska och tornedalsñnska
Överkalixoch Tornedalens folkhögskola i har utvecklat viss inriktning mot

tomedalsk kultur och driver särskild nordkalottlinje. I Kangofors i Pajalaen
finns sedan höstterminen 1993 utbildning i kultur- och ekologiskolaen som

årskursomfattar 1-9 med tomedalsfinskan obligatoriskt ämne.som
De svenska tomedalingarna har sedan 1981 organisation, Svenskaen egen

Tornedalingars Riksförbund Tornionlaaksolaiset, arbetar för till-attsom-
tornedalingars språkligavarata och kulturella intressen. Organisa-gruppen

tionen religiöst och partipolitisktär obunden. Förbundet har 3 000 med-
tvålemmar och lokalavdelningar, i Kiruna och i Stockholm. Manen uten ger

tidning fyramed år sedan 1982. Förbundet ocksåordnaren egen nummer per
Årseminarier, kurser, musikfestivaler och lägerskolor. 1988 bildades Stiftel-

Tornedalsakademien har till uppgift förvalta det lokala kultur-sen attsom
arvet.

Tornedalingama uppbär kulturstöd via de reguljära bidragsmöjligheter som
finns kulturråd.hos Statens Man har beviljats kulturtidskriftsstöd littera-och
turstöd. finns ocksåDet särskilt biblioteksbidrag. Projektbidragett har läm-

till inspelning tornedalska visor ochnats i Pajala uppbärteatergruppav en
amatörteaterstöd. Ett lexikon för tomedalsñnska uttryck har vidare produce-632
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innehåller tomedalska 0rd tillavledningoffentliga bidrag. Detmedrats av
tvåspråkiga Haparanda-presstödet tillViabåde rikssvenska.riksfinska och

nyhetsförmedling.tornedalsfinskstöd tillbladet lämnas en
fin-bästdelade hurspråkforskningen meningarnaInom är man gagnarom

språktomedalskt ellermedfortbestånd Tornedaleniskans ett eget genom-
åt-dockdialekten. Manstandardfinsk riktningutveckling attmenaravav en

påverkat språksituationenskolområdet hartornedalsfinskangärderna för
på år snabbt och liggerökatharHemspråksundervisningenpositivt. senare

nivå.kvar högen

Övriga finsktalande23 2 2 ..
finsktalande iTornedalenbefolkningen ifinsktalande ärdenTill skillnad mot

rninori-nationellinvandrargrupperbetraktalandetandra delar utanatt somav
länge i landetsvenskantalats likafinskantillMed hänsyn att somtetsstatus.

framför allt efter-särställning. Genomspråket dettafinskadet trots enges
invandrarefrån finskaFinland komarbetskraftsinvandringkrigstidens stora

idenfinska invandrargruppen sär-ärlandet. Denockså helaspridas överatt
vårt finskt med-i land har250 000i landet. Närmareklass största personer

finsktalandeTill detta kommeri Finland.föddaellerborgarskap är grupper
ändå behållit finskaninvandraregenerationensförstainte utgör sommensom

ocksåSverige talarfinsktalande imajoritetenmodersmål. Den storasom
svenska.

språknämnd.harspråk, svenska,endadetFinskan är utom egenensom
tillvalfinskaförekomhemspråksrefonnen 1970-taletinnanRedan som

finska talades.därhögstadiet orter
låg- mellanstadiet i syfteochförekommeri finska attHemspråksklasser

000 eleversvenskspråkiga högstadiet. 4klasserikunna deltaeleverna ska
högstadieundervisning före-Tvåspråkigsådan utbildning.i1990/91deltog

erbjudasfinska kunnajuli 1995 kommerockså. den lFr.o.m. attkommer
språkets istärka finskaytterligareB-språk grundskolan. För statusi attsom

i finskautformarSkolverketföreslagitregeringen ettSverige har att somprov
universitetsnivå.7 Ettochgymnasie-Finlandstudier iförbehörighetger

nio sökande.få endasteleverhar lockatgymnasieskolafinskförsök med en -
friskolor.går Sverige-finskaiCa 500 elever

årminskat undergrundskolanfinskspråkiga ibarnantaletTotalt har senare
deltar igrundskolanieleverna56 %000,uppgår till 25och avvaravnu

hemspråksundervisning.
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Det finns folkhögskolor i landet med finsk inriktning.tre Dessutom före-
kommer kurser vid ytterligare några folkhögskolor. Uppgifter antaletom
deltagande inom studieförbundens verksamhet finska saknas.

Vid alla universitet i Linköping bedrivs undervisningutom i finska. Några
ocksåhögskolor har undervisning inom för lärarutbildningen.ramen

Riksteatern har sedan 1980/81 specialensemble spelar fin-en teatersom
ska ordnar finska gästspel. Verksamheten har påsamt tonvikt barn och ung-
dom. Spelåret 1994/95 inga uppsättningargörs för finskaegna utanvuxna

sådanall föreställningsverksanrhet köps in från Finland.
Vid folkbiblioteken Tal- och punktskriftsbiblioteket för synskadadesamt

finns särskilda anslag för tillgång till litteratur finska.

32.3 Etennediesändningar för finsktalande och samer

Samiska radioprogram började sändas i slutet Då1960-talet. lokalradionav
introducerades 1975 tillkom lokala sändningar samiska. Hösten 1984
fanns sammanlagt olika samiska dialektertresex program samt ett

svenska för På 1990-talet har den samiskaprogram samer.
programverksamheten omorganiserats och sker i samverkan mellannumera
de nordiska länderna. Program samiska sänds fyra timmartre rikssänt i
veckan timme i veckan lokalt Norrbotten.översamt en

fåEtt försök mått på hur de samiska radioprogrammen utnyttjasatt har
1984.3gjorts Undersökningen explorativ till sin karaktär ochsnarastvar

kunde konstatera vid denna tidpunkt hade det svenskspråkigaatt programmet
för något publik destörre sändsän samiska. Detsamer en program som
gällde i särskilt utsträckning bland Man ocksåkundestor unga personer.
konstatera de renskötande i utsträckning följde deatt större samiskasamerna

i andraän näringar. följdeMen också iprogrammen samer man programmen
andra för hållajust språk och kunskap kultur och aktuellaattgrupper om
frågor levande. Radion inledde sina finska sändningar 1965 och finsken
redaktion bildades 1969. Televisionen följde efter i början 1970-talet.av

långSedan tid tillbaka sänder Sveriges Radio och Sveriges Television ock-
så på ñnska. Finska minoritetsspråkdetärprogram mest utrymmesom ges

dåoch främst i radio. I det avtalet med Sveriges Radio och Sverigesnya
Television löper 1993-1996 ska särskild hänsyn språkligatill ochtassom
etniska minoriteter.

Sveriges Television har finskspråkigutvecklat nyhetsserviceen som nu-
sänds varje vardag. Programmet alltid till svenska respektive fin-textasmera

8 Löwander B 1985: Program för lyssnarundersökning isamer en norr.-634 Sveriges Radio/PUB 14.nr
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också tvåska. har särskilt finskt aktualitetsprogram och barnprogramMan ett
finska. -

beståendeocksåGenom samarbetsavtal vidaresänds kanal utvaldaett en av
frånfinska finska i via sändningarYLE, Storstockholm i mark-tv-program

på tjugotal via kabel-tv. Sveriges Television erbjudernätet samt ett orter mot-
service till svensktalande i Finland.svarande

radioprogram finskaSveriges Radio har rikssända drygt 12 timmar i
sänds finska i 20-tal P4-kanalema femveckan. Dessutom ettprogram av ca

finska redaktionen i Norrbotten producerar dessutomtimmar i veckan. Den
halvtimmeslångt aktualitetsprogram tornedalsñnska.dagligt Internt harett

också finskspråkigaP2:s utbud skadet bestämts 5 % torne-att av vara
dalsfinska.

Undersökningar lyssnandet de tomedalsñnska har visatav programmen
finsktalande befolkningen lyssnar till dem regel-ungefär 40 % denatt av

skillnader mellan äldre och delar befolkningenbundet. Det är stora yngre av
så hälftenså aldrig lyssnar, medanungdomar ängottatt som mer av personer

år publiken till65 tillhöräldre än programmet.

Några bakgrundsfakta övriga invandrare32.4 om

språk,långinnefattar nationaliteter och olika religio-radInvandrargruppen en
egentligen inte kan generaliseraskilda kulturmönster. Detoch gör att manner

från invandrares kulturvanor, de gälldeundersökningsresultat som omom
utsträckning tillåterSamtidigt undersökningarihela somgruppen samma

inte uppdelning invandrare grundregeli ännärmaregörs av annan omen
ocksånaturaliserade eller fortfarande utländska medborgare och kanskede är

europeiskt eller utomeuropeiskt.nordiskt, övrigt Invandrareärurspungetom
åt, frånsåledes såväl sinsemellan den övriga svenskaskiljer sig som

manhålla då kulturstatistik.i minnet studerarbefolkningen. bör dettaMan
totalbefolkningen och den invandradeskillnaden mellanDen stora gruppen

skiljerutländska medborgarnaåldersfördelningen annorlunda Deär ut.att ser
emeller-ifrån födda invandrarna.sig de utrikes Den ärdessutom gruppenena

föddafanns 835 000 utrikesandra. landet 1993 totalttid den Idel var-aven
ocksåfanns betyd-fortfarande utländska medborgare. Det404 000 envarav

födda i Sverige.bestående medborgare Denligt utländskamindre avgrupp
behandlas här.inte

år18 det bara 12 %totalbefolkningen under20 %Medan drygt är ärav
så26 de utländska medborgarnafödda % ärde utrikes som unga.av men av

ål-åt. itotalbefolkningen 18 %På skiljer sig andelen äldre I ärsätt casamma

9 centralbyrånfrån och Statensinvandrare. Fickbok StatistiskaPå tal om
635invandrarverk, 1994.
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årdem 65 äldre.eller Inom invandrade finns färre igruppen personer
pensionsåldem. Bland utrikes födda andelen 12 % och bland de utländskaär
medborgarna år.bara 5 % 65 Till delen befinner sig såledesöver destörsta
invandrade åldrar.1990-talet i yrkesverksammagrupperna

också frågaOlika invandrargrupper sigskiljer i i hur länge harom man
vistats i Sverige. I genomsnitt har de nordiska invandrarna bott längre tid i

frånSverige övrigade Invandrare Tyskland, Ungern ochän grupperna.
regel årGrekland har i vistats i landet tio frånmedanän Irak,mer grupper

år.Libanon och Etiopien i genomsnitt har vistelsetid femunderen
påFördelningen boendeorter skiljer sig mellan invandrare och övriga

svenskar. Fortfarande bor relativt fler invandrarna i de storstads-sett treav
länen i Södermanlands och Västmanlands län.samt

Precis i den svenska befolkningen finns inom invandrargruppensom per-
med olika yrke, utbildningsbakgrund eller ekonomiska möjligheter.soner

frånSammanfattningsvis visar statistiken invandrare USA, Polen, Irakatt
något utbildningsnivåoch har högre genomsnittligIran genomsnittet föränen

frånfödda i Sverige, medan invandrare fornadet Jugoslavien, Turkiet och
Libanon har genomsnittligt kortare utbildningstid vad fallet förän ären som

invånare.svenskfödda Totalt har utrikes födda sällan efter-gruppen mer en
gymnasial utbildning födda i Sverige.än personer

förändringarStora har under den tid kulturpolitiken har verkat.ägt rum
invandradeomfattade1975 i Sverige 650 000gruppen personer varav

utländska medborgare. Majoriteten400 000 dessa nordiska in-var av var
Sånordeuropéer.vandrare eller 1977 bestod invandradesent som gruppen av

från Påutanförmindre 30 % länder Europa. 1990-talet finnsän närmare
födda i Sverige900 000 utomlands och dessutom ungefär 750 000personer

generationens invandrare.andra Närmare femte boende iärsompersoner var
såledeslandet har utländskt och tillsammansett representerarursprung man

hundratals nationaliteter. Totalt 20 invandrargrupper räknar 10 000änmer
från land eller etniska och 80 omfattarpersoner samma ursprung grupper

000 eller Tillsammans organiserade i1 antalär ett stortpersoner mer. man
förlokalorganisationer invandrare. Dessa organisationer i sin samlade iär tur

femtiotal riksförbund.ett

språkligaför etniska32.5 Stöd till kulturutbud och
minoriteter

års kulturpolitik till de "eftersatta1974 räknades invandrare grupperI man
Kulturrådetsärskild hänsyn till. Utredningen hade understrukithade att ta

språkundervisningen i för invandrare och hyst förhopp-vikten svenskaav
studieförbunden, förmedla denna undervisning,ningar attatt genomom
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områdenockså andra i samhället.skulle utveckla kontakten med Invandrar-
remissomgången pekat invandrarna borde starkareverket hade i att ettges

verksamhet inom de organisationerna. Andra remiss-för kulturellstöd egna
gått kulturanslag för invandrare ihade längre och önskatinstanser egna

befolkningen. Invandrarutredningen föreslogproportion till deras andel av
åtta målenkulturpolitiska borde kompletteras med ytterligare1974 deatt

invandrare.språkliganågra minoriteter den följanderiktade till och I
förslag. Målen påtaladespropositionen stöddes inte dettainvandrarpolitiska

åter tillsattes 1980, inte heller iinvandrarpolitiska utredningden som menav
någraformulerades särskilda kulturpolitiskaefterföljande propositiondenna

mål för invandrare.
bidragsgivningen till kulturverksamhet bland invandrareförAnsvaret är

Kulturrådet övergripande Andrahar detdelad flera ansvaret. parterparter.
tidigare StatensSkolverket och Statens ungdomsstyrelseInvandrarverket,är

Ocksåungdomsråd. SIDA spelar roll.numera en
åtgärder framför allt utgivning litteraturKulturrådets för invandrare rör av

minoritetsspråk, till biblioteksverksarnhet med böckeroch stödinvandrar-
invandrarspråk, kulturtidskrifter stöd till dans- ochstöd till samt teater-,

Kulturrådet också haft förPå särskilda medelharmusikgrupper. attsenare
främlingsfientlighet rasism.till motverka ochprojekt syftarstödja attsom

våren i bokform ochMånga 1995 sammanfattatsprojekt hardessa sär-ettav
12fram. ungdomsstyrelse arbetar medåtgärdsprogram har tagits Statensskilt

ocksåinvandrarorganisationernafrågor bidrag tillprojekt ochrör mensom
mångkulturella Sverige.information detallmän om

Kulturrådet inriktningfördelas har ändratlitteraturstödDet ett parsom av
årengånger förlagskostnader iinfördes 1977/78. De första stöddessedan det

invandrarspråk. mindre dellitteratur Enallmänhet för förlag utgav avsom
avsåg Successivt ändrades emellertid detta i riktningenskilda titlar.stödet mot

förstärkatitelstöd. Tanken skulleuteslutandenärmast attatt ge var man
ledde detta tillstödja enskilda titlar. I ställetförlagen indirekt attattgenom

föga effekt dem. Sedan 1993 harsplittra fickatt resurserna avman genom
tvåförlagåtergått förlagsstöd hjälp till detill allmänt senasteett somsomman

på invandrar- eller minoritets-åren regelbunden utgivning litteraturhaft av
frånfå stipendierstöd söka För-språk. Enskilda författare kan attgenom

uppgiftenMångkulturellt i Botkyrka har tagit sigfattarfonden. attcentrum an
invandrarlitteratur. förlagerhållning distribution Manför och svararavsvara

katalogutgivning.försäljning ochmarknadsföring,

10 Betänkande invandrar-invandrarna och1974:69: minoriteterna.SOU av
utredningen.

11 minoritetspolitikeninvandrar och1975:26: Om riktlinjer förProp. m.m.
12 från Statensfrämlingsfientlighet och rasism. RapportmotverkaKonsten att

637kulturråd 1994:3.
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Litteraturstödet frånutvecklades 300 000 kronor 1977/78, vilket mot-
ungefär miljonl kronor i dagens penningvärde, till 2,2 miljonersvarar

kronor 1992/93. Inom för ocksåstödet de insatser gjorts förramen ryms som
utgivning litteratur finska, tornedalsfinska och samiska. utgårTotaltav
stöd till utgivning litteratur språk.tjugotal dagI dominerar deettav

språkenkurdiska persiskan.och Sverige fåde länder därär litteraturett av
kurdiska trycks.

Litteraturstödet har inte kunnat tillgodose litteraturförsörjningenensamt
bland invandrarna. En betydelsefull komponent i kulturpolitiken har varit
stödet till folkbibliotekens anskaffning litteratur invandrarspråk. målEttav
har varit litteraturförsörjningen folkbiblioteken hållaskulle nivåatt samma

invånarei volymer för invandrare, för svenskspråkigaden befolk-per som
tillgångningen. Det till fyra band Kulturrådetmotsvarar treav per person.

fördelade särskilt anslag för sådanauppbyggnad bokbestånd vid folk-ett av
biblioteken. Under perioden 1975/76 till 1981/82 fördelades sammanlagt

26 miljoner kronor och mellan 1982/83 ochnärmare 1990/91 ytterligare lika
ÅrMålet nåddesmycket. därför redan under l970-talet. 1985 beräknades

bokbeståndet invandrarspråk 1,5 miljoner volymer fördelade på 60vara
språk. invandrarlånecentralFr.o.m. 1990 finns placerad vidären som
Stockholms stadsbibliotek. Den finansieras helt med statliga medel och utgör

låntagareför språki hela landet. Antalet vilka littera-en gemensam resurs
tillgänglig har därigenom kunnat öka ytterligare; under det tidigaär 1990-tur

talet omfattade inköpsverksamheten språk.90änmer
Även tidskriftsstödet viktigt del i invandrarnas textförsörjning.är Enen

Boråsuppskattning vid Invandrarinstitutet i finnsdet 600närmareattanger
titlar invandrarpress sammanlagt femtioal språk. Kulturrådet fördelarettav
inom för bidrag till kulturtidskrifter tillstöd drygt 100 titlarstatensramen

språk30 förutom svenska.ca
Invandrare och flyktningar har bidragit dramatiker, regissörer ochsom

konstnärliga förledare Mångaensembler. invandrargrupper iteatrarnas
Sverige bedriver teaterverksamhet i första hand Yrkesverk-amatörteater.-

teaterensembler förekommer också såsom Finska Riks sedansamma som
1980/81 inom ocksåverkar Riksteatern mångkulturelladär den 1993 startade
ensemblen Shikata har sin hemvist. Bland teaterverksamhet med invandrar-

ocksåanknytning ska förekomsten några latinamerikanskanämnas av
ensembler den Judiska tiotalEtt professionella medsamt teatern. grupper

etnisk bakgrund frånden svenska beviljas bidrag Kulturrådet.än Ingenannan
språkteaterensemble spelar mångasvenska harän ärannatsom egen scen,

ocksåturnéteatrar, det förekommer återkommer tillattmen man samma scen
år år.efter

påspelfilmsutbudetI svenska biografer avspeglas förändringen av
invandringen knappast alls. En uppskattning de 200 premiärfilmerav ca som

frånvisas kommer tiotal länder med invandrargrupper i Sverige,ett stora
638
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nordisk film borträknat. I den inhemska filmproduktionen förekommer såväl
dokumentär- spelñlm syftar till belysa etniska motsättningar ochattsom som

främlingsfientlighet.motverka
arkivMuseer och har utvecklats i takt med invandringen till Sverigeatt

ökat förändrat karaktär. Senast har Judiska förts blandoch demuseet upp
erhåller statliga bidrag. Sedan tidigare statligthar stöd lämnatsmuseer som

Imrnigrantinstitutet, Baltiskabl.a. till institutet och Sverigeñnländarnas arkiv.
Kulturrådet påbörjan 1980-talet pekadeRedan i potentiellaav museernas

sprida kunskaper invandrarnas kulturermöjligheter och ländernaatt om om
utanför Europa. I samband med ansvarsmuseirollen tydliggjordes utpeka-att

utomeuropeiska invandrarnas kulturdes de angeläget förett temasom
Nordiska arbete. I Nordiska regi har omfattande arbetemuseets museets ett

invandrarnadärefter genomförts och kulturen. lnvandrarperspektivettemat
också påtalatshar i samband med bidragsgivningen till länsmuseerna.

invandrarfrågoma påför har ökat inom tidIntresset och ettmuseerna senare
fungeratexempel där brobyggare mellan den modernaett sommuseum

och invandrarnas kulturer de projekt drivssvenska vardagen vidär som
skåne-Lund där Invandrarverket, Röda och fleraKulturen i Korset, AMU

invandrarförvaltningarkommuners samverkar. Flera centralmuseema harav
också invandringen i Sverige eller bidragit med stoffspeglat tillannat

invandrarna och deras ursprungskulturer.debatten om
Såväl studieförbund för flyktingarfolkhögskolor bedriver verksamhetsom

sig studieförbundenoch invandrare. Redan 1960-talet engagerade i verk-
Årför invandrare stiftadesmed svenska SFI. 1972 lagsamhet atten om

få påskulle studera svenska 240 timmar betaldinvandrare rätt attvuxna
Studieförbunden denna fram tillarbetstid. bedrev verksamhet 1985. Verk-

personerdå1976/77 196samheten kulminerade 000 deltog i 20 000 studie-
Årför 1986cirklar i svenska invandrare. kommunaliserades verksamheten

uppgiften förmedla SFI-undervisningen.och skolan Studie-över atttog om
förbunden emellertid fortfarande roll i denna undervisninghar haren men
dessutom kommit involveras i verksamheter i anslutning till flykting-att
mottagningen.

för studieförbundens verksamhet anordnas studiecirklar iInom ramen
modersmål.såväl vissasvenska för invandrare invandrarnas egnasom av

modersmål för har fördubblatsdeltagande i studiecirklar i invandrareAntalet
årmitt omfattar 8 000 deltagande isedan 1970-talets och närmarenumera per

deltagande registreratsdrygt studiecirklar. Närmare 20 000 har1 000
på förde olika studieaktiviteter invandrare.sammantaget typerna vuxnaav

också kulturprogram med inriktning invandrar-Studieförbunden ordnar
någonvisserligen bara det totalaverksamhetDenna utgör procent avgrupper.

ökat andelentendensen antalet ochantalet kulturprogram, är att programmen
låg tillväxten förklarasdrygt 2 % alla kulturprogram. Den1992 storaav

StudieförbundetStudiefrämjandet och Frikyrkliga ökat verksamhetenattav
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kraftigt. Effekten någotdetta förtas dock ABF dragit sittattav av ner
Årområde. ocksådetta 1992/93 minskade antalet kultur-engagemang

för invandrare. Studiefrämjandet rapporterade överhuvudtaget inteprogram
några sådana i sin verksamhet längre, vilket innebär närmareattprogram

försvunnit. effekten40 % Den mildras dock andraattarrangemangenav av
åtagandenstudieförbund sina varför nettominskningenökat vidstannar ca

25 %.
några årHembygdsrörelsen har, sedan tillbaka, aktivt börjat verka för att

nå i samhället. orienterar sig barnMan och ungdom änmotnya grupper mer
också nåtidigare försöker invandrare.men

Statliga bidrag till projektverksamhet inom invandrarnas organisa-egna
utgåtttioner minoritetsorganisationerna har sedan mitten l960-talet.och av

fördelas invandrarnas riksorganisationer.Sedan 1976 bidrag till Stödetett
uppgick 1993/94 till drygt 14 miljoner kronor.

långpublic service-uppdragetRadio och har inom för traditiontv ramen en
språkliga Påinvandrare minoriteter. 1960-taletarbeta med ochattav gavs

gången.för första programverksamhetenradiokursen Svenska Er Förutom
finsktalande förekommer programservice de in-för och även störstasamer

vandrarspråken. Turkiska, serbokroatiska och spanska mest utrymmeges
språkockså vilka i omfattningsänds andra och vilkendetmen program -

invandrarsituationen.till den aktuellaanpassas
språkfrämmandeTelevision sänder bl.a. veckonyheterSveriges tre -

och har barnprogramserviceturkiska, grekiska och serbokroatiska genom
hemspråketSpråka för finska, grekiska ochtränaavsett attprogrammet -
sänder nyhetsprogram finskaserbo-kroatiska invandrarbarn. Numera man

mångkulturellagångoch dessutom, i veckan, det magasins-varje vardag en
frånkvalitetsfilm de invandrar-Mosaik, ofta visar storaprogrammet som

såväl svenskar invandrareländerna. kanProgrammet attsom genomses av
satellitmottagning blivit vanlig kan flerasvenska. ochdet I medär textat att

modersmålockså fråntv-utsändningar sittinvandrargruppema delta avav
ursprungslandet.

invandrare32.6 blandKulturvanor

måstekulturvanor beaktatolkar uppgifter invandrarnasNär manomman
Vid tillfällen har SCBolika invandrargrupper.skillnaderna mellan tre sepa-

i sinaoch utländska medborgare ULF-naturaliserade invandrareratbearbetat
undersökningar.

befolkningen naturaliseradesvenskagenomsnittet för denJämfört med är
går ii sina kulturvanor,mycket lika övriga svenskarinvandrare men man

Man harkonsert ellerutsträckning bio,mindre teater, museum.
640
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minskat besöken kulturinstitutioner, dock inte bibliotek där besöken
ökat 1976mellan och 1990/91.

De invandrare utländska medborgare har i regel kortareär vistel-som en
setid i landet. De i utsträckning museibesökare biblioteksbesöka-är större och

befolkningen och de läser i utsträckningän böcker ochstörrerestenre av
också oftareskriver dagbok eller dikter. Däremot har denna mindregrupp en

besökareandel konsert och konstmuseum.teater,
Sett tid finns bland de utländska medborgarna minskad andel bio-över en

Övrigabesökare, ökad andel biblioteksbesökare och bokläsare.men en
kulturaktiviteter sig i lika.är stort

med biblioteksbesökenEn sammanhängande förändring också ande-är att
tidskriftsläsarelen har ökat bland de utländska medborgarna. Här har säkert

bibliotekens utbud tidningar och tidskrifter bidragit till öka möjligheter-attav
modersmåletdel hålladet och därigenom kontaktenatt texttana av egna

också med ursprungslandet.
Eftersom bakgrunden för nordiska invandrare frånskiljer sig utom-

europeiska och sydeuropeiska invandrare ocksåkan det intresse attvara av
sådandela utländska medborgare efter härkomst. En analysupp gruppen

fråni Finansdepartementets ESO-grupp. I den görspresenteras rapporten
jämförelser olika invandrargruppers påkulturvanor tio olikamättaav
aktiviteter. Analysen grundar sig ovanstående,material detsamma som

låtit såhar dela in invandrargruppen ytterligare gårjämförelseratt attmen man
mellan invandrare svensktmed medborgarskap, nordiska medborgaregöra

bosatta i Sverige övriga sydeuropéer och övriga utländska med-samt
ocksåborgare. Här har indelning skett efter kön.en

kulturaktiviteter följasTre har kunnat sedan 1976 studiecirkelsdel-som -
tagande, biblioteksbesök och bokläsning framförvisar allt bland kvinnoratt-

utanförmed medborgarskap Norden ökade andelen biblioteksbesökare kraf-
tigt fram till 1982/83 varefter stagnation skett. Bland medmänen samma
bakgrund skedde ökningmotsvarande mellan 1982/83 och 1990/ 1991. ln-

ocksåvandrare har i högre grad frekventera biblioteket och igörattvanan
utsträckning besök oftare.större

också ocksåBokläsning, studerad vid tillfällen, uppvisar vissaär tresom
förändringar. De invandrarkategorierna uppvisar alla liknande mönstertre

ökning bokläsare mellanmed andelen 1976 och 1982/83 och därefteren av en
minskning till 1990/91. Ett undantag kvinnor med nordisktutgör
medborgarskap, ökat sin andel läsare hela perioden.som av

tredje aktiviteten, delta i studiecirkel, har minskat under periodenDen att
totalt sett.

Övriga såvälaktiviteter konstnärlig inriktning besöks-ärsom av mer -
konstmuseum museibesök, självaktiviteter konsert, ellerteater, attsom som

13 641kulturstöd och svensk verklighet.Ds 1994:16: Varför Ekonomisk teori
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olikaspela instrument uppvisar där de invandrar-sjunga i kör eller mönster-
något aktiva svenskfödda eller har aktivitets-mindre änär sammagrupperna

smånivå. det gäller besök eller konst-Differenserna är när museum
uppvisar skillnader.verbal konstforrnutställning medan teater storasomen

Sammanfattande iakttagelser32.7

många. Villkoren och bak-invandrargrupp i Sverigefinns inteDet utanen
åt.skiljer sig mycket Därför detför de olika invandrargruppemagrunden är

åtgärderåtgärder effekterbeskriva elleromöjlighetoch vissätt att aven
språkethar dock detallra flesta invandrareDeenkelt sätt. gemensamt attett

kommunikationensåväl isvenskanbarriärutgör gentemot som grupper-en -
åtgärdernastårockså språket i för de statligaemellan. Det är centrumsomna

området. kultursatsningar invandrarnas skerkulturpolitiska Dedet som
någoninte lyckts skapa bild Detkommuner har vii landetsrunt oss av.om

betydande insatser sker det lokalaanledning förmodadockfinns att att
planet.

riktar sig till desatsningar kulturverksamhetstatligaDe som nya sven-
litteraturområdet frågai litteratur-ochtämligen heltäckandeskarna är om

invånarebokbeståndet folkbiblioteken lika ellerförsörjningen är stortper
invånare. statliga riktadeövriga Samladejämfört medför invandrarestörre

tidskriftsområdet svåraområden ochlitteratur-andra är görainsatser än att
så Ett försök emellertidheterogen.tanke invandrargruppen ärmed äratt

finskspråkiga föreställning-Shikasta och deverksamhetRiksteaterns genom
gjorts antal andra försökteaterföreningama. Det harerbjuder ett attmanarna

också inom massmedier och litteratur.språkligt gränsöverskridandearbeta
språket inforrna-skulle kunnavaritTanken har att att geanpassaman genom

få försökRelativt dessatill vitt skildakulturupplevelsertion eller avgrupper.
ha utvärderats.tycks

skilda grunder och medtill Sverige myckethar kommitMänniskor en
långockså tid,spritts underbakgrund. Invandringen harvarierande utytterst

såväl flyktingar sedan längefinns nyinflyttadeinomvarför det somgruppen
massmedier eller del-användningenindivider. beskrivaetablerade Att av

därför inte särskilthelhetförolika kulturaktiviteter ärtagande i somgruppen
eftergjorts dela denexempel försökVi har givitmeningsfullt. att uppsom

skaffat sig svenskteller inte harharmedborgarskap eller etttyp om manav
dåförstframträder dockbild villkorenriktigt tydligmedborgarskap. En av

Sådana ovanliga.studierför sig.språklig minoritet kan redovisas ärvarje
dåentydigt detvisar emellertidkulturvaneundersökningarGenomförda att

måla, sig skrivande,teckna elleregenaktiviteter, ägnagäller egetattsom
kulturvanor-folkdans och balett,dansainstrument eller äri kör, spelasjunga

lig-befolkningens. Skillnadernaövrigaganska lika deninvandrarebland642 na
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Språketdeltar i institutionskulturen. häri hur med sannolikhetär storger man
svårtBio och tillgodogöra sig för den intehinder. behär-ärteater attett som

språket. påskar andelen konsertbesökare lägre. Med tankeMen även är att
språketkulturkrets bindermusiken denspänner över större änen samman

påverka.borde Med tanke 20 % alla mellan 25detta närmareatt att av
förhållandeår utländsk bakgrund detta signal tilloch 45 i dag har kultur-är en

nå språkliga och kulturella barriärerinstitutionema. Nya kanövervägar att
behöva utvecklas.

språkligtförsök arbeta gränsöverskridande pågjorts antalDet har attett
ocksåteaterområdet inom massmedier eller litteratur. Genom att anpassamen

information ellerspråket varit skulle kunna kulturupp-har tanken att man ge
fåRelativt dessa försök tycks hatill vitt skilda utvärde-levelser avgrupper.

rats.
måla,Då gäller egenaktiviteter teckna eller sigdet ägnaatt egetsom
folkdanssjunga i kör, spela instrument eller dansa och balettskrivande, är

befolkningensbland invandrare lika den övriga för be-kulturvanoma änmer
signal till institutio-institutionskulturen. Det kan möjligenisök atttas som en
främmande förutsträckning erbjuder utbud känns landetsi ettstor somnerna

svenskar.nya
samiska befolkningen intar särställning definska ochDen äratten genom

mångsidigtspråkliga minoriteter. visar sig bl.a. i ochinhemska Det ett mer
stöd till olika slags kulturverksamheter.heltäckande
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Storstad, glesbygd och landet däremellan33

33.1 Decentralisering kulturlivetav

målen ingick uttalad ambitionI de kulturpolitiska klart decentraliseraatten
ansvarstagande. Institutionemas verksamhet skulle fåverksamhet, beslut och

spridning bl.a. institutionerökad geografisk landetnätet överattgenom aven
i decentraliseringsambitionen markera organisa-byggdes Ett led attut. var

kulturlivet möjligheten förationslivets betydelse för det lokala och överatt
frånuppgifter offentliga till folkrörelser organisationer.ochorgan

Institutionema

delar den nuvarande institutionsstrukturen etable-Redan 1974 fanns stora av
fanns länge. med undan-rad. Folkbiblioteken sedan Länsmuseema ettvar par

Teaterinstitutioner i form stadsteatrar fanns i Göteborg,etablerade.tag av
BoråsNorrköping/Linköping, Uppsala, och Stock-Helsingborg, Malmö,

teaterinstitutioner fannsi nämnd ordning. Regionala iholm, grundade nu
Örebro,Luleå Riksteatern regionala ensembler iHärnösand. hade Väster-och

många årås, Skellefteå. storstadsregionen sedanoch De boende i hadeVäxjö
i och ytterligare 1,3 miljoner svenskar hade till-teaterinstitutioner närheten ca

gång håll.till närateater
teaterinstitutionertillkomsten ytterligare har utvecklats ochGenom nätetav

storstadsområdet tillgångutanför tilli har 40 % fler de boendedag enca av
närområde.i sittteaterinstitution

.Även musikområdet Vid periodensinstitutionsnätet har förstärkts. bör-
i Malmö, Göteborg, Stockholm, Norrköping,jan fanns symfoniorkestrar

Örebro Västerås.kammarorkestrar fanns i ochHelsingborg och Gävle och
miljon människor musik-Utanför storstäderna hade drygt halvde tre en en

räckhåll.geografiskt Institutionsnätet har sedan 1974 för-institution inom
Ytterligare drygt 400 000med fyra kammarorkestrar.stärkts personernya

räckhåll.sådanhar institution inom bekvämten
militärmusikkårema ocksåetableradesomvandligen de tidigareGenom av

musikverksamhetmusikregioner ansvarade för iregionmusiken med nio som
Ãr såtvå landstingen huvudmannaansvareteller län. 1988vardera övertogtre

etablerades.länsmusikstiftelser eller motsvarandeoch nuvarande
såledesinstitutionsstruktur redan lagd vid 1970-taletsförGrunden varen

åren konsoliderautveckla och verk-början de 20 haroch ägnats attsenaste
samheten.
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vandringsutställningarTurnéer,

fannsFöre 1974 14 teaterensembler med fast bedrev turnéverksam-scen som
het utanför hemkommunerna. Riksteatern,Förutom Operan i Stockholm och

turneradeDramaten, stadsteatrarna i Stockholm, Malmö och Göteborg isamt
Borås.Helsingborg och Stadsteatrarna i Uppsala/Gävle och Norrkö-

ping/Linköping förlade ungefär hälften föreställningarna till den andraav
staden". Länsteaterinstitutionema i Västernorrland och Norrbotten bedrev en
omfattande tuméverksamhet. Totalt registrerades drygt 5 000 föreställningar

spelåretutanför hemkommunen 1973/74. Riksteatern svarade för drygt 70 %
dessa.av

takt med helt uppståttI teaterinstitutioner och Riksteaterns turné-att nya
verksamhet framför allt ekonomiska skäl krympt och Riksteaternsav
regionala ensembler ombildats till regionala teaterinstitutioner har tumébilden

Spelåretändrats radikalt. 1993/94 hade de regionala eller lokala institu-
tionerna ökat antalet föreställningar utanför frånhemkommunerna årl 547

år1973/74 till 2 516 1993/94 medan Riksteaterns turnéutbud minskat och
årdetta utgjorde institutionsteatrarnas40 %över totala antal före-strax av

utanförställningar hemkommunen. också årRiksteatern har för-senare
fördelningenändrat sina turnéer det med 5 000sättet änatt orterav mer

invånare besöks i lika antal 1990-talet l980-talet, medan färrestort .som
periodenÅinvånaremed under 5 000 besöks 1990-talet tidigare iorter än

Antalet föreställningar har minskat alla slags spelorter samtidigt ettsom
antal mindre inte längre besöks överhuvudtaget. Sammanlagt detstort orter är

110 färre fick besök 1990/91 i jämförelse med 1982/83 hela denorter som -
består småorter.minskningen Operan i Stockholm och Dramaten hadeav

minskat sitt frånturnéerantal 226 föreställningar 1973/74 tillgemensamma
år63 tjugo senare.

Teatrar finns i dag någraetablerade nåddestidigareorter teatersom av
via tuméföreställningar. Det därför inte helt korrekt baraär antalet fö-att se
reställningar utanför hemkommunen vid jämförelse. Vissa föreställ-en av
ningarna i tidigare turnéstatistik ingår föreställningar på hemma-nu som

För i detalj kunna beskriva utbudet i praktikenatt teaterscenen. mer om av
ökat eller minskat för den potentiella publiken behövs detaljerademer
uppgifter vad samlats in. Det frånän utbudet teaterinstitu-sammantagnasom
tionerna i föreställningarantal måttligthar utvecklats frånmätt ll 500ca
föreställningar 1973/74 till år några12 800 20 årUnder 1980-taletsenare.
låg nivån under den ursprungliga, år återhar under ökat.men senare

Genom tillväxten friaantalet har det statligt subventione-teatergrupperav
rande teaterutbudet totalt ökat betydligt. Antalet föreställningar har ökatsett
med 2 500 sedan periodens början. Statistik andelen föreställningaröverca
har bara förts sedan l980-talets början för de fria och ökningengrupperna av

1646 Teatrarna och svenska folket från1993. Rapport Riksdagens revisorer.
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då drygt 000. Sedan periodens början kanturnéföreställningarna 1är man
alltså befolkningen utanförhälften ökningen kommitdrygt stor-anta att av

friatill de totalt dryga 7 000 föreställningar destäderna del. Av som grupp-
genomför 50 spelade utanför hemkommunen.i dag %är caerna

Även åren.musikområdetpå konsertutbudet varierat Inlednings-har över
åtta musikinstitutioner, finns tolv. Tillsammans producerar devis fanns nu

åttamånga gjorde. Möjligen finnskonserter de tidigareungefär lika som en
spelåret, då liten ökningtill förändring dettendens noterats.senaste enen

från 150 1973/74 tillutanför hemkommunen har ökat-Antalet konserter ca
tuméverksamhetenår institution har emellertid1993/94. Utslaget218 per

minskat.
inommed fria musikgrupperMusikarrangemang ordnas även samt ramen

Länsmusiken. Dessutom Riks-Regionmusiken, nuvarandeför tidigare ärden
de statsbidrags-konserter. Betydelsenkonserter arrangörstor avaven

i landet den befint-verksamhetberättigade fria musikgruppemas runtom ger
tillsammans medkan dock förmoda de,statistiken ingen bild Manliga attav.

ordnar ungefär 65 %lokalt. Länsmusikenhar betydelseandra storgrupper
i huvudsak inomutanför den hemkommunen,konsertverksamhetsin egnaav

regionen.den egna
frånutställningsområdet utbud minskatPå Riksutställningarshar ca

Samtidigt harmellan 1979 och 1993.till 15 00037 000 utställningsdagar ca
vandringsutställningar.fått möjligheterökadebl.a. länsmuseema göraatt

glesbygd föreningslivets regiKulturaktiviteter i i

kulturinstitutionresidensstäder eller andra medinte harFör dem ortersom
räckhåll får Folkbildningen, främstkulturlivet prägel.inom bekvämt en annan

både kultur-rollstudieförbunden, spelar där arrangörerstor aven som
i skapande verksamhet.organisatörer studiecirklar bl.a.och avprogram som

Folkbildningsrådet sedan 1989/90.glesbygd redovisasiKulturprogram av
år.och 21 000 Hem-varierat mellan 18 000sedan dessAntalet har per

också dåfår institutionsnätetföreningsliv ökatoch övrigtbygdsrörelse ansvar
också kulturprojektmindre tillfälligaförekommer ellerinte täcker. Det mer

år förekommit debatt deKring dessa har deti landet.runt omsenareom
i bygden.för andra verksamheterutvecklingseffekter projekten hareventuella

Folkrörelserådet Sverige skaHelamedSekretariatet har, i samarbete
ilandsbygd och glesbygdkulturprojektstudiebeställtleva, en av

regi slagsbild vilketFrånsett ville skapaviföreningslivets att avoss en
bakgrunden tilltecknaoch hade önskanförekommerprojekt atten omsom

2 glesbygd. Studie förlandsbygdpå och i1995: KulturAhlinder C
647Kulturutredningen.



SOU 851995:

uppstårprojekten ocksåhur ville gårdet någrautläsa utvecklings-attse om
effekter förutom det personliga planet för dem medverkar.rent som

Urvalet till studien gjordes dels kontakter med länsstyrelserna, delsgenom
frånvia urval tidigare undersökning Folkrörelserådet gjort.ett av svar en som

frågeformulärTotalt gick till 300 föreningar möjligen drivit kultur-ut som
projekt inom för sin verksamhet eller huvudsaklig aktivitet.ramen som

Undersökningen kan inte representativ Svarsfrekvensensägas blevvara -
25bara %, vi inte kan uttrycka resultaten i statistikäven demen om ger en

bild villkoren för kulturprojekt i glesbygd i föreningslivets regi. Enkät-av
ocksåhar kompletterats med fördjupningar inom åttaför olikasvaren ramen

projekt i landet.runtom
Ett vanligt för kulturaktiviteter i glesbygd eller landsbygd hem-tema är

fåbygdsdagar. kan litetDessa olika benämning hemvändardagar,t.ex.som
marknadsdagar eller liknande. En projekt tycks vanligttypannan av som vara
förekommande dokumentationsprojekt olika slag. kanär Det gälla arbeteav

kulturminnesvårdmed eller utmärkning vandringsleder, bygdespel medav
historisk anknytning eller berättarcaféer. förekommer ocksåDet projekt där

arbetar med fram hembygdsbok.att taman en gemensam
alla projekt inteMen knutna till bygdens tradition. förekommerDetär egen

också kulturprojekt i glesbygd fasta intresset hos tillresandetarsom en
publik i form körarrangemang eller musikfestivaler, teaterprojekt ellert.ex. av
musikaluppsättningar, inte direkt har med bygdens historia göra.attsom egen

föreningsdrivna projektDe landsbygden eller i glesbygdenstartarsom
har ofta byutveckling bakomliggande motiv. Ofta riktar sig verksam-som
heten till byns befolkning. vill visa för sigMan själva vill ochattegen man

försökerkan och med projektens hjälp skapa gemenskap ochatt samman-
hållning. utåtriktadfallI andra och verksamheten sig iär vänderman mer
första hand till besökande. Motiven liknande ocksåhär tillförsär ettmen
ekonomsikt motiv.

De fungerar initiativtagare till lokala projekt ofta denärsom som egna
någon frånföreningen eller privatperson bygden. Det förekommer också att

någon förening, hembygdsförening, det ursprungliga initia-t.ex. tarannan en
tivet projektet i praktiken drivssedan inom för för ända-attmen ramen en
målet särskilt inrättad organisation.

påfallandeInitiativtagarna eldsjälar oftaoch kommitär personer som
inflyttande till bygden. kan tänka sig inflyttadeMan de möjligheter,att ser

från håll såkanske har idéer med sig och inte bundna etableradeärannat av
den levat länge i bygd. initiativtagarnaAv krävsmönster som som en

förmåga förändring måttbalansera tradition och lyhördhet.att mot ett stort av
projekt problem olikaI lokala slag. Det kan handlastöter man av om

svårigheter fåkonflikter inom arbetar aktivt, människoratt attgruppen som
ställa ideellt arbete och, konsekvens det, ekonomiskaupp som en av
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svårigheter. Samspelet med kommunen och andra myndigheter beskrivs
ibland också problernfyllt.som

Många projekten i glesbygd har positiva effekter för dematt äruppger som
direkt inblandade mångai arbetet, också kunnatattmen menar man se
effekter för själva i formbygden stimulans för lokala företag, upprustningav

byggnader och platser eller utveckling marknadsföring föreningen.av av av

Arbetstillfällen för konstnärer

Genom tillkomsten regionala och musikinstitutioner har antaletteater-av nya
årsverken musikområdetoch ökat med 200 respektive drygt 350.teater- ca
Antalet med konstnärliga yrken enligt Folk- och bostadsräkningenpersoner

långthar ökat det. Totalt har ökning med 40 %över mellan 1975ägten rum
och 1990 antalet fråninkomster litterärt eller konst-av personer som uppger
närligt arbete. Störst ökningen antalet bildkonstnärer.är av

låtitsekretariatet har beställa särskilda körningar i Folk- och bostadsräk-
ningarna tillväxten i regionernas huvudort, eller de därortersom anger

Ävenkulturinstitutionerna i övrigt finns, jämfört med hela länet. detom
antalet tillkommande konstnärer finns istörsta storstadsregionerna betyder

tillväxten i delarandra landet relativt mycket. I Västerbotten hart.ex.av
antalet konstnärer ökat med drygt 70 % sedan 1975. Länet har tillförts 375ca
konstnärliga eller litterära Umeå270 bor i kommun. Jämförtutövare varav ca

ökningen imed Stockholm 4 700 eller i Malmö och Göteborgca personer
med 000 respektive 500 nytillkomnal l konstnärer innebär det dock ettca
måttligt tillskott.

Störst ökning antalet konstnärer i har de nordligaste länenprocent treav
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten med ökningar mellan 65 och 75 %
mellan 1975 och 1990. Det ungefär lika vanligt ökningenär kommeratt
huvudorten, övriga delar länet, tillgodo. JämtlandI betyder det attsom av
länet tillförts 200 konstnärer sedan 1975 ioch Norrbotten ökningenärca nya
drygt 300 Störst ökning institutionsort Umeå,uppvisar därpersoner.
antalet kulturarbetare eller konstnärer ökat med 108 % sedan 1975. Minst
ökning konstnärligaantalet och litterära yrkesutövare institutionsortemaav

Ökningenhar Skaraborgs län. i antal konstnärer i länet visserligenär närmare
275 i Skövde inskränker sig ökningen till 53 nytillkomnapersoner, men
konstnärliga och i Skara till tio nytillkommande.utövare

Decentralisering huvudmannaskapetav

Med länsmusikreformen övergick huvudmannaskapet för de regionala en-
frånsemblema till landstingen. ståttStaten har dock kvar huvud-staten som

finansiär länsmusikverksarnheten sedan reformen genomfördes 1988.av
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kulturmiljövården början påför vilade i periodens Riks-Huvudansvaret
Årlåg 1976 inleddesuppgifter länsmuseema.antikvarieämbetet. I länen en

kultunniljöfrågoma. Länsantikvarietjänster inrättadesdecentralisering av
i samverkan med länsmuseerna imed uppgiften arbetalänsstyrelserna att

alltså decentralisering inomkulturrniljöfrågor. handlar i detta fallDet om en
statligadet systemet.

ochsamverkan mellan de centrala denskapasyfteI störreatt museernaen
tillmuseistrukturen har vissa centralmuseeroch lokalaregionala utsetts

samlingsområden.för sinaansvarsmuseer

boendeortberoendeSkillnader i kulturvanor33.2

glesbygdenboende Stockholm och imellan iSkillnader kulturvanori

studerar kulturvanoma ijämförelse ochOm stor-gör extremenman
glesbygd föreliggerstockholmsornrådet bosatta ioch bland personervanor

måttet gällermånga de tydligapunkter ochskillnader är oavsett om
månaden.årsnivå varit aktiv deneller haaktivitet senasteatt

utsträckning besökt ochiStockholm harBoende i större teater, museum
månadenåret. till hargång kravet besöknågon under Skärpsbiograf senaste

biograf.bibliotek ochkonsert,oftare varitstockholmare teater, museum,
också oftare ochutsträckning dagbok, artiklariskriverStockholmaren större

målar oftare. De bor ieller tecknar ochfotograferar, filmarellerbrev som
oftare varit och dansat,utsträckning ochdäremot iglesbygd har större ute

idrottsarena.besöktvarit i kyrkan samt en

storstadsområdenadekulturvanor mellanSkillnader i tre

föri de storstädernastudera kulturvanomavarit möjligthar inteDet treatt var
där boende i Malmöfinns visar kulturvanorkällorflera desig, somavmen

Stockholmsuppgifter-jämföras medDessa kanoch Göteborg sammanvägts.

na.
beskrivabåda vi kan gällerstadsgrupperingarmellan deskillnaderDe
utsträckningStockholmsboma gjort iteaterbesök störrebiobesök och som

kraven besöks-försvinner förårsnivå. mellanSkillnaden teaterorterna om
också ikvarstår skiljer sig hurför biobesök. Manskärpsfrekvens stormen

pågått varit i kyrkan ellerstudiecirkel,ivarit och dansat,andel utesom
årsbasis ochvanligare i Malmö-aktiviteterdessaAlla äridrottsevenemang.

kvarstår förbaraSkillnadenGöteborgsområdet i Stockholm.de att utän är
aktivitetsnivå studiecirkel ellerdelta iskärps. Attkravenoch dansa om

årsbasis bland boende i Stockholmförekommandevanligareskriva brev är
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båda storstadsområdena.i de andra Skillnaderna finns inte kvarän kravenom
aktivitetsnivå skärps.

Skillnad kulturvanor mellan boende och utanföri i regionens huvudort

Decentraliseringen kulturinstitutionsnätet i landet har skett i syfte attav
möjliggöra för fler komma i kontakt med levande kulturutbud. Sekre-att ett

tillgångtariatet har haft till material "Kulturbarometern" där region-ett ur
huvudortens boende kan jämföras med de boende utanför regionhuvudorten.
Någon jämförelse tid kan inteöver göras.

tydligaste jämförDet draget kulturaktiviteter bland boende i ochnär man
små,utanför regionhuvudorterna skillnaderna påberoendeär äratt men

återkommandeboendeort blir eller mindre vanligtkan det med besök.mer
påKulturvanorna skiljer sig dock punkter. Tydliga skillnaderett par

mellan människor bor i regionhuvudorten respektive utanför den finnssom
årsbasis för besök respektive besök Medan 48 %teater museum. av

åretide boende huvudortema har besökt det och 60 % varitteater senaste
förmotsvarande andel dem bor i andra kommuner 37 %är sommuseum re-

återspeglas ocksåspektive Skillnaderna frekventa53 %. bland de besökarna
på i påCa 20 % de boende regionhuvudorterna hade varitmuseum. av

månaden bara drygt 10 utanför. Bland%senaste motmuseum egen-
aktiviteterna skiljer sig de boende bara vad gäller brevskrivning större-
andel huvudortemas boende skriver brev de bor utanför.änav som

boendeSkillnad kulturvanor mellan mindre städer och påi i tätorter samt ren
landsbygd

når återkommandeInstitutionskulturen besökare i mindre städer och tätorter
i ungefärrespektive landsbygd utsträckning, deren samma men spora-

på ocksådiska eller konsertbesökarna färre landsbygden. harManärteater-
ungefär andel egenaktiva kulturutövare i landsbyg-tätorternasamma som
den. tydligt bokläsning i mindreEtt undantag sker utsträckning i gles-är som

återkommandeNågonbygd. skillnad i andelen biblioteksbesökare kanstor
Tillgångeninte till andra distributionsvägar för böckerdock kannotera.man

påförklaring till differensema. Besök biograf skiljer sigtänkbarvara en
såväl återkommandeförmellan glesbygdsboende och tätortsboende besök

sporadiska besök. Trots väl utvecklat biografnät i landet harett tv-som
åkerantagligen filmduken för dem bor i periferin. Manersattapparaten som

påinte för bio i särskilt utsträckning.till stan att stor
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Skillnader kulturvanor mellan olika boendeorter tidi översett

vid tillfällen bearbetningar gjorts visarI SCB/ULF har skillnadenett par som
i kulturvanor mellan storstadsregionernas, de och medelstora kommu-stora

ocksårespektive glesbygdens befolkning. Det möjlighet attnernas ger oss
någravad skett längre tidsperiod aktiviteter.studera översettsom en

årligaVi konstatera andelen teaterbesökare inte förändrades förkan deatt
i Stockholm mellan 1982/83 och 1990/91, medan andelen ökadeboende med

till fem procentenheter i övriga delar landet. De frekventa teaterbesökentre av
någonförändratshar i princip inte ortstypema.av

års-landet, ökningenAndelen konsertbesökare har ökat helaöver men
Malmö/Göteborgsområdet. frekventabasis särskilt markant i För deär mer

musikevenemang finns inga skillnader tid de olikabesöken överstörre
ortstypema.

når flerblir institutionskulturen i dag medborgare,En slutsats att attmen
institutionerna ofta inte har förändrats i storlek.den besökersomgrupp

Sammanfattande iakttagelser33.3

års kulturinstitutioner har etable-kulturpolitik har inneburit fleraTjugo att nya
arbetstillfällen litterärt och konstnärligtAntalet har ökat och tillväxtenrats. av

Förändringarna institutionsnätetverksamma har skett i hela landet.runtom av
fått kulturutbud, vilket inte detsammainneburit fler har sitt egethar äratt

fråni föreställningar institutionerna nödvän-utbudet uttryckt antalattsom
ocksåungefär detsamma, vilket troligen gällerdigtvis har ökat. Antalet är

utanför för hemmascener-möjligheterna delta bland dem bor orternaatt som
na.

har etablerat sig viktig kultur-Studieförbunden arrangörsom en av
Framför allt i glesbygd har detta betydelse. Med närmarestorprogram.

årliga studieförbundenkulturprogram i glesbygd det20 000 är som svarar
mindreför kulturutbudet i de kommunerna.

Även nåssvårt utbudet kan fler för-förändra kulturvanor.Det är att om av
långsamt. Tillgång till kulturutbud nödvändigändras mycket ärett envanorna

förändra sinainte tillräcklig förutsättning för att vanor.men
Även för halv miljonmöjligheterna delta i kulturlivet har ökatatt encaom

invånare så spår i kulturvanorna. Störst för-har intelandets ärsattsstoraav
musikområdet, också kraftigt.intresset för musik ökatändringen där

förmåganpåpekas televisionen hari sammanhangbör dettaDet att att
också utjämnande. analys densocialt geografiskt Enfungera inte bara utan av

årteaterföreställningar under isamtligagenomsnittliga publikstorleken till ett
i Stockholms län,Television visar andelarna desammaSveriges äratt

652



Storstad, glesbygd och landet däremellan

län.3 skillnaderNorrbottens finns heller ingaVästmanlands län och Det stora
årets teaterföreställningar Exempelvis svenskfördelar genrer. nyom man

får alla länen 6 % be-publikandel lika idramatik är trestorsom ca aven -
folkningsunderlaget.

vi skillnaderna mellan boende i olika delarSamtidigt vill betona att av
såStockholmsområdet,för inte Det framförmed undantaglandet, ärär stora.
eller glesbygd och inneslående skillnaden mellan boende lands-allt att ren

inte särskilt markanta.i mindre städerna ochde tätortema är
kan inne-blir det regionaliserade institutionsnätetsamlade bildenDen att

framför allt residensstädemaför bor centralt igod möjlighet dembära somen
och uppsättningar väljavalfrihet. har fler föreställningaruppleva Man attatt
tuméföreställningar.besökts Menpå hade haft endastän orten avomman

valfriheten innebäraalltid väljer. Ibland kanvalfrihet innebär inte attatt man
måsteminskar. intemedan utnyttjandet i praktiken Manoptionsvärdet ökar

på tidpunkt för konsert ellertill lämpligkanlängre passa väntautan en mer
också så hemmainstitutionen kan upplevasteaterbesök. Det är att som en

skådespelarröster eller musikaliskavariationen ibegränsning attgenom
erbjuda.institutionen kan Detdet densig till äruttryck begränsar som egna

såväl det faktiskamellan skulle kunna ökatumerande länenmöjligt ökatettatt
flykten till de boendeåterge tillfällen gripas ikänslan börutbudet somavsom

lokala utvärderingar därbehövas särskildai landet. Det skullerunt om
kulturutbudet Dettill tals detlokalbefolkningen kommer orten.egnaom

så fåparadoxala i relativtnyanserad bild detskulle kunna attavge en mer
förklara varföri kulturlivet ochmöjligheterna deltautnyttjar de ökade att

tenderar öka.kulturevenemang sällanbesökatrenden attatt mer
delta i vissanågot förinte hinderSamtidigt tycks det attattstort resavara

teaterområdet på ellerPå besök den läns-kulturevenemang. är egna
Stockholmsregionen. Menför boende utanförvanligastestadsteatern det

måstebesök de flesta i regelbesök privatteater,vanligastdämäst är etten
15 delångt Mellan 10 och %för kunna genomföra.ganska att avresa

året,sådanstorstadsomrâdet detgjortutanför harboende senasteen resa
resande tillföreställning där kom6 och %bara mellan 7medan teatersett en

via Riksteatern.publiken
år. Vi kan intebesöksgenre ökatdenAmatörteater är mest senaresom

från 1990-taletdataregioner,ökning fördelar sighur dennautläsa men
nivån boendeorter.förekommer i alla olikavisar den höga typeratt av

3 17 Sverigesdel 2. Rapport1991: Teater hemmaNowak L nr- 653Radio/PUB.
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irelaterad till boende och kulturKultur34

boendemiljön

boendeform kulturvanormellan och34.1 Relation

socio-ekono-betydelsen för kulturvanorna olikapekatVi har tidigare av
föregående mellanförhållanden. kapitel har vi studerat sambandetImiska

månvi i vilkenlandet. detta kapitel studerarbor i Ikulturvanor och manvar
också påverkas hur bor.kulturvanorna manav

måttlåtit bearbetning kulturvanor isekretariatet har göra aven
vilka skillnader finns bland boende iför studeraKulturbarometem att som

årenUppgifterna gäller 1992-1993. Materialet,boendeformer.olika slags
delats i boende ihar inomfattar 1 700 tre grupperpersoner,som ca -

tillåtitvilla. Materialet har intei radhus ellerhyreslägenhet, i bostadsrätt samt
inomalltsåboendeform och boendeort. Vi har ka-sambearbetning aven

villor ismåhus såväl människor bor itegorin boende i tätortemassom egna
Lägenheternai hem i glesbygden.förorter ellerstorstädemasutkanter, i egna

förorter eller i mindre städer ochcentrala delar, ii storstädemaskan ligga inne
boendeformockså mindre vanlig,samhällen representera renen,men

ändå reservation förmaterialet medvaltlandsbygd. Vi har attatt presentera
inteboende i villa/eget husframför allt den är utanstora en gruppgruppen

flera.
någrafåtalvisar bara skill-vi analyseraaktiviteter kunnatdeAv ettsom

Kulturvaneskillnader till följdolika boendeformer.människor imellannader
befinner sig. Hyreslägen-spegla i livscykelntycksboendet var manmerav

be-bostadsrättsboende harbeteende, medanhar ungthetsboende ettett
liknar de äldres.teende som mer

i villa eller radhus 60 %.befolkningen bordelen närmareDen stora av -
också befolkningensden präglar total-dennabetyderDet äratt somgrupp

aktivitetsnivåeröverraskandedärför intekanskevärden. Det är att gruppens
någrafinns dockför hela befolkningen. Detmed värdenavälöverensstämmer

går ofta och dansar ochi hus mindrefå borundantag. De utett egetsom
i utsträckningfotografera. Man harfilma ochsig oftare störreägnar att

på bi-ochgrad varitoch i högreslöjdat och teater samtreparerat museum
villaboende efteridrottstävling. analys deEni kyrkan ellerbliotek, av

perspektiv bearbetningen.ytterligareskulle säkertboendeort ge
eller hasamband med barnradhus har starktvilla ellerbo iAtt att vara

år boendeformi denna ochleveralla barn 9-14bam. 75 %Det är somav
år.45-64 Hyreslägen-föräldragenerationeni den äldre66 % av personerna
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het bor i utsträckning i 15-24-årsåldemstörst i då tredjeän borman mer var
det sättet.
Utbildning inte särskilt relaterat till boendetär med undantag för boendei

bostadsrätt, vanligare boendefonn bland eftergymnasialtär utbildade.som en
bo i villaAtt eller radhus mindre vanligt bland högutbildadeär blandän resten

befolkningen.av

Erfarenheter34.2 arbete med kultur i boendemiljöav

Tidigare har låtitsekretariatet genomföranämnts intervjuer medatt represen-
för kulturverksamhet bedrivs inom för andra organisationertanter som ramen

kulturföreninganltraditionella ingårDär intervjuerän med förrepresentanter
boendeorganisationerna, Hyresgästemas Riksförbund, HSB och Stockholms
Kooperativa Bostadsförening SKB.

Inom hyresgäströrelsen fanns tidigare kontaktkommittéer så gottsom som
uteslutande arbetade med kultur- fritidsfrågor.och påMan hade det sättet
flera kulturombud bostadsområdena.i Genom förändringartusen runtom av
arbetet i hyresgästavdelningarna 1990 har de tidigare fåttkommittéerna ut-

fåttökade uppgifter i och med beslutsfattande och budget-att eget egetman
Därigenom fritidsfrågomahar kultur- och iställts bakgrunden till för-ansvar.

mån för frågorövergripande organisation och boendeinflytande. Enmer om
ocksåkonsekvens mindre benägenär är tillatt avsättaattman nu pengar

kultur. Tidigare fick frånbidrag centralorganisationen och behövdeettman
inte tänka kostnaderna. Omorganisationen hyresgäströrelsen så-harav

åtminstoneledes, inledningsvis, drabbat kulturverksamheten och under-en
sökning bland 200 hyresavdelningar visar ombuden saknar kultur- ochatt
fritidsuppdragen och den glädje dessa uppgifter och det informella arbets-gav

rådde.sättet som
Då jämförelser tillbaka i tiden upplever intervjupersonernagör vill-attman

koren tidigare kommunerna arbetadegenerösa stimule-attvar mer genom mer
irande slutet 1970-talet vad i dag. Inom hyresgäströrelsenän görman

också tydligt hur det dragits i skolornaattmenar man man ser ner resurser
och det drabbar ocksåbarnen. Man hade möjlighetatt att ta stora grepp
tidigare medlem i ABF och dessutom frånerhöll medelattgenom man var

kommun och landsting. ocksåMan saknar Skådebanansamarbetet medstat,
Konstfrämjandetoch kunde erbjuda olika konstnärligtypersom prov av

verksamhet, exempelvis i samband med medlemsmöten.

1 Nowak 1995: Kultur skymundan.L i Intervjuer företrädaremed för folk-
rörelser och föreningsliv kulturaktiviteter inom organisationernasom ram.
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boende och kultur boendemiljöKultur relaterad till i

hyresgästavdelning-kulturombuden iintervjuadeDe att genommenar man
kunde erbjudanå många människor med kultur. Manlyckatshar nyaarna

låneverksamhet med konst,ordnaifrån boksnurrorböcker tvättstugorna,
nå människor i deras in-bostadsområdena och verkligenfilmvisning i m.m.

förkultur viktigt trivselsamarbete kringdetta ärvanda miljö. Man attmenar
bostadsområdena och det bör bevaras.gemenskap ioch att

fastig-där medlemmarnabostadsförening ägerSKB gemensamtär en
medverkat till före-tillupplåter hyresrättdem medochheterna personer som

kvartersrådmedarbetar nästanmed insats. Härningen ute-sommanen
sociala nätverk isyftar till skapavardagskultufarbetar medslutande attsom

småreparationer iellervardagshantverk julpysselgällakanhusen. Det som
omsorgsfulltestetiskt ochboendemiljön skaManfastigheterna. att varamenar

decenniet harvälrenommerade arkitekter. Detanlitarutformad och senaste
bostadsområdena.utsmyckningtidigareänsatsat avmerman

Hyresgäströrel-många bostadsrättsföreningarungefär likaHSB har som
HSB har kultur-4 000. Inomvilket innebärlokalavdelningar,har casen

grundades harsedan HSBlång och ända värnattraditionintresset ommanen
konstruk-dagboendemiljöerna. Iutsmyckning i ärkonstnärligförresurser

m2 förnyproduktionivisssådan HSBtionen avsätteratt peren summa
utsmyckning.

studiecirkelverksamhetintensivockså exempelHSB kan somenge
tvättstugebibliotek ochförekommerhärochvia ABF även exem-rapporteras

bostadsområdet. arbetaharMani detpå kulturprogram provat attpel egna
kostnaderna. Mansig grunddragitlokal-tvnärradio ochmed avurmen

1990-talet 65harför pensionärer ochockså verksamhethar startat caen
aktiviteterdeltar i000 medlemmarsammanlagt 5medpensionärsklubbar som

olika kultur-bidrar med sina kunskaperofta självapå dagtid ochfrämst
områden programverksamheten.i

förbundet ska arbetai HSB har beslutatårs förbundsstämma1990 att mer
kulturår.utsåg I samband medkulturfrågor 1992 tillochaktivt med man

igång med syftestudiecirkelverksamhet dragitsdet har att uppmuntra eget
försökt skapakulturupplevelser. Man harförmedlaochskapande t.ex.att

inkulturen bjudatill medmöjligheter möten att teatergrupper som gergenom
bostadsområdena.iföreställningar

Åtgärder kulturverksamhet iför stimulera34.3 att

boenderniljön

År förregeringen medelStudieförbundet Vuxenskolan hosansökte1976 om
bostadsområden beviljades och antaloch bygder. Medelkulturprojekt i ett

Kulturrådet. kulturprojektstånd Syftet med ii samarbete medprojekt tillkom
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boendemiljön bådehar varit de boende kunskap den lokalaatt miljönge om
och aktivt uttrycka sin mening den. Syftetatt har också varit ökaom att
gemenskapen, vilket sikt kan förstärka beredskapen också påverka.att
Tanken ocksåhar varit de olika projekten skulleatt motverkaman genom
negativa och destruktiva tendenser bostadsområdena.i Ett syfte harannat
varit undanröja det hinder avstånd till institutioneratt ochsom arrangemang
innebär. ocksåNaturligtvis har nåsyftet med kultur funnitsatt nya grupper
med i bilden.

Det statligt stödda projektet Kultur i boendemiljö" inleddes 1978/79 och
drevs utvecklingsprojekt där utvärdering viktig delett arbetet isom var en av
syfte kunna sprida erfarenheter vidare. Tanken med projektenatt att startavar

inte skapa isolerade spektakulära Projektetatten process evenemang.-
"Kultur i boendemiljön avslutades formellt 1982/83. I frånrapporten

projektetKulturrådet redovisas erfarenheterna från
slutsats åtgärderEn projektet det här slaget ofta "ökar pulsenattav var av

områdei och studieförbunden mycket väl kan fungera huvudmanett att som
för verksamheter det här slaget. Erfarenheterna visar emellertid det ärattav ett
förberedande skiljer aktiviteter med kultur i boenderniljö frånsteg andrasom
studieförbundsanknutna verksamheter. förberedandeI skede behöverett en

ornrådesanknutnakärntrupp stimuleras till uppsökande verksam-av personer
het särskilt studieprogram. Likaså behöver kulturarbetareett kontaktasgenom

förberedande stadium studieförbundens försorg. Det finnsett genom
naturligtvis andra tillgångaspekter lämpliga lokaler områdenaisom som
studieförbunden lättare kan hantera inledningsvis.

Kulturrådets utvärdering projektet visade påsatsningar kulturverk-attav
samhet i boendemiljön har betydelse för de människorstörst tillbringarsom
det sin fritid där de bor. Ofta handlar det människormesta av stannatom som
i avfolkad bygd eftersom djupt förankrad där ochär dessa människoren man
har utpräglad känsla för sin närmiljö. En slutsats kulturprojek-är atten annan

kan bli faktor motverkar flyttbenägenhet ochten stärkeren som som
samhörighetskänslan.

frågaLiksom i kultur i arbetslivet slutsatsär projekten iattom en annan
boendemiljön fåttibland likheter med verksamhet redan bedrivsstora som
inom frågastudieförbunden. Man kan sig det behövs särskilda projekt-om

förmedel driva kultur i boendemiljön eller studieförbundenatt om snarare
borde använda hittills gjorda erfarenheter för arbeta fram arbetsmeto-att nya
der.

Projektet ocksåKultur i boendemiljö föremålhar varit för etnologiskten
grundad granskning landar i mycket kritiska slutsatser kring projektetsom

bedrivasform och hur det i praktiken kom Forskaren bl.a.att attsom menar

2 boendemiljö. frånKultur kulturrådi Rapport Statens 1984:4.
3658 Gerholm L 1985: Kulturprojekt och projektkultur. Liber.



kultur boendemiljörelaterad till boende och iKultur

spår boende ochbland debegränsademycket attrealitetenprojektet i avsatte
överlevnadskraft eftervarierandeändå existerade hadeprojektde som

utgång.projekttidens

stadsbildboenderniljö ochiUtsmyckningar34.4

lilladär detstår individen Det ärmiljöden närmast.Det hemmet är somegna
utformningenmånga ochuttryckmed kulturenssigbekantarförstbarnet av

tillhörighet.kulturellidentitet ochför denoftasignalerarhemmiljön vuxne
Deni och kring hemmet.tillbringasarbetsfria tiden yttrevaknadenMycket av

Till-välfärden.kulturelladimension i denviktigdärförboendemiljön är en
biograffilialbibliotek,kulturområdetservicegången lokaltill ett ensom

kulturensför upplevelsenmycketinnebäramöteslokal kaneller allmän aven
betydelse.

bordesåväl förbipasserandemedkommunicerarBebyggelsen somsom
förlitetellerlämnamiljön kan utrymmeDendär. storteller arbetar yttre

offentliga byggnader,försesOftagemenskapskänsla.och torg,samvaro
förekommerDetfinansierad konst.offentligtparkornråden medellerentréer

nybyggnationer.tillanslutningutsmyckningar iordnarockså byggföretagatt
densedan 1934finnsbyggnaderfinansieradestatligtprojekteringInom av

produktionskostnaden avsättsinnebär 1 %enprocentsregelns.k. att avsom
byggnaderna.utsmyckningför av

offentligadeutsmyckningenförkonstråd, har ansvaretStatens avsom
konstenopinionsbildande förocksåmyndighet attarbetarbyggnaderna, som

förbl.a.verkarsamhällsmiljön. Manhelai attnaturligt inslagbliska ett
Ävennärmiljöer.i de boendesplaceradkonsttill inköpstimulera egnaav

iplacerar konstbyggnadersinatillköper konstlandsting samtochkommuner
miljöer.offentligaandra

lånfå förmånligabyggherrarmöjligt förvaritdet1960-talet har attSedan
lånbostadsområdena. Dessautsmyckningenkonstnärligadenavsedda för av

medi taktfärdigställdes,bostadsområdena attmedsambandisöktes att men
också minskat.medelefterfrågan dessaminskat harbostadsbyggandet

renodlattillslutligenochräntebidragtillgjorts ettdärför förstLånet har ettom
utsmyckningockså försökasmedelbudgetåret 1994/95 kanbidrag. Fr.o.m.

insatserorganisationochInriktningbostadsmiljöer. statensbefintliga avav
nyligenbostadsrniljöer haribidrag till konst settsochkonstinköpför bl.a. av

förändringarvissaföreslagitutredningstatligöver somav en

Utredningen4 Betänkandemiljö.offentligi1995:18: KonstSOU omav
659offentlig miljö.ikonst
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34.5 Sammanfattande iakttagelser

Kulturpolitiken påhar flera olika arbetat i syftesätt kulturellt berikaatt
boendemiljön. Genom planera bostadsområden ocksåatt med estetiska
utgångspunkter, utsmycka fastigheter och haratt grönytor, byggherrar och
planmyndigheter sökt erbjuda människor miljö med kulturellaatt värden.en

effektenAtt detta svårt.mäta emellertid Många gångerär lägger människorav
inte märke till arkitektur eller utsmyckningar, påverkan finns ändå.därmen
De studier gjorts hur människor upplever konstnärlig utsmyckning isom av
sin närmiljö dock såinte uppmuntrande resultat. Ofta förekommerger nega-
tiva reaktioner. Människor heller aldrig konstnärlig utsmyckningaccepterar

innebär kosmetik. dåligEn bostadsmiljö kan inte kompenseras medsom ren
så mångaaldrig muralmålningar eller skulpturer.

Under 1980-talet gjordes försök utveckla kulturverksamhet i boende-att
miljön. Idén arbeta med kultur i miljö där människoratt känner sig hemmaen
och naturlig. Resultatenär emellertid återkopplinglitentrygga tillger om man

mångalyckas. Liksom i andra lokala verksamheter blir beroendet eldsjälarav
starkt för projekten ska fortleva.att

Data kulturvanor tyder inteöver boendeformen i sig särskiljande.att är
såledesMan kan inte generellt villaboendesäga kulturelltär aktivaatt änmer

lägenhetsboende eller vice Boendeformen skulle behöva relaterasversa.
också till geografisk variabel för bli särskiljande. sådanEn bearbetningatten
skulle eventuellt kunna bidra till identifiera kulturellt underförsörjdaatt
bostadsområden, såbör i fall grundas betydligt materialstörre vadänmen

vårvarit möjligt i bearbetning.som
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målenförhållande tilliUtvecklingen35

måluppfyllelsenbedöma35.1 Att

varje fall belysa,eller ibesvara,utvärdering börviharkapitel 2I angett att en
frågor:fyra

manVad ville-
mangjordeVad-

resultatetVad blev
blevdetresultatetVarför blev som

kulturpolitiken,medavsikterbildenvi tecknatharkapitel 4 statensI av
kulturpolitiskavilkabelysthar vimålen. kapitel 4-34Iuttrycktfrämst genom

kulturverk-beskrivit hurVi harförverkliga dem.förgjortsinsatser attsom
olikaförhållande tillområden och iolikainomutvecklatssamheten grupper

relativtår vadochunder 20 ärförändratsvadavlästmiljöer,och somsom
uppnåddaåtgärderna ochinsattavi dediskuterarkapitelI dettaoförändrat. re-

betydelsedenmedvetandemålen. sker iDet storaförhållande tillisultaten om
vi be-omvärldsfaktorer harNågra viktigahaft.omvärldenförhållanden isom

analys ochi fortsattförstabörKapitletkapitel stegi etthandlat enses som
anspråk hel-intemåluppfyllelse och gör attfrågordiskussion varaomav

nått djupt.haellertäckande att

karaktärmålenskulturpolitiskaDe

övergripande Defrånmålen 1974 natur.kulturpolitiska äråtta angerDe av
relativt all-formulerade idärförDemål ärsträvafärdriktningen, är mot.att

medborgarna.förvärdengrundläggandehandlarochmänna termer om
börverklighetenhandlar hurNågraenhetligt slag.Målen inteär omav

rättvisemål,målVissaförändras. ärden skahurandrabeskaffad, omvara
med-andramål handlar attfrämjandemål. Vissa garantera,attandra omom

till.verka
Yttrande-mål medel.både ochgrad,varierandeimålenåtta änär,De om

ochkulturpolitikenför hela ettbåde fundamentsålundafrihetsmålet me-ettär
medelsiniförnyelse, ärkulturell tur ettkonstnärlig ochmåletdel för somom

språk- ochkontaktochDecentralisering övermålen.andra na-flera deför av
målen.de andranå fleraförmedelockså gradi hög atttionsgränsema är av
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Staten har bara två områden, kulturmiljövården 1987/88 och arkivverk-
samheten 1989/90, konkretiserat målen sektorsmålÅfastställaattgenom

Ingen har hittills lyckats arbeta fram tydliga indikatorer enkla, lättbegrip--
liga och kulturpolitiskt relevanta mått måluppfyllelsen. Vi har bearbetat-
frågan i början arbetet i likhet fåttmed andra, för svårigheter-av men, ge oss

Mått för olika kulturverksamhet finns,typerna. deäven inte täckerav alltom
och inte hålleralltid önskvärd kvalitet. Huvudproblemet ligger emellertid i att
hitta begränsat antal indikatorer fångarett kulturverksamheten i hela desssom
mångsidighet inklusive kvalitet skilda slag. Kulturrådet deltar i in-av ettnu
ternationellt utvecklingsarbete för den möjligenvägenatt signänna lös-en
ning.

Till detta kan läggas olika kulturpolitiska insatseratt sällan varit inrik-mera
tade mål.enda Betydligt oftaremot harett bidrag, organisatoriskett för-en
ändring eller informationsinsats betydelse för förverkligandet flera mål.en av

Insatser och resultat på olika nivåer

För genomföra kulturpolitikenatt arbetar med fyra huvudtyperstaten av
styrmedel:

mål, lagar o.dyl.normer-
information-
ansvarsfördelning-
pengar-
Styrmedlen använda ofta i skiftande kombinationer med varandra.
Kulturpolitiska insatser kan och resultat uppnåsgöras på många olika

plan. KulturrådetsI arbete med utvärderingsfrågorna har efter handman ur-
skiljt olika nivåer för insatser och resultat:sex

struktumivå-
verksamhetsnivå-
deltagamivå-
upplevelsenivå-
befolkningsnivå-
samhällsnivå-
Struktur-nivån handlar förekomsten myndigheter, institutioner, före-om av

organisationer, friatag, och enskildautövare eldsjälar och de har förut-att
sättningar för sitt arbete.

Verksamhetsnivån handlar produktioner, utställningar, föreställningar,om
medieutbud, studiecirklar, föreningsaktiviteter m.m.

1 Fr.o.m. budgetåret 1994/95 har regeringen börjat i regleringsbrevenatt
Verksamhetsmål för statliga kulturmyndigheter och kulturinstitu-ange

tioner fr.o.m. 1995/96 också för bidragsanslag.samt Men detta ligger662 utanför den period vi studerat.



förhållande till målenUtvecklingen i

föreningsverksarn-ochstudiecirklarideltagandeinnefattarDeltagamivån
medieutnyttjandeinstitutioner,och menpublik m.m.,het, arrangemang

utformning.kulturlivetsvidrepresentationochockså delaktighet
fördeltagandeochaktivitetervärdethandlarUpplevelsenivån en-avom

ochindividerskilda grupper.
i helaattitydervärderingar,kulturvanor, etc.handlarBefolkningsnivån om

befolkningen.delgrupperolikaoch ibefolkningen av
bety-kulturverksamhetersochkulturinsatsersSamhällsnivån handlar om

kreativitetsfaktor,kulturisamhällsutvecklingen pro-för stort, t.ex.delse som
mobiliseringsfaktor.lokaliseringsfaktor ochduktivitetsfaktor,

förhål-iinsatsStruktumivån kanhierarki.Nivåema bildar som ensesen
förhållandeiinsatskanverksamhetsnivån, i sintill turlande enses-somsom

verksam-förutsätterdeltagandeförutsätterUpplevelsedeltagamivån.till som
samhällsnivåema förutsät-ochBefolknings-infrastruktur.förutsätterhet som

nivåerna.övrigafyradeter
beslutarnivåer. Statensamtligakaninsatser göras omKulturpolitiska

resultatde skaverksamhetsnivå syfteistruktumivå och/eller att geinsatser
kulturpolitiskasamhällsnivå. Deochbefolknings-upplevelse-,på deltagar-,

underlig-medupplevelsenivåernaochdeltagande-inriktade enmålen är
litet imycketMålenbefolkningsnivån. talar termer avsyftninggande

insatser.konkretasinanivåer där gördeverksamheter, statenochstrukturer

måluppfyllelsenbedömaAtt

de ioenhetliga karaktär,samtidigt attochmålens allmännapekatVi har
konkretiserats1994 baraföredeochmedelvarandrasgrad attvarierande är

resultatochkanockså insatser görasdelområden. Vi har upp-två attsagt
dessainsatserna görskonkreta ettnivåer, deolikapå antal par avnås attett

användsstyrmedel oftanivåer, olikaövrigaresultat attnivåer avsikti att ge
inriktningharsällanbeslutstatligaenskildakombinationerskiftande atti samt
ochoftaomvärldsfaktoremas storaska läggasmål. Till det sam-endaettmot
viharSlutligenkulturutvecklingen. angettförbetydelsesvårbedömdatidigt

måluppfyllelse och attindikatorerrelevantasaknasnärvarandefördetatt
lyckatsförutsättningarutredningsuppdragets taförvi inomhellerinte ramen

sådana.fram
mål ellerenskildaeffekterurskilja tydligasvårtdettillleder är avattDet att

föl-i detVad vi kan göramåluppfyllelse.ochinsatsermellansambandklara
Devissaförainsatseriakttagelserutifrån olika resonemang.jande är omatt

Våri analysen.hjälpmedelnivåerna fungerathar ettbeskrivna somsexnyss
del-verksamhets-,struktur-,och resultatinsatserhandlardiskussion om

någon säkerhetmedförUnderlag saknasbefolkningsnivåerna. attochtagar-
samhällsnivåema.ochupplevelse-bedöma
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35.2 Utvecklingen i förhållande till åttade målen

Det första ledet i bedömningen måluppfyllelsen uttolkaär målen såatt tyd-av
ligt möjligt. För målvarje börjar vi med citera densom sammanfattandeatt
målformuleringen i års1974 kulturproposition. Därefter i sammandragger
den kommentar till målet också propositionenfinns i Här refererar visom

forrnuleringarna ansluter mycket tillnära imen propositionen. Dettexten le-
der fram till urskiljer några viktiga dimensioneratt varje mål. Vi beaktarav
då också de vidgningar förskjutningaroch i tolkningen målen skettav som
sedan 1974. Därefter följer avsnittet Iakttagelser, där sammanfattar föränd-
ringar i strukturer, verksamhet, deltagande och kulturvanor har anknyt-som

målet.ning till Avslutningsvis vi kring dessa förändringar iresonerar ett av-
snitt Diskussion.

3 5 2 l Yttrandefrihet. .

"Kulturpolitiken skall medverka till skydda yttrandefriheten ochatt skapa re-
ella förutsättningar för denna frihet skall kunnaatt utnyttjas.

I kommentaren målettill markerar departementschefen inledningsvis sam-
hällets skyldighet stödja sinsemellan mycketatt olika strömningar och därige-

främja mångsidigheten i kulturlivet. Också mediepolitikennom syftar till att
många ska kunnaröster sig hörda.göra

Kulturell verksamhet medel utforska verklighetenett att ochanges som
förhållandengranska i samhället. Den samhällskritik kulturarbetaresom ut-

får inteövar till intäkt för påtryckningartas och styrning. Det ankommer på
politiska och anslagsbeviljande kulturinstitutionemasavgränsaatt verk-organ
samhetsområden, speciella ansvarsområdenatt och dem i uppgiftange att ge

tillgodose särskildaatt behov Men inom sådana vidaetc.gruppers ramar
måste institutionerna sedan självständigt bestämma verksamhetens innehåll
och utfomining.

Yttrandemöjligheterna, departementschefen, får emellertid inte be-anger
till de professionellagränsas och andra enskilda regelbundet har tillgångsom

till kanaler för opinionsbildning. Den allmänheten bör beredasstora bättre
reella möjligheter framföra åsiktersina och erfarenheter.att Kulturpolitiken
bör därför främja sådan vidgad uttrycksfrihet. Ett viktig led i dettaen är att
förbättra folkrörelsers och organisationers möjligheter arbeta och därmedatt

allmänheten ökade möjligheter komma till tals.ge att
Vi urskiljer två dimensioner mål:dettaav

Skydd för yttrandefriheten-
Reella yttrandemöjligheter-

664 2 Prop. 1974:28: Den statliga kulturpolitiken 289-303.s.
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på frågan reella yttrandemöjlig-I det följande koncentrerar deoss om
heterna.

Iakttagelser

område år.På oförändrad 20ordets situationen relativt Idet tryckta är över
fråga utgivninghar 18 de 20 1974 hadedagspress änorter avav som merom

periodiska facktidskrifter, kul-dagstidning fortfarande det. Den pressenen -
organisationstidskrifter Veckotidningar har hela ti-turtidskrifter, samt m.m. -

mångsidig. tidskrifter harvarit En del har lagts andra ochden startats,ner,
förskjutningar i proportionerna mellan tidskriftstyperdet tiden sketthar över

mångfalden Ocksåämnesområden bokutgiv-har aldrig varit hotad.och men
mångsidig. till kulturtidskrifter och litteraturningen Statligt stöd dagspress,är

mångfald. På område-bidragit till denna allaenligt flesta bedömarehar de tre
distribution/spridning tyngdpunkten har legatfinns inslag stöd till menna av

produktionsstöd.
Tvåetermedieområdet förändringar public service-ka-På har skett.större

sinamed reklamñnansierade kanaler ochtelevisionen har utökatsnaler i tre
håll public service-kanaler i radion har utökats medlokal-tv. Fyra ett stort

föreningsdriven närradio.reklamfinansierade lokalradiostationerantal samt
juridiska etablera radio- ochinom vissa tekniska ochNu finns frihet att ramar

och distribueratv-stationer att program.
år.20 Filmproduk-fonogram i Sverige har tiodubblatsUtgivningen av

åren. fil-jämförelse med andra länder i Europa hartionen varierat Ihar över
hög liksom andelenstark ställning. Produktionsvolymeni Sverige ärmen en

film.biopubliken svenskserav som
med 12 regionala fyra kammaror-Kulturinstitutionema har utökats teatrar,

friakestrar antal mindre och konsthallar. Demed teater-,ettsamt museer
år konstnärskårenfler för totaltdans- och musikgrupperna 20 sedan ochär än

då. framförbetydligt Den konstnärliga friheten inom alltär änstörre teatrama
Kulturrådet då två skrifter be-stod under period under debatt. ut somen gav

frågoma.3 konflikterlyste Därefter har inga allmänna debatter ellerstörre om
institutionerna förekommit.den konstnärliga friheten inom

arbetsmöjligheter stärktes ökatFolkbildningens och föreningslivets genom
offentligt periodens första del medan bidragen sedan räknatstöd under grovt
låg periodens del. viktig del istill därefter minskat under Enoch senaste
mångfalden studieförbundens kulturpro-har varit den starka utvecklingen av

i andra formergramverksamhet. Studiecirklar och amatörverksamhet ger

3 Makt demokrati på Kulturpolitisk de-Lindblom P 1979: och teatern.
kulturråd ochbatt Statens

1982: och den konstnärliga friheten. KulturpolitiskLindblom P Teatern
665kulturråd.debatt Statens
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många människor möjlighet utveckla idéer och synpunkter och föraatt att
fram olika budskap.

Diskussion

månNär det gäller bedöma i vilken utvecklingen inneburit förändringar iatt
yttrandemöjlighetemade reella finns det inte mycket studier falla tillbakaatt

på. någraDärför begränsar vi till reflektioner.oss
Etableringen antal reklamfinansierade lokalradiostationer harett stortav

någrahittills inte förefallit ökade yttrandemöjligheter.nämnvärt Enatt ge
mycket del programtiden spelas musik, i huvudsak anglo-amerikanskstor av
populärmusik. talade litenDe andel det totala utbu-utgörprogrammen en av

Även i närradion används hel del programtid för musik. Närradiodet. ochen
når smålokal-tv regel lyssnar- respektive tittargrupper.som

fåri litenMedborgaren i mycket utsträckning iutrymme eterme-gemen
närradion dagstidningarna. förbehålletdierna utöver och de Detstörsta är

professionellamediernas medarbetare, konstnärer och etablerade opi-egna
Klarspråknionsbildare. eller vissaProgram debattprogram därtypav

Dåpubliken kan delta ändrar inte helhetsbilden. möjligheterna kommaär att
i lokaltidningar i periodiskatill tals och delar den Denstörre av pressen. en-

alltsåuttrycksmöjligheter mediernaskildes reella har klara begräns-genom
Ökningen fler flerningar. möjligheterna tv-kanaler, radiostationerav genom

och närradio har inte blivit till reella möjligheter.
utsträckning de yttrandemöjlighetema förefallerI den reella ökat det fram-

för allt ha gällt de professionella konstnärema. Kulturinstitutionema har blivit
något många fåttfler funnitsoch dem länge har ökade verksamhets-av som
möjligheter, möjligheterna arbeta i fria vid perio-är större änatt grupper nu

början, kulturtidskriftsstöd, fonogramstöd och litteraturstöddens bidrar till
i utgivningen studieförbundens kulturprogramverksamhetbredd och har gett

många artister möjlighet framträda. Filmen, med sina höga produktions-att
fåttuppvisar problemet enfilmsregissörer dvs. filmarekostnader, görasom

fått för fortsatt kortfilmfilm sedan inte finansiering filmande. För ären men
visningsmöjligheterna begränsade till För den enskilde har dock möjlig-tv.

i studieförbundensuttrycka sig skapande verksamhetheten att t.ex. genom
tekniska ocksåcirklar och kulturgrupper ökat. Den utvecklingen harutbud av

hjälpinneburit fler i dag med bl.a. datorers kan producera attraktiva tryck-att
och musik och fotografera och filma. Teknikenalster, komponera arrangera

blir allt enklare hantera och produkterna minskar i kostnad.att
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35.2.2 aktivitetGemenskap och

Kulturpolitiken människor möjligheter till skapande aktivitetska ochge egen
främja kontakt mellan människor."

målet finnspropositionens utveckling inte total, kopp-I nära, änav en om
ling mellan skapande verksamhet och kontakt mellan människor.

fria verksamheten varvidSom kvalitet i den skapande gruppverk-menas
både professionelltoch de verksamma utanförsamhet amatörer ärav av som

någondepartementschefen inte finns rollför-institutionerna detattangav-
och deltagarna själva bestämmerdelning mellan producenter mottagare, att

möjlighet föra fram uppfattningarinriktningen, den deltagarna ochattatt ger
åsiktsutbyte,till den innebär fruktbarvärderingar och stimulerar växel-att en

värdefullt instrumentoch professionella, denverkan mellan äramatörer att ett
för med tidigare kulturellt inte aktiva och därmedkomma i kontaktatt grupper
kan till människors isolering.bidra brytaatt

for människor möjlighet tillDepartementschefen insatserna attattangav ge
hög prioritet, organisationerna kommerkulturell aktivitet bör att attgesegen

utifrån idé-betydelsefullt de kan arbeta sinha central roll och det är attatten
stimuleras verksamheten, folkbildningenProfilering börmässiga särart. men

också förnyas ökat och förbätt-särskilt, behöver utvecklas ochnämns genom
främjas.utvecklingsarbete börstöd därrat

och kvaliietshöjning i den skapande verksamhetenBehovet förnyelseav
budgetpropositioner under 1980-talet.har markerats i flera

mål:dimensionerurskiljer följande dettaVi av
Ökad verksamhetskapande-

verksamhetenFörnyelse den skapandeav-
Ökning kulturverksamhet kontakter mellanskapar män-somav annan-
niskor

mellan och professionellaStärkt växelverkan amatörer-

Iakttagelser

tidigare förI kapitel har vi redovisat människors uttalade intresse olika kul-
turområden verksamheter, kulturvanorna i befolkningen ochoch deltaga-
re/publik olika verksamheter. Kulturvanorna varit stabila. föränd-i har De

små gåttflesta iringar skett har i regel varit ganska de har positivsom men
riktning.

fråga verksamheten finns siffror framför för folk-I den skapande alltom
bildningen.

hela 1970-talet ökade studiecirkelverksamheten med 73 EfterSett %.över
minskning under början 1980-talet, hängde med vissatten av sammansom

verksamhet i stället definierades kulturgrupper, ökade cirklarna nyttsom
nått års nivå.för i början 1990-talet i ha till 1979/80 Stu-att stort settav upp

diecirklar i estetiska flertalet gäller skapande/utövande verk-ämnen, 667varav
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samhet, ökade under 1970-talet med 100 % och deras andel denöver tota-av
la studiecirkelverksamheten har ökat till 40 %.

framgår återkommandeAv kulturvanestudier de deltagarna i studiecirk-att
lar har varit mångaungefär lika under hela perioden medan antalet människor

gårsällan i studiecirkel minskat.har I studie Folkbildnings-som mera en som
rådet låtit deltagare i studiecirklar frågaställdesgöra motivet förav en om
deltagandetfl viktigasteDet motivet någotkunskaper inom special-attvar
område, det viktigaste ingåträffa andra och inäst gemenskapen iatt stu-var
diecirkeln.

Studieförbundens kulturprogramverksamhet snabbt och kraftigtväxte se-
dan det tidigare föreläsningsbidraget 1974 omformades till brett bidrag tillett
kulturprogram.

Studieförbundens engagerande professionella konstnärer harav senare
kulturprogram.år frågaminskat det gäller I derasnär medverkan le-om som

dare eller i studiecirkelverksamheten saknas uppgifter.resurspersoner
Folkhögskolans linjer och kurser med betoning skapande/utövande

kultur har ökat.
En verksamhet ökat i omfattning och deltagarantal denärannan som

kommunala musikskolan. Kulturskolor med verksamhet flera konstornrå-
den har byggts i antal kommuner.ettupp

Några områden där verksamheten ökat perioden och livaktigöver är -
inom studieförbunden, inom föreningar ocksåandra i informella formermen

rock- och popmusik, folkmusik, hembygds-är amatörteater, och kulturrnil--
jöfrågor ljud/bild-arbete. sjunga i kör har hela tidenAtt varitsamt storen
verksamhet. Undersökningar tyder föreningar med kulturverksamhetatt

huvudinriktning medlemmar, aktivitetsgraden bland detappatsom men som
medlemmar hög. studiecirkelverksamheten medelåldernI harär är delta-

blivit högre.garna

Diskussion

pågårFör närvarande olika folkbildningsområdetutvärderingar och detav
Folkbildningsrådetstatliga stödet och statlig utvärderare. Dengenom av en

ska redovisa sitt uppdrag i början 1996.hösten I avvaktan detsenare av
materialet, fördjupad frågabör kunskap i alla dimensionernasom ge om av

mål, avstår fråndetta vi här ytterligare diskussion.
frågaI övrig amatörverksarnhet har rad amatörorganisationer angettom en

otillräckligade har möjligheter för information, ledarutbildning ochatt annat
utvecklingsarbete.

4 Svensson 1994: Vilka deltar studiecirklar frånA i Rapport undersök-en
deltagare studieförbundens cirkelverksamhetning i hästen 1992. Folk-av668 bildningsrådet.
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Frågor kulturens gemenskapsskapande möjligheter för olikaom grupper
i olika miljöer fråganoch har vi belyst i kapitel 26 30-33 och berörssamt

också i avsnitt 352.5.

från35.2.3 Frigörelse kommersialism

Kulturpolitiken ska motverka kommersialismens negativa verkningar inom
kulturområdet.

Departementschefen inleder kommentaren med behovet aktiva insatserav
från sida privata mång-samhällets den verksamheten inte kannär garantera en

jämn fördelningsidighet i utbudet, landet, försörjning för kulturar-över
betarna eller i övrigt utbud uppfyller nödvändiga krav ställtsett som som upp.
Det särskilt viktigt samhället erbjuder alternativ till privatadetattanges som

måstekulturutbud bedrivs i spekulationssyfte. Insatsema kunna be-rentsom
i dendrivas konkurrens med privata verksamheten och inte reducerat till en-

bart komplement.ett
Statliga bör, enligt propositionen, följa utvecklingen inom den pri-organ

kultursektorn, skolans verksamhet behöver utvecklas och debatt ochvata
information vidgas inom hela kulturfältet. Satsning aktiviteter där delta-

har inflytande angelägen.ettgama
målkommentaren någontingDepartementschefen i inte förbud,tar upp om

åtgärder.inskränkningar eller andra repressiva
finns intresse frånNumera ökat för samspel med näringslivet kulturensett

Några ocksåsida. aktörer inom näringslivet har tydligare policy för kultur-en
samarbete tidigare.än

mål:Vi urskiljer följande dimensioner dettaav

Komplettering/altemativ till den kommersiella verksamheten inklusive att-
följa utvecklingen

åtgärderRepressiva-

Iakttagelser

De kommersiella strukturerna frånhar generellt stärkts under periodensett
1974, inte minst nivå. På massmedieområdet pågårinternationell inte-en

bådegration kedjan produktion-distribution-försäljning/visning ochav genom
iolika medier ökad utsträckning samlas i företag eller företags-att samma

gåttI Sverige har i del fall företag del andra har köptsgrupp. en samman, en
utländska företag. De helintegrerade företagen får allt starkareupp av en

ställning. Tidskrifter, mindre bokförlag mindreoch fonogrambolag har ut-
vecklats i rörlig struktur där företag bådehela tiden kommit tillen nya res-
pektive fallit bort.
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når hushållenAntalet radio- och tv-kanaler de svenska har ökat be-som
tydligt under perioden. Utbudet i sändningstid har ökat Detmätt haravsevärt.

mångfaldendock inte lett till motsvarande ökning i utbudet. Snarare harenav
konkurrensmotiverad likriktning i programutbudet kunnat iakttas.

inteDet dock alla kommersiellt drivna strukturer stärkts underär densom
20-årsperioden. Det svenska bokhandelsnätet tunnades betydligtsenaste ut

under slutet 1960-talet, uttunning fortsatte under 70-talet, varefterav en som
försituationen stabiliserades. Distributionskanalema kvalitetsmusik skiva

kraftigt.och kassett har reducerats
någon påvärdering kvalitetengenerell kulturutbudet får-Att göra av om

kommersiellade företagensändrats grund växande styrka och denav
internationaliseringen möjligt. Utbudet har bådeökande inte ökat tek-är av

sådantkonstnärligt högkvalitativa produkter ochniskt och bedörnsav som
undennåligt.likgiltigt ellersom

fördesUnder 1970-talet och början 1980-talet ganska livlig debattenav
frågorna kulturområdetkommersialismens negativa verkningarkring om

Kulturrådetockså riksdagsmotioner. publiceradeavspeglades bl.a. isom
kulturkommersialismen.5 Ocksåforskare andraFemrapporten om som

frågekomplexet.ungdomsråd bidrog till belysningen Med tidenStatens harav
frågeställningen dock sjunkit undan i debatten.

mångfaldenKulturpolitiska insatser för bredda och stödja kvalitetspro-att
områden. bådegäller sektorer offentligadukter har skett rad Det där deten

frågai kulturinstitutioner, tillhela eller del stödansvaret-tar stor omav som
framförtill och sektorer där alltfolkbildning och konstnärer staten samspe--

dominerar eller för hela verksam-med branscher där privata företaglar svarar
heten.

barnkulturonrrådetgjorts har i ganska utsträckningDe insatser storsom
svårasthar kritiskt granskamotiverats med erbjuda barnen ochattatt som-

undermåliga många goda alternativ.värja sig kulturprodukteremot -
framför alltRestriktioner har diskuterats och införts det gäller sprid-när

videovåldslagenvåldsskildringar införandet 1981 ochning i bild avav genom
den.den fortsatta vidgningen och skärpningen av

Diskussion

tvåverkningar handlar framför alltFrågan kommersialismens negativa omom
frågautbudet delvis otillräckligt ii vinstsyfte produceradesaker, det ärattom

mångfald detta utbud kan under-delbredd och attsamt av ansesom enom
måligt tvivelaktigt.eller

mångfald kulturpolitikenoch hardet gäller utbudets breddNär systema-
rollfördelning mellan det kommersiellaför finna fungerandetiskt verkat att en

5670 från Kulturrådet 1982.kulturkommersialismen. RapportforskareFem om
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utbudet och de kulturinsatser det offentliga för. Intrycket ärtar attsom ansvar
sådandet finns rollfördelningi dag det hela det finnsäventaget en om-

olika hur det offentligas roll ska kraftfulltmeningar hur denstor ut-om vara,
kulturutbud tillräckligt Vissaoch dagens rikt. delar kultur-övats ärom av

arkiv, och folkbibliotek,verksamheten, stöd till bildnings-t.ex.som museer
Påarbete faller naturligt inom det offentliga områdenandraansvaret.m.m.,

produktion litteratur, film och musik företagen för funge-ettsom svararav
Påmångainom de delar den kommersiella marknadenrande utbud genrer. av

mångfalden otillräcklig har utvecklat stödsystemdär bedöms t.ex.statensom
presstöd, litteraturstöd och fonogramstöd eller överenskommelser med be-

filmområdet med begränsade offentliga ekonomiska in-rörd bransch som
kvalitetsutgivning.ökad bredd och stödjer Balanseringen roll-satser ger av

måsteinsatserna fortlöpande.fördelningen och de statliga dock ske Det gäller
också områdenfinns vissa för eterrnediemasde regelverk verk-t.ex.som

någraförhållandet få fårföretag stark ställning vissasamhet. Det att en
kulturområden avgörande inflytandeoch därmed vad produce-överett som

mångfaldenvisas eller säljs kan innebära begränsas. Nyadistribueras, attras,
också på frånföretag grund de dominerande strukturerna hindraskan attav

mångfalden.ytterligare för Mot den bakgrunden finns detetableras till men
På massmedieområdetutvecklingen.anledning följa har regeringenatt noga

mångfaldRådet inom massmedierna.inrättat för
undermålighetFrågan kommersiella kulturprodukters och offent-vissaom

liga motverka negativa effekter komplicerad.insatser för dem äratt av mer
värdering dels kulturprodukterna i sig och derasHär handlar det om av av

förmodade effekter, offentligasiakttagbara eller dels det rollom synen
värderingsfrågor.normgivare i Det givet det finns ganska skildaär attsom

bedömningar i avseenden.dessa
kommersiella och i utsträckning transnationella kulturindustrinDen stor

ocksåsäljer inte enskilda produkter livsstilar. Musik, film,bara mode,utan
tidskrifter lägger sammanhängande tilltalar ungdomar.mönsterm.m. som

ofta hjälpLanseringen sker med mycket ekonomiska Denstoraav resurser.
schablonmässigvill motverka verklighets- och människosyn, fördomarsom

sådana måstekan finnas i kulturprodukter detta sammanhangm.m. som se
och ha lansera alternativen med kraft kulturindustrin.attresurser samma som
Det tveksamt kan kulturpolitiken skapat tillräckliga förut-är säga attom man

så kraftfulla insatser.sättningar för
20-årsperiodenGenom hela har den starka markeringen vid yttrande-av en

gått. åtgärderfrihet Restriktiva bara in de Detsätts värsta ärmot avartema. en
åtgärder videovåldtill de krävt kraftfullaorsakerna inteatt mot t.ex.av som

fått mångaför sina förslag. förklaringgehör alla En det i fallär ärattannan
både våldsskildringarna motåt-osäkert vilka effekterna och olikaär av av-

någrahar integärder. Forskningen tydliga Ytterligare för-t.ex. gett svar. en
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klaring finns i det offentligas förskjutitsroll och blivit mindreatt synen
paternalistisk. Individens har kommit i förgrunden.eget ansvar mer

Skolans roll förmedlare positiva värderingar, för träning i kritisktsom av
tänkande, för kontakt med kulturarv och konst och plats för ska-egetsom
pande betonats i läroplanerhar och andra sammanhang hela perioden.genom

offentliga håll försvåratDen ansträngda ekonomin har sina för skolannu
till detta.leva Detsamma gäller förskolan.att upp

35.2.4 Decentralisering

Kulturpolitiken skall främja decentralisering verksamhet och besluts-en av
kulturområdet."funktioner inom

Departementschefen två syften med decentraliseringen: ökadtar upp en
geografisk spridning institutionemas verksamhet och bredare förank-av en

ochring beslut ansvarstagande.av
Beträffande kulturinstitutionerna skrivsättet i propositionen aningär en

innehåller tvåabstrakt punkten delar: statligt stöd till uppbyggnadenmen av
regionalt arbetande kulturinstitutioner landet ökatnät överett samt turne-av

rande.
fråga planering, beslut och ansvarstagande lyfter departementschefenI om

fram organisationerna. deras verksamhet har stark lokal förank-Dels sägs att
förankringring och därför bör stödjas, dels bör bredare beslutenaven genom

understödjas.organisationslivet Samhället har ingenstörre engagemang av
elleranledning driva verksamhet lika bra bättre sköts ide-att en som av en

buren rörelse.
decentraliseringsmåletUnder talar departementschefen i övrigt bara om

för enskildainstitutioner. Utvecklingen de fria och konstnärersgrupperna ar-
ocksåbetsmöjligheter emellertid betydelse i decentraliseringsperspek-har ett

tiv.
mål:urskiljer följande dimensionerVi dettaav

institutionerregionalanät av-
tuméer-
decentralisering planering, beslut och ansvarav-

decentraliseringskaraktär, bl.a. stöd till organisationerandra insatser av-
och till fria grupper

iakttagelser

många med anknytning till decentraliserings-Relativt förändringar har skett
målet.
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tvåtill andra aktöreröverlämnat uppgifter ochStaten har storaansvar
verksamhetsområden. januari 1988 huvudmanna-Landstingen den 1övertog

regionmusiken och verksamheten inomregionala delenför denskapet av
på fortsattedet statliga anslagetFörändringen byggdeRikskonserter. attatt
Folkbildningsrådet, den juli 1991utgå. 1Folkbildningen övertog, an-genom

fokhögskolor.till studieförbund ochfördelningen statliga bidragförsvaret av
statliga regleringen folkbildningsarbetetminskades denSamtidigt väsent-av

ocksåharfördela bidrag inom den verksamhetenUppgiftenligt. att egna
mindre organisationer.till vissa andra,överlämnats

stärkts ökade statsbidrag.regionala kulturinstitutioner harNätet genomav
motsvarande och 4 kam-kommit till 12 länsteatrar ellerhar detSedan 1974

Även kammarorkest-de symfoni- ochstatsbidrag.medmarorkestrar teatrar,
ocksåfått harökade statliga bidrag. Länsmuseema1974 harfannsrar som

Många institutionerna harde regionalaökade statsbidrag.stärkts avgenom
ellerockså fått skaffa gamlastatligt stöd förperiodenunder att rustanya upp

lokaler.
pådecentralisering kultur-verksamheten har det skettden statligaInom en

då fick1976 länsstyrelsernaområde.miljövårdens Första steget togs egen
årenområdet har ytterligarei rad ärenden. Deochkompetens senasteen

Påfrån till länsstyrelserna.Riksantikvarieämbetetdelegeratsbeslutanderätt
också fått använda regionalpolitiskamöjlighetår länsstyrelsernahar attsenare

kulturornrådet.medel
decentraliseringsdimension faststöd har ocksåandra statligaFlera aven

fonogramstödet har underlättatgeografisk. Litteraturstödet ochslag änannat
bedriva konti-respektive fonogrambolagsmå förlagför och medelstora att en

blivitinflytandet utgivningsbeslutenvilket innebärnuerlig utgivning överatt
Också statsbidragenskulle varit fallet.fler händer vadspritt än som annars

mångfaldenfrämjat och därmedoch musikgrupper hartill fria dans-teater-,
Geografisktbeslut till vid kretsspridning konstnärliga utövare.en avav

fria i utsträckningfonogrambolag ochbokförlag,däremot hör storgrupper
övervikt för Stockholm.med klarhemma i storstäderna

år. Både Riks-betydligt under 20Turnéverksamheten har förändrats
Riksutställningar minskat sin centrala produk-och harRikskonserterteatern,

regionala institu-Delvis förklaras det detuméverksarnhet.tion och attav
framgåttPå teaterområdet har dedeltionerna tagit över ansvaret. somaven

ocksåteaterområdet friapåtagligt har defler. Särskiltblivit grupperna
tuméverksamhet. förklaringomfattande Enblivit fler och utvecklat annanen

i kombination med den konst-urholkning anslag till de Rzenfinns i treav
svårigheter rationali-höja produktivitetenverksamhetensnärliga att genom

sedan 1970-talet, delvisutbud har litet halveratsseringar. Riksteaterns änmer
då till regionala huvud-fyra regionala ensemblernaöverföring deavgenom

tuméverksamhet ökat, intelokala harregionala ochDemän. teatrarnas men
utbud. friaproportion minskningen Riksteaterns Dealls i som avsamma
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och dansgrupperna har blivit fler, ökat sitt utbud ocksåoch därmedteater-
Påutbudet turnéföreställningar. musikområdet har den förändringenstoraav

tuméornrådet varit förändring från Rikskonserter till Läns-en av ansvar,
musiken. Vandringsutställningar i Riksutställningars regi har halveratsänmer

i utställningsdagaruttryckt sedan slutet 1970-talet. De regionalaav museerna
fåtthar dock förutsättningar också arbetastörre med vandrings-att

utställningar.

Diskussion

består bådeDe förändringar vi statligt över-summerat attovan av ansvar
lämnats till landsting respektive organisationsliv, beslutanderätt flyttatsatt ner
inom statliga hierarkin,den regionala och i vissa fall lokala institutioneratt

bidragstärkts ökade kretsen dem har inflytande överattsamtgenom av som
delområdenkonstnärliga olikabeslut vidgats bidrag gynnatgenom som

mångfald.
då för resultat effekterVad har detta ochgett

främst kan 20-årspe-Först och kommuner och landsting övernoteras att
rioden tagit allmänt ökat kulturpolitiskt Utvecklingen hade börjatett ansvar.
betydligt tidigare. kan förutsättningarnaDen försägast.o.m.,nog vara en av

såårs1974 kulturpolitik den utfonnades, samtidigt den statligasom som nya
kulturpolitiken förstärkte utvecklingen ytterligare.

målmedvetenKombinationen statlig kulturpolitik, grundidéer iav en vars
utsträckning delades kommuner och landsting, och bidragssystemstor ettav

fråntill regionala institutioner byggt motprestation huvudmannenssom
haftsida har betydelse för utbyggnaden institutionsnätet. Det harstor av

fram"lockat kommunala och landstingskommunala i betydandepengar om-
fattning. I kapitel 37 diskuterar vi svagheter i tider stagnationsystemets av
och besparingar.

Utbyggnaden institutionsnätet har fört institutioner inom geografisktav
räckhåll för del människor inte hade det tidigare. Kulturpolitikensen som

ocksåmarkering decentralisering och olika behov harav gruppersav m.m.
många målmedvetetgjort institutioner arbetat sina län. Här skiljeröveratt ut

också mångadock betydligt mellan olika institutioner. varierardet Det i fall
bådeenskilda institutionen. Vi tagittiden för den har del tillfreds-över av

och kritik hur regionala institutioner fungerat iställelse detöver mot av-
från hållseendet. Generellt vi viss kritik primärkommunalthar noterat omen

för litet inflytande de regionala institutionernas inriktning och priori-över
På frågorteringar. grund de individuella variationerna bör den typenav av

framför följasallt och värderas huvudmän, kommuner och övrigaupp av
intressenter i regionerna.ochavnämare

utställningsornrådenaUtvecklingen musik- och har inneburitteater-, en
fråntyngdpunktsförskjutning de centrala producenterna Riksteatern,tre674
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till regionala institutioner och, framföroch RiksutställningarRikskonserter
ocksåPå teaterområdet inneburitteaterområdet, fria har detallt grupper. en

början 1970-talet kundelokala teaterföreningama. Iaktiv roll för de avmera
såförse föreningarna medfortfarande iRiksteatern ett stort teaterut-settstort

samtidigtValfriheten inom Riksteaternsde önskade.bud repertoar varsom
för föreningarnas utbud.Riksteatern 30 %begränsad. Idagganska svarar av

frånföreställningar länsteatrarföreningarnautsträckning köperI ävenstor
för den lokalaföreningarnafria Det haroch ansvaret teaterreper-gettgrupper.

tidigare.helt sätt äntoaren ett annat
och utvärderat litteraturstödetKulturrådet olika tillfällen följthar vid upp

Kulturrådets stödenslutsatsfonogramstödet.utvärderat äroch attäven om
mångfalden utgivningen minska.iskulle bredden ochavskaffasskulle

framgått kapitel 22,till folkbildningen har,statliga stödetDet re-som av
Reformen 1991 dockgång decennium sedan 1970-talet. ärformerats peren

betydligt fri-folkbildningengenomgripande. Den har störreden gettmest en
gårdeltagande inteför verksamhet ochdet innebärhet tidigare. Vad attän

Folkbildningsrådet,pågår delsinomUtvärdering delssäga ännu. genom
1996.den septemberavlämnas 1utvärdering skastatlig senastsom

för eftersattaInsatser35.2.5 grupper

till eftersattautsträckning utformas med hänsyni ökadKulturpolitiken skall
behov.erfarenheter ochgruppers

hänseende i dagisolering i kulturelltMålet bryta densyftar till att som
utifrånutformasinsatsermånga ska skegrupper". Detpräglar genom som

förhållanden. Organisationer och före-och socialaolika behovmänniskors
måste, enligterfarenhet dessakontakter med ochningar har grupperavsom

stimulerasbörframträdande roll i arbetet. Deltagarnapropositionen, spela en
och i kultur-för eftersattaformulera sina krav. Insatsemasjälvaatt grupper

frånsåfår skiljsinte utformasmåste prioriteras. Demiljöerfattiga att grupper
hålls i isoleradeindivider kvarellervarandra att grupper.

blir, enligt departementsche-reformarbeteti fortsattaviktig uppgift detEn
situation.kulturellabelysa olikafen, systematisktatt gruppers

målkommentaren barn,nämnda idirekt är:och miljöer ärDe somgrupper
etniskainstitutionsvårdade, invandrare, andrahandikappade, samtgrupper

i glesbygd.människor
medeftersatta ochundanUndan för ter-övergavs ersattestermen grupper
Påverksamhet.i kulturellinte deltaralla dedvs. sena-somnya grupper,men

deltagandet".vidgaiframför allt talatinstanserstatligahar atttenner avre
dimensionen:viföljande koncentrerarI det oss

si-olikabelysainklusiveför eftersatta/nyaInsatser att gruppersgrupper- 675tuation
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Iakttagelser

målFörst kan konstatera och inriktning för politiken inom kultur-,attman
utbildnings-, social-, invandrar- och handikappsektorerna uppvisar stora
överensstämmelser. harDet underlättat det utvecklade samarbete kommitsom

ståndtill sedan 1974.
Kulturinsatser för olika fåtthar uppmärksamhet under destorgrupper

gångna åren.20 En rad studier har gjorts och utvecklingsprojekt bedrivits,
några projekt. Regering riksdagoch har vid olika tillfällen tagitstoravarav

frågorställning i med inriktning olika kulturella möjligheter.gruppers
Redan 1974 tillkallade den socialdemokratiska regeringen sak-en grupp

frågorkunniga för bereda barnkultur, den s.k. Bamkulturgruppen.att om
Den folkpartiregeringen fullföljde arbetet propositionen Omsenare genom
barn och kultur 1979. Propositionen och riksdagsbeslutet innehöll riktlinjer
för arbetet med förbättra barnens kulturella villkor vissa anslagsök-att samt

Kulturrådet årningar. lade fram1982 "Kultur förskolani efterrapporten
Årsamråd med Socialstyrelsen och Kommunförbundet. 1983 lät Kommun-

förbundet publicera skriften tillBarns kultur bl.a. följdes medrätt som upp
Årkonferensserie. 1990 lade civil-, social- utbildningsministramaoch ien

dåvarande socialdemokratiskaden regeringen fram Kulturprogram för barn
och ungdom redovisade erfarenheter1980-talets framföroch allt togsom

verksamheter och metoder för utveckla barns och ungdomarsatt egetupp
skapande. hade inteProgrammet den karaktären det gjordes föremåltill föratt

Årriksdagsbehandling. 1994 avlämnade Socialstyrelsen Barnsrapporten
villkor i förändringstider, kulturfrågoma,bl.a. behandlar pågjordsom upp-
drag den borgerliga fyrpartiregeringen. i serienDen senasteav av program-

Kulturrådetsskrifter 1994 utgivna Kulturprogram för barnär och ungdom.
I tidigare kapitel har vi kunnat verksamheten för barn omfattandeärattse

på delområden.de flesta Förskolan och skolan spelar viktig roll särskilten
för barn behöver kulturell stimulans vad hemmen harän Detsom mer ger.
funnits i kontinuerlig diskussion huruvida barnkulturinsatser-stort setten om

årenvarit tillräckliga. De finns det tecken de sviktat. iBarnsenaste attna
åldern år går3-8 mindre bibliotek och tidigare förefal-vilketännu museer
ler ha samband med minskade för kultur i vissa förskolor och sko-resurser
lor. Antalet musicerande ungdomar minskathar vilket kan ha medsamband
minskningar i den kommunala musikskolan i olika kommuner.

inomkulturfrågor invandrarfrågor-Invandrarnas har behandlats förramen
några Målallmänt i utredningar och propositioner under perioden. in-förna

vandrar- och minoritetspolitiken fastställdes riksdagen 1976 prop.av
Några mål1975:26. särskilda för kulturpolitik för invandrare, denen som

dåvarande Invandrarutredningen föreslagit, fastställdes inte. Nästa samlade
invandrarpolitiska beslut riksdagen 1986kom prop. 1985/86:98 be-ochav

Årmålen. Kulturrådet,kräftade de gällande 1992 fick Skolverket, in-Statens
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ungdomsråd åtgärderregeringens vidtavandrarverk och Statens uppdrag att
pågår.för motverka främlingsfientlighet och rasism, arbeteettatt som

påtagliga kulturområdetinsatserna för invandrare har gjortsDe mest av
tillhandahålla tidningar, tidskrifterfolkbiblioteken och böckerattgenom

ocksåflyktingsspråkinvandrar- och och vissa bibliotek fonogram. Bok-
frånförsörjningen hjälp bidrag Andra statliga insatserhar skett med staten.av

kulturtidskriftsstödperioden litteraturstöd, och bi-utvecklats under ärsom
dokumentationsarbeteenstaka dans- och musikgrupperdrag till samtteater-,

inom museer.
handikappade kultu-funktionshindrades denDe term ersatt termensom

utredningar och propositioner behandlats inommöjligheter har irella ramen
förhållanden. Mål förstaför för handikappolitikenderas allmänna angavs

gånger.gången flera funk-1976/77:87 har sedan Dei och översettsprop.
uppnå delaktighet jämlikhet har tydligtfull ochtionshindrades rätt att mar-

kerats.
betydligt sedan 1974ställning har stärktsfunktionshindrades allmännaDe

för livgrundförutsättningama derasi de lagarförändringar som gergenom
plan- ochsocialtjänstlagen, omsorgslagen ochmöjligheteroch sociala som

Påservice kommit till. kul-har lagen stöd ochbygglagen. Senast 1994 om
textningturområdet gjorts tillgängligaradio och lättarehar tv genom av pro-

talböcker, tal-lätt svenska. Servicen medradioprogramochtext-tvgram,
videogramtidning lätt svenska ochtidningar, inläsningstjänst, böcker och

statliga medel.del detta har skett medför döva byggtshar ut- aven
utredning Kulturvården dels omfattandei har utvecklatsKultur genom en

Kulturrådetvården 1980 samverkan med Landstingsför-i inleddes iavsom
målmedvetet landstingen. Senare hararbete inombundet, och ävengenom

framför alltbörjat sig beroen-Kommunförbundet kommunernaoch engagera
ÄDEL-reformen.äldrevårdenpå Osäker-de fördessa övertagit ansvaretatt

upprätthållaråda kommer och vid behovhet förefaller kommunernaatt attom
äldrevården nått.iutveckla den standard kulturensom

nåTvå med ringa kulturintresse,för sökavägar använts att personersom
också miljöer, har varit kulturverksamhet arbets-för berika olikaattmen

bostadsområden. 1978/79-1984/85 bedrev LO, TCO,platser och i Perioden
påi arbetslivetKulturrådet utvecklingsprojektet KulturABF, TBV och ett

period bedrev Studieförbundet Vuxen-arbetsplatser. Iantal stort sett samma
Kulturrådet boendemiljö". hadeutvecklingsprojektet "Kultur i Detskolan och

Båda avrapporterades och utvärdera-bl.a. glesbygdsdimension. projektenen
fråga erfarenheterna tilldes arbetslivet leddeutförligt. I kultur i att ett re-om

idet gäller skillnaderna kultur-guljärt statligt bidrag till detta inrättades. När
bådekollektiv finns exempelmellan medlemmarna i fackligaolikavanor

fråga skillnadernaökade minskade teaterbesök haroch klyftor. I t.ex.om
fråga konsertbesöken ökatminskat, konsertbesök de ökati har attgenomom

inom SACO-gruppema LO-gruppema.inomänmer
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År Kulturrådet1988 fick regeringens uppdrag samla och analysera deatt
erfarenheter vunnits i förarbetet aktivera i kulturverk-attsom nya grupper
samheten. Resultaten presenterades i de tidigare angivna skrifterna med rub-
riken Rådet"Att vidga deltagandet i kulturlivet". lade där fram förstrategien

uppnå vidgat deltagande. Bärande inslag i denna skillnaderna iäratt ett att
kulturvanor måste utgå frånkulturarbetet olikaär värde-attstora, gruppers
ringar, situationer och livsstilar frånoch hittillsvarande publikarbeteatt
kulturinstitutionemas sida alltför utgått fråni hög grad de redan intresserades

Kulturrådetsituation. har konkretiserat sitt arbete i "Hand-närmasteeget en
fortsatta ingårlingsplan" 1994. I det arbetet bl.a. forskningsprojektett om

publikarbete.
Folkbildningen spelar roll för människor tillfälle delstor att att tage av

kultur, utveckla sina kulturintressen sina uttrycksmöjligheter.och Det isker
utsträckning samverkan medlemsorganisationemamed till vilkastor genom

bl.a. hör fackliga organisationer, invandrarorganisationer och handikapp-
organisationer.

Diskussion

Kulturrådetbl.a.En slutsats dragit i arbetet med vidga deltagandet iattsom
mångfaldenskulturlivet den betydelse. Olika individer ochär harom grupper

Mångfaldenolika kulturell bakgrund, olika intressen och behov. i institutio-
och organisationemas samlade verksamhet viktig för kunnaär mötaattnemas

både innehåll,olika behov och intressen.dessa Det gäller form och praktisk
många småbarnsfamiljerutfomming. I situationer för spelar mediernast.ex.

utbud särskilt viktig roll, samtidigt inte kande totalt detersättasetten som
levande kulturlivet.

eftersatta påTermen gjorde ingen skillnad individerna inom degrupper
många gångerolika Men skillnaderna Om barnär stora. targrupperna. man

så frånexempel kommer de kulturellt olika hemmiljöer. En delsettsom av
dessa beskrivaskan kulturfattiga, andra rika kulturkontak-tvärtärsom om

och ytterligare andra andra kulturella traditioner och värde-ter representerar
Fråganringar de arbetet "eftersatta"de till-än gängse. är motom grupperna

räckligt utgångspunktbeaktat dessa skillnader och haft dem för valsom av
målgruppsinriktadeinriktning och utformning de insatserna.av

Nyckelfrågan målunder detta torde den nuvarande metoder för attvara om
Ärvidga respektive väcka människors kulturintresse fungerar. det baramöta,

behövertid och skjutas till för allt fler ska bli kulturellt aktivaattpengar som
innehålletEller kultursynen vidgas, arbetsformemabehöver breddas, föränd-

så Europarå-och kontakter skapas andra i dag Eller detsätt än ärras som
så långtexaminatörerdets bedömde det, Sverige kanske kommit kanatt man

komma i bredda deltagandet i kulturlivetatt
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några svårigheter bristerVi har och det gällernär pröva vä-noterat att nya
ekonomin inom institutioneri kulturarbetet. Den ordinarie och organisa-gar

hårt försvaradtioner ofta intecknad och den etablerade verksamheten.är av
svårt prioritera "osäkert" utvecklingsarbete. Fria medel finns visser-Det är att

Kulturrådet, långtfortfarande mindreligen i ökad grad hos de ärt.ex. mennu
ocksåönskemålen sådana. övriga finansiä-Det gäller i hög gradän om senare

utvecklingsprojekt blir nedbantade. Tiden blirleder ofta tillDet att ex.rer.
gånger bådemånga för för vinna erfarenheter, för följa ochkort att att ut-upp

få slåpåförsöken systematiskt och för verksamhetenvärdera sätt att rotett att
så framgångsrik, övergår i reguljär verksamhet. Spridningden, den äratt om

många gånger inom den verksamheten, denerfarenheter stannar egna egnaav
i den geografiska omvärlden.organisationen eller närmaste

kulturell förnyelse35.2.6 Konstnärlig och

konstnärlig och kulturell förnyelse.""Kulturpolitiken skall möjliggöra
fömyelsemöjlighetema harmålkommentaren markeras inledningsvisI att

yttrandemöjligheter.med kravetsambandnära
måsteDepartementschefen markerar samhällets insatser garanteraatt en-

möjlighet viss tid kunna inriktakulturarbetare underskilda och attavgrupper
på kunna försörja sig dennasig experiment och förnyelse krav attutan

verksamhetsfonner inom de olika konstartemaTidigare eftersattaverksamhet.
fåbör möjlighet utvecklas.att

måste for experi-Också institutionerna lämnasamhällsstödet till utrymme
publikintäk-oförändrade eller ökadeinte i förväg kan bedömasment gesom

får departementschefen, totalt inteförnyelse dock, enligtViljan till settter.
måste påönskemål byggaeftersätts. Utvecklingenleda till publikens ettatt

konstnärligainte bara denmellan publiken och institutionema. Detsamspel är
också formerna for kontakt mellan insti-gestaltningen intresseär utansom av

Departementschefen markerar behovoch publiken.tutionema stort attett av
aktiva intresse och stimuleraför intefinna former väcka tidigareatt gruppers

också sådan experiment-därför stödjakulturell verksamhet ochdem till att
verksamhet.

tvåurskiljer dimensioner:Vi

Konstnärlig förnyelse-
Kulturell förnyelse-

iakttagelser

har ökat markantkvinnliga konstnäreroch andelen överAntalet konstnärer
år.20
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statliga bidragen till institutioner, friaDe och enskilda konstnärergrupper
har höjts räknat i fast penningvärde under periodens första del för sedanatt

något.minska I den utsträckning institutionerna för besparingskravutsatts
har nedskärningarna i första hand tagits rörliga medel. Först tidsenaste

systematiskt försökt ocksåhar bearbeta de kostnader ellerärman mera som
fastabetraktats kostnader.som

Konstformer och verksamheter baserade starka institutionerärsom
arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet, och symfonisk musik för-teater

sådanafogar väsentligt mycket har insti-över större änresurser som svagare
tutionsstruktur bildkonst, konsthantverk, kammarmusik, dans och film eller

institutionell förankring jazz, folkmusik, könnusik.saknar
"friaUtanför bidragssystemen har pengar" ökat. De har delvisstatens an-

främst friaför förhindra konkurser blandvänts att teatergrupper.
kulturpolitikens drivkrafter och effekter begränsadForskning ochärom

ofullständigöverblicken den forskning sker viss utveck-äröver som men en
ling har skett.

Utvecklingsprojekt skilda slag har hela tiden genomförts doku-av men
mentation och spridning erfarenheter har visat brister.av

högre konstnärliga utbildningarna har byggtsDe ut.

Diskussion

vi praxis varit de offentliga i sinaI kapitel 2 har attangett att organen upp-
går på frågorin konstnärlig kvalitetföljningar och utvärderingar inte ochom

försökervi följt praxis. Mot den bakgrunden vi inte här bedöma idennaatt
årensutsträckning de 20 kulturpolitik inneburit konstnärligvilken senaste en

gårförnyelse. vi i kapitel 2 bör det dock diskuteras detSom angett attom
i framtiden dettafinna former för belysa därför träder denatt utan att man

friheten fömär.konstnärliga
Frågan förnyelse i målenkulturpolitisk belyses utsträckning understorom

35.21, insatser för eftersatta 35.2.5 och inter-yttrandefrihet grupperom
någraTill detnationella kontakter 35.2.8. kan läggas ytterligare marke-

ringar.
för statligt stöd till regionala och lokalaGrundbeloppssystemet teatrar,

symfoni- och kammarorkestrar fungerade väl under expansions- ochen upp-
både huvudmännens ekonomibyggnadstid. Sedan och harstatens stagnerat

förmåga till konstnärlig och publik förnyelsestimulera bl.a.systemets att en-
förnyelse haftbedömning varit otillräcklig. Den skett harligt allmän som

drivkrafter incitament i bidragssystemet.andra än
inom dans- och musikinstitutionema lik-konstnärliga ledarnaDe teater-,

kulturinstitutioner har avgörande betydelse för dy-cheferna för andrasom
i utvecklingen.namiken
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stårDe enskilda eldsjälarna för mycket kontinuiteten också för-av men av
nyelsen särskilt i det lokala kulturlivet. Staten, i utsträckning arbetarstorsom
med åtgärderstrukturella och generella bidragssystem, inte den iär som
första hand kan stödja dessa eldsjälar. Det kommunerna och i vissär ut-
sträckning landstingen.

Äldre35.2.7 tiders kultur

"Kulturpolitiken skall äldre tiders kultur till och levande-garantera att tas vara
görs.

måletkommentaren tillI markerar departementschefen kulturlivet aldrigatt
kan formas enbart grundval de samtida kulturyttringama. Verksamhetenav
inom flera de konstnärliga uttrycksfonnema bygger till avsevärd del ettav

från tidigare epoker.arv
Bevarandet historiskaden kontinuiteten i den fysiska kulturmiljönav

måste tillmätas grundläggande betydelse for den enskildes känsla trygghetav
och förankring i tillvaron.

I arbetet och föramed bevara kulturtraditioner vidare det, enligtäratt pro-
positionen, viktigt insatserna gäller hela samhällets historia och omfattaratt
inte högreståndskulturen ocksåbara den s.k. från det gamla bonde-utan arvet
samhället, den framväxande industrialismen och de därmed sammanhängande
folkrörelsema.

Samhällets insatser för äldre tiders fårkultur inte begränsas till passivtett
bevarande. åtgärder måsteKraftfulla till för levandegöra och föra vidareatt
vårt kulturarv. I det bör föreningararbetet och organisationer spela aktiven
roll.

Vi målet:urskiljer dimensionertre av

Historia och traditioner-
fysiskaDen kulturmiljön-

Konstartema-

iakttagelser

Sambandet mellan de två förstnämnda dimensionerna har blivit starkare under
gångnaden 20-årsperioden och de har i sin blivit integrerade i vi-tur ettmer

dare samhälleligt sammanhang. Utvecklingen har skett i flera Det förstasteg.
då1976 kulturrninnesvård ansvarsområdeblev för länsstyrelsernatogs ett

fick kompetens området, samtidigt förstärkningsom egen som en av
länsmuseemas påbörjades. Det andra kring mittensteget togsresurser av
1980-talet. Då tidigare restriktivt klingandeden kulturminnes-ersattes tennen
vård med begreppet kulturrniljövård. manifesteradesDet i 1987/88: 104prop.
Om kulturmiljövård dels innehöll brett sektorsmålanlagda områ-forsom
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kulturrninnesvården. hållertredje forreglering Ettdels samladdet, stegaven
bredare kulturarvssyninriktningennärvarande Det rör motatt tas. somen

påbåde värdena. Ett exempel dennade materiella och de immateriellaomfattar
RAÄuppdrag till Riksantikvarieämbetetfinns i regeringenshelhetssyn att

RAÄ:sindustriminnesvården och iförhandlingsprogram sätt attettpresentera
ArbetetsTekniskaNordiskai arbetet museet,museet, museum,engagera

industriminnesforskning vidnyinrättade institutionen fördenlänsmuseema,
företrädare för hem-i Stockholm, RiksarkivetTekniska högskolan samt

Kulturmiljövårdenindustrin. harfackföreningsrörelsen ochbygdsrörelsen,
från fysiskaprimärt ha handlat det be-således successivt utvecklats att om

omfattatill miljönlevandegörandet enskildaochvarandet monument attav
kontinuitet ochansvarstagande för historisktill bretthelhet och ettsom

kulturmiljövården och andra samhälls-mellanidentitet. Samarbetetkulturell
samhällsplanering och turismområden regionalpolitik, jordbrukspolitik,som

betydligt.samtidigt utvecklatshar
kultunniljövården myndighetsbeslutdecentraliseringharInom av suc-en

RAÄ:sRAÄ strategiska roll harfrån gjortstill länsstyrelserna.cessivt skett
påtagligtkulturmiljövårdande har ökat underinsatserMedel förtydligare. pe-

anslag inom andra departement.rioden, även genom
främstkulturmiljövårdens och mellanmellanSamspelet museerna,organ

okomplicerat och funge-varit helthar inteoch länsmuseema,länsstyrelserna
RAÄ våren regeringens uppdrag1995harolika väl i olika län. utrettrat

ansvarsfördelning.roll- ochfrågan förslag till klarareoch lämnat en
Bådemånga och hu-Museiområdet sedan 1974.stärktshar sätt staten

Många statliga harsina bidrag till länsmuseema.har ökatvudmärmen museer
Under periodens första delfå upprustade lokaler.håller ellereller att nya

också Under periodensresursförstärkningar.andrafick statliga sena-museer
statligfåttutsträckning sparkravi Ökandedel har de som annansammare

Mångafått kommunalastatsbidrag.Fler specialmuseer harverksamhet. mu-
utveckla sin verksamhet.har kunnatseer

allt kommit itillstånd tillgänglighet harFrågorna samlingamas och merom
både enskilda ochgjortsOlika insatser harfokus. museer ge-museer avav

vård ochdokumentation, tillsyn,registrering ochför utvecklaattmensamt
ändå situationenfann alar-Museiutredningenkonservering samlingarna.av

för kulturarveträddningsaktionföreslog nationellmerande och museer-en
vå-Riksdagen anvisadei huvudsak förslaget.riksdag följdeRegering ochna.

ändamålet regeringen harför ochmiljoner kronor1995 därför 235 senareren
genomföras.aktionen skaför hurgodkänt planen

kul-för historia ochmånga allmänhetens intresseteckenfinnsDet att
står"-verk-duuttryck i Gräv därturmiljövård har bl.a. tagit sigökat. Det

hembygdsrörelseniarbetslivsmuseer,kringsamhet, samling engagemang
for utställnings-intresse detochlokala opinionsgrupperoch i olika storasom

historien.svenskaprojektet "Den
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På arkivområdet har formulerat mål för sektorn och fattat beslutstaten om
arkivverksamheten.arkivlag grund för fastare struktur för Svensken som en

Arkivinforrnation i Ramsele har byggts Antalet arkiv anslutna till Folk-upp.
rörelsemas arkivförbund har ökat.

frågaI de konstnärliga kulturarven har nysatsningarna främst gälltom
klassikerutgivning: Nationalutgåvan August Strindbergs samlade verk ochav
den musikhistoriska fonogramantologin "Musica Sveciae".

Diskussion

frånUtvecklingen kulturminnesvård kulturmiljövårdtill med brettett ansvars-
tagande för historisk kontinuitet och kulturell identitet betydelsefull för-är en

förmånändring till för bättre bevarande och användande äldre tidersett av
kultur. Detsamma gäller den utveckling skett museiområdetinom ochsom
arkivväsendet.

Museiutredningen markerade starkt betydelse och möjlighetermuseernas
med bildning huvuduppgift ocksågjorde rad kritiska iakttagelsersom men en

bl.a. ledde fram till förslag organisatorisk omstruktureringsom om en av
framför allt de statliga Museiutredningens speglarmuseerna. resonemang
uppfattningar delvis finns inom museivärlden, delvis finns bland avnä-som

och Tankegångarna återkom ocksåsamarbetsparter. i den ganska splitt-mare
remissopinionen pårade utredningens betänkande.

fråganMuseiutredningen balansen i verksamhettog upp om museernas
å sidan vård åmellan insamling och och andra sidan med publiken.mötenena

Utredningen markerade sikt fördelasbör lika mellanatt museernas resurser
tvåde huvudtyperna verksamhet vilket kräver förmånförskjutning tillav en

för publikadet arbetet. Förslaget räddningsaktionen för samlingarna skaom
därför dels akutinsats för komma tillrätta med eftersläpningarattses som en
dels investering förhållandeni bättre samlingarna till-görsom en som mer
gängliga långsiktigtoch användbara vårdkrävande.inte allt församt

Museiutredningen ocksåpekar helt kort obalansen inom museisystemet
mellan kulturhistoria, konst, och ekologi teknik. De flesta statliga,natur samt
regionala lokalaoch kulturhistoriska Större medärmuseer museer. museer
naturhistorisk respektive teknisk inriktning finns bara i Stockholm, Göteborg
och Malmö. Därutöver finns mindre tekniska och teknik-natur-museer

de ofta kallas begränsade inslag teknik- ochvetarcentra samtsom nu av
naturhistoria och ekologi vissa länsmuseer. De kulturhistoriska museerna

frågorganska sällan in givna förutsättningarnade ochtar naturenom av na-
turvetenskapens och teknikens landvinningar och konsekvenser i sin spegling

människans liv och arbete. Samarbetet mellan de tekniska och naturhisto-av
riska och de kulturhistoriska begränsat. Regeringenärmuseerna museerna
har budgetåretuppmärksammat regleringsbrevetproblemet och i för 1995/96

initiativ till På områdetagit ökat samarbete. bildkonstens har utveckling 683en av
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i andra delar landetkonstmuseer ochsamarbetet mellan Statens avmuseer
igång. dock möjligheten kvalificerade samlingarFortfarandekommit är att se

landet.mycket fördeladekonst änmt överav
brister ikritisk bild museisystemetsMuseiutredningen ganska avgav en

perspektiv, helhetsper-och tvärfackligafråga tvärvetenskapligaattom ge
utredningen,inte, menade all-spektiv och sammanhang. Museerna möter

fann särskiltnyfikenhet. Utredningenochmänhetens intressen att museerna
inte ämnesmässiga,följer de aka-intressen allsungdomarsinte möter som

oftakategorierdemiska representerar.museernasom
frågaockså statliga insat-kritisk i deMuseiutredningen museernasomvar

till Stockholm.Utställningsaktivitetema koncentreradeför hela landet. ärser
övrigarådgivningen servicen till landetsochprofessionellaDen mot-museer

efterfrågan och behov.intesvarar
fåttstatligamed femfannMuseiutredningen systemetatt ansvarsmuseer

organisatoriskanågon effekt föreslog andraochbegränsadmycket ensom
förkas-relativt enigapunktRemissinstansema dennalösningar. attomvar

hur den bästaolika meninghade sedanMuseiutredningens förslagta ommen
modifieringar, hadeellerAnsvarsmuseisystemet, medlösningen utanut.ser

förespråkama.dock de flesta
kulturmiljövården medbåde arkiv, ochinom görsViktiga insatser museer

strukturell karaktärdelvismedel. Insatsernaarbetsmarknadspolitiska är av
svårigheter ikonjunkturanpassade. Detutsträckningi stor senare germen

fråga planmässigheten.om

Internationella kontakter35.2.8

och idéer inom kultur-utbyte erfarenheterskall främjaKulturpolitiken ett av
språk- nationsgränsema.området ochöver

levande kulturliv förut-inledningsvisDepartementschefen deklarerar ettatt
vårt Föränd-från kulturmönsterimpulser andraöppenhet för än eget.sätter

indirekt dialog meddirekt ellerhög grad isker i mycketi kulturlivetringar en
kulturellmöjligheterna tillvidgarmed andra länderSamverkanomvärlden. en

förnyelse.
beredasbörinstitutionerkulturarbetareEnskilda och samtgrupper av

På bör utländ-publik.utländskkontakt med sättmöjligheter tillökade samma
Sverige.verksamhet itillfälle tilloch enskilda konstnärerska gesgrupper

måste in-också aktivt stödjasamhälletDepartementschefen markerar att
kultur de förtupprätthålla utveckla denochförarbetevandrarna i deras att

också i detvärdefullt inslagkulturmönstersig hit. Dessa utgörmed ett sven-
vår kulturutveckling.inspirerarberikar ochsamhället,ska egensom

detdimension,konkretinnehåller målkommentaren endastövrigtI en
kulturutbytet.traditionella684
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följandeVi urskiljer dimensioner:

traditionellt kulturutbyte-
andelen svenskt respektive utländskt inom olika verksamheter/medier-
kultursamarbete internationellagenom organ-

mångkulturellt Sverigeett-

Iakttagelser

frågaI de internationella kontakterna kan förändringarstörrenoteraom man
Öst-20-årsperioden tv-områdetunder framför allt och i kontakterna med

fråga åtgärderI stöd till invandrarnas kulturer har olika vidtagits.europa. om
också frågaSverige har spelat aktiv roll i internationellt kulturpolitiskten om

erfarenhetsutbyte.
Vi har i dag helt andra möjligheter utländsk och utländskaatt tv tv-pr0-se

årför på20 sedan. I huvudsak beror det utvecklingen satellit- ochängram av
kabeltekniken. Kulturpolitiska beslut regering och riksdag medverkatav som

tillåtadels beslut i mitten 1980-talet lokala kabelsändningar delsär attav om
års1991 beslut koncession för reklamfinansieradmarksändatt tv-om ge en

ABdåvarandekanal koncession gick till Nordisk Television TV4en som-
Tele-X-satellitenösedan 1990 den svenska När detsänt översom program

avgiftsfmansieradegäller programutbudet i den televisionen har inslagen av
utlandsproducerade fördubblats, i veckotimmar räknat, mel-änprogram mer
lan 1973/74 och 1994. I andel sändningstiden betyder det dock i stort settav

årproportioner i dag för 20 sedan. I den tredje marksändande tv-samma som
kanalen TV4 har högre andel utländska i sitt utbud, bästaen program men

time,sändningstid, prime andelen svenska ungefär densammaär program
avgiftsfinansieradei den televisionen.som

fråga film filmer påI har andelen utländska visats avgiftspliktigaom som
biografer något.minskat kraftigt medan antalet svenska filmer har ökat När
det gäller premiärvisad film proportionerna i dag ungefär fordesammaär som
20 år sedan med mindre .10 % svenskt bland premiärema.än

nyutgivna skönlitteraturen har i dag inslag utländskaDen ettstörre av
år Dåöversättningar för 20 sedan. böcker i dagän översatt ärtrevar en av -

det hälften. Genom antalet nyutgivna titlar totalt ökat kraftigtnärmare att un-
årder perioden det emellertid fler svenska titlar i dag för 20 sedan.änutges

så långtFonogramstatistiken kan vi inte följa fullt tillbaka. De tiosenaste
åren andelen svenskt och utländskt i utgivningen i kons-tycks stort settvara
tant.

Sovjetstatens upplösning har möjligheterna till kulturella kontakterMed
Östeuropa förändrats radikalt. periodens del har därför kontak-med I senare

6 1985:677 lokala kabelsändningar m.fl. lagarLagen ersattessom avom
första1992:2027 kabelsändningar till allmänheten. Den lagenlagen om 685trådsändning.tvåårigi kraft efter försöksperiod med s.k.trädde en
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Östeuropa Östersjönallmänt, samarbetet kring och kontakternamedterna
med de Baltiska i synnerhet utvecklats avsevärt.staterna

Internationella kulturutredningen konstaterar kulturutbytetDen medatt
Öst- och Centraleuropa u-ländema har förstärkts och utvecklats medansamt

övriga försvagats.för utbyte med delar världen har Bl.a harresurserna av
institutet haft anslagsutveckling varit lägre inflationen.Svenska änsomen

musikområdet tradition ganska omfattande och delMedan utbytet ärav en
ZO-årsperioden på teaterområdetinsatser gjorts under har utbytetnya

måttligt. På museiområdetinternationellt varit jämförelsevis har desett
kommit utvecklasinternationella kontakterna, särart, attmuseernasgenom

förolika emellan. Resurserna NUNSKU:smycket att genommuseerna
Påvarit begränsade.svensk konst i utlandet har mycketförsorg presentera

område framföromfattande översättning till svenska alltlitteraturens sker en
från språkfrån språket och lanseringmedan översättning andraengelska av

språk varit betydligtöversättning till andra harsvenska författare mergenom
begränsad.

upprätthållastödja invandrarna i arbete för ochgäller derasNär det attatt
olika insatser gjorts. statligafört med sig hit har Detutveckla den kultur de

invandrarspråk.utgivning litteraturinnefattar stöd tilllitteraturstödet av
invandrarspråk. Kul-bibliotekens inköp litteraturtillBidrag har getts av

också invandrartidskrifter.innefattat stöd tillturtidskiiftsstödet har
fråga det internationellaaktiv roll iSverige har hela perioden spelat omen

erfarenhetsutbytet. bl.a. skett inomInom UNESCO har detkulturpolitiska
Åråterkommande 1991 beslötkulturministermötena.för deramen

från nordiskaförslag bl.a. degeneralkonferens, grundvalUNESCO:s av
för utveckling medVärldskommission kultur ochtillsättaländerna, att en

ochkulturens ställning i världenfram policyrapportuppgift läggaatt omen
Europarådet påtagit sig utarbetasamhällsutvecklingen. harroll idess att en

frågaförhållandena aktivtSverige medverkar ii Europa.underrapport omom
Europarådet till debåda Sverige initiativtagare länder-Inomrapporterna. var

länder,kulturpolitiken genomförts i antalexaminationer ett varavom som nu
Både underlaget, den s.k. National-andra landet. det svenskaSverige detvar

framgått i flera tidigareexaminatöremas har,och rapportrapporten, som av-
kulturpoli-diskussion den svenskabetydelse för analys ochsnitt, haft stor av

tiken.

Diskussion

20-årsperioden utvecklatsunder knappastinternationella kulturutbytet harDet
målen förde övergripandepå det har varitsätt ettmotsvarar attett avsom

Varjedecentraliseradeförklaring detkulturpolitiken. En kan ansvaret.vara
för sitt utlandsutbyte. Sär-primärtkulturinstitution och organisation svarar

från statliga instanserutsträckningñnns bara i begränsadskilda att686 pengar
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Kulturrådet.InstitutetSvenska och Kostnaderna för utlandsengagemangsom
påtagligt mångahar stigit under perioden samtidigt institutioner ochsom or-

år åtstramningarganisationer i sin ekonomi. I det läget harmöttsenare
svårthaft prioritera utlandskontaktema.attman
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kvalitet ieffektivitet ochProduktivitet,36

kulturverksamhet

med kapitletSyftet36.1

kulturverksamhetermått olikanågra hur välvikapitelI detta prövar
grunderföretagsekonomiskamed hararbetarvibegreppsapparatlyckas. Den

kulturområdet. ock-Den kräverförfrämmandeupplevasdärföroch kan som
utsträckninggår iochMåtten abstraktaär storså teoretiskavissa resonemang.

hellertänka. Intekultursektominom är atthur mertvärs vanmot man
någon regel-medproduktkostnader,mått,lättförståeliga presenterassom

har gjorts.försökvissabundenhet även om
vissaKulturrådet förekommerproducerarverksamhetsöversikterdeI som

försjälvfinansieringsgradenstuderamått. kanManrelativa gruppent.ex.
respektivesig inomfördelarprocentuellt utomutbudethurinstitution,eller

verksamhetenkostnaderna förandeleller hurkommunenden stor avegna
ocksåhelhetmått sektorför varjeMotsvarandelokaler.faller gessomsom

jämförainstitutionernaenskildaför demöjligheter attvilketi översiktema ger
begränsaddock baraframmått i dagDegenomsnittet.sig med tas engersom

film,kulturområdet. Teater,oftadäremotKvalitet talarkunskap. omman
kritikdenregelbundetvärderasbildkonstochmusik, litteratur somgenom

sammanställaFörsökenfackorgan.och attradio, i dagspressiformuleras
kvalitetvärderadmått professionellt ärtillsystematisktvärderingardessa

uppfattningharkulturutbudetdelfå. allaemellertid Nästan omtar enavsom
frågarnågon efterockså ovanligtdetupplevelsen. Men är attikvaliteten

dock intesvåråtkomlig, vilketkvalitetenupplevda äruppfattning. Dendenna
frågan.undvikanågot förskälär att

övergripandeoundvikligt dedet är atttalat närmasttidigareVi har attom
diskussionenpåverkarmålkonflikter. Dettainnehållermålenkulturpolitiska

konfliktsituationerdeeffektivitet. Iochproduktivitetkvalitet,kvantitet,om
finansie-verksamhetieffektivitetochproduktivitetuppstå mellankan ensom

två. Urdeeffektivitetenvi vägermedel tyngstoffentligarad med att avmenar
verksamhetdrivarationelltsynvinkel kan detföretagsekonomisk att envara

hamnariskerasamtidigtkanproduktivitet. Men attså högdenatt manger
måluppfyllelse blirmålen. Utankulturpolitiskademed flerakollisionskurs av

svår motivera.verksamhetså produktivaldrig atten
förviktigtkulturverksamheten äranalyserautgångspunkterfrån olikaAtt
debegränsade. Inomdåsituation äriutvecklingenden fortsatta resursernaen

konstnärligadenuppnås samtidigtmålkulturpolitiskaskahar sommanramar
689
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friheten ska Mått påvärnas. produktivitet, effektivitet och kvalitet viktigaär
styrsignaler kan fästa uppmärksamhet framgångar svårigheter.ochsom
Det gäller bidragsgivande instanser, i minst lika hög grad institutionernamen
eller verksamheterna själva. Genom följa trenden i denatt verksamhetenegna
får signaler verksamheten Utfalletvart är kanväg. diskuterasman om i
god tid, problem identifieras, utvecklingsutrymme lokaliseras åtgärderoch

in.sättas
Jämförelser mellan olika institutioner eller kan berikande.grupper vara

Kanske kan någotlära den förbättrar sin produktivitet Mått påman av som
hög produktivitet lågsamtidigt effektivitet kan signal be-men attvara en man
höver diskutera sitt uppdrag ytterligare. Mått hög kvalitet kan fak-vara en

motiverar ökade kostnader förtor verksamhet. Hög kvalitetsom ochen sam-
tidigt hög effektivitet den optimalaär situationen strävaatt mot.

Ett kapitel det här slaget blir med nödvändighet ganska teoretiskt.av Inte
mångasärskilt studier gjorda området.är Därför kommer vi lida bristatt

exempel. gårInnan vi påin vad gjorts och vad kan går vigörassom som
igenom grunderna för den begreppsapparat vi redan vidrört.

36.2 Begrepp och analysmetoder

36.2. 1 Produktivitet

utgår frånVi ofta använd definition från Statskontoret i korthet haren som
innebörden med produktivitet förhållandetatt mellan prestationer ochavses
uppoffringar. Produktiviteten alltså kvoten mellan måttutgör utfördaett
prestationer måttoch använda produktionsresurserett output dividerad
med input.

Vad betyder detta i praktiken I klartext kan produktivitetsäga kanattman
kvoten mellan exempelvis antal föreställningar och kostnadenvara för en

eller mellan antaletteatergrupp producerade artikelnummer hos skivbolagett
och företagets kostnader. Men kan också beräkna kvoten mellanman presta-
tioner och produktionsresurser måtti andra än antalet arbetadet.ex.pengar,
timmar i verksamheten. Det förra exemplet kallas kostnadsproduktivitet
medan det kallas arbetsproduktivitet.senare

Produktivitetens mått syftar till bild i verksamheten.att ge en av processen
Produktivitetsmätningar verksamhet kulturornrådet, ofta produce-av som

tjänster, svårtkan genomföra. Måtten ifrågasätts ofta påattrar godavara
grunder. Exempelvis konstnärlig svårär kvalitet in i produktivi-vägaatt ett
tetsmått iäven och för sig kan konstruera subjektiv skalaom man en som
publik eller får fyllarecensenter

Produktiviteten inte Ävenendast beslut i denstyrs verksamheten.av egna
allt identiskt tvågörs vis under jämförda år kommer dataom antagligen att690
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totalekonomin i landet,medharproduktivitet. Detta görasänktvisa att
irationaliserasintekulturverksamhetenSamtidigt kanlöneavtal.centralat.ex.

ekonomiska olägen-vamproduktion. Dennaallmänutsträckning somsamma
änsteproduktion.medkulturverksamhetenhet delar annan

måttantalframproduktivitet börmed ettarbetar mäta taOm att manman
total-tilldessasedanproduktivitet och ettvägaindikatorereller samman

användas.penningvärdefasttid börjämförelsenmått. görs överOm
tal eller maxvär-vägda attantingenSammanvägningen kan göras genomsom

innebärvilketProduktivitetsmåtten indexeras,kan attmåtten väljs.det bland
jämförelse-alla andrauttryckerdärefterochtill 100utgångsvärdetsätterman

utvärderingsvårt idetpraktikenbasvärde. I ärdetta atttal avi enprocent av
olika verksam-mätningarmångfacetteradesådanagenomföraslagdetta

metoden.informeramedhärhetsornrâden. Vi nöjer att omoss
denenklastredovisasProduktivitetsförändringar att angermangenom

produktivitets-jämföratvå år. Villmellanförändringenprocentuella man
ellerinom konst-ellerkulturinstitutioner ettolikamellanutvecklingen grupper

produktivitets-jämförelseår beräknavarjeförverksamhetsområde kan man
allaochorkestemellerproduktivadenfrontenmellan teaternskillnad mest

olikaår hurkanför olikamätningdennaGenomÖvriga. man seatt upprepa
också denhurkanövriga. Man mestdeförändrasenheter segentemot

andramed allajämförelseiproduktivitetsmässigtutvecklasproduktiva
enheter.

redanVi har nämntofta attblandaseffektivitetProduktivitet och samman.
tillrelateratdäremotEffektivitet ärtillproduktivitet relateratär processen.

måluppfyllelsen.ellerresultatet

Effektivitet36.2.2

somifrån StatskontoretÄven definitionanvändoftaeffektivitet finnsför en
förhållandet mellan deeffektivitetmedinnebördenharkorthet att menarman

uppoffringarnaochmåluppfyllelsenuppnåttsresultatellereffekter som
kostnaderna.

föreställningtillbiljettersålda böcker elleri formResultatet ent.ex. av
timmar.arbetadeantaletellerverksamhetenförkostnadernamedhärdivideras

uppenbar,produktivitet ärovanståendemed sam-Parallellen omresonemang
produktivitetsmåttetmedaneffektivitetsmåttet fokuserar mottagaretidigt som

måttTillbåda fallen.isvårigheterna ärpå utbudet. typfokushar sammaav
verksamhetenikvalitetuppskattningockså räknaeffektivitet bör avman

för kultur-inomAttpersonellaellerekonomiskatillrelaterad ramenresurser.
såvälupplevsdenkvalitet,högutbud avverksamhet ett sompresentera av

Oftastmål sig.ideltagare,publik eller är ettbedömareprofessionella som
på effektivitets-exempelAndramått uppföljningar.islags 691dock dettasaknas
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mått, också sällan måttanvänts, i vilkenär utsträckningsom lyckatsman
nå publikgrupper relaterat till insattanya resurser.

Effektivitetsmåttet mått måluppfyllelse.är Nu kanett också talaman om
inre och effektivitet. En enkel bild skillnadenyttre mellan dessa begrepp ärav

inre effektivitet pekaratt saker vilketgör måttetatt rätt, närmar tillman
produktivitet, medan effektivitet visar i vilkenyttre utsträckning gör rättman
saker. Andra används teknisktermer effektivitetär respektivesom
allokeringseffektivitet. Det bådadessa begrepp har starkt sambandsenare av

efterfråganstymingmed ska användas för producera det kon-attresurserna-
önskar i den utsträckning behövs,sumenten varken eller mindre. Ensom mer

högre grad allokeringseffektivitet i kulturverksamheten efterfrågas i dagav av
kommunerna högre gradatt avnämarstyming desom anser en av t.ex.av
regionala kulturinstitutionernas verksamhet önskvärd.vore

förståAtt skillnaden mellan produkt och produktivitet i regel inte svårt.är
Däremot det inte ovanligtär begreppen effekt och effektivitetatt blandas

Effekt absolut mått,är tal. Effektivitetett uppmättsarmnan. ett relativtär ett
begrepp uppnåddadär effekter relateras till insatta resurser.

36.2.3 Effekt och orsakssamband

Kulturpolitiken syftar till åstadkomma olika effekter hos individenatt ieller
samhället. Vi har redan berört begrepp besök och besökare. Båda dessasom
mått effektrnått.slagsär ett

Effekter kan ha inträffat grund kulturpolitisk åtgärd, kanav en men man
Åtgärdenutgå ifrånaldrig absolut orsakssamband. kanskeett inte har lett till

den effekten, skapatuppmätta förutsättningar för påskyn-attmen processen
das. effektenMen ocksåkan ha orsakats andra förändringar, it.ex.av om-
världen. Det kan också finnas åtgärdsamband mellan och effekt,ett men vara
osäkert i vilken riktning sambandet verkar.om

Det samband i regel åtgärden,önskar sig och bara åtgärden,är attman
direkt resulterar i den effekten deterministiskuppmätta kausalitet. frågaI-

samhällsförändringar det sällan fallet. fårär Man ofta nöja sig medom
sannolik kausalitet, vilket innebär åtgärden varit nödvändig, inteatt men

tillräcklig, för skapa. ocksåMen det åtgärdvanligtäratt och effektensam att
någotinte har direkt samband båda påverkas i praktiken andra,utan av

bakomliggande, variabler.
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Produktkostnad43 6 2. .
mått i sig intevärde sägerrelativaeffektivitetrespektive ärProduktivitet vars

jämförsoch översammanhangdå in idenågot. först sättsDet ettläsaren är -
användasde kan ettellerverksamheter sättolikamellantid, annat som-

inne-produktkostnaddärför begreppetkomplementEtt ärbegripligt somsätt.
formiproduktivitetocheffektivitetingredienserhåller avmensomsamma

produktions-fördelardenPrincipenvärdet.inverterade är attdet man
resultatolikatidarbetadelleriuttryckt typerkostnaden, avavpengar
efterfråge-ellerutbudsrelateradetillkan knytasKostnadernaverksamheten.

1mått.relaterade
ESOekonomioffentligfor studier ifrånI expertgruppenrapporterett par

diskuterats förstai densyftadeManproduktkostnad rappor-har begreppet
produk-olikamellanmått jämförelserföranvändbarafå framtill attten

områden medidentifierai syfteförvaltningoffentligtionsornråden inom att
på såvälMått framtagnaåtgärder.och äranalysförkostnadslägehögt

ochkulturområden emellanjämförelserrnikronivå fördvs.makronivå som
kulturområde.inomsärskild enhetanalys ettdetaljeradför av en

lättförståeligaochtillgängligadetproduktkostnad kanskeMåttet mest avär
Produktkostnadsmått kanföljande.i detmått används vara avolikade som

typen:

På bibliotek:
öppettimmekostnad per-
boklånkostnad per
låntagarekostnad per
besökkostnad per

lånekortaktiva000årsverken lper

På teater:
uppsättningkostnad per-
föreställningkostnad per-

speldagårsverken per-
såld biljettkostnad per-

efterfråganUtbud och36.2.5

utbudmellankraftfältdettenderarvarumarknad ettPå traditionell att varaen
råder obalanskulturområdet oftaPåbalans.efterfrågan strävar motoch som

produktivitetsmåttblir1 föreställning""kostnad ettProduktkostnaden per
miljon".satsadföreställningardetuttrycker persommanom ojfentliga tjänsterProduktionskostnader förFi 1987:10:2 Ds

samt 693verklighet.svenskochEkonomisk teorikulturstödVarför1994:16:Ds
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mellan utbud efterfrågan.och Det förekommer såväl förhållandet utbudetatt
efterfråganär större än publiken vid tillfälleatt inte kanett erbjudassom

utbud i tillräcklig utsträckning "utsålda hus". Men det kan också önsk-vara-
kulturutbudvärt visst slagatt ska finnas tillgängligtett självav utan att man

direkt utnyttjar detta. Vi kallar det för kulturens optionsvärde.
I verksamheter där offentlig subventioneringsgradstor förutsätt-en är en

ning för efterfrågan kan i ganska påverkautsträckningstor utbudetman
medan det svårareväsentligtär påverka priskänsligheten hosatt medborgar-

Uppstår kö för komma åtnjutandei kulturaktivitetattna. kan denav en
regleras ökat utbud -till högre samhällskostnader ellergenom ökadegenom
biljett- eller entréavgifter med ökade privatutgifter eller minskad efterfrågan-
till följd.

I kraftigt sarnhällssubventioneratett justeringarär förhållandetsystem av
mellan den offentliga och den privata utgiften ofta känslig balansgång. Enen
liten förändring den offentliga subventioneringsgraden från 85 till%av t.ex.
80 % kan exempelvis leda till biljettpris måste öka med 50att ett % utan att
det avskräcker publiken. gårAnnars ekonomin inte längre ihop. Kanske
måste priset öka alla andra villkor oförändrade. Då har byggt inmer, man en
toleransnivå för publikminskning.en

måttMan kan konstruera påutbudantal efterfråganochett stort olika
kulturområden. Det emellertid viktigtär komma ihåg sådana mätningaratt att
måste värderas med förnuft. Ett antal föreställningarstort kanteateren
skapa möjlighet för potentiell publik, kanstor samtidigt verkaen men av-
skräckande publiken salongen ekar och blir trögapplåderad.tornom
Publiken åkan andra sidan inte bligärna befolkningsunderlaget,större än

det finnsäven exempel det för festivaler, konsert påt.ex. spelasom om en
liten i glesbygd. Publikstorleken också beroendeort ären repertoar,av

marknadsföringsinsatser, salongsstorlek och andra faktorer. Prestationen
eller beskrivningen utbudet innehåller vidare olika dimensioner. Det hand-av
lar inte bara låna böcker eller på frågor påatt ut biblioteketom svara utan
också vänlig, uppmuntrande och tillförlitlig såatt helhetsintrycket blirvara att
positivt. Speciellt inte kan besvara fråga eller sälja biljett kanom man en en
bemötandet ökad betydelse för totalbilden.

36.3 Genomförda studier produktkostnader ochav
produktivitet

Vid den genomgång sekretariatet måttgjort produktivitet, effektivitetav
och produktkostnader har vi sådana.funnit I de nämnda studiernaovan av
ESO antal jämförelsergör flera olika kulturområden.ett Man visarman att
statistik finns tillgänglig den inte utnyttjas för fram dettaatt slagsatt tamen
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penningvärde förproduktkostnadsberäkningar i fastmått. gjort allaharESO
inflationseffektema.elimineraatt

boklån inomförproduktkostnadernaharberäkningar ettESO:sEnligt
1991, eller1985 ochmellan20 %medbokbiblioteksväsendet ökat närmare

hållakostnaden förutlånad bok. Men attfrån till 38 kronorkronor32 per
kostade1985gradmotsvarandeiökathar intetillgängligtbiblioteket en-

000 kronorkostnaden 721991och69 000 kronoröppettimme envarca -
%.med 4ökning

härMättillfällen liggerockså ökat.harmuseibesökarnaförKostnaderna
fråneller72 %harökat medbesökKostnaderna1991.och1982/83 per

mellanskillnaderemellertidföreliggerDet storatill 109 kronor.64 kronor
kommunalaMedan deoch länsmuseer.kommunalaochstatliga museer

besök,till 95 kronorfrån 92 kronorkostnadsökninghar perenmuseerna
tillfrån kronor103kostnadernaökatstatligahar de%,eller med 3 museerna

hade de1984Länsmuseernamed 114 %.besök, dvs.221 kronor somper
164 kronortillfrån 125 kronorförändratsharbesökskostnademahögsta

dockinomVariationen är stor.32 %.medökninginnebärvilket gruppenen
tillfrån 60 kronorknapptbesök ökatkostnadfinnsDet permuseer vars

från drygtkostnadsökningarhaftandraår medantio500 kronornärmare
till 100 kronor.60 kronor

kammarorkestrarfinnsDetdet bättre.tillutvecklingenvänds varsIbland
kostnadendärprocentenheternågot tiotalmedökatkonsertkostnader menper

faktiskt minskat.besökper
produkt-ivariationermotsvarandeESO:s storaåterfinner iVi rapporter

ökadeföreställningGenomsnittskostnadenteaterområdet.påkostnader per
besökkostnaden1991/92 och1983/84 och50 % mellandrygtmed per

dockinstitutionernaenskilda ärmellan deVariationenmed 70 %.ökade
mycket stor.

produktkostnaderstuderainte mednöjde sigTeaterkostnadsutredningen att
produktivitetsbegreppet.3 flera olikagjortharManmedarbetavalde attutan

produktivitetsmått ochslagsolikabl.a. manberäkningar väger sammansom
utredningens ärmedproblem rapporttidsserier. Ettlångamedarbetade

begripligtDetsektorn.för hela ärtotalsiffrormedarbetaremellertid att man
variationeröverblick,skapavelattidsseriemalångamed de menatt man

gårtillkommitinstitutionerföljdtillochinstitutionerna attmellan nyaav
anpassning4lineärproduktivitetsmått dessutomhardessa avförlorad. I en

årennedåt mellanuppåt ochvariationendenförtardata skett sanna -som
detta slagsfrågor. Viväckeroch attvärdefullsigiinformation är menarsom

särskildamed1975-19903 kostnadsutveckling stu-Teaterns1991:71:SOU
Teaterkostnads-Betänkandeoch Riksteatern.DramatenOperan,dier avav

utredningen.
elimi-resultatårens4 enskildatill delinjerätharMan att anpassa engenom detblirlutningLinjensutvecklingstrenden.idalar somochtopparnerat 695utvecklingstrend.tolkar somman
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sektorsanalys också behöver göras, det kanske det andraatt är imen steget en
kedja. Först bör analysera institutionerna för sig. återkommerViman var

sådantnedan till försök.ett
Det viktigtär inte utifrån produktkostnads-att och produktivitets-man

utvecklingen drar förhastade slutsatser verksamheten välsköttär eller ej.om
Bakom förändrade siffror ligger mångaofta faktorer. sådanaEn del är som

i verksamheten inte påverka,kan andra påberor medvetnaman politiska
beslut ändrad verksamhetsprofil, ökade eller minskade satsningarom osv.
Produktkostnadsnivån och förändringar i den bör framför allt ses som
signaler behov fördjupad analys.om av

36.4 Ett försök måttpröva produktivitet ochatt
effektivitet i teaterverksamhet

Vi har tagit teaterinstitutionerna utgångspunkttill för genomräkningen av
olika måttslags produktivitet och effektivitet. Beräkningarna såväluttrycks
i årsverken.arbetsinsatstermer Ytterst handlar vårtdet, iav pengar som
försök, vi tagit till information ståratt till buds i befintligom vara som
statistik.

Vi har mått på produktionen antaletanvänt uppsättningar respektivesom
föreställningar. Antalet uppsättningar måttär vilkenett grovtsom anger
valfrihet publiken har. Antalet uppsättningar ocksåsätter förgränser
variationen i utbudet, mångaäven uppsättningar inte någonärom ensamt

mångfald.garanti för Antalet föreställningar innebär mått valfrihetett annat av
för publiken. Många föreställningar besökarna möjlighet påverkaattger
tidpunkten för sitt besök, det inte helleräven finns absolut samband.ettom

Som mått på effekter har vi använt antal besök publikens storlek.oss av
Att publikstorleken måttnaturligt förär teaterinstitutionett uppenbart,ären

måste beakta förutsättningarna kan frånvarieraatt plats tillmen platsman
beroende befolkningsunderlaget. Att använda spelintäktema mått påsom

effekt kan naturligtvis diskuteras. Vi ändåhar tyckt det kundeen att vara av
intresse samtliga mått.dessaprövaatt

Det skulle behövas kompletterande mått för detta slags beräkningaratt ge
de Virätta har inte kunnat in faktorert.ex. väga kvalitet ellernyanserna. som
kulturpolitiska ambitioner i särskilda satsningar målgruppertermer av som
bam och ungdom, invandrare eller funktionshindrade.

Teaterverksamhet personalintensiv,är lokalkostnaderna har undermen
år ökat och blivit i teaterinstitutionemastyngre ekonomi.senare post Deten

betyder kostnader i kronor årsverkenochatt kan delvis olika resultat närge
produktivitet och effektivitet beräknas.

696



Produktivitet, effektivitet och kvalitet kulturverksamheti

frånredovisning vi skiljer sig den TeaterkostnadsutredningenDen gör som
siffror redovisas för varje enskild institution ochpresenterade att attgenom

någon utvecklingen inte skett. Vi väljer titta delineär anpassning attav
kan erbjuda. För begränsa mätpunktemaoch dalar kurvorna atttoppar som
år. vigengäld tredje Mellan dessa mätpunkter lin-har vi i valt vart anpassar

teoretiskt kan finnas fler och annorlunda avvikelserjema. betyder detDet att
Vår variationerredovisar. dock inte skildra allade poäng ärmönstren än att
sådanaåren variationer faktiskt förekommer. Läsarenvisamellan utan att att

lätt utvecklingen mycketproduktivitetsanalyser kan ärtro attannarsav
går håll hela tiden.och den Detjämnare vad denän är att gersamma en

i materialetinstitution känner igen sigförenklad bild utvecklingen. Ingenav
informationen bliför använda kanoch intresset svagt.att

också för teaterverksamheten. Dessaberäknat produktkostnaderVi har
ifrån ESO tidigare. vide beräkningar Menskiljer sig inte presenteratssom av

måttockså för illustrerafler olikamätpunkter och använderhar fler ut-att
vecklingen.

års alla kostnader. Samtligaberäkningar 1994 priseralla harI använts
teaterinstitutioner 1973/74 eller30 ochberäkningar omfattar drygt startar

år. utvecklingenstartår tredje I figurerna illustrerasmed nedslag vartteaterns
Operan i Stockholm, Dramaten ochteaterinstitutionernaför nationellade tre

frånteaterinstitutioner olikaför exempel regionalaRiksteatern samt tre
mittenutbud och varit verksamma sedani landet med olika slagsplatser som

särskilda tabellbilage-finns i den1970-talet. Hela materialet presenteratav
skriften.

utvärdering enskildametodutveckling,led inteavsnitt iDetta är ett avenen
måttenteaterområdet eftersom där lättavaltVi harteaterinstitutioner. är att

område långarelativt tidsserier. Totaltförstå detta haroch att mangenom
många effektivitets-och likagenomfört fyra produktivitetsanalyserhar vi

åtta teaterinstitution. redo-för varje Attsammanlagt analyseranalyser, dvs.
på inte menings-visa möjlig metod,visa samtliga här, där syftet ärär att en
särskilt tydligt illustrerar kontentandärför exempelfullt. Vi har valt ut avsom

vår detaljeraduppgift här inVi det interespektive analys. att enser som
velat visagenomgång institutionerna. Samtidigt har vienskildade attav

går uteslutande arbetar med lineärförlorademycket om mannyanserav
ochinstitutionerna skiljer sig mycketenskildaanpassning resultaten. Deav

åren. föra konstruktivkunnavariation mellan Fördet kan attstor envara
såväl detaljerade bildernabehövs deverksamhetendiskussion inom som

den inneboende trenden.analysen av
gjorts försåledes exempel, inte valurvalet bilderObservera äratt somav

förhållande.något diskutabeltspecielltbelysaatt
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36.4.1 Antal uppsättningar årsverkeinsatt krona respektiveper

institutionerAlla visar variation i sin produktivitet.
Operan i Stockholm speciell den därär äratt repertoarteatergenom en en

instudering finnas många år.kan med i under Uppsättning bety-programmet
der därför i detta sammanhang "visad uppsättning inte nyinstudering.

förekomma två spelårMotsvarande kan mellan andra hör dockteatrar men
till undantagen. Operan i Stockholm uppvisar variation årenmellan i antal
uppsättningar/satsad krona. Man visar 25 % produktivitets-mestsom

våra åttaminskning vid mätpunkter avslutar två årperioden medmen av
produktivitetsökningar.

36.4.1 IndexeradDiagram produktivitet i uppsättningartermer av per
satsad krona för Operan Stockholm,i Dramaten och Riksteatern.

140 -.

120 .-

100 -.
OperanD

80 . - DramatenO
60 .. . Riksteatern:O:
40 .-

20.

- -

Källa: Tabell 36.4.1a

förklaringEn till produktivitetsvariationer skulle teoretiskt kunna attvara
premiär skjuts eller fårnyinstuderat verk ochatt ett tas repertoarenen upp ur

fler föreställningarmed bredare verk grund publik-ersättas ett svagtav av
intresse.

ocksåDramaten har variation tid. sista påDen mätpunkten tyderöversett
kraftig produktivitetsminskning 50 procentenheter, skäletnärmareen men

mångaskulle teoretiskt kunna haft succéproduktionerattvara man som
behållaskunnat länge repertoaren.
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Riksteatern hade mellan 1979/80 och 1991/92 produktivitetsminskningen
uppsättningari antal satsad krona 80 procentenheter, trenden harper men

därefter och något.produktiviteten har ökatvänt
Diskussioner skälen till förändringar förs eftersominte här vi framförom

måttallt för olika och redovisningssätt. Analysen ska förstär prövaute att
och inomfrämst ske, och sker, varje institution. Det där, och därbara deär
faktiska förklaringarna till förändringar kan sökas. i lämpliga intervallAtt

belysning för alla teaterinstitutionemasamlad bl.a. uppgift förgöra ären en
Kulturrådet.

produktivitetDiagram 36.4.2 Indexerad i uppsättningartermer perav
årsverke för Stockholm,Operan Dramaten och Riksteatern.i

140 .-

120 .-

100 -- -DÃOperan
80 .- :OÃDIamaten
60 .- -O--Riksteatem
40 .L

20 ..

0 :

Källa: Tabell 36.4.2a

årsverkeuppsättningar för deBeräknas produktiviteten i tretermer av per
institutionerna detsamma. Variationerna dockblir i ärmönstret settstort
mindre.

motsvarande analys för regio-Vi avslutningsvis exempel treettger en
visar motsvarande skillnad mellan beräkningarnala teaterinstitutioner. De

visar vi exempel hur olikapå årsverken och i bild baragrundade pengar,
årsverken. penningbaserade analysenutvecklingen sig i Denkan te termer av

uppåt nedåtTvå institutionerna har pendlat ochuppvisar variationer.större av
fallande kurva.tredje uppvisar brantmedan den en
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36.43 Indexerad produktivitetDiagram i uppsättningartermer av per
årsverke för regionala teaterinstitutioner.tre

140..

120-.
IZ

100-. . °0 0 AI.___,_._0 ..//80.. .
B°.60.-
C

40--
O

20--
0--$

TQRQ.0 I | IJ l
O D N N 12 O C6l M Q QQ Q Q Q Q Qi i

ä ä° ° ä 8°° 8 SS

36.4.3aTabell 36.4.2aKälla: Tabell

insatt krona respektive36.4.2 Antal föreställningar per
årsverke

Riksteatern i dag färre föreställningari Stockholm, Dramaten ochOperan ger
påtalatsårför sedan. har Teaterkostnads-satsad krona 20 Dettaän avper

varit högreutredningen visade kostnadsutveckling änatt teaternssom
betyderi kostnadsjämförelse därprisutvecklingen uttryckt KPI. Det att en

omräkningsfaktor avspeglar detta. Produktivitetsminsk-KPI använts som
Medan Operanemellertid inte varit lika för de klararningen har tre scenerna.

produktivitetsminskning med 35 procentenheter harperioden med caen
på 60produktivitet detta minskat medRiksteaterns sätt närmaremätt

nedåt,både uppåt och de inteprocentenheter. förekommer rörelserDet ärmen
då måttet uppsättningar.beräknades antaletlika tydliga som
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Diagram 36.4.4 Indexerad produktivitet i föreställningartermer av per
satsad krona för Operan Stockholm,i Dramaten och Riksteatern.

l 00

80

OperanD60

-Oá- Dramaten

I40
Riksteatern#0-

20 --

0 - :

Källa: Tabell 36.4.4a

Beräknas produktiviteten baserad årsverken istället för kostnader är
trenden ungefär densamma, minskningen mindre brant. Dramatenär harmen

småhaft relativt från utgångsvärdetvariationer detta Vi visarmätt sätt. ett
exempel detta nedan för regionteatrar.tre

De regionteatrarna uppvisar sinsemellan mycket olika Tvåtre mönster. av
dem uppvisar svängningar med markerade bottenåroch medanstora topp-
den tredje visar nedåtgåendekraftigt någotkurva, säkert har sinen som
förklaring i identiñerbara händelser inom teatern.
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föreställningar36.4.5 Indexerad produktivitet iDiagram termer av per
årsverke för regionala teaterinstitutioner.tre

140 -y-

120 /-.
.

74100

:yz:-l-

7° 2j

o%..20-

36.4.5aTabellKälla:

årsverkerespektiveinsatt krona36.4.3 Publik per

tagitfyra olika har viproduktivitetPå vi illustrerat sättsättsamma som
nåsjälvklartEffektivitetnågra indikatorer effektivitet.tänkbara ärfram att

utanförockså ofta visa föreställningarsinapublik, det kan attvaramenen
för och ungdommånga uppsättningar barnspelahemmascenen eller utanatt

måttet effektivitetnågra illustrerapubliker. Fördet i sig större attatt genererar
arbetsinsats.förhållande till kostnad ochpublik ihar vi här valt att se

årför 20når gjorde insatt kronapublikinte den i dagMan persom man
ochså till kostnadnår hälften publiki Stockholmsedan. Operan stor samma

Riksteaternsså publik. Observeralitet drygt fjärdedelRiksteatern attstoren
regionalabl.a. deperiodenförändrats underuppdrag har attgenom

teaterinstitutioner i sina respektive län. Iblivit självständigaensemblema har
våra exempeliutgångsåret alla regionteatrarnauppvisarjämförelse med tre

nedan.i bildernaVi illustrerareffektivitetsminskningar. mönstren
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Diagram 36.4.6 Indexerad effektivitet publiki satsadtermer av per
krona för Operan i Stockholm, Dramaten och Riksteatern.

l 00

80 ..

Operan-D-j60

--O-- Dramaten
40

Riksteatern-+-

20 . .

0 :

Källa: Tabell 36.4.6a

Diagram 36.4.7 effektivitetIndexerad i publik satsadtermer av per
krona för regionala teaterinstitutionertre

160 .
140 °..
120 ..
100 -. .

°80 -o
a I I060 C-- 0

I O$,.40 /.. .__._,S."|g-ç-O
20 -.

0 : : : : : : 4. : : :
ä Ol 0m ox N N 1ml l oo oo oo 0xoo O O OX X X X X X X X X XDV O N In OO N Vv-t -1ll X oo oo oo Ox O O ONON ox ON O ON O Ox Ch Ox Ovä :lvä t 1 I-i v-l I-l 1 I1

Källa: Tabell 36.4.7aTabell 36.4.6a
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flackare ochårsverken visarantalrelaterad tillanalysMotsvarande en
utveckling.dramatisktmindre

årsverkerespektivekronaSpelintäkter36.4.4 per

ocksåvibidragsberoende harfrågan institutionemasillustreraFör att om
från strikt före-det offentliga. Urtill bidragenspelintäkterderasrelaterat

mått påmått kallaskunnadettaskullesynvinkeltagsekonornisk även ett
sådan etikett inte relevantblirsammanhangi dettaeffektivitet, enmen

mål.kulturpolitisktuttalatsjälvfinansiering inte äreftersom ett
själv-ökat sinharsåväl DramatenOperanvisarAnalysen att som

betydligti dagharSärskilt Dramatendettafxnansieringsgrad sätt.mätt en
årför 20 sedan.spelintäkteroch änoffentliga insatsermellanbalansbättre
för före-intäkterminskning sinakraftigdäremotharRiksteatern aven

Självfinansieringsgraden har i denna1973/74.med lägetjämförtställningarna
figuren.Vi visar detta iprocentenheter.50medminskatbemärkelse änmer

år från år. iMenvariationertydligaexemplenregionaladeFör tre syns
ibefann sigden punkt däri närheten1993/94slutar mansett avstort man

1970-talet.mitten av
delsbiljettpriser,höjdapåverkas delskanSjälvñnansieringsgraden genom
ellerkapacitetsalongensförpubliktillströmning inomökad ramengenom en

måttet själv-Därförspelplanen. sägerinomföreställningaratt extra ryms
mål meduppfylla sinalyckatshuringentingfinansieringsgrad manom

effektivitetsmåttettillrelaterasbehöverMått den härverksamheten. typenav
ieffektivitetsmått utvecklaskanandra36.4.3 ellerunderbeskrivits somsom

framtiden.
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Diagram 36.4.8 Indexerad självfinansieringsgrad i termer av
biljettintäkter satsad offentlig krona för Operan Stockholm,iper
Dramaten och Riksteatern.
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Källa: 36.4.8aTabell

36.4.5 på teaterområdetProduktkostnader

måttGenom beräkna produktkostnad förbättrar möjligheternaatt attman
jämförelser tiden och mellan de olikagöra över Genom styckkost-teatrarna.

fårnadsberäkningar fram mått relativt gårstorleksoberoende.är Detman som
fram måttmängd olika med hjälp befintlig statistik. Vi har nöjtatt ta en av oss

exemplifiera med kostnad uppsättning, föreställning respektive besök.att per
Vi har dessutom tagit fram utvecklingen antalet föreställningarav per upp-

besöksättning, antal besök uppsättning och föreställning.antalper per
När vi beräknat uppsättningskostnaderna har vi inte kunnat basera en

sådan påberäkning fåttenskilda produktioner nöja med fördelautan attoss
totala kostnader det uppsättningarantal uppgivit sig spelateaterns man

år.under dåFör kan det handla uppsättnings-ett repertoarteater atten om
slåskostnaderna längre period för andra institutioner.över Enänut en en-

skild uppsättning har initiala förkostnader, repetition, kostymer, scenografi
spelkostnader består de kostnader förknippadeärsamtm.m., som av som

med själva föreställningsperioden.
Vi kan till börja med konstatera ovanligtdet klararäratt att att teateren av

uppsättning till kostnad understiger miljonl kronor. Engöraatt en en som
hållakan lägre uppsättningskostnad, räknat detta vis, änrepertoarscen en
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Åspelår. sidan blir jämförelsenbyter uppsättningar varje andrasomen scen
inte riktigt rättvisande. beräk-och Enmellan repertoarscenen annan scenen

från instuderingprojektkalkyl beräknaduppsättningskostnadenning somav
grund för jämförelser eftersomskulle här korrekttill sista speldag ge en mer

gångerfår uppsättning flera i statistiken.räkna inrepertoarscenen samma
Norrlandsoperangenomsnittskostnad uppsättning har medHögsta enper

vilket kraftig15 miljoner kronor uppsättning,kostnad drygt ärper en
åren då uppsättningskostnaden i fastkostnadsökning sedan de inledande

Ävenlåg Göteborgs Musikteater har3 miljoner kronor.penningvärde runt
årpå har vissa10 miljoner kronor. Manuppsättningskostnader över t.0.m.

uppsättnings-Operan i Stockholm harsig 15-miljonersstrecket.närmat en
hållaDå emellertid i minnet detbör6 miljoner kronor.kostnad attmanca

fåför Stockholmsoperan handlarvarför detsigrör repertoarscen omom en
verksamhetsår fårsiffran därför karaktär.ochnyinstuderingar under ett annan

sambandet mellan fastaMåttet föreställning beroendekostnaden är avper
lång för-spelas under tid kanuppsättning kanrörliga kostnader. Enoch som

sådant föreställningskostnadeninitialkostnaderdela höga sättäven attett
gånger inte detbetyder emellertidlåg. uppsättningen spelasrelativt Omblir

fast harrelativt andel anställdaMedkostnader minskar.alla storatt en
föreställningsverksamheten.för sin personalinstitutionen kostnader oavsett

i Stockholm högst medföreställning ligger Operanmåttet kostnadI enper
från tilldrygt 650 000 kronorföreställningskostnad ökat närmaresom

års Norrlandsoperan och Göteborgspenningvärde.i 1994miljon kronorl
Såungefär halva dessakostnadsutvecklingMusikteater har summor.en

föreställning detkostnaderhar ökat sinaalla länsteatrargott menpersom
Föreställningskostnadennågra Västmanlands länsteaterfinns undantag. är ett.
från1980-talet 125 000 kronorsedan mittenhalveratshar där än peravmer

iexempel länsteatern000 Etttill knappt 60 kronor. ärföreställning annat
Dalama.

såbesök har ökat förkostnadenVåra beräkningar visar vidare gottatt per
påPå många håll kostnadenligger i dagteaterinstitutioner. överallasom

årenkostnad deNorrlandsoperan harbesök.000 kronor1 senasteenper
Kostnadsutvecklingen harbesök.2 000 kronorlegat runt annarspersom

dubbla.från besök till drygt det300 kronorvarit runt per
mått variera delspå kanuppsättningBesök är ettteatern genomsomper

olikasalongerarbetar meddelsskiftande publikintresse, att avmangenom
år och 000för mellan 2 000 7teateruppsättning spelasstorlek. En senare

periodensjämförelse medspelår. skillnad iunder Dettabesökande är storett
alternativ tillEttbesökande ellerdå vanligt med 7 000detbörjan mer.var

spel-beläggningsgrad undermått beräknaskulle kunnadetta teaternsattvara
besökskapacite-då den potentiellamåste in uppgifterperioden. Man väga om

sådana måtttillgånghaft tillVi intestorlek. hari form salongens utanten av
möjligheten.pekakan här bara
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Ytterligare produktkostnadsmått kan studeras årsverkenantaletett ärsom
Ävenuppsättning. måtti detta kan vi betydande variation mellanper se en

olika institutioner, också inom och institution längreövermen en samma en
tid. Någon entydig tendens i resultaten finns inte.

Till sist har vi studerat antalet föreställningar Mångauppsättning.per
teaterinstitutioner tycks spela sina uppsättningar i gånger.genomsnitt 50ca
Med undantag spelas ingen uppsättning gånger.mindre 20 Det gällerett än
dock inte Operan i Stockholm och därför iär repertoarscensom en genom-
snitt framför sina föreställningar gånger år i gengäld har demsex per men

långspelplanen under mycket tid. Riksteatern någotligger under detuppe
vanliga genomsnittet föreställningarmed 27 uppsättning.per

Ökad36.4.6 publik eller ökad delaktighet

måttVi har hittills efterfrågantalat beräknade institutionemasärom som ur
såldaperspektiv dvs. biljetter och besökande. Ytterst behövs emellertid en

Åstadkommerkoppling ocksåtill data populationsnivå. i praktikenman
några förändringar i kultur- eller medievanor för olika befolk-grupper av
ningen eller det ungefär individer påverkardeltarär och efter-samma som
fråganstatistiken förändra sitt beteende Vad kostar det vinnaatt attgenom
ytterligare l eller 10 % befolkningen konstområdetill ettav

Det naturligtvis förenat med betydande osäkerhetär peka sambandatt
åmellan offentlig insats sidan och förändring befolkningensen ena en av

benägenhet eller åkulturaktivitetutöva andra sidan.att en annan

36.4.7 Sammanfattande iakttagelser

Syftet ovanståendemed de avsnitten varithar tänkbar föratt vägpresentera en
metodutveckling. Vi anspråk påinte ha genomförtgör fullständigaatt
produktivitets- eller effektivitetsanalyser. Vi måste vidareattmenar man
med och mått måluppfyllelsesöka ytterligare ocksådär deresonemangen

immateriella egenskaperna in.vägsmer
måttKan det slag vi beskrivit i kapitlet kulturområdetförnyttaav vara av

Vi måste bli jakande. måttVi de olika vi häratt svaret attmenar menar som
visat bådekan hjälp i den interna diskussionen och i budget-prov vara en
och resultatdialogen med de offentliga bidragsgivama. De övergripande, line-

anpassade produktivitets- effektivitetsmåttenärt och hjälp för deär över-en
gripande diskussionerna kring områdeutvecklingen helt väg.ärvart ett

uppåtAtt studera de nedåt årenrörelser och sker mellan kan ut-som vara
gångspunkten såvälför identifiera lyckade satsningar problem.att som
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fråga effektivitetkan ställa sig rörandeexempelEtt ären man om en
färre föreställningar spelas,resursomfördelning leder till att attmen ensom

någotblir möjlig i arbetsschemat kantv-överföring i stället överväga.attvara
några något tusental, möjlighetenPublikbortfallet kan bli hundra eller attmen

nå detta flerfaldigt.publik via kan kompenseratven ny
måste efterinstitutioner materialetjämförelser mellan olikaI sträva attman

från redovisning administrativaberörda. gällerjämförbart alla Detär av
från våra påanalyser pekarErfarenheterkostnader, lokalkostnader attm.m.

med dennaolika belasta sin verksamhetinstitutionerna tycks ha sätt typatt av
rättvis. exempelvisalltid jämförelse Detkostnader, vilket inte ärgör storen

från 65Variationsbredden 45 000 kronor tillvariation i lokalkostnadema. är
år.miljoner per

också mått effektivitet kunna beräknasproduktivitet ochskulleIdealt som
Så påvi räknat, den totalapå för sig.olika produktionernade som nuvar

årsverken, instuderingskostnademaårsomsättningen antalet kommereller
för heltmed uppförandekostnadernaföreställning ihopför vägasatt enen

tillockså i relationblir haltande förJämförelsen repertoarteaterenannan.
glidandearbeta meddetta kanspelhus. Ettandra sätt attatt runt vara

då för längre period,kostnadernamedelvärden. Man väger ensamman
successivt årmått framåt, i Effektenår, och rullar dettakanske taget.etttre av

spelår då.två eliminerasförekomma mellanvariationer kande stora som
ocksåmåtten emellertid viktigtdet vägamed deI arbetet är attsammansatta

målgrupper, rekryteringsarbetesatsningar utvaldakvalitet,in faktorer som
Även jämförelsetal.för detta behövsm.m.

Kvalitet i kulturverksamhet36.5

kvalitetsmåttNågot kvalitativ mätningoch36.5.1 om

produktivitet, effektivitet ellersigalls kunnaFör närmaatt omresonemang
basmått beskriv-mängd olika ochkvalitet behövs, tidigare nämnts, ensom

såvälMåtten kvantitativaoch bör mätbaraverksamheten. kanningar varaav
kategoriindelande slaget. kan dess-kvalitativa det Demed siffror avsom

kvalitet i verksamheten,sig mjukare begreppmed fördel närmautom som
såväl publiken. detuppfattas professionella bedömare Ihur dendvs. somav

viktigt inte blanda begreppdet mycketsammanhanget är att samman som
krånglamått kvalitet. till begreppenmed begrepp Förkvalitativa attsom

Dåockså metod. lämnar allamätning med kvalitativytterligare finns det man
använder sig explorativakvantifiera sina resultatambitioner att utan av

itill kring företeelserintervjuer. kan i och för sig leda hypoteserDetta ettsom
skede kan mätas.senare
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resultatanalys.5Riksrevisionsverket skrifthar givit blandDet ärut en om
tidigareden och refererade källor vi hämtat grunden för följandeannat ur

resonemang.
Kvalitativa mått kan huruvida prioriterar klassiskteater vara man

dramatik framför lyriska stycken, eller för barn-spelar och ungdomom man
mått såledesvid 50 % alla föreställningar. Ett kvalitativt kan försesänmer av

med kvantifiering och i sig inget lödigheten i föreställningen.sägeren om
valitetsmått, däremot, handlar värdering verksamhetensK ellerom en av

måtthöjd. kvalitet övervägande bra recensioner,verkets Ett kan vara en
Måttförovanligt nöjd publik eller den delen nöjd regissör. kvalitet kanen

detsåväl bådeprodukten vilket betyder handlarröra attsom processen om
hur pjäsen och det fungerade i biljettkön och igestaltas hur i teatern.pausen

dåprocesskvalitetenProduktkvaliteten och kan hamna i konflikt exempelvis
går såteaterföreställning bra det blir omöjligt biljetter till den.att atten

oftaProcesskvaliteten med attitydundersökningar. Processkvalitetmäter man
både mått hur bra det och hurkan handla bragör görman man om manom

samtidigt bra lockande affischerdet ska. Man kangör att textavaraman
åför den börjar andra sidan alltid 10 minuter försin föreställning, sent.men

också mått ändamålsenlighet lämplighet. VillKvalitet kan ellerettvara
åka och fars, hamnar Linje kan detjag Lusta,teaterresa se en menen

enastående långt ifrånutmärkt och uppsättning vad jagen menvara en resa
mig.ville ha eller väntade

också med funktionen vilket betyder funktionen iKvalitet har göraatt att
mått ocksåkvalitet, väl funktionensig kan hur motsvararett menvara

förväntningar.mina
då ocksåomöjligIbland, kvaliteten upplevs talarmäta,att man om

dåstrukturkvalitet. beskriver förutsättningarna för verk-Man snarast att en
personalenshålla kvalitet isamhet ska kunna bra kompetens, lokal-termer av

verksamhets-personaltäthet, öppettider, personalomsättning eller andraytor,
mått.anknutna

form uppföljning36.5.2 Förekomst kvalitetsstudier i avav
forskningeller

flera bemärkelserKvalitet i

i fler be-tidigare diskuterat, användasOrdet kvalitet kan, vi redan än ensom
uteslutande kvalitet värdering.fortsättningen diskuterar vimärkelse. I som

bör dockofta konstnärlig kvalitet. DenKvalitetsdiskussionen handlar om
kulturverksamhets kvalitet handlarinte vid Bedömningendet.stanna av en

5 709Riksrevisionsverket.Resultatanalys.Sandahl R, 1991:
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också konstnärligaandra de insatserna. Vi väljer därför talaän attom om
professionell kvalitet. lämnar för ocksåDet in teknik,vägautrymme att
administration eller andra aspekter verksamheten i bedömningen.

hade varit intressantDet kunna följa hur verksamhet kulturområdetatt
finansieras med offentliga bidrag kommenteras i recensioner i dags- ellersom

Ärspecialpress, i radio eller den det hela positiv eller negativ Vitv. taget
frågorna,ställer har ingamen svar.

ocksåKulturverksamhet innebär med publik eller deltagare.möteett en
För lyckas räcker det inte med den professionella kvaliteten högäratt att -

deltar måste få behållningde eller publiken verketäven utgör ellersom en av
Vi upplevdverksamheten. kallar detta för kvalitet. För komma dennaatt

måstedimension i kvaliteten komma till tals med publiken. Metodernaman
för detta ganska försökoutvecklade, finna effektivaär ännu metoderattmen
pågår. Såväl gjortDramaten Operan har publikenkäter och användar-som

håll.förekommer fleraundersökningar blirInsatsema emellertid spora-
diska och osystematiska.

Vi för försökthar arbetet med utvärderingen bilda uppfattningatt oss en
förekomsten studier med kvalitet i kulturverksamhet Vi hartema.om av som

företrädare förtalat med konstvetenskap, teatervetenskap musikveten-samt
skap, vill betona det inte varit möjligt någongenomföraatt att systema-men
tisk kartläggning. troligt finnsDet det mängd mindre studierär överatt en en-
skilda föreställningar, utställningar eller andra verksamheter tillsammanssom
med vissa kompletteringar kan grundbild kulturverksamhetens kvali-ge en av

någonVi har emellertid inte själva funnit rik flora detta slags under-tet. av
sökningar. medieområdetDetta skillnad jämfört med där utbud ochär en
upplevelse utbudet ofta varit i fokus inom forskningen. liggerDet därförav
utanför för denna utvärderings möjligheter tydlig bild denattramen ge en av
professionella eller upplevda kvaliteten i kulturverksamhet. Vi vill dock peka

omfattande fält för framtida mångaforskningsverksamhet. I fall finnsett
materialet arkiverat i form återblickarmöjliggör för belysa ävenatten som en
historisk utveckling, i fallandra har grunddokumentationen gått förlorad. När
det gäller publiken eller besökarna gåtthar tillfället givetvis redan förlorat att
studera det redan har utspelat sig.som

Vi väljer dock illustrera kvalitetsstudier någramed hjälp exempelatt av
våra på.kontakter givit flestaDe studierna handlar upplevdsom prov av om

anspråkkvalitet. påVi inte helhetsbild vill med de följandegör att utange en
någrasidorna visa exempel studier konstupplevelser.av

Musik

Vid psykologiska institutionen vid Uppsala universitet bedrivs forsk-ett
ningsprojekt kring starka musikupplevelser. Docent Alf Gabrielsson har till-

med forskarstuderanden Siv Lindström samlat in beskrivningarsammans710 av
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från såvälupplevelser musik professionella musiker ellerav som en mer
allmänhetmindre musikintresserad Undersökningsuppläggningen har inget

musikpolitik i grundforskningskaraktärmed sig den ochgöra äratt merav-
frågansöker vilka karaktäristika kan förklara verkligt starksvaret som en

musik. emellertid forskningen visarupplevelse Intressant starkär att attav en
någonmusikupplevelse inte relation till fysisk ihar konsertlokal ellernärvaro

överraskandeej. Upplevelsen, den stark, kan komma via radion, vianär är
Någonfonogram eller under repetition konsert. studie jämfören av en som

musik via grammofon ochupplevelsen högtalare/hörlurar eller musik-av
på.inte Vi har inte heller publik eller kritikerhar stött sett attevenemang

fåttsystematiskt sig olika länsmusikensembler.uttala orkestrar ellermer om
Däremot har beskrivning länsmusikens konsertutbud i olika län underen av

årflera emellertid musikuppförandets kvalitet.gjorts. Den inget Densäger om
låter vilken utsträckning klassisk eller modern,i ärrepertoarenoss se men
just inte mer.

musikvetenskapliga institutionen i Göteborg drivs forsknings-Vid ett
bilen konsertlokal där vanliga bilförare berättar sittprojekt omom som

upplevelser det i bilen. Carin driver projek-musikval och sina L Svenssonav
professor Emin Tengströms ledning. förhandsrapportunder Itet en om
från beskriver forskaren förarna väljer musik forresultaten projektet att att

måttsin stämning och verklighets-bl.a. öka sin energi, förändra ettsom av
flykt beskriver musiken hög volym kan ha hallucinerandeoch att enman
effekt.

upplagdMusikradion och dess lyssnare har undersökts i mycket bretten
sållades frånmusikintresserade framundersökning där 000l ettca personer

befolkningen.7 frågor10 000 i ställdesslumpmässigt urval Därpersonerav
direktsända konserter i radio och fick värdera hurhur upplever manom man

tillfrågadesolika musikgenrer och epoker. Vidare publikenupplever omman
förhållanden musikverksamhet har medantal i anslutning tillett som

frågordirekta kvaliteten i utbudetpresentation och planering Ingagöra.att om
porträtterande djupintervjuer därställdes. Däremot genomfördes antal ettett

förhållandeolika detalj fick beskriva sitt till musiken.antal lyssnartyper imer

Bildkonst

institutionen i Lundvid konstvetenskapligaProfessor Sven Sandström har
människor upplever konsten i singenomfört antal studier hurett av

boendemiljö.8 personligtmänniskor ibland kan ha ganskaHan visar ettatt
också oftaförhållningssätt boendemiljön den väckertill konsten i attmen

6 Musikaliska akademien 1994-05-05.Data presenterade
7 Sveriges Radio/FUBMusikradions lyssnare 1984. 7.Nowak L 1985: nr
8 bostadsområde.m.fl. 1977:Se Sandström Sjöstedt S Konst it.ex. ett

711Liber Läromedel, Lund.



1995: 85SOU

dåligstarka känslor. kan inte kompensera boendemiljö, fåKonst kanen men
för trivselnbetydelse i bra.stor en

Sven Sandström har forskaren Per Paulsen genomfört projektHos ett som
någrakonstutställningar i svenska städer. Han följde annonsering förrör upp

i konstateradeutställningama omnämnandena dagspressen och mäng-attsamt
obemärkt förbi uppmärksammasder utställningar utan attpasserarav av

ovanligt fler sina omdömenoch det änäratt att recensenten ger ompressen
utifrån någotutställning. Materialet inte analyseratsoch haren samma

framgång.fall omnämnandet kriterietkvalitetsbegrepp. I detta var
borde emellertid kunna utnyttjas till andra analyser.Databasen

Teater

Wilmar Sauter har i boken Teaterögon redovisatProfessom i teatervetenskap
från studier teaterpublikens upplevelser teaterbesök ochresultat om av

föreställningar gruppintervjuer olikahar genomfört där slagsMan
fåttsig olika karaktäristika har uttalapublikrepresentanter skiljersom genom

teaterföreställningar. Tanken skullesig sina reaktioner attvar manom
föreställnings inneboende kvalitet flera olika bedömaretalakunna omom en

låtitförsök publikenlikartad uppfattning. Man har i dessauppvisar en
ocksårecensionerna och haft undersökarehar invärdera, vägt gruppenman

resultatfått olika teaterföreställningar. Ettomdömen är attomsom avge
år värderingar teaterföre-ofta har samstämmigamänniskor 20över av

skåde-frånavviker En slutsatsungdomar dessa.ställningar, är attattmen
viktiga för helhetsintrycket. En god prestationspelarprestationema mycketär

åskådaren tolkningaroch inspirerar tilltill positiva helhetsomdömenleder av
innehåll form. Scenografi och musik tycks spela mindreföreställningens och

roll.
ocksåproduktioner i den forsk-genomarbetadeBetydelsen möter manav

Höijenlo långagenomfört mycketBirgitta Hon harning rapporteras avsom
efter de antaldjupintervjuer med knappt 20 att sett ett tv-programpersoner

populärfiktion konstnärligt drama. visar sigoch Detbl.a. inom attgenrerna
tittaren populär-väcker fler och djupare tankar hosdet konstnärliga dramat än

inlevelsetankar,sig inom vitt registerfiktionen. Tankarna rör ett menav
igång mångaliksom funderingar kringockså handlingsinriktade tankar sätts

relationerna i dramat.motiven ochpersonerna,
finns intresse sigantal exempel dethär givit närmaVi har att attett

från forskarhåll. funnit justhar vi inte detoch kvalitet Däremotupplevelse att

9 Publiken1986: Teaterögon.Isaksson C Jansson LSauter W, möter
Stockholms-utbud Stockholms stad,föreställningen upplevelse vanor.- -monografier.

10 illusion och realitetsprövning.Luszfylld glömska, kreativHöijer 1991:B
712 Radio/PUB 15.Sveriges nr
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offentligt finansierade föremålkulturutbudet skulle varit någraför systema-
sådanatiska studier. Vi ändå finns borde de i till-att presenterasmenar om

Då, då,gänglig form. och ocksåbara kan vi uttala huruvida det häntoss om
något med kulturutbudet institutionerantalet har ökat ellerän att attmer
publiken till sviker.ellerströmmar

36.5.3 Sammanfattande iakttagelser

Kvalitetsbegreppet viktigt i relation till kulturverksamhet. En värderingär av
dåkvaliteten finns myndigheter sina dåmed avvägningar eller stipendie-gör

också dåmedel fördelas. Säkert har kvaliteten betydelse publik ellerstor
kulturverksamhet träffar sina val. Samtidigt verkar inte särskiltutövare av

mycket gjort för eller beskriva kulturlivet i detta slagsmätaatt termer.vara
Kulturrådet Europarådetsi den svenska nationalrapporten till examina-säger

överlåter till andra värderingar kvalitet. Vigöratorer att att attman av menar
hållningsådaninget försöker samla in ochmotsäger ävenen om man

såsystematisera bedömningar väl professionella upplevda kultur-som av- -
verksamheten.

svårbedömtkvalitetsbegreppet och känsligt betyder inteAtt kanär att man
avstå ifrån sig det. Särskilt ekonomiska infallsvinklar läggsnärmaatt om mer

kulturverksamheten med produktivitet eller effektivitet harresonemang om
ocksåbeskrivningar kvaliteten mycket viktig funktion balanse-av en som

faktor.rande
sådant kanEtt led i arbete analysera utvecklingen deattett vara av

tid.bedömningar Det därför angeläget anslagsgivandeärgörs över attsom
åtminstonemyndigheter, med jämna mellanrum, tecknar hur värderingarner

gått Uppföljning framgångverksamheter till. påhar i kulturlivet mättav av
olika för stipendiater Konstnärsnämnden eller Författarfondenhos kansätt

utveckla kvalitetsdiskussionen. Regelbundna publikenkäter vidsättett attvara
kulturinstitutionema analyser recensioner bidrags-medanär av aven annan

På område återstårfinansierad kulturverksamhet tredje dettakan sätt.ettvara
mycket göra.att
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37 Fonnema för kulturpolitiskastatens

styrning

Tyngdpunkten i detta kapitel formerna för kulturpolitiska styrningstatensom
sedan 1974 ligger frågorna målen och bidragssystemen. frågorAndraom

lagstiftning, ansvarsfördelning och strukturen för den statliga kulturbud-som
behandlas översiktligt. Stora delar återgesgeten imera av resonemangen

Kulturutredningens slutbetänkande i kapitel 3 årens"De 20 kulturpo-senaste
litiska erfarenheter, "Måli avsnitten 4.2 och andra styrmedel och 4.3 De

målensnuvarande förtjänster och brister", i kapitel 5 Motiv för offentligt
kulturstöd i avsnitten 6.1 Den nuvarande ansvarsfördelningen mellansamt

landsting och kommuner", 20.4.2 "Offentliga medel till kulturstat, samt
32.4 Uppföljning utvärdering omvärlds- och frarntidsorientering.samt

Mål37.1

Mål-37.1.2 och resultatstyming

Mål- och resultatstyming har kommit bli arbetsmodell i delar denatt stora av
offentliga sektorn. har frånFokus förskjutits styrning insatserna till styr-av

åstadkommas.ning vad skaav som
Övergripande mål mål-första ledet i ochär resultatstyming. Sektorsmål,

Verksamhetsmål för enskilda institutioner, val medel och metoder, olikaav
regler och bestämmelser, ekonomisk styrning uppföljning ochtyper samtav

utvärdering nödvändiga komplement.är
åttaDe övergripande målen för kulturpolitiken riksdagen 1974antogs av

och har sedan inte förändrats. På två områden har de kompletterats med sek-
torsmål för politiken enskildainom kulturområden. kulturmiljövår-Det gäller

arkivområdetden 1988 och genomgång1990. målenEn finns i avsnittav
Mål4.1 och andra normer.

Staten har, framför åren,allt de i ökad utsträckning börjatsenaste ange
verksamhetsmål för statliga kulturmyndigheter och kulturinstitutioner. Lång-
siktiga Verksamhetsmål finns i instruktioner och stadgor. I regleringsbreven

budgetåretför på1994/95 har regeringen systematiskt tidigaresätt änett mera
kompletterat dem Verksamhetsmålmed uppnås påska kort sikt. De harsom
utvecklats i budgetåretregleringsbreven för 1995/96 och kompletterats med

mål för bidrag till icke statlig verksamhet.typsamma av
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mål finns lämpligaolika kan förverkligas beror detvilken gradI om
Frågan metoderna kulturarbetetgenomförandet. imetoder förmedel och om

likasåinsatserutvärdering resultatet olika haruppföljning ochsamt avav
år. exempelHär kanväxande uppmärksamhet nämnasägnats somsenare

regeringens tillEuroparådsstudien kulturpolitik och uppdragsvenskav
i kulturlivet.Kulturrådet uppgiften vidga deltagandetmedarbeta attatt

på framgångarmålenMålstyming denförutsätter att angett reagerarsom
20-årsperiodens förstagenomförandet. Under del kundemisslyckanden ioch

på framgång.verksamheter fungerabidrag till olikaökade som respons
minskat betydligt.den möjlighetenekonomin harSedan stagnerat

målårs styrinstrument197437.1.2 som

styrning med tyngd-kulturpolitiskastudieSekretariatet har gjort statensen av
målen styrinstru-kulturpolitiska fungeratfrågan hur depunkt somom

ment.1 målens avstämningde kulturpolitiskastudien diskuteras över-I mot
målkontlikter, målensfrågansamhällsmål, graden konkretion,ordnade omav

inriktningen deltagar- och be-kultursektom,utanför statligagiltighet den
målensfolkningsnivåema tidsfärgning.samt

målfrån färdriktningen,målenåtta 1974 ärkulturpolitiska attDe anger
och handlarrelativt allmännadärför formulerade iDe termerärsträva mot.

också svårtDärmed detmedborgarna.värden för ärgrundläggande attom
ifråga måluppfyllelsen.utvärderafölja och omupp

Några hur verklighetenhandlarMålen enhetligt slag.inte hellerär omav
mål rättvise-förändras. Vissahur den skabeskaffad, andra ärbör omvara

mål andrafrämjandemål. handlarmål, Vissaandra attatt garantera, omom
medverka till.

både mål och medel.också, varierande grad,målen iåttaDe är änom
sålunda både för hela kulturpolitikenYttrandefrihetsmålet fundamentär ett

kulturell förnyelse, i sinmålet konstnärlig ochförmedeloch turett somom
målende andramedel för fleraär ett osv.av

Även ändådiskussion detta slag kanföra kritiskkan av manenmanom
utifrånmålen utformats sinövergripande det heladekonstatera tagetatt

naturligt deviljeinriktningen. Det äruppgift i är attstyrsystemet, attsom ange
förgrundläggande värdeni ochdå kulturverksamhetenhandlar stort omom

ofrånkomligt formuleras i allmännadeDå detmedborgarna. nästan ter-är att
försökadetta plan börnaturligtvis inteutesluter ävenDet att varamanmer.

någonmöjlighet tilluttrycka sig iså möjligt ochtydlig termer som gersom
uppföljning.form av

1 Kulturutred-Studie förMålstyrd kulturpolitik.m.fl. 1994:Johansson H
716 ningen.



kulturpolitiskaförF styrningstatensormema

utifrån riktningsangivelser,dessaframför allt brustitVad är att man,som
nåsärskilt viktiga ochresultatgått konkretiserat vilkavidare och är attsom

nå harolika medel dem. Detingående meddiskuterat möjligheterna attmera
årPåmålen hari operativakonkretiseringlänge saknats termer. senareaven

verksamhetsmål angivna itvå delområdensektorsmålfått förvi dock samt
kulturinstitutioner och förkulturmyndigheter ochför statligaregleringsbreven
verksamhetsmålen dockdel fallIi statsbudgeten.bidragsanslagen synsen

bördetaljeringsnivå resultat intelåg ochligga väl styrasta avsomupp
regeringen.

fårbeslutsfattandet intepolitiskaligger detkulturverksarnhetensI attnatur
mellanskillnaderna ganskai verksamheten. Men ärdjupt inför stora

å sidan ochoch orkestrarinstitutionerkonstnärliga teatrar museerenasom
måltydligareformulerapolitikerna skaå vilken gradden andra. Ioch arkiv

får till olikamed hänsynanvändasmedel börvilka avvägasoch diskutera som
uppfylla må-skaMålstyming denförutsätterkaraktär.verksamheters att som

Museiutredningen har förvill tillvälja hurfrihet väga.len har attstor man
strategiskaför mycketlämnat översin del markerat statenattatt avanserman

institutionerna.de enskildaavgöranden till
ocksåfinnshuvudmanharverksamhet ängällerdet statenNär som annan

nationella kulturpoli-ansvarig för denvadmellanavvägningen staten, som
huvudmän-skaska och vadmedfinansiär,tiken och styrasstyra som avsom

verksamheten.bedriveroch de somnen
framgångarpåmålendenMålstyrning förutsätter angettatt reagerarsom

metoder föralternativagenomförandet. Prövarimisslyckandenoch attman
sig bästvisardennå börvisst resultat satsast.ex. geett somresurserna

framgångsrika organisationer till defrån mindreflyttasuppgifter kanresultat,
det skäletbör bl.a.statliga bidragssystemenframgångsrika Deär avosv.som

flexibla.därför vara
följande hypoteser, be-studie uppställdessekretariatets attVid starten av

vederlägga, nämligen:ellerkräfta

kulturpoliti-betydelse ochkulturensmarkeramålen varit viktiga förhar att-
politikområde,väsentligtsjälvständigt ochken ettsom

reformbe-statligaför konkretanågot betydelse dehaft mindremålen har-
år,under 20sluten

komplet-och intesin karaktärriktningsgivande tilldeberorvilket äratt-
någon ledning i allaklarmål därför inte lämnatochmed operativaterats

prioriteringssituationer,
föredragit deni regelstatliga aktörernapå desin bl.a. berorvilket i atttur- mål inne-frånvaron operativaenskildheterhandlingsfrihet istörre avsom

burit,
fåttdel har deförendastbindandemålen formelltvarit statenstrots att-

också haft klarochlandstingsvärldenochgenomslag i kommun-starkt en
i kulturlivet,aktörerpåverkan andra

försvårat uppföljning och utvär-länge harexakthetmålens relativa brist- målen.revideringeventuelldärmed 717dering och även aven
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Vi har funnit de första hypoteserna den femte bekräftade.tre Densamt
fjärde hypotesen vihar inte studerat tillräckligt för kunna ställning till.att ta
Uppenbart dockär valt betydligt målangivelsertydligareatt staten att ännu ge
tidigare. Den sjätte och sista hypotesen inte alldeles ställd. Den ställderättvar
krav målende övergripande det bara delvis går ställa riktnings-attsom
givande, mål.övergripande

37.2 Ekonomisk styrning

Inom de mål, lagar, andra bestämmelser och ansvarsför-ramar som normer
delning har varit det dominerande styrmedlet i dengett statliga kultur-pengar

Överpolitiken. så lång period år20 har självklart många förändringaren som
skett i den statliga anslags- och bidragsgivningen. Vissa bidrag har avveck-
lats, har införts och andra förändrats.har I delar har dock det statli-storanya

stödet struktur då. De bidragssystem etableradesga samma nu som som un-
der l970-talets reformer bestått.har Att den ekonomiska styrningen domine-

ettåriga beslut har också präglat hela perioden.rats av
Uppgifter anslagsutvecklingen finns i kapitel Kulturområdets24 eko-om

nomi.

37.2.l Anslagsstrukturen i statsbudgeten

Staten stödjer kulturlivet anslag till statlig myndigheter och institutio-genom
och specialdestinerade bidrag till andra aktörer, bidrag ärner genom som

destinerade till de enskilda verksamhetema. När huvuddelen bidragstatensav
till landsting och kommuner rad samhällsområden år 1992 samlades ien

"påseanslag till varje kommun respektive landsting lämnadesett kulturan-
slagen, efter intensiv debatt, utanför.

Den statliga kulturbudgeten budgetåretbestod 1977/78, dvs. efter tre re-
fonnår, 70-tal anslag omfattade 300 anslagsposter, vilkaett allaav som ca
beslöts riksdagen. I praktiken regleringen detaljeradännuav var mer genom
olika Budgetåretunderposter. 1995/96, radio- tv-frågorochnär även press-,
ingår i kulturavsnittet finns 60 anslag knappt 90 anslagsposter.ca om
Statsmakternas detaljstyming via anslagsuppdelning alltsåhar minskat betyd-
ligt fortfarande samhällsområden.är andrastörre änmen

På några delområden sker finansieringen avgifter, inte över stats-genom
budgeten. TV-avgiften och ñlmavtalet har varit de uttalade exemplenmest
detta.

På områden,vissa bl.a. för dagspressen och kulturtidskrifterna, gäller
momsbefrielse.718
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37.2 .2 Bidragssystemen

någrai huvudgiupper:till delastotala statliga bidragen kultur kanDe

vissa branscherStöd inom
till organisationslivetStöd

finansierade kulturinstitutionerOffentligt
utanför institutionernatill konstskapareStöd

utbildningKonstnärlig
Kulturrniljövård

stödArbetsmarknadspolitiskt motiverat
Övrigt statligt stöd

utgårutgår årsanslag, till enskilda produkterstödetdelEn annatsomav
projekt.eller till

återfinns Kulturdepartementetsstödfonner inomdessaHuvuddelen av
sina budgetar. medelhar inomalla övriga departementbudget. Men nästan

frågorkulturändamål. inom de andra departe-vi integår Härtill tar uppsom
studieförbunden. varjeför till Förområden stödetmed undantagmentens

belagda eller bedömdakaraktär ochbidragetsbeskrivs kortbidragstyp
skulle minskas ellereffekter bidragettänkbaradiskuteraseffekter. Vidare om

upphöra.

branscherStöd vissainom

ingår kultur-till litteratur, fonogram,stödbudgetKulturdepartementetsInom
film.tidskrifter och

utgårselektiva stöd. Defonogramstödet mycketLitteraturstödet och är
område. iLitteraturstödetrespektiveantal titlar ärår begränsatvarje till ett

frånalltså förlagensrisktagandeinnebärefterhandsstöd ochhuvudsak ettett
två Rikskon-består till Svenskadelar, anslagFonogramstödetsida. ettav

Avsiktenandra producenter.sökasförhandsstöd kanettserter samt avsom
sådanfrämja kvalitets-fonogramstödetbåde litteraturstödet ochmed är att

stånd. stödda titlarnakommit till Deinte skulle hautgivning som annars
inte i förstasmå ligger därförupplagor. Värdeti ganskaoftastkommer ut

betydelse de hari dennår många respektive lyssnareläsarei dehand utanatt
impulser dekonstnärligakunskapsmässiga ochmindre publik och deför en

gångernågra desedanBåda utvärderatsområde. harrespektive stödenger
infördes uppnårlåg kostnad dentillKulturrådets slutsats är att staten av-

mångfalden iochskulle breddenavskaffasSkulle stödeneffekten. ut-sedda

2 kulturrådfrån 1989:1.StatensMusik på fonogram. Rapport
från2000-talet. Sta-Rapportmeddrömmar fonogrammenDigitala mot-kulturråd 1993:5.tens

kulturråd 1987:3,från StatensRapportöversikt II III.Boken en- 1989:2.1988:4,
7191993/94-1995/96.anslagsframställningkulturråd. FördjupadStatens
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givningen med all sannolikhet minska med antal titlar ligger detnäraett som
stödda Utgivningantalet. skönlitteratur från språkområdenmindreöversattav
och del klassikerutgivningen särskilt beroende litteraturstöd.ären av av

Kulturtidskrijftsstödel också utgårselektivtär till proportionelltmen en
betydligt andel utgivningen litteraturstödet. Mångastörre kulturtid-änav av

småskrifterna har upplagor. En del stödet har därför till mark-använtsav
nadsföringsinsatser. ocksåStöd till teknisk utveckling bl.a. i form tid-ges av
skriftsverkstäder. Också kulturtidskriftsstödet har flera gångeröversetts un-

utökatsårender de 20 och i viss utsträckning ändrats och Stödet bi-senaste
Kulturrådetsdrar enligt bedömning till kunskap kan föras mångaatt ut, attny
fårskribenter publiceringsmöjligheter många åsikteroch kommer till tals.att

mångfaldenStödet bidrar därför till i kulturdebatten och viktigt förär yttran-
Ävendemöjlighetema. här Kulturrådets slutsats lågtillär kostnadatt staten

uppnår mångfaldenden avsedda effekten och skulle minska, sannolikt be-att
tydligt, stödet upphörde.om

1991.4Stödet till filmproduktion utvärderades påpekadesI betänkandet att
dåvarandedet produktionsstödet hade flera brister och det inte garanteradeatt

kvalitet i produktionen spelfilm stödets ursprungliga syfte. Stödetav som var
utgick enbart förhandsstöd och varken kvaliteten i den färdiga produk-som

nåtionen eller visskravet publik kunde därmed in i beslut stöd.vägasatt om
Utvärderingen ledde fram till ordning för stöd till filmproduktion in-att en ny

utgårfördes. Det stödet dels förhandsstöd, dels efterhandsstöd.nya som som
utgångspunktFörhandsstödet selektivt fördelasoch med iär kravet kvali-

frånFör del stödet krävs finansiering hålläven och plantet. att annatav en
nåfilmenhur ska till publik. Efterhandsstödet kopplatöver till antaletärut en

biografbesökare under filmens första spelår. Stödkonstmktionen syftar dels
till främja kvaliteten i filmproduktionen, nårdels till filmerna bredatt att en
publik. medlen för filmproduktionAv ska 75 % förhandsstöd. Stödord-avse

årningen i kraftträdde 1993 och har inte utvärderats. Filmproduktionännu är
dyr kulturverksamhet förhållandevisoch kräver därför kapitalinsatser.stora
Med tanke möjligheterna finansiera frånfilm med intäkter visningatt att en

småi Sverige mycket offentligt nödvändigt behållastöd vi skaär är om en
nämnvärd inhemsk filmproduktion.

3 Statligt stöd till kulturtidskriyfter. frånFörslag. kulturrådRapport Statens
1989:6.
Tidskriftiana. frånRapport Statens kulturråd l990z2.

4 FilmproduktionSOU 1991:105: och filmkulturell verksamhet Sverige.i
720 slutbetänkande Utredningen filmstödet.översynav om av
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organisationslivetStöd till

organisationer domineras helt detill föreningar ochstatliga stödetDet av
år går studie-Folkbildningsrådet varje tillmiljard kronordrygt 1 genomsom

med drygtverksamhet. Tillsammanshuvudsak för deras lokalaförbunden, i
statligafrån deårligen landsting och kommuner utgörmiljoner kronor900

mångfalden studieförbundensiför bredden ochförutsättningpengarna en
till, mycketmedverkarorganiserar, ellerStudieförbundenverksamhet. storen

ocksåkulturornrådet. bedriverDeamatörverksamhetenden samladedel av
mycketvarjeDei estetiskateoretiska cirklar ämnen. ett stort an-arrangerar

Vuxenutbildning i allmännaartister.professionellamedtal kulturprogram
samhälleliga och fackligainriktningcirklar medför kortutbildade, motämnen

många medlemsorganisa-studieförbundensförfrågor utbildningoch annan
studieförbundenbidragssystem harMed dagensviktiga delar.tioner andraär

utifrån värderingar ochverksamhetutforma sinfrihetmycket attstor egna
bakomgrundtankarnatill profileringmöjlighet ärprioriteringar. Denna en av

offentliga stödet.det
återkommandestudieförbunden har övertillStatsbidraget setts genom

folkbildningsutredningar.5 ocksåstudier har gjortsSärskildaparlamentariska
för kortutbil-såsom utbildningsinsatsemaverksamhetendelar ikring olika

kulturprogramverksamheten.6 bl.a. visat sig haFolkbildningen harochdade
haft.vuxenutbildningen Attkommunalanå kortutbildade vad denlättare änatt

såtill bred verk-statliga bidrageneffekterna deoch värderatydligt mäta enav
finns inslagsvårt. i verksamhetengivet detemellertid Detsamhet är attär som

kvalite-angelägna ochbedömas mindreutgångspunkter kanfrån olika attsom
kopplats tillFrån uppföljning och utvärderingskifta. denkanten som nu

Folkbildningsrådet delsutförs delsbidragsregler,gällande genom ensom av
kommit vissa delstudier.barautvärdering, harstatlig ännu

förverkliga denviktig roll det gällerspelarStudieförbunden när att na-en
framgått medverkanstudieförbundensharkulturpolitiken. Som redantionella

medelstora ochamatörverksamheten. Iför bredaavgörande betydelse denhelt
också andelkulturprogramstudieförbundenskommunermindre storutgör en
föreläsningarutställningar,utbudet musik,samladedet teater, m.m.avav

och personligmedborgerlig bildningförFolkbildningsarbetets betydelse ut-

5 års Folk-Betänkande 197580-talet.Folkbildning för1979:85:SOU av
bildningsutredning.

studieförbundens situationanalysStudieförbunden 90-talet,inför aven
från Skolöverstyrelsen.1988. Rapport

Folkhögskole-bildningsarbetet. Betänkande1990:66: friaSOU Det av
kommittén.

6 kulturrådfrån 1979:3.Statensföreningslivet. RapportKulturprogram i
statsbidragetutvärderingstudieförbunden. EnKultur iSvensson A: av

kulturrådfrån Statensstudieförbunden. Rapportkulturverksamhet itill
7211986:6.
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veckling och för kunskap och i samhällsfrågor utgörengagemang en av
grunderna för de demokratiska i samhället.processerna

Skulle det statliga bidraget till studieförbunden minska, vilket det i reala
terminer gjort åren,de påverkas verksamhetsvolymen, svårbedömtsenaste
hur mycket. iVar verksamheten minskningarna slår igenom ocksåär mycket
svårt bedöma på förhand. Eftersom förbunden iatt kan sinastort görasett

prioriteringar sker avgörandet i de lokala studieförbundsavdel-ytterstegna
ningarna, påverkanunder vissa prioriteringar kommer görasav att cent-som
ralt i förbunden. Om påtagligtinte ändrar bidragsreglernastaten har staten

småmycket möjligheter påverka detta. De inskränkningar i de offentligaatt
bidragen skett de åren, framför allt i vissa kommuner, harsenaste bl.a.som
inneburit färre kulturprograrn med professionella artister.

Staten också i olika former bidrag till antal riksorganisationer påettger
kulturområdet, i regel för deras centrala verksamhet med information, utbild-
ning Syftet framför allt stödja deär centrala organisationemas insat-attm.m.

för utveckling och kvalitet i verksamheten, i vissa fall lokalävenser men
verksamhet. utgårBidrag också till de s.k. arrangerande musikföreningama
för deras lokala arrangörsverksamhet, Stödet tillfaller i huvudsak två genrer
kammarmusik, jazz med ekonomiskt fåoch arbetsmöjlig-arrangörersvaga
heter i övrigt för artisterna. Det totala beloppet för de i detta stycke nämnda
stöden ligger i storleksordningen miljoner25 kronor. olikaDe bidrags-
forrnema har någoni varje fall gång 20-årsperioden.över undersetts Det har
ifrågasatts stöd till de arrangerande musikföreningama uppgift förärom en,

då råttMen osäkerhet kommunerna varitstaten. bereddastor ökatatt ta ettom
ekonomiskt har inte dra undan stödet velat riskerastaten attansvar genom

utbud och arbetsmöjlighetersämre för kammarmusiken och jazzen.
Statligt stöd under departement utgår också till allmänna samlingslo-annat

kaler deoch till samlingslokalhållande riksorganisationernas kulturverksam-
het.

Offentligt finansierade kulturinstitutioner

Staten finansierar först främstoch kulturinstitutioner. De Riksarkivet,äregna
landsarkiven någraoch ytterligare arkiv, antal Operan iett samtmuseer
Stockholm Någraoch Dramaten. formellt icke statliga institutioner finansieras
i helt De Riksteatern, Nordiskastörsta är ochstort sett staten. museetav

ÄvenTekniska länsmusikorganisationen finansieras i heltmuseet. stort sett
avtal med Landstingsförbundet. Staten vidare bidrag tillstatenav genom ger

regionala och lokala dans- och musikinstitutioner, regionalateater-, museer
länsbiblioteksverksamhet, det s.k. grundbeloppssystemet, ochsamt genom

till ytterligare antal kulturinstitutioner har landsting och/eller kommunett som
huvudmän eller medfinansiär. Till detta kommer vissa bidragsom av en-
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utvecklingsarbetegångstyp upprustning lokaler,för nybyggnad ellert.ex. av
m.m.

verksamhetinstitutionerna bedriverförMotivet är attstatens engagemang
inte finns andraperspektiv detbetydelsefull nationelltär attsamtettursom

bidragen.statliga anslagenñnansieringskällor kan deersätta resp.som
ändamålsenlighet nödvändighet har dels skettochPrövning bidragensav

särskilda studier. Studiernaårliga delsfortlöpande i det budgetarbetet, genom
något verksamhetsom-enskilt konst- ellerfall varit inriktadeflestahar i de

råde.
Kulturrådetsbredd, studiehaftframför studier vissalltDet är tre ensom

19847, Europarådsstu-kulturpolitiken" KOSKoch"Kommunema, staten
19898 skriftden Expert-gjordessvensk kulturpolitikdien samt somsomav

19949. I allaekonomi ESO lät publiceraoffentligför studier i tregruppen
förhållanden till demdet statliga stödetfår ochkulturinstitutionemasstudierna

betydande utrymme.ett
landstingsamspelet mellanbred belysningKOSK-rapporten stat,avger en

målen decentraliserings-fråga två för kulturpolitiken;ioch kommuner avom
genomgånginnehåller bl.a.målet nå Deneftersattamålet och att engrupper.

regionala och lokalaför tillbidraggrundbeloppssystemetstatligadetav
KOSK-Vi har följtredovisas.och svagheterkulturinstitutioner. Fördelar upp

studie.rapporten egengenom en
frågeområden; konstnärligtstöd tillEuroparådsstudien inriktade sig tre

aktivite-ochproduktion, decentraliseringkonstnärligochskapande av ansvar
Europarådets examina-deltagandet i kulturlivet.vidgainsatser forsamt attter

fråga för kulturstatliga stödsystemetnågra iakttagelser i detgjordetorer om
bidrag till institutioner.ochdomineras anslagsom av

enastående offentligaåtagande gäller ekono-detgjortSverige har närett
främstalandet ställt sig idet avseendet harför kulturen. Imiska insatser

detta skapatde möjligheter ärländer ochledet bland Västeuropas som
följaktligen imponerande.

direktfrånvaro lagstiftning ochindirekta metoderValet annan meravav
inriktningsjälva sinfrihet bestämmaoch institutionemasstyrning attstora

förverkligats.hur politikenbesviknaibland gjort statligahar överorgan
ocksåförståelse vi deför ochbefogad, har vikänslan, heltDen attanser

från Kulturrådetkulturpolitiken. RapportochKommunerna, staten
1984:3.

8 till Europarådet. Kul-svenskStatlig kulturpolitik Sverige. Eni rapport
kulturpolitik Sverige.Statlig i Rapportturpolitik i Europa 2:1 samt

Kulturpolitik i 2:2.Europafrån europeisk expertgrupp.en
9 kulturstöd Ekonomisk och svensk verklighet.1994:16: teoriDs Varför

studier i offentlig ekonomi.till förRapport expertgruppen
10 723grundbeloppssystemet 1974-1994.statligaBerggren L, Det
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metoder finns för bedöma hur effektivt de statligaatt bidragensom använts
någottycks begränsade.vara

Rent allmänt kan tillgängligasägas visat sigatt statens otill-resurser vara
räckliga förhållandei till den statliga kulturpolitikens mål och ambitioner
och problem har förvärrats dessatt statens motvilja för-att uppmuntraav
söken hitta andra i huvudsak privata inkomstkällor...att De möj-största
ligheterna finns inom områdenandra sponsringän och vi välkomnar de
initiativ tagits frågai prispolitik t.ex. Operan, bör följassom om av som
mycket noga.

Många de svenska kulturinstitutionema hör till de subventioneradeav mest
i Europa. Visserligen måste möjligheterna till konstnärliga experiment

skyddas kultursektom bör redo utmaningennoga att antamen vara ettom
effektivare utnyttjande flexibilitet,större bättre service ochresurserna,av

lyhördhet för de enskilda konsumenternas önskemål, vilket andramer
delar den offentliga måste.sektornav

Vi det skulle till fördel itror att samarbete med berördastaten,vara om
kommuner landstingoch inom region, intog hållningstrategisken en mer
till det regionala utbudet helhet. Regelbundna strategiska samtal isom
varje region mellan landstinget och kommunerna skulle erbjudastaten, ett
forum för samlad hållningregional till den framtida utvecklingen.en mer

Den publiceradeESO granskar hur och kostnader förrapportenav resurser
kultur utvecklats under 1980-talet och vilka utnyttjat kulturstödet. Dettasom

utifrånanalyseras ekonomisk-teoretisk Faktamaterialet har tyngd-en ram. en
punkt kulturinstitutionernas verksamhet innefattar också studiecirklar,men
läsning, musikutövande Någraoch bio. iakttagelser igörs ärrapportensom
att:

kostnaderna räknade i fasta priser ökar,-
produktivitetsutvecklingen under varit negativ för den med-
offentliga medel finansierade kultursektom och produktivitetsminsk-att
ningen varit för andra delar den offentligastörre än sektorn,av
kostnads- och produktivitetsutvecklingen troligen påverkas denmer av-
individuella institutionen och dess ledning generellaän styrmedel ochav
trender,
besökssiffror dock endast trubbigt ofullständigt mått.ochär ett-
Om till utredningar och studier haft inriktning fråganman ser som om

effekterna effektivitetenoch i det statliga stödet delområdenolika ärav
teaterområdet områdedet studerats flitigast. teaterområdetI innefattas dåsom
dans eftersom de fasta danskompanierna finns inom teaterinstitutioner.
Teaterornrådet har granskats RRV, Riksdagens revisorer, Teaterkost-av av
nadsutredningen ensamutredare och den parlamentariska Teaterutred-av
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Europaråds-ningen. KOSK-rapporten,liksomstudier,Samtliga dessa
kombina-denuppmärksammarESO-rapporten,ochstudien ogynnsamma

sjunkandedärmedochpublik,minskadochkostnaderökandetionen av
framför alltgälltefter 1974periodendelunderproduktivitet, stor avensom

vadkritikframförstudiernaFlera motinstitutionsteatem. varaman anserav
produktion ochstödet tillstatigadet motkoncentrationstarkallt för av

dockpunktenPå sisnämndadentillutbudetkoncentration större orter. varav
kvalitets-förordadeuppfattning ochEuroparådets examinatorer motsattav

innehåller särskildstudiernaflestaDeutvaldasatsningarinriktade centra.
tillutbudetkoncentrationproduktivitet,sjunkandeförRiksteaternkritik avav

utvecklats.övrigtteaterutbudet itill hurliten hänsynförstörre samtorter
det arbets-på ochförnyelsebristvarithar attproblemAndra angettssom

Teaterområdets före-kraftigt.teaterområdetstödet till växtmarknadspolitiska
funnitdelviskritikeninväntgradvarierandeihar motträdare mansom

förenklad.ochokunnig
situationkammarorkestramasoch settssymfoni-musikområdet harPå

vissautbyggnad1989.12 framför alltföreslogsbetänkandetI avenöver
nuvarandeDenalla orkestrar.förturnéskyldighetökadorkestrar samt

Kulturrådet rapportenutvärderatsharlänsmusikorganisationen genomav
ökat.miljoner olikheternaregionaladeRådet konstaterar attförMusik

påellerinfriatspå har ärreformenställdesförväntningarMånga de somav
frilans-användninggällerdetbristerRådet dock närinfrias. avväg att ser

musikorga-andraochmedsamverkan amatörerfrågaiochmusiker om
iklädaomfattningrådets mening, ienligt störrebör,Länsmusikennisationer.

frånså detstödjandeinitierande ochsamordnande,sig rollen somorgan,av
stödstatligaavtalsregleradeföreslår nuvarandeRådetbörjan attavsett.var

flexibiliteten iDå skullegrundbeloppssystemet.enligtbidragska ersättas av
få ökadeskulleoch kommunerlandstingochökabidragsgivningen stat,

länsmusikverksamheten.förändradiskutera ochmöjligheter att
verksamhet ochstatligafrågorna demuseiområdet harPå museernasom

1970-taletslutetUnder1974.sedangenomgått faserolikaeffektivitet av
fördesstatligatillleddeorganisationsöversyner attfleragjordes museersom

tiostruktur medfick dagensoch viorganisationeri gemensammasamman
Museisamverkanskommitténarbetade1980-taletbörjanIcentralmuseer. av

demellansamverkankostnadsbesparandehittauppgifttillhade att attsom

och Riksteatern.11 Operan, Dramaten1984.dans.ochUtbudet teaterav
RRV.1988.

revisorer.från Riksdagens1993. Rapportfolket.svenskaochTeatrarna
Betänkande1975-1990.kostnadsutveckling1991:71: TeaternsSOU av-

Teaterkostnadsutredningen.givet av Teaterutredningen.avgivetBetänkanderoller.1994:52: TeaternsSOU av
12 HenrikavgivetBetänkandesamhället.ochSymfonierna1989:Ds av

Sjögren.
från13 Rapportlänsmusikreformen.utvärderingEnmiljoner.Musik för av 725kulturråd 1994:2.Statens
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statliga kring olika praktiska funktionermuseerna administration,som trans-
och säkerhetsfrågor. Vidporter mitten 1980-talet fick Kulturrådet iav upp-

drag arbeta med samverkansfrågornaatt med inriktning på de statliga
funktioner för landets museiväsende, vilketmuseernas framför allt ledde till

fem centralmuseerna fickatt utvidgatav ett museiväsendet igentemotansvar
dess helhet såsom ansvarsmuseer.

frågaI det statliga stödet till de regionala har Kulturrådet,om museerna ut-
redovisningaröver i anslagsframställningar, gjort särskild studie ök-en av

ningen tvåårsperiodenunder 1990/91-1991/92 med sammanlagt 225 grund-
belopp. Den redovisas i detta avsnitt vi belyser frågornärsenare om om-
prövning, förnyelse och fetibilitet inom statsstödets ram.

Riksdagens revisorer 1993 kritisk museiområdet.avgav en rapport om
De problem såg med direkt koppling till de statliga anslagenman och bidra-

framför allt att:gen var

någon decentralisering verksamhet koncentrerad till storstäder-av som var-
inte genomförts,na

tanken bakom beslutet inte kunnat förverkligas iom ansvarsmuseer sär--
skilt hög grad,
Riksutställningar inte förväntningarnamotsvarat "kittet" i museivärl-som-
den,
det saknas klar ansvarsfördelning mellan och länsmuseemasen staten-
huvudmän inom framför allt kulturrniljövården,

har stimulerat den regionalastaten museiverksamheten inne-utan att styra-
hållet,
tillämpningen statsbidragssystemet oklar.ärav-
någon samlad utvärdering museiverksamheten inte genomförts.av-

varjeI fall del kritiken och revisorernas förslag till lösningar väckteen av i
sin frånstark kritik museiornrådets företrädare.tur

Slutligen har Museiutredningen avlämnat sitt betänkande "Minne och
bildning bl.a. fokuserar frågan hur de statliga skasom kunnaom museerna
spela mycket aktivare roll hela landet ochgentemot bättreen isättett än
dag samspela med och landet.stödja helaöver Kulturutredningenmuseer
har lämnat synpunkter Museiutredningens förslag delbetänkandeettgenom
1995-05-31.

Folkbiblioteksområdet har under den 20-årsperioden varit föremålsenaste
för parlamentarisk betänkande.utredning 1984 lämnade sitten Utred-som
ningen förordade fortsatt satsning regionala biblioteksfunktioneren men
utveckling former för få effektivare resursutnyttjande.att Iav rapporten

14 Museerna och den svenska historien. frånRapport Riksdagens revisorer
l992/93z3.

15 SOU 1994:51: Minne bildning.och Betänkande Museiutredningen.av
16 SOU 1984:23: Folkbibliotek Sverige.i Betänkande Folkbiblioteksutred-av726 ningen.
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länsbiblioteken. DetkritiskredovisadeslandethelaiKultur synen
utredareneffekt ochavseddansågs inte ha attbidragetstatliga gett omangav

deVerksamhetsinriktning sker börlänsbibliotekensförändringingen resur-av
i regionerna.kulturinsatserandrafår föranvändasbibliotekdessaser

fråganochfolkbiblioteklokalatillpunktbidragstudierMindre omavav
Kulturrådet och igenomförtsbiblioteksverksamhet harhur kan mäta avman

också Statskontoret.fallsistnämnda av
1988.13 UtredningenArkivutredningenArkiven har översenast setts av

förtydligades.kostnadsansvarettillledde bl.a. att
studierobetydliga antalintedettakonstaterakan viSammanfattningsvis att

bidragsgivning.statligverksamhet ochiförändringarfå beslutlett till om
utveck-löpandegenomförs i detförändringardelflera. EnFörklaringarna är

statsmakterna.beslutkräverdeteffektiviseringsarbetetlings- och attutan av
utomståendefrånframförtsförslagochiakttagelserde gran-En del somav

verksamhetersolikatillräcklig kunskapgrundade ivaritinteskare har om
kulturverk-institutionellai denockså tröghetfinnsdetförhållanden. Men en

erfarenheterutvärderinguppföljning ochsystematiskbristsamheten, aven
vidtasidabeslutsfattares störrefrån statligaförsiktighet attbetydandesamt en

utvecklingen.bromsatförändringar, som
rationaliseras iintekan ut-verksamhetKulturinstitutionernas samma

tjänsteproduktion.många andraellervaruproduktion typersträckning avsom
ivibidrag berörrespektivestatliga anslagMöjligheterna ersätta senareatt

och lokalaregionalatillför bidragGrundbeloppssystemetavsnitt.detta
avsnitt.dettai slutetdiskuteraskulturinstitutioner närmare av

institutionernautanförkonstskapareStöd till

konstarterinom vissakulturinstitutionernafinansieradeoffentligtDe svarar
konstnärligaförinkomstmöjlighetema ut-ochbetydande del arbets-för aven

speciellaantalockså tillstödinnefattarföreningslivet etttillStödetövare.
strategiskharförmedlingsorganisationerochproducentgrupperingar som

konstskapama.förbetydelse
utgårkonstornrådenolikainomdirekt till konstnärernamedelStatliga

bidrag.ersättningar delsdels somsom
inskränk-verkskapande konstnärernasutnyttjar desamhälletNär genom

sådan omfatt-iutnyttjandeoffentligtellerningar i upphovsrätten ettgenom
förkompensation ersätt-ekonomisk statensmotiverarning det svararatt en

principiella grundendenDettautnyttjandet.för ärtill upphovsmännenning

17 landet.hela1989:36: Kultur iDs
Betänkande18 Öppenhet samhället.rollArkivens ioch minne.1988:11:SOU

727Arkivutredningen.av
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för bl.a. biblioteksersättningen till författarna m.fl. och för visningsersätt-
ningen till bildkonstnärer olika slag.av

Ersättningarna kompletteras med möjligheter till bidrag. Därigenom ger
stöd till experimenterandestaten och arbete lång sikt det finnsutan att en

säkrad kommersiell efterfrågan. Bidrag utgår till alla konstnärskategorier i
form inkomstgarantier, långtidsstipendier och s.k. konstnärsbidrag,av som

samlingsbeteckningär för olika stipendier och bidrag. Konstnärsbidragenen
syftar till aktiva konstnärer ekonomiskatt trygghet under vissge tidatt ägna
sig konstnärlig yrkesutövning avbrott eller nydanandeutan inom konst-

arbetsstipendiernärlig verksamhet. De utgåkan olika längd ochsom stor-av
två-lek eller femåriga. Långtidsstipendiernaett-, utgår för år.tio Projekt--

bidrag kan för avgränsade projekt få betydelse förges antas utvecklingensom
inom det aktuella konstområdet eller försök vidgautgör användningenattsom

konstnärlig verksamhet till områden i samhället. Vidare utgårav bidragnya
för internationellt kulturutbyte och resestipendier, pensioner och pensions-
bidrag bidrag till särskilda ändamål.samt

Utöver de tidsbegränsade bidragen livslångaäven inkomstgarantier tillges
vissa konstnärer står för konstnärlig verksamhet hög kvalitetsom ochen av

betydelse olika anledningarstor inte fåkan rimlig inkomstmen som av en av
sitt arbete. För författare och finns ocksåöversättare stödfonnen garanterad

författarpenning.
Vissa bidrag investeringskaraktär ocksåkan utgå bl.a. till kollektiv-av

verkstäder för bildkonst.
Kulturrådet fördelar bidrag till fria dans- och musikgrupperteater-, samt

Övrigatill konsthantverkskooperativ. bidrag och ersättningar administreras i
huvudsak Konstnärsnämnden med Bildkonstnärsfonden Sverigesav samt av
författarfond.

Stödet till konstnärerna har under år analyserats och värderats isenare
Europarådsrapporten, i utredningen Konstnärens villkor och Konstnärs-av
nämnden. Europarådsexaminatörerna rekommenderade bidrag tillatt en-
skilda konstnärer i utsträckningstörre bör knytas till särskilda projekt och
bestämda konstnärliga uppgifter. Utredningen Konstnärens villkor föreslog

kraftig ökning de statliga insatserna för konstnärliga ersättningaren ochav
bidrag och förordade bl.a. fördubbling antalet inkomstgarantieren samtav en
koncentration i bidragsgivningen så färre antal konstnärer fåatt skulleett

belopp.större
Konstnärsnämnden åtminstonedet kort siktatt mycketärmenar - -

svårt effekternamäta gjorda insatser.att De omedelbara resultaten detav av
statliga stödet berördaär konstnärer möjlighet till fortsattatt och fördjupatges
konstnärligt arbete. Syftet ekonomiska möjligheteratt undermottagarnage att

19 SOU 1990:39: Konstnärens villkor. Betänkande Konstnärsutredningen.av
Konstnärsnämnden: Fördjupningsanslagsframställning budgetåren

728 1993/94-1995/96. Bilaga 1 Resultatanalys, 16.s.
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uppnås förhål-föraldrigsig sin konst kan docklängre tid änägna annat en
ska emellertid inte enbartBidragsgivningenlandevis begränsad sesgrupp.

ocksåfungerar stimu-konstnärerstimulans till enskilda utan som ensom en
konstnärskåren kulturlivet ioch därmed tilllans till stort.

ingående i kapitel 21.till konstnärerna har belystsstatliga stödetDet mera
utanför kulturinsti-konstskaparestatliga stöden tillverkar deSammantaget

i sigkonstnärlig verksamhetvolymtutionema till skapa äratt som enen av
gruppernafria spelarmångfald, kvalitet och förnyelse. Deförutsättning för en

förinte minst bamföreställningar och konserter,producenterrollstor avsom
år stått för viktiga delar den konst-20 har deoch Underungdom. än avmer

förnyelse ioch förinom sina respektive konstarternärliga förnyelsen mötet
med publiken.

Skapande konstnärer, dvs.i institutioner.saknarVissa konstarter settstort
sinundantagslöstmil. bedriverförfattare, bildkonstnärer, nästantonsättare

i hög grad beroen-för finansieringen dennaindividuellt ochverksamhet är av
stödHuvudmotivet försina brister.marknad har ärde statens attsomav en

värdefullt för samhället.ochönskvärtderas arbete är

Kulturmiljövård

vårdkulturmiljövård inriktat bidrag till och under-tillstatliga stödet ärDet
ocksåingårDäri möj-kulturlandskap.fornlämningar ochhåll byggnader,av

mark-byggnadsminnesförklaringvidersättning tillligheter ägare samtatt ge
Tidigare tilläggs-enligt kulturminneslagen.fornlämningarokändamedägare

bostadsbebyggelse harkulturhistoriskt värdefulllån för ombyggnad om-av
bidrag.formats till

byggnadsvård till täckningentill bidramed stödenGrundtanken är att av
uppstår underhålls-ochöverkostnader vid renoverings-antikvariskade som

går motsvarande arbetevadarbeten, dvs. de kostnader utöver ettsom
årsredovis-Riksantikvarieämbetetshus skulle belöpa sig till. Avnormalt

omfattning i huvudsakframgår begränsadestödet grund sinningar att av
utgåttstödet tillbyggnadsminnesklass ochinriktats byggnader att ettmot av

spektrum byggnadskategorier.brett av
haft avgörande betydelseombyggnad bostadshus harKulturstödet till av

SvåraGöteborg.Haga ibebyggelse i stadskärnoma,för bevarandet t.ex.av
exempelgrundläggningsförhållanden i Stockholmi bl.a. Gamla ärstan

hjälp detta stöd.kunnat klaras medandra insatser avsom
redovisatårliga anslagsframställningarRiksantikvarieämbetet i sinahar

vårdbehov. enligt ansvariga tjänste-Bidragsmedlendokumenterade ärstora
samförståndslösningar medför finnaförutsättning kunnai länenmän atten

ioch därigenom bevara demkulturhistoriskt värdefulla byggnadertillägare
såväl genomförandetså gäller vidautentiskt skick möjligt. Dettaett avsom

åtgärder material vid detbyggnadsminnesförklaringar vid val ochsom av 729
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kontinuerliga underhåll krävs. Som uppföljning den frihet istörresom av
prioriteringen regleringsbrevet budgetåretför 1994/95 förefaller detsom gav,
meningsfullt studera tvåsammanslagning de bidragsslagen.att en av

Kulturrniljövården har vid tillfällen granskats RRV, 1983 ochett par av
1991.20 denI studien framförde kritik och förslag frågaisenare man om
samspelet i kulturmiljövårdsarbetet nivå.regional Riksantikvarieämbetet
har regeringens uppdrag och i samverkan med berörda våren 1995parter
lämnat förslag till förändringar i detta avseende.

kultunniljövårdBidragen till fungerar i utsträckning stöd ochstor som
stimulans till privata fastighetsägare, ofta enskilda kultur-att ta ettpersoner,
historiskt för sina byggnader eller anläggningar.ansvar

Övrigt stödstatligt

Övriga statliga anslag eller bidrag i omfattning inom Kulturdepartemen-större
utgårbudget till inköp konst för byggnader, till forsknings-tets statensav

och utvecklingsarbete, till festivaler o.dyl. till internationellt kultur-samt
utbyte.

Statens insatser för konst i offentlig miljö har nyligen I betän-över.setts
föreslåskandet "Konst i offentlig miljö vissa förändringar i inriktning deav

statliga insatserna och ansvarsfördelningen mellan olika statliga instan-av
ser. föremålBetänkandet för remissbehandling.är

fråga sektorsforskningsmedel årI de sedan antal disponerasettom som av
Riksantikvarieämbetet, kulturrådRiksarkivet låtitoch Statens har vi göra en
studien studienI konstateras Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet dis-att

sina anslag i enlighet med klara och tydliga riktlinjer och väl utforma-ponerar
fråga Kulturrådetde rådetI pekar studien med begränsadeattprogram. om

för svårtpersonalresurser denna del arbetet hafthar bevaka det mycketattav
område rådet förhar och utveckla samarbetet med forsk-stora som ansvar

ningsfältet och andra forskningsñnansiärer.

Omprövning, förnyelse och flexibilitet statsstödetsinom ram

Genomgången de olika bidragstyperna visar allmänna grunder detattav
finns skäl för statligt kulturstöd. Gjorda studier och tillgängligt materialannat

20 Resultat och kulturminnesvården. 1983.iresurser
Decentraliserad kulturmiljövård. Förvaltningsrevisionen granskar. Fg
1991:6.

21 SOU 1995:18: Konst offentlig miljö. Betänkande Utredningeni av om
konst i offentlig miljö.

22 utvärdering.Andersson L: Ny kunskap forskning och Studie förgenom
730 Kulturutredningen.
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innehåller däremot djupgåendesällan analyser grund för närmaresom en
bedömning de olika bidragssystemens effekter och effektivitet.av

Genomgången långsiktighetpekar behov fortsatt samtidigtav men
mångaflexibilitet i de statliga bidragssystemen.större Det ofta uttalatär ettav

önskemål från många kulturlivets företrädare. det ligger ocksåMen i sta-av
Uthållighetintresse. viktig i det kulturpolitiska frånarbetet, i allt beva-ärtens

randet kulturarvet till öka människors delaktighet. Möjlighetersträvan attav
till omprövning och förnyelse inom existerande krävs relativtsystem om en
fast inte ska leda till kulturpolitisk och konstnärlig stagnation.resursram

Vissa statliga bidrag har eller mindre inriktninguttalad utvecklingmotmer
bidrag.23och låtit sådanaförnyelse kulturverksamheten. Vi har studera treav

Det det särskilda utvecklingsbidrag folkbibliotektill lokala infördesär som
1985, de rörliga grundbeloppen till länsbibliotek infördes 1987 samtsom

dågrundbeloppen till de regionala och särskilt den ökning 225museerna men
budgetårengrundbelopp skedde 1990/91 och 1991/92 och inrikta-som som

kulturmiljövårddes natur/ekologi, konst, verksamhet för barn ochmot samt
ungdom.

frågaI kapitel 12 Folkbibliotek har vi redovisat tvåresultatat i deom
biblioteksbidragen. småSlutsatsen dessa tydligt riktade ganska bidragär att
har haft utvecklingseffekt.en

De 225 grundbeloppen till de regionala följtsharnya museerna upp av
Kulturrådet konstaterade de resulterat i 133,5 tjänster 70,5attsom varav

områdena kulturmiljövården.inom de prioriterade inom Effekten blevmest
alltså vårbara delvis den avsedda. Inom för studie harramen museerna
markerat vill försöka spegla den regionala och inte tyckersärartenatt man om

områdenin vissa Vidare betraktar regionaladeatt staten.styras av
sådan,all utökad verksamhet, och allt stöd till utveckling. Avmuseerna som

dessa skäl förordar generellabestämt statliga bidrag framför selektiva.man
frågan fårUr synpunkt utvecklingseffektbästärstatens om man om man

försöker eller litar på bidragsmottagamas prioriteringar.styra om man egna
När det gäller de 225 grundbeloppen har valt inte vidtagitstaten att styra men
några åtgärderkorrigerande fåttstyrningen bara begränsad effektnär utan

utfalldet blev.accepterat som

Andra finansieringsmöjligheter

offentligt stöddaDe kulturinstitutionema andra starkt beroendeoch ärsom av
offentliga frånbidrag har i olika intäkter biljettförsäljning, entréavgifter,grad
vissa andra avgifter, försäljning vänföreningar, ochav varor, sponsorer
donatorer.

23 Sandahl StödetR: till folk- och länsbibliøtek och regionala museer -generellt eller 731selektivt. Studie för Kulturutredningen.
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enskildaI verksamheter varierar möjligheterna öka intäkterna dettaatt av
påslag beroende verksamhetens i landet den bedrivs långtoch hurart, var

redan utnyttjat dessa möjligheter. Det finns biljettpriser och entréavgifterman
tål höjning bortfall publik Mångaoch deltagare.störreutansom en av museer

har fortfarande möjlighet frånöka sina inkomster museibutik ochatt annan
försäljning. konjunkturuppgångMed kan sponsorintresset för del verk-en en
samheter möjligen öka. Sponsorer inriktar sig normalt vissa evenemang
eller särskilda inslag i verksamheten fonogramutgivning och utländskat.ex.
gästspel.

Totalt finns det dock inget talar för intäktsökningar skullesett att storasom
kunna skapas med hjälp ñnansieringskällor.andra Utformningen denav av

skattelagstiftningensvenska och företags- och förrnögenhetsstrukturen i lan-
det talar sponsorstöd eller donationer kan komma öka i avsevärdmot att att
omfattning. Sverige harI valt högre andel kollektiv finansiering framfören
skattelättnader finansieringväg.som

Stödet till regionala och lokala kulturinstitutioner, det grundbeloppssys-s.k.
temet

i form utgårStatliga bidrag grundbelopp till vissa dans- och musik-teater-,av
institutioner länsteatrar, stadsteatrar, symfoniorkestrar och kammarorkest-

till regionala länsmuseer derar, och kommunala i Göte-museer museerna
Bidragsnivåemaborg och Malmö till länsbibliotek. påolika olikaärsamt

verksamhetsområden finns mindreoch det skillnader i övrigt, grund-men
områden. Kulturrådetmodellen densamma alla har i sin utvärderingär av

länsmusiken föreslagit statsbidraget till den i framtiden också utgåbör iatt
form grundbelopp.av

Grundbeloppssystemet schablonsystem. För varje institutionstypär ett
fastställdes vid införande värdet grundbelopp. Det utgjordesystemets ettav

genomsnittligaden personalkostnaden inom institutionstypen. Det finns nu
två dansområdettotalt olika grundbelopp; vardera och respek-teater-sex

musikområdet lönekostnadspålägg ingåtive beroende ska i bidrags-om
underlaget ej musei- biblioteksområdet.eller vardera och Grund-samt ett

årbeloppens storlek räknas varje enligt vissa fastställda principer.upp
utgårStatsbidrag 55normalt med % grundbeloppet, för nyetable-av men

utgår årrade dans- och musikinstitutioner det under med 60 %.teater-, tre
budgetåret påTilläggsbidrag for regional verksamhet utgick 1990/91t.o.m.

musikområdet.dans- och Medlen för tilläggsbidrag omvandlades där-teater-,
efter till ytterligare antal grundbelopp.ett

gårStatsbidraget direkt institutionernatill de juridiskaärom egna perso-
frånEkonomiska motprestationer krävs landsting och/eller kommuner.ner.

påbidragsförordningarna ställs vissa, relativt allmänna, krav verksamheten.I
infördes avsiktenNär varje bidragsberättigad institutionattsystemet var732
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mångafå institutionen hade personal uttryckt iskulle lika grundbelopp som
årsverken, institutioner-inklusive visst för köpta tjänster. I dag harutrymme

årsverken institutioner väsentligt fler.regel fler grundbelopp, deli änna en
personalstorlek.länsbiblioteken finns inte koppling tillFör denna
och det totala antalet grund-Riksdagen fattar beslut det totala anslagetom

Regeringen utfärdar bidragsförordningar,belopp till varje institutionstyp.
årligen grundbeloppens storlek beslutar vilka institutio-bestämmer samt om

budgetpropositionen vadbidragsberättigade. Ibland markeras iärner som
Kulturrådet utfärdakan kompletteran-avsikten med grundbelopp.ärsom nya

grundbeloppen de bi-fördelar inom de givnade bestämmelser, ramarna
följer bidragsgivningen.dragsberättigade institutionerna samt upp

utformats och tillämpats har det haft starkgrundbeloppssystemetSom en
någon gång fått minskatinstitution harkaraktär stöd. Ingen ettpermanentav

årPå grundbelopp för varjehar mindre antalantal grundbelopp. ettsenare
för begränsad tid s.k. rörliga grundbelopp.börjat fördelasinstitutionstyp som

vidhar och värderatsgrundbeloppssystemetErfarenheterna summeratsav
tillfällen. också Teaterutredningen,några berörts iDet harolika av rappor-

Europarådsstudien svensk kultur-från revisorer och iRiksdagenster av
brister sammanfattasförtjänster och kanErfarenheternapolitik. systemetsav

följande sätt.
positiv. varit lättSystemet harSchablonkaraktären har över-attsetts som

verksamhetsansvariga och beslutsfattare och lättförblicka och diskutera att
krångligt beräk-fördelas. Samtidigt krävsbidragen skaadministrera när ett

årligafram till höjningen olikaför komma denningsförfarande att av sex
grundbelopp.

varitårliga grundbeloppen enligt vissa principer haruppräkningenDen av
underlättat deras ekonomiska planering medanförmånlig för ochmottagarna

från indexbundna bidrag.bortönskar kommaalltmerstaten
vid institutionerna haroch personalKopplingen mellan grundbeloppen

fokuserarallt för mycketkritik.väckt del En synpunkt är systemetatt per-en
fast anställd personal.fokuserar Detdet allt för mycketsonal, attannanen

årsverken antalmellan antal ochfinns för alla institutionernästangap som
mindre verklig.anknytningen till personalhar samtidigt gjortgrundbelopp

åhuvudmän sidan ochmellan institutionerna och derasDiskussioner sta-ena
å mindre utvecklingsidéeribland handlatföreträdare den andra hartens om

fyllautvecklingsbehovoch än gapet.attom
få frameffektiv form förvarit mycketharGrundbeloppssystemet atten

uppbygg-från huvudmännen undersatsningar och ettstatengemensamma

24 förvaltningstatligdans granskningUtbudet ochteater aven avav - 1983:51.från Riksrevisionsverket Dnrkultur. Rapport
från KulturrådetKOSK.och kulturpolitiken RapportKommunerna, staten

1984:3.
grundbeloppssystemetdet statligaUtvärderingL 1994:Berggren av

733Kulturutredningen.Studie för1974-1994.
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nadsskede. Sedan ekonomin håll har stimulansenömse tillstagnerat turne-
målgruppsinriktatrande, arbete och konstnärlig och förnyelse varitannan

otillräcklig. iKraven bidragsförordningarna verksamheterna har varit för
hållnaallmänt för ha effekt.styrande Det mycket begränsadeatt antalet rörliga

grundbelopp har inte räckt till för fungera stimulans. Samtidigt har detatt som
statiska i bidragsfördelningen inneburit ekonomiskmomentet trygghet för
institutionerna och deras huvudmän.

37.3 Andra styrmedel

37.3.1 Lagar, förordningar

stifta i vissa fallAtt lag kan förutsättning för det offentliga kunnaattvara en
områdeinom eller i visst avseende. I andra fall kan andra formerett ettagera

för agerande alternativ.utgöra
Grundinställningen kulturpolitiken ska stödja och stimulera, inteatt reg-

lera, uttalades klart 1974, och har inte förändrats under perioden. Följaktligen
förhållandevisspelar lagstiftning underordnad roll påstyrmedel kul-en som

turområdet helhet. lagarDe förekommer, förstai hand inom kul-som som
turmiljöområdet, arkivväsendet, etermedieområdet och det upphovs-

området,rättsliga har dock strategisk betydelse. Yttrandefrihet och offentlig-
hetsprincip grundlagsfästa och vissa förutsättningarna förär kulturom-ger av
rådet bl.a. för det konstnärliga skapandet och arkivväsendets fungera.sätt att

mångaTidigare gällande lagar har punkter framför alltöversetts mot
20-årsperiodens slut.

samlad kulturminneslagEn trädde i kraft den 1 januari 1989. Denny
sammanförde och moderniserade tidigare speciallagstiftning bl.a. med syftet

överskådliglagstiftningen och lättillgänglig förgöra medborgarna,att mer
vilket väsentligt bakgrund det påläggsär den enskilde.mot av ansvar som

första paragrafLagens lyder:

vårda"Det nationell angelägenhet vårskydda och kulturmiljö.är atten
Såväldelas alla.Ansvaret enskilda myndigheter skall visa hänsynav som

och aktsamhet kulturmiljön. planerarDen eller utför arbetemot ettsom
såvitttillskall skador kulturmiljön möjligt undviks eller begrän-attse

79sas.

Kulturmiljövårdens ocksåställning har förstärkts revideringengenom av
naturresurslagen NRL och plan- och bygglagen PBL. Krav hänsyn till

ocksåkulturvärdena har införts i berörd lagstiftning jord-rörande och skogs-
bruk.

På arkivområdet frånförsta lagstiftning införtshar den juli 1991.l Ien
huvudsak kodifierade lagen de regler och den praxis fram underväxtsom

innehåller såvällångmycket tid. Den grundläggande regler arkiv hos734 stat-om
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liga kommunala myndigheter.och landstingskommunala För det statligasom
arkivområdet måleninnebar lagen framför allt förtydligande ochett av an-
svarsfördelningen för verksamheten.

tv-ornrådetradio- och har förändringar gjorts i början 1990-talet.Inom av
år förBeslut fattades 1991 koncession tredje marksänd tv-kanal.om en

årsskiftet tillåtet bedriva radio-Fr.0.m. 1992/93 det och tv-sändningar iär att
finansierakabel och verksamheten med reklam eller sponsring. I denatt nya
förlagstiftningen kabelsändningar till allmänheten utmönstrades flera tidigare

begränsningar i bedriva sändningar. Radiolagsutredningen har 1994rätten att
tv".25lagstiftningöverlämnat sitt slutbetänkande "Ny radio och Be-om

frånremissbehandlats inte lett till ställningstagandentänkandet har ännumen
regering och riksdag.

från 20-års-1960 har under hela denUpphovsrättslagen nästan senaste
varit utredning. En huvudanledning till detta den tekniskaperioden under är

utvecklingen möjliggjort helt kopiera, lagra och spridasätt attsom nya upp-
verk och därmed ställt lagstiftningen inför uppgiftenhovsrättsligt skyddade

utforma modemiserad tillämpning upphovsrättsprinciperna denatt en av
förändrade verkligheten.

Ansvarsfördelning och organisation37.3.2

landstingen och kommunernaStaten,

Staten, landstingen och kommunerna självständiga aktörer iär nära samver-
områden,alla andra har det nationellakan häräven staten,om som ansva-

så1974:28 uttrycktes samspelet här:Iret. prop.

för stöd till"Primärkommunernas kulturverksamhet enligtutgöransvar
Mångagrundval för samhällets kulturpolitiska insatser.min mening en av

nivå..."lokalbehoven kan bäst bedömas

kulturrådetUtredningen konstaterar det finns vissa slag verksam-att av
område. framför alltför vilka kommun för litet Det gällerhet är etten
Rådet förutsätter här insatserorkester- och museiverksamhet.teater-, av

kulturrådets uppfattning för lösalandstingen... Jag delar att ansvaret att
frånsådana föra primär-uppgifter inom länen väljer detatt uppsom man

någotligga statligt organ...detkommunala planet till länsplanet inte bör
utgå från landstingen förfinns enligt min mening skäl att som organ

regionala kulturpolitiska insatser.

nivåerolika mellan kommun, landsting ochsamverkan"En nära stat,
organisationsliv nödvändig..."är

25 radio och Betänkande Radio-SOU 1994:105: Ny lagstiftning tv. avom
735lagsutredningen.
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Statens roll beskrevs följande i propositionen:sätt

vid förStaten bör sidan institutioner eller heltansvaret stats-om egna-
sådana frågorstödda allmänt för intresse för-ta ett gemensamtansvar av

kulturområdet. härpåinom målfrågor,de verkar Exempel ärorgan som
viss utredningsverksamhet och information i angelägenheter gemensamtav
intresse för kommuner och organisationsliv... Staten bör vidare hastat, ett

för ekonomiska bidrag stödja vissbl.a kulturverksamhetattansvar genom
med primär- eller sekundärkommunal anknytning, folkbildningsarbete

insatser inom olika organisationer... Genom lagstiftning, läroplanersamt
utbildningsområdetregler finns betydelsefulla instrument föroch andra

kulturaktiviteter. Lagstiftningen samhällsplaneringensstimuleraatt om-
kulturrninnesvårdslagstiftningenråde i samspel med kunnabör utnytt-- -

kulturrninnesvården..."förjas för stöd

för folkbiblio-Primärkommunemas kulturinsatser domineras ansvaretav
åtaganden musikskolan, bidragteken. Andra den kommunala tillärstora

organisationer med studieförbunden i kulturloka-föreningar och spetsen samt
frå-skolan och inom äldreomsorgen andraler. Kultur i förskolan, är större

kommuner residensstädema och ytterligare30-tal landetsEtt störstagor. av
några i huvudmannaskapet för och finansieringenstäder medverkar av

finnskulturinstitutioner. vissa kommuner dessutom kommu-regionala I rent
oftast konsthallar.folkbilblioteken, ellernala institutioner utöver museer

åtaganden kulturområdet huvudmanna-Landstingens dominerande är
folkbild-finansiering regionala kulturinstitutioner, bidrag tillskap för och av

för och finansiering folkhögskolorningen, huvudmannaskap samtav egna
vården. bidrag till del andra organisa-kultur i Därutöver typerger man en av

framför till ungdomsorganisationer och till del särskilda kultur-tioner, allt en
satsningar i länen.

Organisationslivets roll

årsi 1974 kultur-Organisationslivets betydelse markerades rad punkteren
gjordes i avsnittetprincipiella ställningstagandetpolitiska beslut. Det om

ansvarsfördelningen i 1974:28:prop.

långlåta viktiga uppgifter harföreningslivet i fria former lösaAtt tra-en
förhållande viktigt inslag isamhällsarbete. Dettadition i svenskt utgör ett

vid behandlingendärför naturligtdemokratin. Detden svenska är att av
kulturområdet organisationernasframhävaansvarsfördelningen inom

organisationerna fördärföroch kommunerna börroll... Staten resurserge
kulturområdet.uppgiftersjälvständigt utföraatt

de vill dettadet naturligtorganisationerna skall medverka göraOm är att
måste verksamheten med hänsynprofileravillkor. harsina De rätt attegna

aktuella uppgifterna.förankringen och deideologiskatill den

736
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Förändringar ansvarsfördelningeni sedan 1974

Efter 1974 har kompletterat och justerat sina ansvarsför-beslutstaten om
kulturområdet, två åren dådelning och samspel dels de följandenärmast

åtagan-kulturrefonnen fullföljdes, dels vid del tillfällen därefter. Statensen
också statligaden har ökat de flesta kulturanslagen ökat, imättattgenom

fasta priser, framför periodens första viktigaste föränd-allt under del. De
ringarna har varit följande.

Kulturmiljöområdet, byggfrågorna i sinoch plan- och helhet, har setts
fåttvi kulturrniljölagoch har plan- och bygglag och vilketöver en ny en ny

viss avreglering viss decentralisering statligtbl.a. inneburit och ochav ansvar
Både fåttbeslutsfattande. länsstyrelserna och länsmuseerna har ökade

kulturrniljöfrågomaför arbetet med och länsmuseemas harresurser resurser
verksamhetsområden.också på övriga Mycket det statliga beslutsfat-ökat av

kulturrniljöområdet från Riksantikvarieämbetethar delegerats tilltandet
länsstyrelserna.

avtal med övertagit för den tidigareLandstingen har staten ansvaretgenom
regionmusiken. viss ökning det statliga stödet till symfoniorkestrar ochEn av

skett. Den avsedda utbyggnaden regionalakarmnarorkestrar har nätetav av
fåttpå genomförts.det Länsstyrelserna har möjlighethar hela taget attteatrar

för sina regionalpolitiskakulturinsatser inom medel. För destödja ramen
statligt finansierade kulturinstitutionema har olika föränd-statliga eller helt
20-årsperioden, i vissa fall förstärkningar, i andra fall be-ringar skett under

proñlförändringar. När det gäller samspelet medsparingar, i vissa fall orga-
såtill folkbildningennisationslivet statsbidraget reformerats bidrags-har att

fått frihet självabetydligt utforma sin verksamhet. Detstörre ärattmottagarna
Folkbildningsrådetockså fördelarfolkbildningens statsbi-eget organ som nu

Ocksåfolkhögskolor. någratill studieförbund och mindre riksorgani-draget
fått bidragsfordelningen tillhar organisationens medlemmar.sationer överta

varit UtbyggnadenFörändringarna utanför kultursektom har större. av
införts i socialtjänst-barnomsorgen och de stadganden barnomsorgom som

gymnasieskola och decentralise-lagen, reformeringen grundskola ochav
på skolområdet inom kommunernaringen till kommunerna och över-samt

någraäldrevården huvudpunkter.förandet för till kommunerna ärav ansvar
områden.har ökat alla dessaPrimärkommunemas ansvar

landstingförändringen i relationerna mellan ochkanskeDen största staten
de specialdestinerade statsbidragengjordes huvuddelenoch kommuner när av

"påse"i anslag till varjetill och landsting 1992 samladeskommuner ett
utanförKulturbidragen lämnades dockrespektive landsting.kommun

"påsen".
försämrade ekonomi och in-Slutligen offentliga sektornshar den statens

påverkatfrån utvecklingsmöj-och landstingdragning kommunerav pengar
kulturområdet, föri ganska olika grad olikaligheterna i och änstort om

både20-årsperioden har dock kom-landsting. Sett helaochkommuner över 737
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landsting sina kulturinsatser.och ökat Landstingen, förmuner som svarar
mindre delen, har proportionellt ökatden sett mest.

någonSammantaget har utvecklingen efter 1974 inte inneburit grundläg-
års kulturornrådet.ansvarsfördelninggande förändring I974av

påstatliga kulturområdetDen organisationen

års proposition den statliga kulturpolitiken konstateradesI 1974 denattom
kulturområdetstatliga administrationen inom splittrad rad Envar en organ.

samlad struktur krävdes för genomföra den kulturpolitiken.att nyamera
Uppgifter övergripande fördelades centrala myndigheter;natur treav

kulturråd, Riksarkivet.Statens Riksantikvarieämbetet och De skulle inom
försina respektive sektorer samordningen planering, uppföl-svara genom

utredningsinsatser, i varierande grad fördela bidragjning och i övrigtsamt
ocksåviss samordning skedde påhandlägga olika ärenden. En dettyper av

områdetkonstnärspolitiska inrättandet Konstnärsnämnden 1976.genom av
myndighets- institutionsstrukturen i övrigthistoriskt betingade ochDen

års utsträckning depåverkades föga kulturpolitik. I blev det1974 storav
kulturpoliti-fick uppdraget genomföra dengamla institutionerna att nyasom

förblivit oförändrad perioden.Grundstrukturen har Inom den harken. över
ansvarsområdenarbetsuppgifter och skettdel förskjutningar i bl.a.dock en

någrainrättandet och nedläggning och hopslagning avav nya organgenom
Rikskonserter och Riksutställningar "utnäm-andra. Permanentandet samtav

sådanafem statliga centralmuseer till konse-ningen" äransvarsmuseerav
kulturpolitikens inriktning.kvenser av

områden såFå har omfattande och delvisinom statsverksamheten en
kulturområdet.komplicerad myndighets- och institutionsstruktur Ensom

situation i avsnittet 37.4.översikt dagens slutetöver ges av
myndighetsstrukturen pekar positiva dragallmän värderingEn somav

kulturbyråkrati,mått förhållandevis tydligeuropeiska litenbl.a. medut enen
kulturrådstabsmyndighet i tydligtkulturpolitisk Statens ochoch kompetent

kulturmiljövårdarkiv och ioch kompetenta sektorsorgan förutpekade
Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet.

specialiseradnegativa dragen hör relativt splittrad ochTill de enmer
smårelativt myndigheter med likartade ochmyndighetsstruktur, antalett

kulturpolitiskt viktiga service-uppgifter innebärdelvis överlappande attsom
ochspridda olika myndigheterrad konstarter varitfunktioner inom en

organisationer olika karaktär.av
så tillräckligt starka myndighets-antal sektorer saknatvidareDet är att ett

prioritering och samordningför överblick och helhetssyn,funktioner samt
Kulturrådet haft uppgifteninternationellt. harnationellt ochagerande som

litteraturbild och form,för dans, musik,sektorsmyndighet teater, museer,
menings-möjlighetenhar i varierande gradoch bibliotek, ettgetts attmen738
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fullt utföra antal kulturpolitiska uppgifterdenna. Detta har lett tillsätt att ett
myndighetsnivå. mångapå Förekomstenönskvärd behandlingsaknat av

både förvaltningsfrågor, inom-självständiga myndigheter har resulterat i att
frågor helhetsfrågor enskilda hamnat departe-sektoriella och för sektorer

myndighetsnivå.mentsnivån har i viss utsträck-ha beretts Dettautan att
prioriteringsförrnåga.bristande överblick, effektanalys ochning medfört
arbetsfördelningenden traditionella mellanMuseiutredningen menade att

försvårar helhetsperspektiv ochmöjligheternade statliga att attmuseerna ge
så långt publikentvärvetenskapliga och tvärfackliga perspektiverbjuda som

betänkandet "Minne och bildning 48: "DetUtredningen skriver i sönskar.
något otydlig arbetsfördelning.givet resultaten blirinte sämreär sätt att av

måttfungerar bättre med visstorganisatoriskaDet finns ettsystem avsom
underlätta anpassning och flexi-otydlighet och vaghet i strukturen. Det kan
målkonflikter."lättare hanterabilitet, och det kan detgöra att

år gåttockså har kulturrnyndig-under de 20Det är värt att notera att som
från kulturlivets aktörer. Studierför begränsad kritikmycketheterna utsatts

och Riksdagens revisorer gjort harRiksrevisionsverket, Statskontoretsom
myndig-innehållit lett till vissa förändringar iinslag kritikdock av som

heternas arbete.
samhällets sektorisering. Uranledning motverkaallmänt finns detRent att
svåröverskådligt och kon-blir samhället alltden enskildes synpunkt mer

specialise-allt komplicerade längremed de offentligatakterna organen mer
går.ringen

kulturornrådet delvis det flera sektorer harPå problemet Inomär motsatta.
eller dettahar samlat sektorsansvar vadgjorts tydligtdet aldrig ettsomvem

olika lösningar fonnuleradärförinnebär. börHär överväga t.ex. attman
det respektivetydligare hartydligare,sektorsansvaret attatt ange vem som

så förfunktioner helheten blir tydlig omvärlden.splittrade attsamgruppera
förservicefördelar för den enskilde och andratydlighet innebär radDenna en

kulturområdet. också kan kraftfulltpå Den skapar agera merorgan somorgan
balansen mellanfrämja både sektorn helhet ochdynamiskt. Det böroch som

dess enskilda delar.

Uppföljning utvärdering37.4 och

utvärderingUppföljning och37.4.1

ingår i samband medmål- resultatstyrningochI skolbilden attatt manav
mål-delmål, fram lämpliga indikatorermålen också ska utarbetasätts ta

utvärderingar i denna anda.uppföljningar ochgenomförauppfyllelse samt
årpå ifått spridning först denvidaredockDessa regler har senareen

739
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offentliga ekonomistymingen. Man kan därför inte kulturområdetanklaga för
samhällsområdenbrister andra i detta hänseende.större än

Arbetet med utvärderingsrapporten har givit tydlig bild attoss en av
kunskapsbildandet områdetdet kulturpolitiska kan indelas i faser. Dentre
första fåhandlade fram säkrande underlag för uppföljningatt ettom av av
kulturverksamhetema. Den andra fasen handlar stimulera kulturpoli-attom
tiskt relevant forskning sprida kunskapen dess resultat. Först densamt att om
tredje fasen handlar i egentlig mening utvärdera kulturpolitikensattom

effekter.inriktning och
låtitKulturutredningen har särskild studie vilken kunskapgöra en av ny

fram områdetkommit det kulturpolitiska till följd forsknings- ochsom av
utvärderingsinsatsenzñ ocksåDär indirekt bild hur inriktningen motges en av

uppmärksamhet utvärderingsfunktionen vuxit fram.mer

37.4.2 Uppföljning kulturverksamhetenav

Kulturrådettidigare utredningen fickDen grunda sina beskrivningar och för-
slag begränsat material utbud, och deltagare i svensktutövareett om
kulturliv. I samband med utredningen 1972 lämnat sitt slutbetänkandeatt

fram.fåttsammanställde det material pekarDär problemetman man man
med avsaknaden detaljerade redogörelser för medelsanvändningen inomav
statliga kulturinstitutioner beskrivningar publikens storlek och intesamt av

dåminst publikens sammansättning. befintligaDen statistiken hade brister
och hoppades samarbete mellan myndighetenattatt ett permanentman
Kulturrådet Centralbyrånoch Statistiska i framtiden skulle igenlägga dessa.
Målet årligtill sammanställning kulturstatistik.angavs en av

Kulturrådets framgårutredningen slutbetänkandeAv tänkteatt snarastman
sig dessa uppföljningar skulle ha underlagsfunktion för utrednings- ochatt en
planeringsarbete. förslagI sina inga utvärderande uppgiftertyngreman

Kulturrådetden myndighet- föreslog inrättandet Mannya som man av.-
den myndigheten uppgiftskulle ha i olika mindreslagsgöraatt attangav nya

antingenutredningar personal eller särskilt tillkalladgenom egen genom
expertis".

efterföljande målenInte heller i den propositionen utvärderingnämns av
tydlig uppgift bara allmänt utrednings- och planerings-utan attsom en anger

arbete.29rådetskan bedömas bli väsentligt inslag iarbete ett

26 Andersson G 1994: kunskap forskning utvärdering.L Ny ochgenom
Studie för Kulturutredningen.

27 1973:1: Sijfror kultur.Ds om
28 SOU 1972:66: kulturpolitik. Nuläge och förslag.Ny Betänkande ut-av

Kulturrådet.redningen
29740 statliga kulturpolitiken.Prop. 1974:28: Den
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årkom dröja fyra innan sammanställning kulturstati-Det nästaatt av
kulturrådpublicerades resultat samarbete mellan Statensstik ochsom av

Centralbyrån. innehållerStatistiska Den täcker perioden 1970-1975 och stati-
områdenastik kring musik, Centrumbildningar, centrala amatör-teater,

organisationer, litteratur, bibliotek, arkiv och fornminnen, och utställ-museer
biografer,ningar, kulturprogram i föreningslivet, studiecirklar, radio och tv,

tidningar och tidskrifter offentliga driftutgifter för kultur.samt
därefter vid ytterligaresamlade Översikter har publiceratsDetta slags tre

föregåendeårenstillfällen lopp, den första dem i samarbete denunder av som
Centralbyråntvå Statistiska efterde andra har publiceratsmedan ensamav

kulturområdet.samråd företrädaremed myndigheter och andra
resulterade i början 1986 i regerings-uppföljande ambitionenDen ettav

Centralbyrån utarbeta förslag till statistikprogramuppdrag till Statistiska att ett
sådant frånför och mediestatistiken. förslag SCB behandlades ikultur- Ett

budgetproposition. byråns områdetårs Resultatet blev1987 att resurser
förtydligades och samverkan med kulturmyndig-utökades, uppdraget att

samrådsorganfick samtidigt i uppdrag inrättaheterna förordades. SCB att ett
medieområdena.för kultur- och Hösten 1987med representanter samman-

gången påför olikaför första med 13trädde representanter organgruppen
medieområdet företrädare för SCB. Vid denna tidpunktkultur- och samt

biblioteksområdetuppföljningar för folk-fanns redan regelbundna samt
SCB hade dessutom nyligen tillförts uppgiftenbildningen grund. attsom

tidigare Museiföreningen.för museistatistiken, legatsomansvara
särskild SM-serie statistiska meddelandenhade 1985 inrättatSCB en

kulturområdet ursprungligen omfattade folkbildningstatistiken ochomsom
tidigare legat inom SM-serie U. I och med detbiblioteksverksamhet som nya

Ku-serien utvidgats ytterligare.statistikprogrammet kom att
folkbildningsområdettidsserien erbjuder statistiken därlängstaDen

studieförbundens verksamhet sedanSM-serien Ku 10 statistik omger
områdetbiblioteksområdet följer tillbaka1969/70. SM-serien Ku 11-13

vissa1976 folkbiblioteken, för skolbiblioteken och 1983till för 1978/79
från SM-serien följeruppgifter 1981 för forskningsbiblioteken. som mu-

startåret Dessförinnan publiceradesverksamhet 14 har 1985.Kuseernas -
några Svenska museiföreningen,Översikter i samverkan mellanenstaka

kommunalakulturråd och lands-SM-serien 15 har deStatens och SCB. Ku
år beskrivsförstakulturutgifterna Dettingskommunala ärtema. somsom

Kommunförbundet ochmaterial tagits fram1986. Tidigare hade visst av
Kulturrådet. SM-serien 16 behand-KuLandstingsförbundet i samarbete med

serien SMstatistikår tillkomnaförsta 1989. Denlar massmedier med ärsenast
frånkulturrniljövård 1992.Ku 19 handlarsom om

30 7411986/87:100, bil. 15.Prop.
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Parallellt med statistikarbetetinom SCB har Statens kulturråd presenterat
årliga påverksamhetsöversikter dans- musikornrådetoch rådetsedanteater-,
inrättades. I budgetpropositionen 1987 rådetspreciserades uppgifter till att
gälla och dansstatistik frågasamverkan med SCB i Översikterteater- samt om

kulturutgiftema.offentligade I proposition preciserades attav samma
Kulturrådet skulle ha till uppgift för uppföljningar och utvärderingatt svara

kulturområdet.de statliga insatserna Samtidigt genomfördes bespa-av en
rådetsring 200 000 kronor anslag medtydlig adress besparingen iattav

huvudsak skulle till utredningsverksamheten.över Resur-ut resurserna
överfördes till Civildepartementet för bekosta utvecklingen statis-attserna av

tikprogrammet vid SCB.
KulturrådetFörutom SCB och producerades årligvid denna tidpunktav en

biografstatistik FilminstitutetSvenska frånverksamhetsöversiktersamtav
Konstnärsnämnden och Författarfonden. Under monopoltiden och fram till
ombildandet eterrnedieföretagen till stiftelser också Sveriges Radio-togav
koncernen för pågenerell statistikproduktion kultur och medieom-ett ansvar
rådet. Genom de regelbundna kontakter med befolkningen hademan genom
sin telefonintervjuarorganisation tillfrågades urval befolkningen regelbun-av
det sina medie- och kulturvanor. Dessa tidsserier Medie- och Kultur-om -
barometem har övertagits NORDICOM-Sverige respektive Statensnu av
kulturråd. På etermedieområdet ocksåhade Sveriges Radio regelbundenen

såvälpublikstatistikproduktion för tvåkanalsystemetsradio sedantvsom
införande i tv.

budgetåretFr.o.m. 1994/95 har delar den offentliga statistiken gjortsav
avnämarstyrd beställaransvaret och ekonomiska fördelatsattgenom resurser

På kulturområdettill ansvariga myndigheter. Kulturrådetbetyder det till-att
förts för ocksåmedel statistikproduktionen. KulturrådetDet är ärsom sam-

rådgivandemankallande till den referensgrupp bildats.som

37.4.3 Kulturpolitiskt forskningrelevant

kunskapsförsörjningenNästa i kom bli ökad uppmärksamhetsteg att en
kulturpolitiskt forskning.behovet relevant Man kan konstatera särskildaattav

forsknings- och utvecklingsresurser till kulturmyndighetema relativtär av
datum. Det första decenniet med kulturpolitik satsadessent attny mer re-

årsfomiera och utveckla verksamhet följa utvärdera.och I 1984än att upp
forskningsproposition uppmärksammas de forskningsuppgiftema inomrena
s.k. lärda verk" de centrala Riksantikvarieämbetet och Riks-som museerna,
arkivet. kulturområdetspropositionen fördelades 0,6 miljoner kronor tillI

31 l986/87:100, bil. 10.Prop.
32742 Prop. 19s3/s4:107; Om forskning.
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uppgårbetydligt iforskning. sedan dess och 1994/95Denna har växtsumma
års till miljoner kronor. forskningspropositionen 1989/90budget 29 I anger
statsrådet kopplingen mellan tilldelade forskningsresurser och utvärde-en

uppgift.33 syftet forskningsmedlenDet övergripande med bl.a.rande anges
underlag för inriktning det kulturpolitiskaverksamheten skaatt ge avvara

innehållaoch ska utvärdering den hittillsreformarbetet denatt moment av av
emellertid tydligt sektorsmyndighetemaförda kulturpolitiken. Det görs att

inte kan bevisas den blir kva-själva inte ska utföra forskning det attom
fungera kvalificerad beställarelitetsmässigt överlägsen. Man ska främst som

forskning.av
tillkomståretkulturråd 1974 medel fördisponerade alltsedanStatens

utvecklings-utredningsverksamhet vilka delvis användes till forsknings- och
också ska arbeta förmyndighetens instruktion bl.a.insatser. I sägs attatt man

målenkulturpolitiska uppfylls ochfinna för bedömning hur demetoder en av
de samhälleliga insatserna och den allmännaför belysa effekternaatt av

kulturområdet. ocksåska genomföra utredningarinom Manutvecklingen som
förreformer och kan underlagkartlägga behovetsyftar till utgöraatt av som

kulturområdet.offentliga insatserbeslut nyaom
Kulturrådet huvud-anslagsframställning har pekatsin fördjupadeI tre

forskningsområdet. områdenområden Ett dessaför sina insatser ärav
båda områdenakulturpolitiska insatser. De andraför utvärdering rörFoU av

i kulturlivet och insatser det kulturpeda-för deltagandeverksamhet vidgat
området.gogiska

kulturpoli-på kulturpolitiskt motiverad forskning ochKulturrådet skiljer
sådan.34 verksamhetMed det förra begreppettiskt relevant man sommenar

kulturpolitiken,för granskningdirekt syfte underlagbl.a. har attett ge en av
forskningfunktion, medan den kanutvärderandedvs. har somsenare avser

få kulturpolitiken.indirekt kan betydelse försyfteha heltett annat men som
för sina forskningsmedel,Riksantikvarieämbetet inomhar, genom-ramen

projektområden inget dessa verksam-fört projekt inom olika ärav avsex -
Även huvudsakligen sinaRiksarkivet använderkaraktär.hetsutvärderande

och fördelar dem tillutvärderande,forskningsmedel inomvetenskapligt, inte
eftersom de hargår in dessa härfyra Vi inteolika närmare enprogram.

vi beskriver.helt inriktning den häränannan

33 forskning.1989/90:90: OmProp.
34 kulturrådfrån Statensutveckling. RapportKulturpolitisk forskning och

7431979:1.
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37.4.4 Utvärdering kulturpolitik måloch kulturpolitiskaav

Kulturrådet har, i linje med sin instruktion, alltsedan slutet 1970-talet leve-av
granskningarantal och enstaka bidrag och enskildaöversynerrerat ett stort av

kulturområdet.projekt Merparten har publicerats rådetsi skriftserie -
Startpunktenfrån kulturråd.Rapport Statens för övergripande utvär-mer

dering förstkommer i och med KOSK-rapporten 1984 och framför alltsenare
Europarådetsförarbetet med underlaget examinatorer 1989. Det omfat-mest

från Kulturrådettande materialet serien vidgaAtt deltagandet i kulturlivetär
i fem delrapporter utvärderar inomarbetet olika delar kulturområdetsom av

för vinna för ocksåkulturverksamheten. Man har genomförtatt nya grupper
återkommande bokmarknaden, utvärderat länsmusikreformen,översyn av
arbetat med kulturstatistiskt utvecklingsarbete rad andra studier.samt en

syfte förbättra underlaget för massmediepolitiskaI bedömningar ochatt
beslut 1989/90 NORDICOM-Sverige vid Göteborgs universitet igavs upp-

ocksådrag producera bearbetad mediestatistik. Uppdraget täcker delvisatt en
sådana luckor i kulturstatistikproduktionen handlar böcker, kulturtid-som om
skrifter, film, video och fonogram. Uppdraget har lösts i form medie-av en
statistisk översiktspublikation MedieSverige. Denna utkommer årvartannat-

utgåva. såledesoch har nyligen i sin tredje finnsDet visspresenterats en
överlappning mellan MedieSverige, frånöversiktspublikationema SCB och
SM-serien massmedier. Den skillnaden mellan MedieSverige ochstoraom

den,verksamhetsöversikter förutomandra det omfattande statistiskaär att
innehållermaterialet, dessutom värderande tematiska artiklar kan beskri-som

områdes ocksåutveckling olika perspektiv. Varje mediesektor harett urva
framtagen området.sin kommenterande vetenskaplig expertistextegen av

påpekatkapitel någotVi har i tidigare utvärdering uppfölj-är änatt annat
ocksåning. Utvärderingen ska djupet, beakta aspekter kvalitet och ta

mått.till andra immateriella värderandehänsyn Det viktigt.ärmomentet
På utbildningsområdet återkommandefinns sedan länge utvärde-t.ex.

såväljämförelserringar möjliggör internationella värdering ut-som som av
också föregångslandvecklingen tid. Sverige har varit det gälleröver närett att

någotbehoven kulturområdet.fästa uppmärksamhet motsvarande för Iav
då kulturpolitiken hade sitt förstabörjan 1980-talet, den verkat decen-av nya

från håll Europarådet fråganinom kulturpoli-nium, svenskttog man upp om
tiska utvärderingar. Det har sedermera lett till antal examinationer kul-ett av

Sverige land examineradesturpolitiken i olika länder. det andra somvar
ocksåEuroparådets viss kritik,uppdrag. I slutrapporten restes men gavs

uppnåddaberöm gjorda satsningar och resultat.mycket över
kulturområdetantal traditionellt ekonomiskt grundadeEtt översynermer av

också Finansdepartementets ESO-grupp. Ambitionen med dessahar gjorts av
varierande styckkostnader inom kultur-främst varit väcka debatthar att om

ståndområdet få skillnader de ställningstagandenoch till debatt ochatt en om
frågan medelstilldelning.ligga bakom olika prioriteringar ikan omsom744
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Övriga kulturornrådetmyndigheter har i mindre utsträckning gjort
egentliga utvärderingar.

37.4.5 Sammanfattande iakttagelser kring uppföljning och

utvärdering

framgått,Sedan den kulturpolitiken infördes har, omfattandeettnya som
material tagits fram i olika former och med olika periodicitet. Utredningen-
Kulturrådet påtalade ifrågabristerrad kulturstatistiken.en om

På flera dessa ZO-årsperioden.punkter har det skett utveckling underav en
slåendeNär vi samlat material underlag till utvärderingsrapporten detärsom

så tillgå områdenfakta finnsmycket vissa exempelvis ochattatt teater--
musikområdet kulturmiljöornrådetmedan andra arkiveneller harsom en- - -

Ocksåmycket statistikförsörjning. den kommunala redovisningen ochsvag
litteraturornrådet kan fortfarande betraktas kunskapshänseende.som svaga ur
Samtidigt har kraven kunskap ökat och förväntningarna uppgifteratt
ska finnas tillgängliga stigit.

någonstans något målfinnaVi har inte kunnat övergripande för de upp-
följningar utvärderingar elleroch borde Fram trädergörs göras.som sna--

bilden mätandet enkla basfakta i detsatt system,rast att attav man av men
måttförekommit dialog hur skulle relateras tillganska dessaen sparsam om

åtta målenkulturpolitiska eller till styrningen.de den statliga Ibland är
lånestati-tydlig i Författarfondensemellertid kopplingen insamlingsom av

stik. Uppgifterna samlas in fungerar förhär nyckel anslagetssom som en
för medelsfördelningen i formstorlek och den garanterade författarpen-av

sådanningen. Oftast dock koppling.saknas
finner inteVi heller löpande avtal i utvärderande form.överatt setts en

Undantaget den nyligen gjorda utvärderingen länsmusiken.är av

Utbud

innehålletVi efterlyser beskrivningar i det utbud kulturinstitutionemaav som
På museiområdet har vi kunskap samlingarnas och de tillfal-presenterar. om

innehåll, biblioteksområdet några årliga sedan bildutställningarnas ges en
lånas förvilket böcker Konsertutbudet inom läns-slags ut.av som ramen

musiken beskrivs, ingen systematisk bild orkestrarnas konsertut-men ges av
påpå eller landetsbud, vad landetssätts teaterscener gesav som upp

från systematiserabiografer. försök universitet och högskolaEnstaka att
därförutbudet finner ingen form bevaras för framtiden och det saknasatt

regelbundna uppföljningar.
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också fåVi alltför inventeringardet kulturverksamhetgörsattmenar av
existerar utanför de statliga bidragssystemen. Det finns all anledning attsom

ocksåerfarenheter verksamhet kommit framsamla tack andraom som vare
insatser än statens.

mångaUppgifter resursfördelningen personalsidan i fall otydligärom
två museiområdettillfällen försökteller oklar. Vid har uppskatta denman

tidsåtgången fördelad huvuduppgifter hurtotala och den skiljermuseernas
olika institutionerna. skullesig mellan de Detta kunna ske regelbundet.

för faserFördelning tid olika i arbetet inom och musikinstitutio-teater-av
också beskrivasskulle behöva bättre.nema

Kvalitet

innehålla ocksåutvärdering borde bedömningar kulturverksamhetsEn av en
såväl professionell perspektiv.kvalitet synpunkt användarnas Dettaur som ur

påtalats föregående Vistudier sällsynta, vilket i kapitel. detslags är attmenar
ståndutvecklingsarbete till och dessa bedöm-angeläget kommerär attatt ett

ingår varje verksamhet.ningar i bilden av
genomgångar och analyser utbud, recensioner och publi-Systematiska av

områden.värderingar borde alla Vi efter-eller de deltagandeskens göras
frånfrågar verksamhetsföreträdar-självskattningar konstutövarna elleräven

bedömningen, publikens och den professio-Skillnader mellan den egnana.
viktigakritikens, mellan olika anställda,nella även är attmen grupper av

diskutera.ringa in och

Ekonomi

ändå fåtillgången svårtuppgifter det tydlig bildmycketTrots är att en av
påtalatkulturområdets ekonomiska villkor. Vi problemen i kapitel 24har

ekonomi.Kulturens
frånfår också viss dubbelräkning. utgift kommunintryck EnMan ett av en

för fri föreställningtill studieförbund blir intäkt Ent.ex. teatergrupp.ett enen
ingå såväli dansgrup-fri dansgrupp förmedlad Dansens Hus kanmed aven

svårtföreställningsstatistik. Det iblandDansens Hus är attpens egen som
från det arbetsmarknadspoli-statliga kulturstödet till verksamhetskilja det en

gårproduktionskostnaden heller inte alltid beräkna efter-tiska. Den attsanna
del produktionsprocessen.kan ha stöd underkulturarbetare annat avensom

kulturområden.samtligaideella insatserförekommerDet stora
på efterlysereller helt obetald tid. Vitill symboliska lönerarbetarKonstnärer

detta och bl.a. skulle det möjligtekonomiska analyser beaktar görasomsom
till olika slags verksamhet. Systemetansökningar stödbättre värderaatt om

beroende ytterligareoptimistiska kalkyler och starktinbjuder i dag till ett av
från områden arbetsmarknadspolitiska. Här behövsdetandra ettsomresurser

anslagsgivande myndigheter.samarbete mellanutvecklat
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Publik befolkningoch

fåtalDet bara kulturinstitutionema beskrivningarär ett presenterarav som av
sin publik eller sina besökare. sådanaVi har anledning förmoda studieratt att
genomförs, i eller mindre omfattning och med varierande periodici-stormer

Något försök systematiskt sammanställa resultaten har vi emellertidatttet.
inte Kulturinstitutionema såvälskulle kunna redovisa sina mark-mött. t.ex.

åtgärder nå mål-nadsföringsinsatser vilka vidtar för till olikaatt utsom man
Någon återkommandeslags värdering arbetsresultatet i formgrupper. av av

också ingåpublikstudier eller motsvarande borde i uppdraget.
angelägen uppgift in resultatetEn de kulturpolitiska insatser-är sättaatt av
befolkningsperspektiv. ingåri Ett de projekt inomvägen ärett stegna som
för Kulturbarometem och Mediebarometem. blirResultaten dock täm-ramen

ligen översiktliga och skulle önska kompletteringar jämnamedattman
också försökermellanrum skedde där komma till tals med dem inteman som
efterhöradeltagit i kulturlivet för de olika hinder och motiv före-att som

kommer.
fånationella institutionerna ligger, med undantag i Stockholm. denDe Av

fråganfinnas intresseanledningen kan det regelbundet ställa till bredaatt
mångabefolkningsurvalrikstäckande hur besökt dessa institutionerom som

någonsin eller kortare tidsperspektiv.ettur

för framtiden37.4.6 Slutsatser

på relativt mängden befintligaMed tanke den data kan det tyckasstora som
såväl uppföljningssystemen de hittills genomförda utvärderingsini-om som

Påtiativen inte kan utvecklas ytterligare. övergripande plan viett attmenar
ambitionsnivån ocksåfaktiskt det i det praktiskahar varit hög, attmen
genomförandet fragmentarisk bildkommit bli splittrad och växeratt en som
fram uppgifter.eller kanske tack mängden Det behövstrots, vare, av en
övergripande diskussion olika indikatorema.denyttanom av

uppföljningar löpande har sällan klara kopplingar tillDe gjortssom
tillbidragsgivningen eller Undantag kopplingen antaletandra ärstyrsystem.

fast för institutioner, prispressen statligtanställda grundbeloppsberättigade
boktitlar turnéverksamhet utanför hemkommunen förstödda och kravet

erhållande för biblioteksersätt-fria stöd statistikunderlagetsamtgruppers av
tvåfår styrning och uppföljningningen. Man uppfattningen är separataatt

olika ideologier och ambitioner.medsystem
också klyftor i gäller relationenVi har kunnat iaktta tydliga Ensystemet.

Uppföljningen kulturpolitiskamellan de offentliga bidragsgivarna. detre av
åtgärderna mellan de offentligaskulle vinna utvecklat samarbete treett

kulturrådnivåerna. in uppgifter kommunalaSom det samlar Statensär omnu
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och landstingskommunala bidrag från de statligt stödda musik- och teaterin-
stitutionema och de fria tillsammans med verksamhetsöversik-grupperna

centralbyrånStatistiska samlar frånmotsvarande uppgiftertema. folkbibliotek
Sådanoch verksamhet saknar statligt stöd hamnar det visetmuseer. som

helt utanför bilden kulturlivet såväl frågai verksamhet detav om som-
ekonomiska stödet. Vi övertygade kommunerär och landsting harattom
intresse beskriva och jämföra de olika kulturaktiviteter pågåratt inomav som

ansvarsområdena.de geografiska Vi förståkan därför pådata enbartegna om
nivånationell upplevs mindre relevanta. Vi skulle därför vilja förorda attsom

uppgifter samlas in och flera geografiska nivåer. Också frågaipresenteras
brukarundersökningar behöver bildemas jämkasom samman.

En brist i hänger med myndigheter och institu-systemet attannan samman
tioner upplever uppföljning, analys och utvärdering från denatt tar resurser
"egentliga uppgiften. Detta blir särskilt tydligt i relation till de mindre myn-
dighetema och de verksamhetsdrivande institutionerna. De anslagsfördelande
myndigheterna behöver förmedla positiv attityd till uppföljningvad ochen
utvärdering faktiskt kan igen till verksamhet. Ett viktigt led i denge en pro-

höja för uppföljande och utvärderandeär verksamhetatt statusen inomcessen
den myndigheten.egna

ocksåVi skulle samverkan mellan de olikagärna myndighe-störrese en
kulturområdet.och med andra Vi har förståelseäven förterna stororgan

varje verksamhet har sina särpräglade behov och krav hur uppfölj-att ett
ningssystem ska utformat, ocksåvi övertygadeär attvara men om en sam-
verkan kan fungera inspirerande och stimulerande. Framför allt borde ökatett

dåsamarbete kunna leda till ekonomiska vinster uppgifterna ska samlas in.
Samverkan mellan kulturrnyndigheter och marknadens förekommerparter

i alltför ringa utsträckning. Gemensam kunskapsbas for bransch och samhälle
vad vi skulle vilja förorda. medieområdetFramföralltär finns producenter,

försäljnings- och distributionskanaler basdatasom genererar egna men som
också sådanahar behov uppgifter publik och användare myndig-av om som
heterna och institutionerna samlar in. Ett samarbetsorgan skulle kunna nyttja

områdetstilldenna bästa.även gemensamma
Uppföljningar påmångaoch utvärderingar ligger olika händer vilket gör
bilden upplevs splittrad. Ett antal publikationer offentliga,att stortsom -

officiella, inofficiella och interna förekommer. Arbetet förmedlamed att en-
kulturområdebild enskilt omfattande och mycket tidsödande. villViärettav

fasta uppmärksamhet MedieSverige för samlad översikts-prototypsom en
publikation. i form samla fakta,Att debatt och värderingen gemensam av
olika kulturverksamheter vi skulle kunna tänkbar modell. Medmenar vara en

från kulturområdet, frånmedverkan forskare universitetsvärldenpersonerav
uppnå mång-och branschföreträdare skulle kunna samling i eljestman en

fasetterad och splittrad kunskapsmassa.
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Helhetsbilden statliga37.5 det styrsystemetav -
sammanfattande iakttagelser

försöker vi avslutningsvis lyftaGenom följande sammanfattande iakttagelser
kulturområ-fram karaktäristiska i det statligade dragen styrsystemetmest

det.
riksdag fonnule-regering och enig 1974har haft betydelseDet stor att en

målenmål kulturpolitik och stämde väl medför samladrade överensatten
landsting och organisationer.kulturpolitiken inom kommuner,synen
för utbyggnad följde,haft avgörande betydelse denDenna har somsamsyn

delområden förutsatte samverkan mellande flestaeftersom utvecklingen
målen inspirerande kulturarbetetomvittnat har verkatolika Det är attparter.

och ibland konstnärer och konstnärsgrupperinom landsting och kommuner,
utgångspunkt förorganisationslivet. har däremot sällanDe angetts som en-

målen harprioriteringssituationer. De övergripandereformer eller iskilda en-
mål- resultatstyrning.för med och Devarit otillräckliga ett systemsamma

år beslutatregering och riksdagkonkretiseringar om genomsenaresom
Verksamhetsmåldelområden för myndighe-någrasektorsmål och genom

sammanhängandebidragsanslaginstitutioner och är vägen mot ettstegter,
styrsystem.

kulturområdet periodenshar underLagstiftningen översynergenom
många statsbidragsförord-Samtidigt villkoren idel förtydligats. är avsenare

balansgångenkulturområdet mellanpå allmän Detta speglarningarna art.av
å andra sidan ambi-å ställa tydliga krav ochkan eller börsidanatt staten ena

kulturverksamheten.inte reglerastödja och stimulerationen attatt men
övrigaansvarsfördelningen mellan och aktörergrundläggandeDen staten

Å regionala ochandra sidan har dialogen med denförefaller fungerat väl.ha
mellannivån sig till kontakter kring bidragenofta inskränktden lokala

Frågorenskilde bidragsmottagaren.myndighet och denbidragsfördelande om
diskuterats mellan länenssällanhelhetsutvecklingen inom länen har t.ex.

vissaträffat med aktörer haravtalföreträdare och Inte heller de statenstatens.
följts särskilt systematiskt.upp

minskat underkulturbudgeten harDetaljuppdelningen den statliga pe-av
samhällsområden. åinnebärDetandrarioden fortfarande större änärmen

precisionmed ganskaregering och riksdag kansidan storstyraatt pengarena
från övergripandedetaljfrågor tid och kraft deå kanandra sidan att tamen

frågorna.kulturpolitiskagrundläggandeoch
dem haroch hanteringenbidragsystemende statligaEn del avav --

uteblivit.anslagsökningarframstå statiskaganskakommit näratt som
kulturområdet harinstitutionerstatliga myndigheter ochStrukturen av

års utsträckningkulturpolitik. Iföljd 1974radikaltinte förändrats storavsom
kul-fått förverkliga denuppgifteninstitutionernade gamladetär att nyasom

väl anpassad tillorganisationsstrukturenmånga avseendenturpolitiken. I är
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områdets och bidragsgivningens karaktär. Samtidigt sådenär sammansatt att
svården kan Mångaöverblicka. små och ochatt ärvara av organen resurs

kompetensmässigt sårbara.
Uppföljning och utvärdering har efter hand alltägnats uppmärksam-större

het fortfarande återstår många frågor ambitionsnivå, inriktning,men om
metoder, indikatorer och samspel mellan kulturlivets olika aktörer lösa.att
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ochmöjligheterKulturpolitikens38

några avslutandebegränsningar -

iakttagelser

föregående. inne-Däremotsammanfattning deintekapitelDetta sista är aven
aspekterVi fyrahelhetsperspektiv.ihåller någradet tarett uppresonemang

våra tidigare iakttagelserkompletterardess resultatkulturpolitiken och som
inteochkaraktärhar gördiskussioner. Resonemangenoch ansatser an-av

utvecklade.språk fulltatt vara
års kulturpolitikvärdering 20kommitténsKulturutredningens, dvs. av

årens erfarenheter i slutbetän-kulturpolitiska203 "Definns i kapitel senaste
inriktning.Kulturpolitikens1995:84SOUkandet

möjlighetertill reellabidra38.1 Att

ochinom förskolaorganiserasdetkulturliveti utöverDeltagandet är, som
tillbidraoffentliga kanVad det män-val. göra ärindividens attskola, att

tilloch delaktigakulturellt aktivamöjligheterfårniskor reella samtatt var
till för-bidragi kultunniljön. skersammanhang Detkontinuitet och genom

ochenskilda eldsjälar, till konstnärerochorganisationereningar, grupper av
och verk-med företag marknadensamspelkonstnärer, genomgenom
På områdenvissakulturinstitutioner.allt i formframförregisamhet i avegen

lagstiftning.för kulturvärdenspelregler och skydd genomges
åren utvecklingen inte20blivit fler deMöjligheterna har ävensenaste om

entydig.heltär
stärkts sedan 1974. Deharregionalt verkande kulturinstitutionerNätet av

ökadefått arbetsmöjligheterdå institutionerna harexisterande större genom
fyra kammaror-regionala ochtillSamtidigt det kommit 12bidrag. har teatrar

fått huvudmänlandstingendåvarande regionmusiken harkestrar. Den som
Regionalt verkan-inriktning.ochstyrning ambitionerdärmed regionaloch av

flesta residensstäderpå de37kulturinstitutioner finns ärde orter, varavnu
fått till ellerMånga människor har närmareinstitution.haroch än enenmer

År utanförmiljoner svenskarhade 1,3kulturinstitutioner. 1973flera stor-ca
år antalet drygt 1,820teaterinstitution i sin kommun,städerna senareen
storstadsområdena hadeutanför550 000miljoner. De dryga sompersoner

håll miljon.ökat tillharkammarorkester närmaresymfoni- eller nära enen
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Nätet lokala kulturinstitutioner folkbibliotek, lokala konsthal-av museer,-
lar den kommunala musikskolan har ocksåsamt stärkts betydligt under-
perioden inom för kommunernas Det gäller särskilt folkbiblio-ramen ansvar.
teken och de kommunala musikskolorna. Folkbibliotekssystemet har sam-
tidigt kondenserats utlåningsstationerantal ochatt mindreett filialergenom
lagts mångamedan huvudbibliotek och fåttfilialerstörre lokaler,ner, nya
bättre mediebestånd, tillgång till den moderna informationsteknologins hjälp-
medel kompletterats med bokbussar ochsamt uppsökande verksamhet.annan

årenDe har dock vissa inskränkningar skett bl.a.senaste i bokbussverk-
samhet och uppsökande verksamhet. Vissa inskränkningar har också skett i
den kommunala musikskolan.

konstarterDe och saknar institutioner eller har institu-genrer som svag
tionell förankring har i fåttallmänhet arbeta med betydligt mindre änresurser

institutionsstarkade konstartema och Det gäller bild- och form-genrerna.
konst, dans och musikaliska jazz, folkmusik, kammarmusik ochgenrer som
körmusik.

Den geografiska spridningen och dansföreställningar, konserterteater-av
och utställningar turnéer respektive vandringsutställningar har föränd-genom

sedan 1974. Riksteaterns utbud har litetrats halverats, delvisänmer genom
överföring fyrade regionala ensemblerna till regionala huvudmän. Deav
regionala och lokala turnéverksamhet har ökat, inteteatrarnas alls imen

omfattning. friaDe och dansgruppema har blivit fler, sittteater- ökatsamma
utbud ocksåoch därmed utbudet tuméföreställningar. På musikområdetav
har den förändringen tuméområdet varit förändringstora en av ansvar,
från Rikskonserter till länsmusiken. Vandringsutställningar i Riksutställning-

regi har halverats uttrycktän i utställningsdagar sedan slutet 1970-ars mer av
talet. Framför allt de regionala fåtthar dock förutsättningarstörremuseerna

också arbeta med vandringsutställningar.att
Antalet konstnärer inom alla konstarter och har ökat betydligt undergenrer

perioden och mångfaldendärmed konstnärliga uttryck och alster. Deav
Ävenkonstnärliga utbildningarna ocksåhar utvecklats. andra utbildningar

kulturområdet, inom kulturmiljövårdens område, har byggtst.ex. ut.
På radio- och tv-området fanns vid periodens början radiokanaler ochtre

två tv-kanaler, alla inom för den avgiftsfinansierade public service-ramen
verksamheten. finns sådanaNu fyra radiokanaler inom Sveriges Radio men
också antal reklamñnansierade lokalradiostationer föreningsdri-ett stort samt

närradio. Vi har fortfarande två public service-kanaler inom Sverigesven
Television också svenska reklamñnansierade tv-kanaler,tre antalmen ett stort
utländska tv-kanaler olika hållsina lokal-tv. Hushållen fåtthartyp samtav
många kanaler på.välja Däremot har bredd och variationsrikedom iatt utbu-

intedet ökat i proportion till antalet kanaler. Konkurrensen lyssnare ochom
tittare harhittills betydande likformighet i programsättningen.gett en
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År med dubbelfolkrikaste,regel dei landet, ifanns det 201973 ut-orter
Denalltjämt 18år gäller detdagspress. Tjugo orterna.givning avsenareav

mångsidig.mycketkulturtidskriftemainklusive ärperiodiska pressen
böckerutgivningenökningvissperioden har det skettUnder avaven ,

minskadebokhandlarmedan antaletexpanderatbokklubbsverksamheten har
tiodubblatsi landet haronogramutgivningenförsta del. Fperiodensunder

från till 100.500minskatskivbutikerrenodladeantaletsamtidigt cacasom
premiär-Antaletstäderna.i deåterstår allafinns störstaDe nästannusom

bio-totala antaletnågot. detDäremotminskat ärpå biograf harvisade filmer
finnsflerproportionellt störreoförändratgrafer i settsett nustort men

på video mycketfilmUtbudetmultibiograferna. är stortnuorter avgenom
hela landet.och spritt över

ekonomisktstärktsamatörverksamheten harFolkbildningsarbetet och
totaltfrån kommunochbidragendel, medanförsta settperiodensunder stat

åren efter 1974de förstastudiecirklar ökadeår. Antaletminskat under senare
dockestetiska cirklarnivån Andelen1979/80. ärunderligger straxnumen

Studieför-perioden.kraftigt underhar ökatAntalet kulturprogramhögre nu.
små kommuneroch medelstora utgöroch ii alla kommunerverkarbunden

kulturutbudet.totaladetdelkulturprogramverksamhetderas stor aven
1991,statliga stödetreformen detframför allthar,Folkbildningen avgenom

för priori-och självverksamhetutforma sinfått frihet taattatt ansvarstor
teringsfrågoma.

iarbetsplatser,flera miljöer:iblivit vanligareharKulturverksamhet
så tydligtinte längreKulturverksamhetenvården. ärinomboendemiljöer och

dans- ochfriaGenom deochinstitutioner teater-,tillbunden evenemang.
också etablerat siggradi högrekulturenverksamhet harmusikgruppernas

institutionerna.utanför
framgått20-årsperioden. gällerDetutvecklatsArrangörsledet har över som

RiksteaternsgällerDetkulturprogram.studieförbunden arrangörer avsom
åren delhar dockmånga Deandra.det gällerlokalföreningar och senaste en

minskadeeller"frusna"grundekonomi bl.a.fått sämrearrangörer av
engagerade ochsaknasområden, dans,På vissakommunala anslag. t.ex.

mångakunniga arrangörer orter.
Kulturrådetframgångsrikt.ellervarit prioriteratinte alltidPublikarbetet har

bl.a. markeratkulturlivetdeltagandet ividga attmed uppdragetarbetethar i att
fungerathög gradi allt förhittillspublikarbeteinstitutionemasalltframför

i all-Institutionemavillkor. avsättervälmotiverade deltagarnasde aktiva och
Litteratur-marknadsföring.ochpublikarbetetillbegränsademänhet resurser

för alla" leverbokmed Enverksamhetenmedanlagtsfrämjandet har ner,
verksamhetsmässigaekonomiska ochfleraupplevdeKonstfrämjandetkvar.

irekonstrueratsArbetet harupphöra.till slutförunder periodenkriser att nu
medskådebanerörelsen har brottatsOcksåKonstfrämjande.Folkrörelsemas

publikarbetet.iockså till svagheterlettsvårigheter. harDetta
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Intresset för historia och kulturmiljövård har ökat och bl.a. tagit sig uttryck
i Gräv står-verksamhet,där du samling kring arbetslivsmuseer och enga-

i hembygdsrörelsen och i olika opinionsgrupper. Kulturmiljöngemang som
i samhället och för den enskilde har kommit allt iresurs förgrunden.mer

Frågorna har integrerats i samhällsplaneringen och i miljö- och jordbruks-
politiken.

På del områden har möjligheterna vidgats och utnyttjandet ökaten utan
städfrån det offentliga. Tydliga exempel det det bredaär utbudet musikav
i alla former och den ökningen besök musikevenemang,stora denav
växande floran specialtidskrifter inom mängd ämnesområdenav en samt
videomarknaden.

På det hela har möjligheterna kulturellttaget aktiv ökatatt under 20-vara
årsperioden. Samtidigt har kulturvanoma ändrats ganska lite. Det frågorreser
både hur effektiv kulturpolitiken varit och vilka förhållanden i detom om om-
givande samhället spelat in. Vi börjar med den frågan försom attsenare
sedan diskutera framgångsfaktorer och kritiska förhållanden kulturom-
rådet.

38.2 Vad beror kulturpolitiken och vad beror

förändringar i samhället i stort

Redan i kapitel 2 har vi tagit den grundläggande svårigheten vid studierupp
samhällsförhållanden, den komplexa verkligheten där olika variabler sällanav

kan renodlas. Det därför svårtär kommaär till klara slutsatser effek-att om
åtgärd.enskild Det gäller iterna hög grad kulturområdet, eftersomav en

kulturverksamheten till sin karaktär detär öppen omgivande samhället,mot
påverkar det påverkasoch det.av

Vi antal iakttagelser förhållandetgör åmellanett sidan kulturin-om ena
och kulturaktiviteter åoch andra sidan förhållandentresse utanför kultur-

politiken. Utgångspunktema finns i allmän samhällsvetenskaplig kunskap, i
resultaten från kultursociologiska Kulturrådetsstudier, arbete bl.a. med upp-
draget vidga deltagandet i kulturlivet och de kulturvaneundersökningaratt

finns och de vidarebearbetningar dem bl.a. vi gjort.som av som
Arbetets villkor boendemiljöeroch och boendeförhållanden skapar grund-

i människors påverkarlivmönster lust, vilja förmågaoch kul-som att vara
turellt aktiva. Strukturförändringarna i samhället och utbyggnaden infra-av
strukturen ocksåhar lett till starkt tryck den befintliga miljönett

Kulturvanor och kulturintresse ingår i socialamönster kon-ett av vanor,
takter och relationer med andra människor. Kulturengagemanget påverkas
inte bara kulturverksamhetens karaktär och den enskildes kunskaper ochav
värderingar, erfarenheter och upplevelser också de ochutan nät-av grupper
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några avslutande iakttagelserbegränsningarmöjligheter ochKulturpolitikens -

förståsmåste förklaras idärför ochingår. Kulturvanorindividenverk i vilka
föränd-Varaktigalevnadsmönster.sammanhängandelivsstilar ochljuset av

följdlångsamt oftareochi regel skettharringar kulturvanor en av ensomav
ellerbrutit sigindividerenskildaomstruktureringsocial än att gruppensurav

riktning ökadutvecklas isamhälletNärkulturellaklassens motmönster.
sådanatänkasmångkulturellt kan detbliroch detrörlighet attsocial när mer

vanligare.bliravvikande kulturvanemönsterochutbrytningar
iutbildning, uttrycktochsamband mellan kulturvanorstarktfinnsDet ett

mellanskillnadernaminskningtillstudieår. finns tendenserDetantal grup-av
lågutbildade be-andelenBl.a. harutbildningsbakgrund.olikamed somper

helhet. Utbild-befolkningen i sinförökatbibliotekoch änsöker teatrar mer
fler ungdomarsärskiljande. Nu alltstarktalltjämtdockningsfaktom är genom

påverka positivt.kulturintressetkommakanlång utbildning. Det atten
växandemellantydligare klyftaalltförfinns riskenSamtidigt gruppenen

lågutbildade medborgare.minskandevälutbildade och gruppen
utbildningsnivå, yrkemellansambandockså inbördesstarktfinnsDet ett

förhållanden kanekonomiskaarbetsförhållanden ochinkomst. Menoch
utbildnings-några uppenbartfall detbetydelse. Isjälvständig ärockså ha att

Förvärvsarbe-skillnader i kulturvanor.förklaring tillräckerfaktorn inte som
utbildning harbegränsadmedserviceyrkenochinom tjänste- t.ex.tande

lantbrukareochindustriarbetarekulturevenemangbesök änandelstörre
utbildning.med samma

förbetydelse kul-disponibel inkomst haruttryckt iVälståndsutvecklingen
mångaförrealinkomster sjönkHushållens disponiblaturdeltagandet. grupper

års nivå.19751990-taletbörjanligger i över1980-taletnågot under avmen
individuellaberoenderiktningarverkat i olikahakanInkomstökningama

påpå i mittenkulturmöjlighet spendera änvill harval. Den att mernusom
bättreockså läggahushållen ha valtkan1970-talet. Men t.ex.att pengar

båt,sommarhus,olika slagrekreationutbildning semester-ellerbostad, av
kulturutgifter. denIförtill mindreha lettvilket kanetc. utrymmeresor

iför deltagandehinderfrågan ekonomiskaharkulturpolitiska debatten om
dockfinnsframträdande. Detmindreblivit alltför undankulturlivet undan en

musikskolomaår kommunalai deAvgiftshöjningarpriskänslighet. senare
åren stigitdearbetslöshetenelever. Närbortfall senastetillhar lett ettt.ex. av

rekreationför kultur,marginalerekonomiskaharkraftigt m.m.utangruppen
växt.

Mångafleraförändratstid kultur har sätt.disponibla förMänniskors
förvärvsarbete.gradökat sinellergått förvärvsarbeteiharkvinnor ut av

också gradi ökandepensionärerfått växandeviSamtidigt har somgruppen
många år.undervitalafriska ochär

kul-möjligheternabetydelse förpraktiskhar attKommunikationerna vara
åren20de ärdet planetförändringen attsenasteaktiv. Denturellt största

avstånd. Samtidigtgeografiskamedproblemenminskarbil. Detfler harnu 757
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finns det iakttagelser tyder visst motstånd långtett för försom mot att resa
del kultur. Undantagenatt ta är större och denav evenemang typenresor av

årliga till Stockholm".teaterresan
Förskolan och skolan spelar viktig roll för barns och ungdomars kon-en

takter med kultur. frånBarn hem där tid, ork, ekonomi eller intresse för kul-
fårsaknas där kontakt med historia och traditioner,tur med konstnärlig ge-

fårstaltning och möjligheter skapa själva. Hur väl förskolanatt och skolan
lyckas beror hur väl kan barnens skildamöta behov. Särskilt detnärman
finns spänningsförhållande mellan värderingarett i skolan och i hemmet eller
mellan skolan och kamratgängen ställs det krav formerna för skolansstora
kulturverksamhet för den ska positivt Lyckasatt inte ärge gensvar. man
risken effekten blir den avståndstagande frånstor att frånkulturmotsatta, ett
barnens/ungdomarnas sida. Möjligheterna lyckas hänger i sinatt tur samman
med hela klimatet i förskolan respektive skolan och utformningen denav
samlade verksamheten. Det har betydelse i vilken utsträckning elevernat.ex.
kan använda gestaltande uttrycksmedel mångai skolämnen.

Arbetsmarknadspolitiska insatser har kommit spela allt rollatt störreen
Ökningenkulturområdet. konstnärskåren har inte likamotsvaratsav av en
efterfråganökning deras produkterstor och tjänster. En växandeav

strukturell arbetslöshet har delvis ökade arbetsmarknadspolitiskamötts in-av
Ökade insatser på kulturrniljövårdens områdesatser. har samband med de

konjunkturbetonade svängningarna i sysselsättningen bl.a. inom bygg-mer
bådasektorn. I fallen har välkommet tillskott vissa svårig-ett gettav pengar

heter bedriva planmässig verksamhet utifrån kulturpolitiskaatt priorite-en
ringar.

Det finns anledning studera denna faktorer ingåendeatt vadtyp änav mera
hittills skett. Det skulle i första ledet bättre kunskaper olikaderassom ge om

betydelse. Med hjälp den skulle kulturarbetet förmodligen kunna ef-av ges
fektivare former. Studierna ocksåskulle kunna impulser till hur i varje fallge
vissa omvärldsfaktorer påverkasskulle kunna för underlätta kulturenga-att
gemang.

Framgångsfaktorer38.3 förhållandenoch kritiska

Går det hitta framgångsfaktorergenerella inom årsför 20att kulturpo-ramen
litik och kulturverksamhet Finns det speciellt förhållandenkritiska harsom
visat sig särskilt avgörandevara

någraVi vill lyfta fram förhållanden inom kulturområdet. Vi här intetar
fråganupp om pengar.

mångaDe eldsjälarnasenskilda betydelse kan inte beläggas statistikmed
och därförhar ibland kommit i skymundan. De finns överallt i kulturlivet:
inom folkbildning och föreningar, inom olika758 kulturinstitutioner, inom bran-



avslutande iakttagelsernågraoch begränsningarmöjligheterKulturpolitikens -

Mångaetablerade strukturerna.också devid sidanoch företagscher ommen
deockså bemärkelseneldsjälar i deninom skilda konstarter attkonstnärer är

insatserutövandeochkonstnärliga skapande görsitt storautöver som
olikaorganisatörerellerinspiratörerinitiativtagare, typer arrangemangavav

står för mycketeldsjälarnaenskildapedagoger. Deochverksamheteroch som
lokalasärskilt detkulturlivetifömyelsenkontinuiteten ochkraften,av

mycketbetydelsederasamatörverksamhetenarrangörsledet i ärplanet. I samt
befintliga miljön.dengällerdetliksom värnanär attstor om

avgörandespelarkonstnärliga ledarnaochdynamiska konstnärernaDe en
går koppladetkonstaterade "attTeaterutredningenkulturlivet. attroll i

lyckats frigörateaterledareenskildatillkonstnärliga en-toppar somteatrarnas
grad beroendei högförmåga. Teaterkonstenkonstnärliga ärsemblemas av
enskilda former."såväl kollektivauttryckt ikreativitetenmänskligaden som

också intedemkulturinstitutioner,övrigaMotsvarande kan sägas somomom
områden institutioner utövarverksamhet. Inomkonstnärligbedriver utan

be-former,roll i andrainspirerandeledande ochsinkreativa konstnärer men
likadentydelsen är stor.av

bibliotekens,avgörande för konstartemas,kvalitetenprofessionella ärDen
spela bramåste och främstförstbetydelse. Enoch arkivens teatermuseernas

insti-professionellberättigandepublik och hasinberöraför ett somattteater
ämnesmässig kompetensmåste förenakunnaMuseernatution eller grupp.

olika intresse-dialogen medöppenhet ipresentationema ochskicklighet imed
institutionell verksamhet. Detkonstnärlig ochövriggällerMotsvaranderade.

dådå miss-ochkraft, djärvhet ochskapandeyrkeskunnande, rätten attkräver
lyckas.

delaktighet iförutsättning förtill kulturtillgängligheten ärfysiskaDen en
räckhåll kunnamåste ellerfinnas inomsig ivillkulturlivet. Det engageraman

tillgäng-avstånd, kostnader,fråga tid,räckhåll. gäller iDetinombringas om
kulturvaneunder-Samtidigt visar allafunktionshindradeförlighet även m.m.

hinder. Till-praktiskaolikaundanröjamedinte räckerdetsökningar attatt
sidor.psykologiskaochsocialakunskapsmässiga,hargängligheten även

förhål-praktiskaochintressenvärderingar,olika livsvillkor,Människors
och ifråga verksamhetbåde imångfalden viktig,visathar ärlanden att om
medKulturrådet i arbetethardeltagare.presumtivafråga medkontakternaom

markeratbl.a.detta ochpekatkulturlivetdeltagandet ividgauppdraget att
fungeratgradallt för höghittills ipublikarbeteinstitutionemasframför alltatt

villkor.deltagarnasvälmotiveradeochaktivade
förändringar.olikaradinneburittv-utbudet harradio- ochökadeDet en

tillbudskapidentisktspridaklassiska rolltelevisionensoch ettRadions att
uppdelning itillfinns tendenserDetupplösts.människor harmängderstora

väljer bararenodlatganskaså vissatittarvanornaochlyssnar- att grupper
detdominerarkanalersamtligatelevisionensförTotaltvissa programtyper.

dockservice-kanalernapublic ärprogrammaterialet. Iangloamerikanska an-
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delen svenska hög. Etermedierna når med musik, dans-program ut teater,
föreställningar, kulturhistoriska perspektiv till lyssnar- och tittarskarorm.m.

den "levande" kulturen sällan har möjlighet nå. Etermediemassom möjlig-att
heter informera och väcka intresse för kultur ocksåatt ärom stora.

Det finns inte kultur många vårti mångaland, delkulturer.utanen
När till individemas förhållanden kan urskilja fem tillfällenman ser man

under livscykeln särskilti hög grad påverkar deltagandet i kulturlivetsom :
förskoleåren-
skoltiden-
övergången från studier till förvärvsarbete-
familjebildningen-
pensroneringen-

årenDe första i livet allaär mottagliga för intryck. Människanmestsom
förfogar många uttrycksmedel, mångaöver "spr° . lillaDet barnet använder
dem alla. Möjligheten behålla och språkenutveckla har betydelseatt för den

förhållande till kulturen. Vi har förskolan spelar viktig rollsettvuxnes att en
för bam behöver kulturell stimulans vad hemmenänsom mer ger.

skolårenUnder barn ochär ungdomar kulturellt aktiva befolk-änmer
ningen i genomsnitt, delvis skolans försorg, pådelvis hand ochgenom egen
tillsammans föräldrarmed eller andra De minskningarna i kultur-storavuxna.
aktivitet inträder dels övergångenvid från utbildning till förvärvsarbete, dels
vid familjebildningen. Det förstnämnda gäller i särskilt hög grad detmännen,

i högre grad kvinnorna.senare
Den ökande andelen pensionärer, i utsträckningstörre tidigareänsom

också friska och vitala,är har och kommer rimligengett alltatt störreettge
antal kulturellt aktiva äldre människor.

38.4 Positionsbestämning Sverige i Europa

Ungefär miljoner svenskar årideltar varje någon formtre skapande verk-av
samhet, i studiecirklar eller bildningsverksamhet. Grovt räknat dubbeltannan
så många besöker minst gång året någon kulturinstitution någotelleren om
kulturevenemang konsert, teaterföreställning går påeller bio. Mångasom av
dem regelbundna besökare.är Nästan alla del massmedieutbudet, detar av
flesta dagligen.

Internationellt ligger Sverige nivåhög det gällersett när delaktighet ien
Någrakulturlivet. jämförelser kan illustrera det. Ca 60 % befolkningen iav

Sverige besöker årunder bibliotek. Motsvarande siffra förett Frankrike är
23 %. I Nederländerna, där knappt tredjedel befolkningen inskrivenären av
vid de avgiftsbelagda folkbiblioteken, använder 20 % befolkningenca av

Äldrebiblioteken. fråndata Storbritannien 52 % biblioteksbesökare.anger
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Kulturpolitikens begränsningar någramöjligheter och avslutande iakttagelser-

nivåDanmark ligger för FinlandSverige. Det baraärsamma som som
tvåsiffran högre, tredjedelar befolkningen.är ca av

påbefolkningen varit minstKnappt 45 % den svenska har teaterav en
gång året. jämförelse med andra nordiska länder visardet Ensenaste att

året.islänning Finlandhar varit det I andelenärteater senastevarannan
teaterbesökare densamma i Sverige, 31 % danskarna har besökt tea-som av

året och 26 övriga andelendet % I Europa ärnorrmännen.tern senaste av av
%gårbefolkningen betydligt lägre. I Frankrike har 14 denteatersom av

åretbefolkningen varit 45det och knappt % be-teater senastevuxna av
någon gångfolkningen har varit professionell i sitt liv. Fransmännenteater

oftahar i gengäld besökt cirkus.
något60 svenska befolkningen har varit musikevene-Att % denavca

dååret måste andel, tillämpasdet betraktas högsenaste som en menmang
påockså Schweiz varitvid definition. I 31 % de konserten uppger av av

något åretslag och i Nederländerna motsvarande andel 21 %. Iärsenaste
året.med musikSverige har 14 % varit konset klassisk det Isenaste

sådan frånvarit Uppgifter detFrankrike 8 % de konsert.att enuppger
nivå för befolkningen det halv-tidigare Västtyskland senasteuppger samma

nivån någotåret årliga högre.varför börden vara
stårkulturinstitutionerna sig i regel vid internationella järn-De svenska gott

folkbiblioteksområdetPå tillhör vi de ledande nationerna. Teatertät-förelser.
förhållandesärskilt i till befolkningsstorleken. Svenskaheten totalt högär sett

och orkestrar hävdar sig i internationellasärskilt barnteatern,teatrar, sam-
också mångaså enskilda artister och artistgrupper liksommanhang och gör

våra långaförfattare. antal hög internationell klass ochVi har ett museer av
kulturminnesvårdens områdearkivens och och deras utvecklingtraditioner

samhället bl.a. brett kulturmiljöperspektiv liggerin i moderna meddet ett
nivå.också på internationellhögen

föreningsverksamhetenFolkbildningen unik för Norden och breddenär
också mångai andra länder.övrigt saknar motsvarighet i

hittills svensk kulturpolitik och kulturverksamhetDen bästa hurmätaren
frånEuroparådets studie 1989. exami-i internationell jämförelse Ivärderas är

kapitlet sammanfattar de:i Slutsatsernatöremas rapport,

i Sverige höja landets allmänna"Vi hyser inga tvivel beslutsamheten attom
nivå resultat följakt-kulturpolitikens positivakulturella och den svenska är

utomstående betydelse-många. kanske detligen För iakttagare är mesten
uppnåtts enastående det avseendetfulla kulturlivets sociala bredd. Isom

framför den klungan andrakan Sverige ligga 10 procentenheter storanog
tillgång till kultur hängerstarka betoningen barnsländer. Den sammanav

med kommuner ochGenom övertygande och samarbetemed detta.
kulturinstitutionernasomvandling de regionalalandsting har större aven

ekono-ansträngningar har gjortsgenomförts. Kostsammastruktur att ge
professionella verksamhe-Denmiskt stöd till yrkesverksamma konstnärer.
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nivå.ligger mycket hög Sverige ligger i dennäraten toppenen euro-
peiska ligan vad gäller förhållandeantal och orkestrar i till befolk-teatrar
ningens storlek.

kanske inte kommerDet överraskning examinatorerna läggerattsom en
särskild vikt vid den möjlighet för kulturområdetskapas Sverigesom

utvecklingen i iEuropa vidare perspektiv. Vi medvetnaärett attgenom om
frågan.tagit itustatsmakterna redan med För den utmaningen,mötaatt

måste fåkonsten viktigare roll, den särskilda deutan atten omsorgen om
målsättningarnabreda sociala Inför denna uppgift böröverges. stora

inleda omfattandestatsmakterna dialog med kulturlivet och tillen uppmana
uppslutning kring kulturen hela landet. Liknande möjligheterstörre över

mångaför länder. Mycket har redan Sverigeöppnas satsatsresurser av
uppnåtts.och mycket har redan Strävan fördjupa svenskarnas upplevel-att

kultur kommer innebära flera risker och osäkerhet,attser av mer men
bestående.exarninatörema övertygade utbytet i längden blirär att
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Bilaga 1

Förkortningar

ABF Arbetarnas bildningsförbund
ALB Arkivet för ljud och bild
ALU Arbetslivsutveckling
AMS Arbetsmarknadsstyrelsen
BFI Bokbranschens Finansieringsinstitut
BM Byggnadsminne
BNP Bruttonationalprodukt
BONUS Upphovsrättslig samorganisation

Bildkonst SverigeBUS Upphovsrätt i
DI Dramatiska Institutet
DOVA Dialekt- och ortnamnsarkivet med svenskt visarkiv
ESO för i offentligExpertgruppen studier ekonomi

EuropeiskaEU Gemenskapen
Folketshusföreningamas RiksorganisationFHR

FKf Folkrörelsemas Konstfrärnj ande
NationemaFN Förenta

FRP Fysiska riksplaneringen
TariffsGATT General Agreement and Tradeon

forskningsrådetHSFR Humanistiskt-samhällsvetenskapliga
HandikappförbundensHSO samarbetsorgan

ILO International Labour Organization
IT Informationsteknologi

biblioteketKB Kungl.
KIA Kultur i arbetslivet
KIF Föreningen Konsthantverkare och IndustrifonngivareSveriges
KLYS Konstnärliga litteräraoch yrkesutövares samarbetsnämnd
KML Kulturminneslagen
KOSK Kommunerna, och kulturpolitiken, studie gjordstaten en av

Kulturrådet
KRO Konstnäremas riksförbund
KTH Kungliga Tekniska Högskolan

kultutnådKUR Statens
LAR Landskapsarkitekternas Riksförbund
ID Landsorganisationen
MKB Miljökonsekvensbeskrivningar

hemslöjdsfrågorNFH Nämnden för
NfS SilverNutida Svenskt

NaturvårdsåtgärderNOLA i odlingslandskapet
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NORDICOM Nordiska Dokumentationscentralen för
Masskommunikationsforskning

hushållningLagenNRL med naturresurserom
NUNS KU Nämnden för utställning nutida svensk konst i utlandetav

Nätings- teknikutvecklingsverketNUTEK och
PBL Plan- och bygglagen

Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Radio-data-systemet
Riksföreningen för Folkmusik och Dans
Institutionen för konservering
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Reparation, och tillbyggnadom-
Riksrevisionsverket
Sveriges Akademikers CentralorganisationSACO

samtidSAMDOK Samordning, och samarbete. En sammanslutning av
svenska kulturhistoriska bedriver insamling ochmuseer som
dokumenation

musikbyråSvenska internationellaSAMI tonsättares
RiksförbundSAR Svenska Arkitekters

Svenskt biografiskt lexikonSBL
Statliga byggnadsminnenSBM

centralbyrånSCB Statistiska
för invandrareSFI Svenska
Hemslöjdföreningarnas RiksförbundSHR Svenska

Skolans inre arbete
Sveriges KompositörerSKAP Föreningen Populärmusikav
Kooperativa BostadsföreningSKB Stockholms

Konstföreningars RiksförbundSKR Sveriges
Språk- folkminnesinstitutetSOFI och

offentligaSOU Statens utredningar
samhällsvetenskaplig datatjänstSSD Svensk

MusikbyråSTIM Svenska Tonsättares Internationella
Svenska Tomedalingars Riksförbund-TornionlaaksolaisetSTR-T

Arkivinformation i RamseleSVAR Svensk
YrkesmusikerförbundSverigesSYMF

bildningsverksamhetTBV änstemännens
CentralorganisationTjänstemännensTCO

levnadsförhållandenUndersökning svenska folkets SCBULF av av
United Nations Educational, Scientific and CulturalUNESCO
Organization
UpphovsrättslagenURL
UndersökningsverksamhetenUV
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Betänkande
Direktiv
Departementsserien
Proposition
Regeringsform
Riksdagskrivelse
Svensk Författnings Samling
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Specialstudier

Kulturutredningen har lagt utomståendeuppdrag expertis förut att genom-
föra antal fördjupande studier problemområden.olika Arbetet har resul-ett av

antingen i studierna har sammanfattats i rapportform eller deterat att att av-
lämnats i form kommenterade tabeller. Studierna arkiveras tillsammansav
med utredningens övriga handlingar.

Ahlinder C 1995: Kultur på landsbygd och glesbygd.i Studie för Kultur-
utredningen.

Andersson L G 1994: kunskapNy forskning utvärdering.och Studiegenom
för Kulturutredningen.

Andersson L G 1994: Utveckling och förnyelse kulturverksamhet. Studieav
för Kulturutredningen.

UtvärderingBerggren L 1994: det statliga grundbeloppssystemetav
1974-1994. Studie för Kulturutredningen.

Gandini K Göthson 1994:H Rapport kultur i förskolan 1974-1994.om
Studie för Kulturutredningen.

KulturpolitikenLundström S 1994: och den kulturella mångfalden i Sverige.
Studie för Kulturutredningen och Invandrar- och flyktingkommittén.

Nowak Kultur skymundan.L 1995: i Studie för Kulturutredningen.
Persson E 1994: Kulturen skolan. Studie föri Kulturutredningen.
Romanus M 1994: Kulturpolitik den högrei utbildningen. Studie för Kultur-

utredningen.
Sandahl 1994: StödetR till folk- länsbibliotekoch och regionala museer.

Generellt eller selektivt Studie för Kulturutredningen.
Sandh H 1994: Kulturskolorna Sverige lägesrapport våreni 1994.en-

förStudie Kulturutredningen.
kulturrådStatens 1994: Arrangerande musikföreningar med bidrag från

Kulturrådet, verksamhet och ekonomi 1988-1993. Studie för Kulturutred
ningen.

Virdebrant C-E 1994: Undersökning statsutgifierna till kulturändamål ochav
massmedier 1973/74-1991/92. Studie för Kultumtredningen.m.m.
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kulturgenealogiskatill denKommentar
tabellen

anslagsstrukturen för littera G och H inne-Utgångspunkten för tabellen är
budgethållande inom Utbildningsdepartementetskultur- och medieanslagen

bakåtdärefter fördabudgetåret med1991/92. Anslag och anslagsposter är
framåt budgetår. förebudgetår varje De valtstredjenedslag vart samt som

slutåret för riksdagen bl.a. med tankeni varje mandatperiod1991/92 utgör att
dåintentioner bör tydligt.regerings politiskarespektive synas

ifrån tidigare legat underanslagspostanslag härstammarOm ett som enen
tabellsidan.möjligt givits den sistahuvudtitel historikenhar omannan

inte komplett.historikDenna är
inträffade i och med Kultur-under periodenförändringenDen största att

inrättades 1991/92.departementet
faktiska utfallet för varjeså långt varit möjligt angivit detdet harVi har an-

också enskilda anslags-lämpligt utvecklafunnit detIbland har vislag. att
svårtDå härleda. Vikan det faktiska utfalletanslagen.under attposter vara

Kulturrådet,myndighets, oftasådana försökt läsa utfallet i berördfallhar i ut
värdena.några fall de budgeteradeharbidragsredogörelse. I använt oss av

återbetalasfördelade medel el-händer det tidigaremyndigheternaInom att
år fördelaenskilda kanförbrukas. Detler andra skäl inte störregör att manav

tabellen kananslagsgenealogiskavad budgeten visar. Denän avsummor
eller differensersummeringar. Restposteraldrig exaktadessa skäl presentera

uppstår nödvändighet.av
fall därasterisk . Imarkerade medanslag ellerVissa anslagsposter är

anslagspostunderinstitutioner eller verksamheterflera likartade ensamsas
institution under anslags-då förbrukningenfinns undertabeller persom anger

tabellbilagan.i särskildaendast dentabellerDessa presenterasposten.
dehelt förts bortockså några äldre anslagsposterDet förekommer som ur

inom Kulturdeparte-förekommereftersom de inte längreäldre kulturanslagen
Ungdoms- ochtidigare rubrikenunder dengäller vissa delposterDetmentet.

ungdomsorganisatio-bidrag tillingick tidigarefolkbildningsverksamhet. Där
Centralförbundettilloch bidragkulturella verksamhethandikappadestillner,

narkotikaupplysningför ochalkohol- m.m.
fåtalinnehåller vianslagnågra förekommer detfallI ett poster,att ett som

år för fördelningentidigareSå exempelvis falletändå önskat är avseparera.
fall har viStockholm. I dessapå och Operan i använtDramatenkostnaderna

i detenskildafördelat den deutfallssiffra,anslagets posterna,menoss av
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bådanämnda fallet de institutionerna, enligt de inbördes proportioner som
angivits i den ursprungliga budgeten.

I del fall har tidigare anslag slagits alternativt splittratsen samman upp
sätt.ett nytt

såledesObservera anslagspostema inte alltid tillatt summan av summerar
påförbrukadedet anslaget grund faktorer.ovannämnda Inte hellerav sum-

anslagen blir exakt områdetsöverensstämmande med förbrukademan av
medel enligt RRV. Genealogins syfte erbjuda släktträd för utveck-är att ett
lingen existerandede anslagen -inte beskriva utvecklingen medelattav nu av
under viss huvudtitel eller littera. För jämförelse ocksåemellertidetten anges

förbrukadede enligt RRV för aktuella littera sist i tabellen.summoma
Alla delposter inte faktiska utfallssiffror enligt RRV harär markeratssom

kursiveradmed text.
Då uppgift har dettasaknas markerats med "i.u. medan -" har reserve-

årför inte aktuell detta ej introducerad respektiverats att att postenange var
upphört.

Budgeterade värden och utfallsvärden för kultur- och medieanslagen kan
åren,skilja sig under differensen överstiger åraldrig 5 % de ärmen som

våra referensår. För enstaka anslag kan differensen naturligtvis större.vara

någraExempel hantering enskilda anslagav

kulturområdetAnslaget G2 Bidrag till utvecklingsverksamhet inom m.m.,
områdets detaljrikaste, fördelatshar delposter enligt budget iär ettsom av

uppstårregleringsbrev. Differens mellan hela anslagets utfall och budgetsom
balanserats såledeshar Till regeringens disposition iblandmot posten som

kan negativa värden.anta
För anslaget G5 "Bidrag till konstnärer fördelninghar olika konst-en

områden skett i enlighet med budgeterade anslagsposter. G6Anslaget
för"Inkomstgarantier konstnärer mm. har för kunna fördelas olikaatt

konstområden schabloniserats efter antalet innehavare inom respektive konst-
närskategori.

Anslagen till Operan och Dramaten har schabloniserats i tillproportion
budget den faktiska utfallssiffran.beräknatsmen

För anslagen G15 "Bidrag till regionala och lokala dans- ochteater-,
musikinstitutioner" och G16 Bidrag till fria dans- och musikgrupperteater-,

Kulturrådets utgångspunktmm." har bidragsredogörelser föranvänts som
konstområden.uppdelning

år haftMuseerna har, de de inte anslag, förts med budgeterat värdeutegna
Centrala förvaltningskostnader"under anslag G30 och G33 Bidragmuseer,

framgårtill vissa m.m.. Fr.o.m. 1993/94 inte längre i anslagsstruk-museer
eller RRV:s redovisning förbrukade anslag enskilda I detta770 turen museer.
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låtit frånfall inhämta det faktiska utfallet eftersomhar uppgifter RRV om
fordifferensema skulle bli stora.annars

delposteringårKultunniljövården tillförts medel ihar störresom som an-
svårt fådärför fram utfallssiffrorslag vid andra departement. har varitDet att

då utnyttjadför Vi har i angivit värden del be-dem. stället motsvararsom av
viljade beslutsramar.

Innehållsklassificering

konstruktionanslagsgenealogiska tabellen blir kulturbudgetensDen genom
svåröverskådlig. försök sammanfatta den tillomfattande Imycket och ett att

förekommande anslagspostemaformat anslagen och deöverblickbart harett
fyra olika principer.klassificerats enligt

Decentralisering

sådanaklassificeringen uppdelning mellanförstaDen poster som,avser en
Kulturrådet för Musei-sammanställning 1994 gjordeenligt somen

sådana inte harregionalt fördelningsbara ochräknasutredningen, somsom
indelningsgrunden Decentralisering.geografisk dimension. Vi kallartydlig

innehållandekategoridessutom tredjeklassificeringen förekommerI en
vår också ha kunnat fördelasenligt mening skulleanslagsposter, som

Kulturrådetsfå jämförbarhet beräkningar har demedregionalt. För att
redovisning särbehandlats.emellertid i denna

utsträckningbearbetning och i vilken dekan dennaMan se om re-genom
Klassificeringenbeloppen ökat eller minskat.gionalt fördelningsbara ger

ocksåpå landet För kunnahur olika delaremellertid inte attgynnats.svar av
sådan blir,gjorts. analys medklassificering Enbeskriva detta har ytterligare
tidsödande Vikomplicerad ochnuvarande redovisningsprinciper, process.en

årför 1982/83. Genom den analysgenomföra dennahar därför valt baraatt
då1992/93 blir det möjligtKulturrådet tagit rörandetidigare fram att stu-som

tioårsperiod.dera vad hänt undersom en
decentraliseringsmålet vi detframtida uppföljningFör attmenar vore enav

uppföljning deorganiseradesbidragsredogörelsernafördel att av re-om
förenklas.fördelade kundegionalt resurserna
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Statligt ansvar

Den andra klassificeringen innebär fördelning mellan statliga verksam-renten
heter eller verksamheter där bidragsgivareär respektive verk-staten ensam
samheter kan ha huvudman och finansiering där statensom annan annan men

huvudfinansiär. Vi kallar indelningsgrunden Statligtär ansvar.
Tanken denna klassificeringmed har varit kunna studera den andraatt om

decentraliseringsmåletaspekten föra och beslut förändratsatt ut ansvar- -
avspeglar sig i statliga medel i ökad utsträckningsätt kommerett attsom

icke statlig verksamhet till del.

ulturområdenK

Den tredje klassificeringen innebär uppdelning de statliga kulturansla-en av
på konst/-kulturoniråden. Bådesammanlagt anslag till professio-trettongen

ingår.nell verksamhet och amatörverksamhet Vi kallar indelningsgrunden
Kulturområde.

Ändamål

fjärde, och sista, indelningen ändamålsindelningDen femi huvudgrup-är en
ocksåVarje huvudgrupp indelad i underkategorier.ärper.

skiljer viHär konstnärlig verksamhet, bevarande kulturarvet, bild-av
ningsverksamhet, massmedier och övrig verksamhet. Vi kallar indelnings-

Ändamåf.grunden
Amatörverksamhet olika slag har här inordnats folkbildning.underav

Snäv och vid definition

Vi arbetar i alla sammanställningar med och vid definition kul-snäven en av
turområdet. ingården definitionenI bara de statliga medelsnäva som numera

Ävenfördelas Kulturdepartementets budget. äldre anslag, i dagöver som
Kulturdepartementetunder tidigare funnits under andra hu-ryms men som

vudtitlar, har möjligt förts in och tillhör därför den definitionen. Ettsnävaom
tydligt exempel detta anslaget "Främjande hemslöjden inklude-är av som

i den definitionen eftersom tillfördesanslaget Kulturdepartementetssnävaras
ansvarsområde 1992/93.

ingårvida definitionenI den kulturverksaniheter kulturområdes-elleräven
besläktade verksamheter lyder under andra departement. Den störstasom

bidrag till studieförbunden i sin helhet förts in i vida defi-denärposten som
nitionen. Uppgifter medelsförbrukningen efter folkbildningsreforrnenom772
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från Folkbildningsrådets verksamhetsberättelser.fått Ettinhämtats1992 har
ingår definitionen Krigsarkivetpå vidgadeexempel vad i den ärannat som

ingår under Kulturdepar-för studerade periodeneftersom inte dendet
kulturgenealogin blir aktuellframtida uppföljningaranslag. Omtementets av

eftersom det fr.0.m.definitionflyttas tillbör detta anslag över snäv
budgetåret 1995/96 förts till Kulturdepartementet.

penningvärdenLöpande och fasta

regelbundet,uppdaterasredovisningarekonomiskaI t.ex.somsom
såväli löpandeekonomiska utvecklingenvisas denNationalräkenskaperna,

då penningvärdesbe-fastaväljer för denpenningvärde. I regelfast mansom
arbetsbesparandeårtal viss tid tillbaka. Detligger ärräkningen ett ensom

sarnrnanställningarna. Viäldredata kan fyllas deeftersommetod me-nya
förlorat dettariskerar atttolkningsvärdetdeldock att genomen avnar

Vi har därförKPI-neutrala jämförelser.hanteringarbetsbesparandeslags av
år till beloppföra fram samtligai stället över-fördeldet attansett somvara en

penningvärde.med dagensensstämmer
penning-uppdaterade i aktuelltsammanställningarhålla ekonomiskaAtt

måstedå vid varjeberäknasuppgiftersamtligainnebärvärde nyttatt upp-
problemvisst besvär. Ettnaturligtvis ärinnebärdatering. Det attannatett man.

för sina uppdate-tillgång ursprungsmaterialet kunnamåste till göraha att
sådant alltid enkelt till-material inte ärkunnat konstateraringar. Vi har att

villi framtiden, uppdateraeventuelltunderlätta för dengängligt. För att som,
fram tabell-vi tagitmed ytterligare data hartabellerutvärderingsrapportens

kulturgenealogiska tabellerna medtabellertvåi versioner. Dematerialet samt
både ikonsekventindelningsgrundklassiñceringamade fyra presenterassom

Ornräkningstalen ba-års penningvärde. äroch i 1994penningvärdelöpande
för framtidaformlerårs serie. kalkylblad medpå i 1949 EttKPIserade om-

ingå utredningensiårs penningvärde kommerkommanderäkning till att ar-
kiv.

anslaggrupperingförKlassificeringsschema av

Decentralisering
Kulturrådet i redo-Användgeografisk dimension.har1 Poster avensom

visningar
ingår i Kultur-intedimensiongeografiskhar2 Poster sommenensom

sammanställningarrådets
Ovriga anslag3
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Statligt ansvar
Anslag1 till helt statligt finansierad verksamhet i regiegen

2 Anslag till huvudsakligen statligt finansierad verksamhet i regiannans
Övriga3 anslag

Kulturområde
Arkiv1
Bild2 och form

3 Dans
4 Etennedier
5 Film
6 Folkbildning

övårdKultumiilj7
Litteratur/bibliotek8

9 Museer
10 Musik
11 Press
12 Teater

Övrigt13

Ändamål
Yrkesmässig konstnärlig verksamhet1

Institutioner11
Fria12 grupper

13 Enskilda konstnärer
14 Privata företag
15 Inköp tillkonst byggnaderstatensav m.m.
16 Konstnärlig utbildning och utveckling

2 Bevarande kulturarvetav
21 Arkiv
22 Folkbibliotek

Kulturmiljövård23
24 Museer

Bildningsverksarnhet3
Studieförbunden31 och övrig folkbildning, folkhögskola
Övrig bildningsverksamhet32

4 Massmedier
41 Press
42 Radio/tv

Övrigt5
kulturområdetmyndigheter51 Statliga

52 Internationellt kulturutbyte m.m.
Övrigt53 kultur
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budgetårtillStatsanslag kulturverksamhet vissaDecen- m. m.
ÄndamålÄnda- 1991/92 1991/92Orga- enligt artslagsindelningenKonst-ttali-

område mål Litt, Nr Rubriknisationsering
Statens kulturråd13 51 G 13 1

kulturområdetG 2 Bidrag till utvecklingsverks. inom r
kulturråds disposition53 G Till3 13 2:13 statens

G Centrala13 32 2:2.1 amatörorganisationer3 3
CentrumbildningarG13 32 2:223 3

G olkparkemas centralorg. central13 32 2:2.3 F för service3 3 m.n
G Folkets husföreningamas för3 13 32 2:2.4 riksorg. konstutst.3 m

Bygdegårdarnas riksförbundG 2:2.5 kulturverksamhet3 13 32 för3
2:2.6 Våra gårdarG för kulturverksamhet3 13 323

Riksförbundet InvandramasG 732 2:2. kulturcentrum3 3 13

53 G Baltiska13 2:2.8 institutet3 3
dokumentationsG för och3 1 21 2:2.9 Immigrantinstitutet arkiv-3

G Svenskapennklubben gäststipendium8 13 2:210 fär till flykti33
G Organisationer bild- formkonstområdeta32 2:2.13 3 2 inom och
G Zomsamlingama fastighetsunderltåll9 24 2:2. 12 för3 3

G Drottningholms föreställningsve12 11 2:3 för2 1 teatermuseum
Vadstena akademien11 G 2:4 för kurs- och föreställnings2 3 12 -

2:5G Dansens Hus2 3 3 11
2:6G3 12 11 Marionetteatem för verksamheten2

arbetslivet32 G 2:7 Kultur i3 3 13

Bidrag folkbibliotekG 2:8 till3 3 8 22
kulturrådets52 G Till disp.3 13 2:9.1 för internationellt kulturut-3

52 G Till Stiftelsen Svenska disp.3 13 2:9.2 institutets3
Norden52 G Svenska3 13 2:9.3 föreningen3

52 VoksenåsenG 2:9.4 Svenskhemmet A/S3 3 13

samarbetsjfonden52 G 239.5 Svensk-norska stipendier3 13 för3
239.652 G Hanaholmens kulturcentrum3 13 Sverige F inla3 för och

6 Bidrag länsbildningdörbundG till3 31 2:103 rn
disposition53 G Till3 13 2:11 regeringens och3 övrigt

13 53 G 33 3 Bidrag till samisk kultur

2 13 G 43 3 Visningsersättning bild- formkonstnäreroch
G 5 Bidrag till konstnärer

Bidrag bildkonst2 13 G 5 till3 3 konstnärer
Bidrag3 8 13 G 5 till3 konstnärer författare
Bidrag dramatiker3 8 13 G 5 till3 konstnärer

Bidrag10 13 G 5 till särskilda3 3 konstnärer inklmusik insatser
12 13 G 5 Bidrag till3 3 konstnärer film dansmusik teater

5 Bidrag3 3 13 13 G till internationellt kulturutbytekonstnärer
13 13 G 5 Bidrag till3 3 konstnärer övrigt

G 6 Inkomstgarantier för konstnärer m.m.

G 6 bildkonst3 2 13 Inkomstgarantier för konstnärer3
G 63 8 13 Inkomstgarantier konstnärer3 för författare

6G3 3 12 13 Inkomstgarantier för konstnärer filmscen,
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Decen-
ÄndamålÄnda- 1991/92anslagsindelningen1991/92 enligtOrga-trali- Konst-

målområde Litt. Nr Rubriksering nisation
6 tonkonst13 G Inkomstgarantier för konstnärer3 103
6 för konstnärer övriga13 13 G Inkomstgarantier3 3

utlåningåtG författare m.t1. för deras3 8 13 7 Ersättning3 av
på musikornrådetG 8 Ersättning till rättighetshavare3 10 133

SvenskaG 9 Bidrag till riksteatem2 12 ll1

OperanG 10 till12 11 Bidrag11
DramatiskaG 11 Bidrag till12 111 1 teatern
Svenska rikskonserter10 11 G 12 Bidrag till3 1

rikskonserter äv.G 13 Täckning vissa kostnader vid10 113 1 av
musikverksarrlhetG 14 Bidrag till regional2 10 11l

G och regionala teater-musik-och15 Bidrag till lokala
Bidrag regionalatill lokala och teaterinst.12 11 G 1531

regionalaBidrag till lokala musikinst.G 15 och3 10 111
skådebanorBidragG 15 till regionala12 113 3

G 16 Bidrag till fria dans- och musikgrupperteater-, m
16 Bidrag tillG fria121 3 12 teatergrupper

Bidrag dansgrupperG 16 till fria3 121 3
16 Bidrag tillG fria musikgrupper10 121 3

arrangerande16 Bidrag musikföreningarG10 311 3
Övrigt bidrag16 tillG fria13 123 3 grupper

10 G 17 Bidrag till Musikaliska akademien3 3 11
G biblioteksverksamhet8 22 18 Bidrag till regional31

konstrådStatens2 15 G 193 1
2 15 G 20 Förvärv konst för byggnader3 1 statens m.m.av

iG 21 Utställningar nutida svensk konst utlandet2 153 1 av
11 G 22 Bidrag till Akademien för de fria konstema3 3 2
21 G 23 Riksarkivet och landsarkiven3 1 l

G 24 ortnamnsarkiven visarki1 21 Dialekt- och svenskt3 l samt
G 25 Svenskt21 biografiskt lexikon3 l l
G 26 Statliga21 arkiv: Vissa kostnader för samlingar3 l 1 m.m.

23 G 27 Förvaltningskostnader3 7 Riksantikvarieämbetet:l
Kulturmiljövård23 G 283 3 7

23 G 29 Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet3 3 7
G 30 Centrala Förvaltningskostnadermuseer: :
G Statens30:1 historiska1 9 241 museer
G Statens konstmuseer9 24 30:21 1
G Naturhistoriska24 30:3 riksmuseet1 1 9
G Falkens etnograjiska9 24 30:41 I museum -

NordiskaG 30:5 Stiftelsen9 241 2 museet
30:6 Skoklosters slott HallwylskøG Livrustkammaren, och9 241 1

G 30:7 Statens sjähistoriska9 241 1 museer
G9 24 30:8 Arkitekturmuseet1 1
G Statens musiksamlingar30:91 1 9 24
G Stiftelsen9 24 30:10 Tekniska1 2 museet
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Bilaga 3

Decen-
Ända- Ändamåltrali- Orga- 1991/92Konst- enligt anslagsindelningen 1991/92

område målsering nisation Litt. Nr Rubrik
1 9 G1 24 30:11,12 Utgifter 991/92 de1 för centrala förvalnmuseernas

1 9 24 G 31 Centrala Vissa kostnader för utställningarmuseer:
1 9 24 G 32 SkansenBidrag till

G 33 Bidrag till vissa museer :
2 3 9 24 G Stiftelsen Arbetets33:1 museum
2 9 G Stiftelsen1 24 33:2 Dansmuseifonden för Dansmuseet
2 G1 9 24 33:3 stifnDrotzningholms verksamh.teatenn., utom teaz
2 9 G Stiftelsen1 24 33:4 Carl Olgaoch Milles Lidingöhem
2 G3 9 24 33: 5 Stiftelsen Strindbergsmuseet

2 9 G 33:6 StiftelsenI 24 Tliielska galleriet
3 9 G 33:7 Stiftelsen Föremålsvård1 24 i Kiruna
1 3 9 24 G 34 Bidrag till regionala museer
1 9 241 G 35 Riksutställningar
3 1 9 24 G 36 Inköp kulturtöremålvissaav
3 3 9 51 G 37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturor

3 1 5 51 H 1 Statens biogratbyrå
3 3 5 14 H 2 Filmstöd
3 3 10 14 H 3 Stöd till fonogram och musikalier
3 3 11 41 4H Presstödsnämnden och taltidningsnämnden
3 3 11 41 H 5 Driftstöd till dagspressen

3 3 11 41 H 6 Utvecklingsstöd till dagspressen
3 3 11 41 H 7 Täckande förluster vid statlig kreditgaranti tillav c
3 3 11 41 H 8 Distributionsstöd till dagspressen
3 3 11 14 9H Stöd till kulturtidskrifter
3 3 4111 H 10 Stöd till radio- och kasettidningar

3 3 4111 H ll Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinf. och litt.
3 3 8 14 12H Litteraturstöd
3 3 8 14 13H Kreditgarantier för bokförlag
3 3 8 14 H 14 Stöd till bokhandel
3 3 8 14 H 15 Distributionsstöd till fackbokhandeln m.m.
3 3 8 14 H 16 Lån för investeringari bokhandel m.m.
3 1 8 22 H 17 Talboks-och punktslcriftsbibl.: Förvaltningskosmat
3 8 221 H 18 Talboks- och punktskriftsbibl.: Produktionskostnat
3 81 51 H 19 Bidrag till Svenska språknämnden m.m.
3 41 42 20H Kabelnämnden: Förvaltningskostnader

3 4 421 H 21 Kabelnänmden: Stöd till lokal programverksamhet
3 1 4 42 22H Närradionämnden
3 3 4 42 H 23 Utbyte TV-sändningar Sverigemellan och Finl:av
3 3 4 42 24H Dokumentation medieutvecklingen och Lav europ
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Decen-
ÄndamålÄnda- 1991/92anslagsindelningenenligt1991/92Orga- Konst-trali-

område mål RubrikLitt. Nrsering nisation
utgåenderedovisningen:

verksamhet bland79B11 Bidrag till kulturell barn3 13 313
deltill internationellt kulturutbyte52 79B12 Bidrag3 3 13

byggnadsåtgärder tot:vid TekniskaVissa9 24 79B 663 1 museet
ändamålEngângsanvisningar olika82B3:4 till13 533 3
ändamålEngångsanvisningar till olika53 85F3:63 133

53 85Fl0 Lotterinämnden3 133
videogramproduktion vid24 85F48:9 Viss tilm- och3 93 museerna

kulturområbyggnadsarbeten inom53 73Bl6a Bidrag till3 73 m.m.
Svenska79B12a akademien13 113 3

ärorganisationstidslcrifterAnslag till vissa3 413 ll

1992/93Nytillkomna poster
utveckling för hantverkare53 B2:12 Information,3 3 13 m.m.

kulturlokalerB4 Stöd till icke-statliga13 533 3
bostadsområ-konstnärlig utsmyckning iB22 Bidrag för3 2 153

hemslöjden14 B25 Främjande3 23 av
Tilläggslån kulturhistorisktför ombyggnad vän23 B333 3 7 av

utrustning lokaler för kulturändai53 B42 Inredning och3 133 av
kulturhistorisSärskilda för upprustning23 B43 insatser3 3 7 av

redovisas Fil:Stöd svensk filmproduktion14 till3 3 5 C24 som
redovisas IStöd ñlmkulturell verksamhet32 till3 3 5 C25 som

lokalradiotillstánd42 Styrelsen för43 l C26

1993/94Nytillkomna poster
Östersjöns författar- och8 11 B2:4.7 översättarcennum3 3

B33ombyggnad23 B30 Kulturstöd vid3 3 7 m.m. se
lönebidragsanställda vissa24 B33:l0 Kostnader för93 l museer

1994/95Nytillkomna poster
Sveriges Invandrarinstitut och9 24 B2:l02 3 -museum

B33:9 Stiftelsen Rooseum3 9 242
9 24 B33:l0 Judiska2 3 museet

påSDR för produktion videogram53 C16 Bidrag till3 3 5 teav
tv-omrâdetpåC18 Myndigheter radio- och4 423 1
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Bilaga 3

Decen-
Ända- ÄndamålOrga- 1991/92trali- Konst- enligt anslagsindelningen 1991/92

område målsering Litt Nr Rubriknisation
liggerPoster under andra departementsom

3 3 6 31 Utbildning: Bidrag till studieförbund
3 31 Studieförb.3 6 Utbildnings exkl. bidrag till kulturverks och folkbñ
3 3 31 Kulturverksamheti6 Utbildning: studieförbunden

213 1 1 Utbildnings Arkivet för ljud och bild:
3 1 21 Utbildning: ALB Förvaltningskostnader1

3 l 21 Utbildning: ALB Insamlingsverksamhetl m.m.
3 13 16 Utbildning: Utbildning förl kultur- och informationsyrken
3 131 16 Utbildning: Konstnärligt utvecklingsarbete
3 3 4 42 Utbildning: Utbildningsradion tidigare TRU
3 13 Svenska3 52 Utrikes institutet

3 3 4 42 RadioprogramverksamhetUtrikes för utlandet
3 l 9 24 Försvars Statens försvarshistoriska museer
3 1 21 Försvars Krigsarkivet1

husgerådskammaren3 1 9 24 Hovstaten Kungliga
3 3 13 31 Bostads Bidrag till allmänna samlingslokaler

3 133 31 Bostads Bidrag till allmänna samlingslokaler upprustning
3 3 13 31 Bostads Bidrag till allmärma samlingslokaler anordning
3 3 13 31 LånBostads till allmärma samlingslokaler

"Landskapsvärd"3 3 7 23 Miljö
233 3 7 Miljö "Luftföroreningspengar"

tidigarePoster legat under andra departement inordnats i genealoginsom som
3 3 13 53 StödBostads till icke-statliga lculturlokaler
3 23 14 Industri Främjande hemslöjdenav
3 3 23 Tilläggslån7 Bostads till kulturhistoriskt värdefull bebyggels
3 3 2 15 Bostads Bidrag för konstnärlig bostadsområcutsmyckning i

Driftsstöd till dagspressen

belopp budgeterats erhållits myndighets intemredovisningKursiv ellertext avser som ur
Avser ytterligare iutvecklas i tabell tabellbilaganposter som annan
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budgetårvissakulturverksamhettillStatsanslag m. m.
Ändamål U1giftsbelopp,1991/92anslagsindelningenenligt

1976/771973/74Rubrik
879741 61kulturrådStatens
5133212 666kulturområdetinomutvecklingsverks.Bidrag till m.m. :

8390 2kulturråds dispositionTill statens
720710 1amatörorganisationerCentrala
600615 1Centrumbildningar

35010central servicecentralorg. färFolkparkemas mm
600konstutst.riksorg. förFolkets husfäreningarnas mm

riksförbund kulturverksamhetBygdegårdarnas för
gårdar kulturverksamhetVåra för

Invandramas kulturcentrumRiksförbundet

Baltiska institutet
dokumentationsverks.ocharkiv-Immigrantinstitutetfär

gäststipendium till flyktingförfpennklubben förSvenska
005 3 300formkonstområdet 1bild- ochinomOrganisationer m.m.

fastighetsunderhållZornsamlingarna för

960540föreställningsverks.förDrottningholms teatermuseum
40föreställningsverks.akademien ochVadstena för kurs--

HusDansens
verksamhetenförMarionetteatem

arbetslivetKultur i

5843 898 10folkbibliotekBidrag till
kulturutbyteinternationelltkulturrådets disp. förTill

disp.Stiftelsen Svenska institutetsTill
315935 1NordenSvenskaföreningen
794340Voksenåsen A/SSvenskhemmet

60 75samarbetsfonden stipendierförSvensk-norska
FinlandSverige ochkulturcentrum förHanaholmens

425338 1ldnsbildningsförbundBidrag till m.
5 9511854disposition och övrigtTill regeringens

samisk kulturBidrag till

och formkonstnärerVisningsersättning bild-
2798 19798till konstnärerBidrag

4 242bildkonstBidrag till konstnärer
795 799Bidrag till författarekonstnärer
465 0001dramatikerBidrag till konstnärer

407särskildainkl insatsermusikBidrag till konstnärer
dansfilmmusikBidrag till konstnärer teater

kulturutbyteinternationelltBidrag till konstnärer
17 4802 889övrigtBidrag till konstnärer

3 1032 015Inkomstgarantier för konstnärer m.m.
2471bildkonstför konstnärerInkomstgarantier u.
928i.u.författareför konstnärerInkorristgarantier
345filmkonstnärerInkomstgarantier för u.scen,
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Bilaga 3

penningvärde1973/74 1994/95. Löpande-
Budgetändamålen 1991/92förmotsvarandenärmast

1991/92 1992/93 1993/94 1994/951982/83 1985/86 1988/891979/80
528 25 213 24 846 27309074 603 17 932 2112 493 15 16

67282 820 103 988 186 988 150 19443 998 54 870 71 226 124
736 236 509606 5 774 17555 18 343 18 24 24 2091 4

770 158 5 570 5 793 5 5455 540 3 943 9432 2 2
6644 275 171 940 9 991 10 291 10 2912 2 998 3 4

734 5 017 5 017 5 017325 098 385 3 4 8242 3 3
116950 095 327 201 2 2011 1 200 1 2 2 2 201

246 485 504 504 504220
104 220 229 229 229

160 255 287 298230 298 298110

535 601 625 625 625300
455 473 773 073312 1200

65 75 85 88 88 88
6286 645 15 75 264 7 783 833 428 8 128994 8 14

169155 198190

6 621 6560 785 687 452 515 621 6 8712 3 41 1
565 352 452345 387 1 300 1 1 2 202290

65 784000 820 10 12 134
165 805 062 062 062103 1 1 1

6000 7 571 331 3312 000 2 3 3 331

16587 16 515 8009 14 940 130 1 118 1 118 1 11814
624 624073 358 538 485500 2 2 2 3 3 3 4 1241

571 674 512 572 572 072500 829 1 1 1 2
6790 854 7 7 7735 2 408 2 3 038 128 128 1281

602 6 362456 5 6247 242 828 7 0781 124 1 1 1

165 180 210 218120 142 218 218
690252 379 718 718200 218 718

700 937 5 704 5 5 52 2 3 208 932 9322 440 932
639 372 74 267 7965 724 13 8 712 1 35 418 54 840

444 9 0911401 1 661 1715 2 563 5 566 7 51510

19 726 21 33 169 54 601 56 785 56 785 58 285556
474 807 29 701 31 781 31 510 61525 720 13 14 17 776 32

065 347 987 5 186 186 6 186524 825 3 4 522 2 3
085 135 250025 2 041 2 1231 1 1 1 2 123 2 123

196453 2 2841 100 800 1 330 1 2 2 284 2 284

6025 7 207 7 2072 3 310 929 7 207
396500 7 175 037 11 919 12 3871 8 414 8 12 320 12

3352 2 428 2 428 2 428
-706 157350 77 379-429 -38

043 584 8 881 15 109 18 990 21 139 3954 606 5 6 21

217 722 5 785 6 6 269835 949 2 482 3 4 2331 1
356 565 253 472 4971 249 1 1 2 098 3 3 899 4 4

863507 551 893 2521 119 2 203 2 3 3 134
781



SOU 1995: 85

Ändamål 1991/92anslagsindelningen Utgiftsbelopp,enligt
1973/74 l976f77Rubrik

530tonkonst i.u.Inkomstgarantierfär konstnärer
53i.u.Inkomstgarantier för konstnärer övriga

utlåning 13 113133 23Ersättning författare m.fl. för deras verkav
på musikornrådetErsättning till rättighetshavare

34 694 716Svenska 57Bidrag till riksteatem

39 971Operan 621 77Bidrag till
20 38 400411Bidrag till Dramatiska teatern
17 838 25 055SvenskaBidrag till rikskonserter

äv.Operanvid rikskonserterTäckning vissa kostnaderav
25 213 50 634musikverksamhetBidrag till regional

48 682 87 660regionala teater-musik-och dansinst.Bidrag till lokala och
35 471 58 793Bidrag till lokala regionalaoch teaterinst.

864Bidrag regionala 551 25till lokala musikinst. 12och
skådebanor 660Bidrag till regionala 7101

725 100musikgrupper 1 5Bidrag till fria dans- ochteater-, m.m.

500Bidrag till 1 3 031fria teatergrupper
Bidrag dansgrupper 300till fria

436Bidrag 225till fria musikgrupper 1
Bidrag arrangerande musikföreningar
Övrigt bidrag till 333fria grupper

655 947Musikaliska akademienBidrag till
3 481 3 930biblioteksverksamhetBidrag till regional

konstråd 223 634Statens
029 2132 9Förvärv för byggnaderkonst statens m.m.av
243 530Utställningar nutida svensk konst i utlandetav

Bidrag till Akademien för de fria konsterna
16 826 24 217Riksarkivet landsarkivenoch

984visarkiv 3 189 4Dialekt- ortnamnsarkiven svensktoch samt
987687Svenskt biografiskt lexikon

Statliga samlingar 647 855arkiv: Vissa kostnader för m.m.

9 690 18 097Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader
Kulturmiljövård 728 3003

258 721Uppdragsverksamhet 4 8Riksantikvarieämbetet:
336 500Centrala 49 79Förvaltningskostnader :museer:

5 175 262Statens historiska 11museer
7 155Statens 10 492konstmuseer 1

1549 289Naturhistoriska riksmuseet 13
Falkens etnograjiska 2 130 4824museum -

NordiskaStiftelsen 9 830 93214museet
Skoklosters slott Hallwylska 795ljvrustkammaren, och 3 009 4mus.

6 706Statens sjöhistoriska 4 802museer
450Arkitekturmuseet 290
106Statens 878musiksamlingar 1 3
458Stiftelsen Tekniska 2 441 3museet782



Bilaga 3

ändamålen Budget1991/92motsvarande förnärmast
1988/89 1991/92 1992/93 1993/941979/80 1982/83 1985/86 1994/95

672 905511 888 3 5 5 587898 1 102 1 1 4 420
162 559 259 509 762117 85 1 1 1 1 908

31 070 40 537 44 050 155 78 393 84 294 87 79957 84 304
000 3 00 3 000 3 245 3 375 3 375 3758 3

912 469 155 961 183 805 212 106 202 974 22582 96 654 117 203

563108 468 100 000 136 643 193 511 213 937 251 644 251 310 253
605 58753 424 516 79 897 95 125 145 790 151 016 15065 030

540 066 6932 989 43 459 56 051 48 418 66 71 68 576 753
3 182 558 0 6981 1

500 62073 92 904 113 053 178 227 229 315 229 770 270154 233

339 955138 282 095 221 710 260 982 140 349 362 924 259176 384
86 245256 839 927 172 121 304 258 843 280 937110 141

56 62 69246 790 601 85 417 77 70937 804 403 88
964 976 226 866865 5 53 34
444 28 342 37 53 786 913 138 59 25614 257 22 675 61 57

162 17 500 125 35 600735 220 31 900 308 12 24
685 6 601517 917 879 7900 1 3 8 7001

564 600850 7 155 7 8 73 249 8 8 313 141
6541 380 3 401 3 3 993 8 300 10 490 10 800

498 637 2 017 2 698 2 826 3 4241 258 1 1 3 429
8 872 12 315 17 348 25 272 33 995 35 292 35 057 35 944

871 8521 139 1 748 2 365 3 4 5 172 5 015 5 139
00513 426 15 889 27 818 26 024 26 27 079 35 870 28 038

976 941 092 456 560479 1 1 l 414 1 543 1

969 073 1 198 1 330 1519 1580 580 5801 1 1
608 94 025 122 13935 860 53 568 77 237 873 152 183 194 228

036371 10 686 14 696 18 180 24 26 406 25 860 7457 29
981 692 2 021 2 479 2 833 2 9991 2 764 3 404
870 459 2 641 2 295 2 595 2 391 101 2 542

63035 439 39 050 45 046 67 214 84 93 005 122 061 254129
328 28 580 42 079 100 091 6005 126 38 116 552 82 748 72

16 554 8 582 0 0 0 0 0 1
196 224 369 306 699 414 085124 683 175 431 469 469 057 731524

56 631368 25 46 63 115 69413 931 34 800 183 58 72 222

871 767 860 360584 994 43 74 73 79 86 693 95 76424 33
641 47 747 62 745 77 42621 398 27 38 099 987 95 105801
670 976 16761 781 017 6849 11 13 20 21 208 003 2323

689 006 6550 527 70 74 68622 32 41 310 924 289 05382
667 685734 17 731 566 26 6249 12 14 490 22 24 140 24

496 514 427 51 473 539 218 13 13 22 253 52 578 55 275
262 351 366 609 1611 011 1 1 820 3 4 4 74 922

6 500 619 16 075 9799 922 12 19 489 20 27 25922 323
6 6 540 16487 9 870 713 529 25 26310 13 833 791 29 783



SOU 1995: 85

Ändamål anslagsindelningen 1991/92enligt Utgiftsbelopp,
Rubrik 1973/74 1976/77

de förvaltningskostnader1991/92 centrala föregående beloppUtgifter för utövermuseernas
Centrala Vissa förkostnader utställningar 1 483 2 624museer: m.m.

Skansen 2 397 292Bidrag till 4
734Bidrag till vissa 1 154 1museer :

Stiftelsen Arbetets museum
DansmuseifondenStiftelsen för Dansmuseet 397 712

699StifLDrottningho/ms verksamh. 910teaterm., utom teater
LidingöhemStiftelsen Carl Olga Millesoch 15 25

Stiftelsen Strindbergsmuseet

Stiftelsen Thielska galleriet 8743
FöremålsvårdStiftelsen Kirunai

Bidrag till regionala 2 727 6255museer
Riksutställningar 5 400 3636

kulturföremålInköp vissa 775 60av

kulturområdetForsknings- utvecklingsinsatser inomoch

biograrbyråStatens 096770 1
Filmstöd 2 017 5036
Stöd till fonogram och musikalier 95 115
Presstödsnämnden taltidningsnämndenoch
Driftstöd till dagspressen 89 820 000174

Utvecklingsstöd till dagspressen
Täckande förluster vid statlig kreditgaranti till dagspr.av
Distxibutionsstöd till dagspressen
Stöd till kulturtidskrifter 1 230 2 191
Stöd till radio- och kasetüdningar

StiftelsenBidrag till för nyhetsinf.lättläst och litt.
Litteraturstöd 145 8 445
Kreditgarantier för bokförlag
Stöd till bokhandel
Distributionsstöd till fackbokhandeln m.m.

Lån för investeringari bokhandel m.m.
Talboks-och punktskriftsbibl.: Förvaltningskostrtader
Talboks- och punktskriftsbibl.: Produktionskostnader 4 673 8 131

språknämndenBidrag Svenskatill 120 425m.m.
Kabelnämnden: Förvaltningskostnader

Kabelnämnden: Stöd till lokal programverksamhet
Närradionämnden
Utbyte TV-sändningar Sverigemellan och Finlandav
Dokumentation medieutvecklingen och europeiskt mediesamarbeteav
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Bilaga 3

Budget1991/92ändamålen förmotsvarandenärmast
1994/951993/941991/92 1992/931988/891985/861982/831979/80

45923
828579 129 663 1510 222701230 5699 54

461164460029 23116 82513 33410 901115987015
108 409 93828 669 10126 54303711 043 164 1853 478

000 10 000454 9 000 95 85 000000

5567 8 1286 7324629 451885 2863 451 11
873700386 513 44 4410 4105 3624 2 84221

163068 1 2031 108 1794 1504230200
426412377 39228523470 103

227158 1 1 244748 1 203296 578 1721
5 5 993649 5 401171 12943

268 78 546 81 31369 869 7943 04934 30797122 135 26
355030 32 800 3327 589 32294792 22610 1710 453 16

0 800 100001400

36 80628 363 32 65617 0353 982713

7267832 858688 7 6472 7338 63 110 72 081
500027 129 47164 98 12244 870 751309 35 0603218 440

02711466 12 10 918212 110609468 7 622475 3
2665583 4 2462 978 32 460782758 1371 11

817 700421 699 42.5 410421 431 152421 312311921 312230 573

32 196 18 782 134 396450 2 775690 1211
0 0 10

73 072 73 00079 547 72 66750057 500 5758 O064 000
19 829 50020 365 21 746 1918 340328 10 18698 237

367641 99 73374 349 90 11422 325246 15 2073

168 8 576 13 000634 8894 75
40 807 42 016 41 000406 38 64031 289 3328 28417 351

0 001550 0698
723 459 8 1012 964 5 5268 2 829980 2201 11

4372 383 210 115

16783 6713 164 1 8982 690
53 534886 23 52 916440 22 7719121 11400 163 804

35 698 4 49632 03221 548 34 7159 870 14 715
128930 3 026 3 3 2191791 21093 1555811

3 951 3 558592 2 722943 2

446 642366 10 777 1
950 4113770 3 853 4176 21

26 490 27 352 27 81025 137585 097 6 7671 6
16923 11071145 8 3101
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Utgiftsbelopp,
Rubrik 1973/74 1976/77

ändamål föregåendeVissa inte inordnats i den redovisningen:som
Bidrag till kulturell verksamhet bland bam
Bidrag till internationellt delkulturutbyte

byggnadsåtgärderVissa vid Tekniska t0t.5800museet
Engångsanvisningar ändamåltill olika
Engängsanvisningar ändamåltill olika

Lotterinämnden
Viss film- och videogramproduktion vid museerna
Bidrag till byggnadsarbeten kulturområdetinom 10 000m.m.
Svenska akademien
Anslag årtill organisationstidslcrifter vissa

Nytillkomna 1992/93poster
Information, utveckling för hantverkarem.m.
Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden
Främjande hemslöjden 0741 5441av
Tilläggslån för ombyggnad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 1 623 23111av m.n
Inredning och utrustning kulturändamållokaler förav
Särskilda insatser för upprustning kulturhistoriskt värdefulla miljöerav
Stöd till svensk filmproduktion redovisas Filmstödsom
Stöd till ñlmkulturell verksamhet redovisas Filrnstödsom
Styrelsen för lokalradiotillstånd

Nytillkomna 1993/94poster
Östersjöns författar- och översättarcentrum
Kulturstöd vid ombyggnad B33m.m. se
Kostnader för lönebidragsanställda vissa museer

Nytillkomna 1994/95poster
Sveriges Invandrarinstitut och -museum
Stiftelsen Rooseum
Judiska museet
Bidrag till SDR för produktion påvideogram teckenspråkav
Myndigheter på tv-områdetradio- och

SUMMA snäv definition 444 032 817 717

SUMMA Glittera och H eller motsvarande enl RRV 462 998 812 247
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Bilaga 3

Budget1991/92ändamålen förmotsvarandenärmast
1994/951993/9419921931991/921988/891985/861982/831979/80

7 551
3191
333

3 263
2353

2631
750

866
38 38438 14026762

500500
35187 000500 19 336 268

00010 831 8 671 1000010 200 15
15 70915 537162 14 795336 9936 5228 442 578

160832 000165 128 708 13600011559 00059 99918 926 993

02739 847 11
910

949786 1

5005001 1

31 049 20 242

500
0001
300

17500
46715

4153102 2593 976158 249953 3 584 025 42117119 2 61717831733331377

3991859 40678713386364259199522528311526018 1872731 u.
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Utgiftsbelopp.
Rubrik 1973/74 1976/77

liggerPoster under andra departementsom
Bidrag till studieförbund
Studietörb. exkl. bidrag till kulturverks och folkbtbrb 257 267 459 300
Kultnrverksanmeti studieförbunden 2 452 12 675
Arkivet för ljud och bild:
ALB Förvaltningskostnader

ALB Insamlingsverksamhet m.m.
Utbildning för lcultur- informationsyrkenoch 63 594 91 472
Konstnärligt utvecklingsarbete
Utbildningsradion tidigare TRU 43 378 53 619
Svenska institutet 8 196 15 304

Radioprogramverksamhet för utlandet ll 762 44016
Statens försvarshistoriska 2 654 4 091museer
Krigsarkivet 2 128 3 413
Kungliga husgerådskammaren 883 1 450
Bidrag till allmänna samlingslokaler 6

Bidrag till allmänna samlingslokaler upprustning 812 9 279
Bidrag till allmänna samlingslokaler anordning 432715 13
Lån lill allmänna samlingslokaler
"Landskapsvârd"
"Lulttöroreningspengar"

SUMMA vid definition 393 847 680 475

TOTALSUMMA och vid definitionsnäv 837 879 498 192l

Poster tidigare legat under andra departement inordnats i genealogin eftersomsom som
Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Främjande hemslöjden 074l 5441av
Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 1 623 11 231
Bidrag för konstnärlig bostadsområdenutsmyckning i
Driftsstöd till dagspressen 89 820 174 000

beloppKursiv budgeterats eller erhållits myndighets intemredovisningtext avser som ur
Avser utvecklas ytterligare i tabell iposter tabellbilagansom annan
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3Bilaga

1991/92ändamålen förmotsvarandenärmast
1993/941992/931991/921988/891985/861982/831979/80

119600011130001182000
127987814 138016687665 798

107 546490368 977306320
36417

2381513 622248797 11547 656 203
749446397497436

002692 171351321 780237235187 691163 589609143
107085 152116 0756457

5601122 49783682
64 5349946163 11647 45738 8633033525 993

652503 654467143 104 6134 17427 67044021
35 39124 291936508 2313 697 17697138 138

700549 15117929 555 1114399 1430595
10 9041116096646416462236182411
70 80196 12494 49137026

186020 1023122523
58 65523 26634 841

740918 9578 954
60085 000

250 O0250250 000000

19124550013852057193 23501514388 4701205124 11039 616

065 557977 543 6641218 5303 5589 4132505988 297 3949 22 416

Kulturdepartementetligger underde numera
5008
1629336936 5228 442 578

170 00000000 16511559 99959 99318 926
000600010 200 15
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Statsanslag till kulturverksamhet budgetårvissam. m.
Ändamål enligt anslagsindelningen 1991/92 Utgiftsbelopp,

Rubrik 1973/74 1976/77
Statens kulturråd 8 608 25 553
Bidrag till utvecklingsverks. inom kulturområdet 62 624 120 775m.m. :
Till kulturråds dispositionstatens 54610

Centrala amatörorganisationer 5103 6 389
Centrumbildningar 3 041 5 943

F olkparkemas centralorg. för central service 5 015m.m
Folkets husföreningamas riksorg. för konstutst. 2 229mm.
Bygdegårdarnas riksförbund kulturverksamhetför
Våra gårdar för kulturverksamhet
Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum

Baltiska institutet
Immigrantinstitutet för dokumentationsverks.arkiv- och
Svenska pennklubben för gäststipendium till flyktingförf
Organisationer bild-inom och formkonstområdet 9694 25812m.m.
Zornsamlingamaförfastighetsunderhåll

Drottningholms för färeställningsverks.teatermuseum 6702 5663
Vadstena akademien för kurs- föreställningsverks.och 198-
Dansens Hus
Marionetteatern för verksamheten
Kultur arbetsliveti

Bidrag folkbibliotektill 19 273 31639
Till kulturrådets disp. för internationellt kulturutbyte 0 0

Till Stiftelsen Svenska disp.institutets 0 0
Svenskaföreningen Norden 6234 8854
Svenskhemmet Voksenåsen A/S 6811 9492
Svensk-norska samarbetsfonden stipendierför 297 279
Hanaholmens kulturcentrum Sverigeför Finlandoch 0 0
Bidrag till länsbildningsförbund 6711 5 293m.
Till dispositionregeringens och övrigt 69220 10622
Bidrag till samisk kultur

Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer
Bidrag till konstnärer 43 500 71 615
Bidrag till konstnärer bildkonst 97420 0
Bidrag till konstnärer författare 3 931 9682
Bidrag till konstnärer dramatiker 2 299 7153
Bidrag till konstnärer musik inkl särskilda insatser 2 012
Bidrag till konstnärer dansmusik filmteater
Bidrag till konstnärer internationellt kulturutbyte
Bidrag till konstnärer övrigt 14 284 64 932
Inkomstgarantier för konstnärer 9 963 11 527m.m.
Inkomstgarantier för bildkonstkonstnärer 6304u.
Inkomstgarantier för konstnärer författare 3 448u.
Inkomstgarantier för konstnärer film i.u. 1 281scen,
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Bilaga 3

års penningvärde19941994/95.1973/74 -
Budgetårs penningvärde19941991/92,ändamål förmotsvarandenärmast

1994/951993/941992/931991/921988/891985/861982/831979/80
383 27 3092526 961553219 23258332630 77735 314

672153 438 124199 952769113473114 116115030112124 369
24 20925 03850019797 19 404259 332404396 94

5 5071 9436 1956 094477 441186 446 5940
10 291684 513107593 105866529361217474

125 5 017365 5527855 2514716 325 56 572
201249 2354 2866 315 22236 1939685 122

515 504539346 531356
229245 234146 241
298304319359 314372327311
625638668658752485
073506 790 1498439323

88909493105105
7 793 8 1281616 49822835212567 920121388014

212208238251

66 764 8717 080855 94044644 343434104
202446 483 211795 422625 1704820

017 12 1347 293 115 470
062136 085 I1881 1166 232

3 3316 770 3 4032838813232 23

118196 1428895 1 I 125 873 21 0117193323341
702 4 124875 33569 813333 81123242404
606 072681 21654 1166 1166 11 08911 413

77 128622 28277 499272916 509 44904 44
7 0786 9756735 8035253353 2546 2177 23

218223233230253267290339
718768 734755533407445565

6 060 5 93263436512 241747 4513 46 5897
796536 18341679501252 -1368 12687 221111313
5152879 10960090 7604 632 77239133 960
2855858 01160 72259 7376474634 83827540
615191 32984 323332 495999931 2423510703 2772

6 186546 5 298456 55707768 954 45 463 668
169 123270 22233 2758 21215 1 834897 22

2 2842 3332 4422 403043150 2633 213 109
363 7 20777 7077 581655273 43
586 38712255 12040 13596 1311 30317917 114 240

428596 480 22555 22
168 -39-772533715 124-1 213

39559621 2120 307530490 161210 6412961013 020
6 26963686 186166552444 012186 3 9805

497169 569 4559 44950 3769 529 22531 23
3 1343 3223 094574 2 411396 I125 111 434

791



1995: 85SOU

Ändamål enligt anslagsindelningen 1991/92 Utgiftsbelopp,
Rubrik 1973/74 1976/77

lnkornstgarantier för konstnärer tonkonst 9701u.
Inkomstgarantier för konstnärer övriga 197u.
Ersättning utlåningförfattare mil. för deras verk 64 933 85785av
Ersättning på musikområdettill rättighetshavare
Bidrag till Svenska riksteatem 171 536 395214

Bidrag till Operan 195 896 289 636
Bidrag till Dramatiska 100 917 643teatern 142

SvenskaBidrag till rikskonserter 88 196 93 071
Täckning vissa kostnader äv.Operanvid rikskonserterav

Bidrag till regional musikverksamhet 124 659 188 088

Bidrag till lokala och regionala teater-musik-och dansinst. 240 696 325 627
Bidrag till lokala regionalaoch teaterinst. 175 378 396218
Bidrag till lokala och regionala musikinst. 62 055 96 076
Bidrag till regionala skådebanor 263 6 3523

Bidrag till fria dans- och musikgrupper 8 529teater-, 18 945m.m.
Bidrag lill fria 7 416 259teatergrupper 11
Bidrag till dansgrupperfria 0 1 114
Bidrag till fria musikgrupper 1 112 5 334
Bidrag arrangerande musikföreningar
Övrigt bidrag till fria 2371grupper
Bidrag Musikaliskatill akademien 3 238 3 518
Bidrag till regional biblioteksverksamhet 17 211 59914
Statens konstråd 1 103 2 355
Förvärv konst för byggnader 10 032statens 34 223av m.m.
Utställningar nutida svensk konst i utlandet 1 201 969lav

Bidrag till Akademien för de fria konstema 0 0
Riksarkivet och landsarkiven 83 192 89 958
Dialekt- och ortnamnsarkiven svenskt visarkiv 15samt 767 18 514
Svenskt biografiskt lexikon 3 397 3 666
Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar 3 199 3 176m.m.
Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader 47 910 22467
Kulturmiljövård 3 599 12 258
Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet 21 053 32 396
Centrala Förvaltningskostnader 243 930 295 315museer: :
Statens historiska 58625 41 834museer

Statens konstmuseer 51 875 63 725
Naturhistoriska riksmuseet 45 863927 48
Falkens etnografiska 53110 16 649museum -
Stiftelsen Nordiska 602 46748 55museet
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska 14 877 17 812mus.
Statens sjöhistoriska 74223 24 911museer
Arkitekturmuseet 1 434 6721
Statens musiksamlingar 2859 53811
Stiftelsen Tekniska 06912museet 84512792



Bilaga 3

Budgetårs1994ändamål 1991/92, penningvärdeförmotsvarandenärmast
1993/94 1994/951991/92 19921931985/86 1988/891982/831979/80

5 245 5 537 5 587655 4 018538 250 2 442 222
614 908262 787 378 1 1 800 1173 1331

90 138 89 695380 85 84 304192 80 76787 825 82 765 71
448 3753 550 3 609 3 3849 4 219334 416

207 358 225201 094 226 811 203189 850 219 335197 341234 367

563738 253234 061 269 090 256220 839 272 143204 173306 606
898 154 278 150137 400 155 030129 127 134 453151013 133 766

69 753799 993 70 05768 092 72 75731 90 58893 250 88
713705 14 475 1

031 245 213 234 733 270251 032 249 233189 685 182 713206 784

259030 371 041 374 217 370 763 384358 322 367359 538390 881
276 005061 268 378 788 287226 229 379 242303243 819

387760 97 035 79477 87 91 339106 860 95 532 91
658 7350 230135 9 4925 1010

256205 58 372 59984 58 845 6645 806 52300 45 82540

261455 053 38 389 3126 27 34071 831 3423 001
5267 128 8 888097 5 182 8544 3 0982 3

764691 275 705 7813 180 11 880010 883 14
616 217 11 0336 5 905 5 9 081 11901 9443

3 4982 952 3 022 3 429059 2 646 2 83733 556
35193 37 739 35 814 944541 37144 28 037 3525 078 25

5308 531 5 123 139444 5 5569 3 822 53 220 3
64528 451 28 956 36 28 038959 36 599951 32 441 4437

560593 1 512 1 576 1521 1 536 1354 1 993 11

690 614 580870 1 662 l 1 1191 936 12 739 2 1
470133 735 149 570 155 194 228125 428 132 231101 365 109 371

74526 297 28 237 26 419 2923 25 56720 836 21 818 751
3 099 3 207 2 824 3 4043 4863 455 3 2662 773

10839 2 557 770268 3 228 2286 5 021 45

124 697 254526 92 591 99 453 129729 72 802 94100 79175
600632 84 535 7259 178 109 506 12478 46 19014 490 255

1793 52246 17
479 188 731453 035 461 382 524702 362 619 431 324352 441 357

67 59 96256 64 61 958 72 222949 49137 787 52 944 243

862 565 7649569 406 105 808 84 8869 70 903 148 80491
42668 647 97 870 10556 61 67 83 39460 486 435 575 149
684678 500600 22 23 23827 588 23 21 90027 591 23 22

162 76617 691 75 05365 66 764 71 71 299 8264 135 348
26 624936 25 09725 814326 25 24 81927 999 23 418 24

5656 315 945 53 714 55 27526 056 555 54027 21 841 31
1615 7713 777 929 028858 577 2 4 4 42 2 941

607 805 27 259374 258 21 322 22 433 2218 20 20 394 22
675 26 263066 15 17353 15 952 15 134 348 2918 337 13 793
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Ändamål 1991/92 Utgiftsbelopp,enligt anslagsindelningen
1973/74 1976/77Rubrik

föregåendefärvaltningskøstnader beloppde centrala991/92 förUtgifter 1 utövermuseernas
332 9 747utställningar 7Centrala Vissa kostnader för m.m.museer:

11 851 15 943SkansenBidrag till
5 706 4416Bidrag till vissa museer :

ArbetetsStiftelsen museum
963 645DansmuseifondenStiftelsen för Dansmuseet 1 2
4563 380StiftDrottningholms verksam/t. 3utom teaterteaterm.,

Lidingöhem 74Carl Olga Milles 93Stiftelsen och
StrindbergsmuseetStiftelsen

galleriet 213 323Stiftelsen Thielska
FäremålsvârdStiftelsen i Kiruna

13 483 20 895Bidrag till regionala museer
26 699 23 636Riksutställningar

kulturföremål 3 832 223Inköp vissaav
kulturområdetinomForsknings- och utvecklingsinsatser

biograibyrå 3 807 4 071Statens
9 973 24 156Filmstöd

470 427Stöd fonogram och musikaliertill
0 0Presstödsnämnden taltidningsnämndenoch

444 093 646 351Driftstöd till dagspressen

Utvecklingsstöd till dagspressen
statlig kreditgaranti till dagspr.Täckande förluster vidav

Distributionsstöd till dagspressen
081 8 139Stöd 6till kulturtidskrifter

Stöd kasettidningartill radio- och

Stiftelsen nyhetsinf. litt.Bidrag till för lättläst och
717 31 370Litteraturstöd

Kreditgarantier för bokförlag
Stöd till bokhandel
Distributionsstöd till fackbokhandeln m.m.

Län för investeringar i bokhandel m.m.
Talboks-och punktskriftsbibl.: Förvaltningskosmader

23 104 30 204punktskriftsbibl.: ProduktionskostnaderTalboks- och
språknämnden 593Bidrag Svenska 1 579till m.m.

FörvaltningskostnaderKabelnämnden:

StödKabelnämnden: till lokal programverksamhet
Närradionämnden

TV-sändningar Sverige FinlandUtbyte mellan ochav
Dokumentation medieutvecklingen och europeiskt mediesamarbeteav
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Bilaga 3

ändamålnärmast 1991/92, 1994 årsmotsvarande för penningvärde Budget
1979/80 1982/83 1985/86 1988/89 1991/92 199293 1993/94 1994/95

25 666
28313 10 678 9 214 14 376 10 572 16 659 13 105

19 829 23 680 17 618 18 752 18 408 31258 45 563 46 116
9 831 8 545 17 847 22 554 29 040 30 657 110 750 101 938

8 081 7 624032 9 249 9 9 194 10 000

963 046 6972 439 7 0582 3 3 7 7 719832 8 128
591 593 7964 4 298 4 4 799 8264 4 4 802 8734
565 470 815 117 1681 1 1851 1 188 1 203
198 378210 401 412 419 426421

6042 038 934 052 267 2861 1 2541 1 1 244
460 5 0864 5 485 5 518 5 993

62 569 55 067 44655 60 542 441 8476 764 80 242 81 313
29 33 913547 28 755 31 353 30 184 34 251 33 508 35533

286 107 80

1 152 600 18 6375 30 329 33 361 36 806

882 3505 6 11 859 9102 8 411 8 375 006 7267 7
52 124 65 966 663 6356 103 70 842 104 823 132 267 500122

1343 7081 12318 12955 12100 12 261 12 287 91810
3 875 3 589 2 880 3 460 3 258 3 831 4 338 5 266

759 636651 857 504 926 439 371 471 708 450 935 435 014 700410

23 868 20 121 3 903 37 631 34428 19 188 1
1

70 020 63 456 62 909 62 909 87 029 705 74 65077 73 000
23 283 19 045 462 25 79216 22 281 23 254 20 257 50019

627 24 31 3976 577 81 343 96 925 101 887 367114

8 289 8 352 8 734 8 761 13 000
49 046 57 748 50 568 46 980 42 275 43 636 42 923 41 000

9731 218
3 395 0434 3 3 979 3665 243 1206 5 577 8 101

348 35116 3 2 666

5 492 5 114 2 669 4 016 1794
10 753 18 623 18 424 23 120 25 039 25 419 54 059 53 534
27 899 30 044 34 825 48 821 35 045 38 173 4 593

2 292 2 232 2 513 2 519 3 206 3 236 3196 3 219
1 524 3 645 2 978 4 225 3 635

0931 1 494 1 546 656
l 901 3 896 4 215 5 293 4 202

3 236 9 854 9 517 27 501 28 327 27 943 27 810
1253 9542 11 310 16310
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Utgiftsbelopp,
1976/771973/74Rubrik

föregåendeändamål redovisningen:linte inordnats denVissa som
bland barntill kulturell verksamhetBidrag

delkulturutbyteBidrag till internationellt
tot.5800byggnadsâtgärder TekniskavidVissa museet

ändamålEngångsanvisningar olikatill
ändamålEngångsanvisningar till olika

Liotterinämnden
videogramproduktion vidViss ñlm- och museerna

kulturområdet 49 443inombyggnadsarbetenBidrag till m.m.
Svenska akademien

årvissaAnslag till organisationstidslcrifter

1992/93Nytillkomna poster
utveckling for hantverkareInformation, m.m.

Stöd icke-statliga kulturlokalertill
bostadsområdenutsmyckning iBidrag för konstnärlig

7355 310 5Främjande hemslöjdenav
025 41 7198värdefull bebyggelseTilläggslân kulturhistorisktför ombyggnad m.nav

kulturändamålförutrustning lokalerInredning och av
miljöerupprustning kulturhistoriskt värdefullaSärskilda insatser för av

Filmstödfilmproduktion redovisasStöd svensktill som
redovisas FilmstödStöd verksamhettill ñlmkulturell som

lokalradiotillståndStyrelsen för

1993/94Nytillkomna poster
Östersjöns författar- och översättarcentmm

B33ombyggnadKulturstöd vid m.m. se
lönebidragsaxiställda vissaKostnader för museer

1994/95Nytillkomna poster
ochSveriges Invandrarinstitut -museum

Stiftelsen Rooseum
Judiska museet

teckenspråkpåSDR produktion videogramBidrag till för av
på tv-områdetMyndigheter radio- och

5402 195 406 3 037SUMMA definitionsnäv

289 2212 178 3 017G RRVSUMMA och H eller motsvarande enllittera
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1994 års penningvärde Budget
1979/80 1982/83 1985/86 1988/89 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95

21 344
3 728

941
6 662

2285

2 041
1 212

2 448
010 871176 77 62 035

535 511
9 300 20 26677 753 35 000

14 345 16 411 11 582 8 858 10 000
287 8 6327 7 977 504 10 0247 15 821 87315 15 709

53 498 122 489 96 969 161729 180 520 137 631 139 787 160 000

42 610 11 265
973

840 1 991

1 532 5001

31 720 20 242

500
1 000

300
17500

46715

3 893 298 6403 752 3 421631 3 681740 3 921 150 4 251822 4 242 802 2594 249

4313585 3823605 3640965 3645234 3704896 4268612 4155730 u.
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Utgiftsbelopp,
1976/771973/74Rubrik

under andra departementliggerPoster som
studieförbundtillBidrag

143271 993 1 7061folkbförbkulturverks ochbidrag tillStudieförb. exkl.
08312 123 47studieförbundeniKulturverksamhet

ljud och bild:Arkivet för
FörvaltningskostnaderALB

InsamlingsverksamhetALB m.m.
787314 425 339informationsyrkenochUtbildning för kultur-

utvecklingsarbeteKonstnärligt
199 176214 472TRUtidigareUtbildningsradion

84940 56523Svenska institutet

06958 154 61utlandetRadioprogramverksamhet rör
19713 122 15försvarshistoriskaStatens museer
6781210 521Krigsarkivet
3864 366 5husgerädskammarenKungliga

30samlingslokalertill allmännaBidrag

468015 344upprustningsamlingslokalertill allmännaBidrag
895493 535anordningsamlingslokalerBidrag till allmänna

samlingslokalerLån till allmänna
"Landskapsvård"
"Lutttöroreningspengar"

527 7331 947 278 2vid definitionSUMMA

2734 142 684 5 565definitionoch vidTOTALSUMMA snäv

eftersomi genealogininordnatsdepartementunder andratidigare legatPoster somsom
kulturlokalericke-statligaStöd till

hemslöjdenFrämjande av
värdefull bebyggelseTilläggslån kulturhistoriskttill

bostadsområdeniutsmyckningkonstnärligBidrag för
Driftsstöd till dagspressen

myndighets internredovisningerhållitsbudgeterats ellerbeloppKursiv text ursomavser
tabellbilagantabell iytterligare iutvecklasAvser poster annansom
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1994 års penningvärde Budget
1979/80 1982/83 1985/86 1988/89 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95

1293183 1 190164 1221832
1 882 007 1402 699 3151 788 388 2391

56 712 149 797 157 561 151 247
17 739

17 534 32511 10 985 81915 14 903 16 294

890 803 558 488 801
405 939 334 004 303 341 330 824 352 048 376 075 174 695

10 751 17 587 22 547 15 433
234152 250 105 2 521

73 474 72 079 62 809 74166 69 053 29266 65 928

60 604 56 495 55 231 60 619 47267 47 588 67 070
23 004 27 966 22 137 24 622 26 187 25 975 36 155
14 300 18 668 14 777 13 438 12 901 12 350 03916

8156 7 387 4707 9 023 10 573 11 934 11 140
37 085 103 379 102 788 72 330

65 650 63 334 165 150
98 485 47 503 94 797

18 282 30 638 13 698
0327 9 409

273 516 267 332 255 400

2 938 676 2 460 534 2 244 008 2129 695 2 250 699 2140140 1953 761

6 831973 6101286 5 665 639 8114355 6171849 3919626 6196 563
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Principer för utbildningskodning hos SCB

fortfarande gåralla individer efter utbildning, de iSCB kodar även som
avslutadeUtbildningen kodas efter den utbildningen medskolan. senast

på-utbildning. kodar dokumenteratför eftergymnasial Därundantag man en
Såutbildning den behöver avslutad.börjad eftergymnasial kanutan att vara

årgymnasiet efter samhällsvetenskaplig linjeslutat tret.ex. en person som
ellernyligen börjat läsa filosofi och klarat kursoch tentamen,som en men

eftergymnasialteller linje, bli kodadfortfarande inte fullföljt kurs som
emellertid fallet befinner sig i dennautbildad. blir baraDet ut-om personer

på fyraåriggymnasietintervjutillfället. En slutatbildning vid person som
också eftersom utbild-eftergymnasialt utbildad dennateknisk linje kodas som

treåriga.ning längre denär än gängse
långpå eftergymnasial utbildningskiljer i kodningen kort och och deMan

specialfallen in i den korta efter-tillhör de olika räknasnämnts ovansom som
dågymnasiala utbildningskategorin till den tidpunkt de avslutat minst tre-en

då erhåller långårig eftergyrrma-eftergymnasial utbildning. Först kodenman
utbildning.sial

åldersgrup-låtitKulturutredningen och omfattaranalyserI göra somsom
år alltså individer alla utbildningko-16-24 kan det förekomma med trepen

l6-18-åring förgymnasialt utbildade efter-allra flesta kodasderna. De som
efter grundskolan eller fortfarandede antingen verkligen slutat skolansom

går på 19-åring gymnasieutbildad medangymnasiet. i regel 20-24-En är en
åring bli kodad eftergymnasialt utbildad eftersom utbildningen intekan som

påbörjadavslutad bara dokumenterat med ellerbehöver tentamenutanvara
kod underkodad kortavslutad I regel dock med dennakurs. är somen person

eftergymnasialt utbildad.
ingårkulturaktivitetspoäng totalt 920vår specialanalys med 1I personer

dennaår. inom desto16-24 äldre individernaJu ärär störreär gruppsom
gymnasieutbildning eller de hunnitha avslutatmöjligheten de kan attatt en

alltsåbetyder den förgyrrmasialtpåbörja postgymnasiala studier. Det ut-att
åldersgruppen antagligen väsentligt den efter-bildade delen änär yngreav

förhållande kan givetvis ha inverkatgymnasialt utbildade delen. Detta
på samtidigföljande sida hypotetisktabellenkulturvanorna. I ges en

åldrar för illustrera för-enskilda och utbildningfördelning olika attav
åldersgrupper naturligtvis liknande sambandhållandet. förekommerI högre

ålder betydligt mindre utsträckning.utbildning, imellan och men
utvärderingsrapporten, i kapitel 3idel analyserI t.ex.presenterassomen

efter socio-ekonomiskbefolkningenklassificeringoch 5 används aven
815
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Den baserar sig SCB:s SEI-kod den socio-ekonorniska indel-status.
tjänsteställning.ningen efter Observera SCB vid denna klassiñcieringatt tar

till formella utbildningskrav nivåerhänsyn de ställs olika inom varjesom
yrke. det skälet föreligger korrelationAv mellan kodningen utbildning,en
yrke och SEI.

Hypotetisk fördelning olika åldrar på utbildningsnivå för illustreraattav
åldersgruppinomvariationen en

Förgymnasialt Gymnasialt Eftergymnasialt
Ålder utbildad utbildad utbildad

år16 200
år 20017
år 125 7518
år19 75 100 25
år20 50 125 25
år 25 125 5021
år22 25 125 50
år 25 125 5023
år 25 125 5024

750 800 250Totalt

816
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sammanslagningar för tabellPrinciper bakom

kulturutgiftermed skattade24.5.3a

frånsammanslagningar och skattningar24.5.3a skapadTabell är ettgenom
således från någon särskild under-olika källor. inte hämtadantal Den ärstort

på bedömning gjortsVarje enskild grundar sigsökning. post en som av
gåttsekretariat. Nedan beskrivs hur vi tillKulturutredningens väga.

utgifterPrivata

på specialbearbet-ekonomi baseras huvudsakligenUppgifterna privat enom
Hushållsbudgetundersökningar 1988 och 1992. Vi har1985,ning SCB:sav

innehåller skattningar defrån särskilda beräkningarSCB beställt som av
privathushållen tillsammans. baserar sigutgifterna för Dessatotala upp-

genomsnittshushållens respektiveförbrukning i kronor medgifter postom
bostadsräkningen för beräkna totalvärdenhushållsvägning enligt Folk- och att

uppgifterprivathushållen. delvisNationalräkenskapemaför somger samma
kulturområdet alla slags nöjenHushållsbudgetundersökningama, ärmen

utgå frånVi har det skälet valttillsammanslagna attpost.gemensam aven
Hushållsbudgetundersökningen.

hushållsbudgetundersökningen har tagits med:Följande poster ur

HUSHÅLLSTJ ÄN FöreningsavgifterSTER -
HUSGERÅDMÖBLER TavlorOCH -

OCH KULTURFRITID -
SamtligaRadio och posterrv

hobby MusikinstrumentLek, sport,
Grammofonskivor
CD-skivor
Kassetter

och hyrdaVideoband, köpta

kikareKameror,optikUr,
Fototj änster
Fotomaterial

817
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Underhållning Bio
Teater
Opera, konsert
Scenframträdanden, dans
Museer, utställningar

Böcker, tele Undervisning
ochDags- kvällstidningar

Övriga tidningar
Övriga trycksaker
Teleavgifter, tv-licens

Vissa modifieringar har dock gjorts i de ursprungliga tabellerna. Posten
teleavgiften tv-licens föråldrad.har vi bedömt hänförDen sig till densom

dåtid Televerket skötte uppbörden tv-avgiften. Den har därför medersattsav
fråntv-licenser Nationalräkenskaperna. ingårI den ocksåposten posten

avgifter för betal-tv och kabel-tv-anslutning m.m.
Hushållsbudgetundersökningens Undervisning uppdelad tvåiärpost

Hushållsbudgetundersökningens bibehållitsbelopp harposter. postenmen
frånkommunal musikskola" har hämtats in Nationalräkenskaperna och en

annan undervisning" beräknats fram. Denna har i jämfö-nettopost restpost
likställtsrelser med det offentligas utgifter för folkbildningen.

En ytterligare förändring gjorts "Scenframträdandenär ochatt postensom
dans, mycket fördelatshar lika kategorierna "teater ochstor post,en
"opera, konsert. Den kulturpolitiska indelningen institutionskultur skiljerav

konsertverksamhet och samlar ofta och dans inomteateropera men samma
rubricering. någonFör kunna skapa slags jämförbarhet mellan privata ochatt
offentliga kostnader för respektive konsertverksamhet har vi valtteater att

denna i och för sig godtyckliga uppdelning. fördelninggöra Annan postenav
hade kunnat diskuteras, i avsaknad kunskap dess inne-närmaremen av om
håll fördelninghar vi valt med lika andelar.en

övrigt-postDen förekommer i tabellen med skattade kulturutgiftersom
innehåller för privatekonomin Föreningsavgifter, Musikinstrumentposterna
och Fotoutrustning.

Ett problem de totala beloppen för fritid och kultur inteär stämmeratt
riktigt jämför Nationalräkenskaperna Hushållsbudget-ochöverens om man
undersökningama. I tabellen nedan har vi ställt jämförelser för olikatreupp
år också våraoch det belopp modifieringar och avgränsningarsummerat som

ovanståendeenligt ger.
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1985 1988 1992

miljarderUtgifter i kronor
för fritid och kultur enligt:

Nationalräkenskaper 42 285 04657 70 732
Hushållsbudget 88257 76 909 110 613
Vår avgränsning 21 083 27 819 38 104

privata kulturutgifterav

38 miljarderBeloppet kronor det i huvudbetänkandetär använts ävensom
SOU 1995:84: Kulturpolitikens inriktning. Det betyder ungefär hälftenatt av

gåralla kostnader för fritid och kultur till kultur tämligen vid definitionom en
används.

utgifterKommunala

från från1983 har hämtats sammanställningenData Kommunernas kultur-
frånkostnader kulturrådI 983 SCB och Statens i samverkan. För 1992 har vi

pågrundat beräkningarna SCB 1993: Kommunala kulturutgijfter samt
landstingskommunala kulturutgzjfter 1992. Ku 15 SM 9301.

Vi har kommunernas uppgifter kostnader föranvänt oss av egna om
musikskola, folkbibliotek och bidrag till studieförbunden. Ett problem med
den officiella statistiken emellertid endast dessa särredovisas. Detär att poster

tvåtill övrigt ileder mycket sammanställningama därstora poster man
påskiljer kostnader för övrig kulturverksamhet i kommunal regi respektive

övrigt stöd till kulturverksamhet. Vi medvetna kommunerna stöderär attom
och musiklivet och lämnar stöd till museiverksamhet, Folkets Hus,teater-

ocksåkulturhus och konsthallar. Man bidrag till föreningslivet. Storlekenger
på dessa bidrag kan inte urskiljas i den offentliga statistiken, de inklu-är
derade i övrigt-postema tillsammans omfattar kommunernas40 %som ca av
sammanlagda kostnader för kultur. syfte reduceraI denna har viatt stora post

genomförtdärför vissa kompletterande räkneoperationer.
utgått från kommunernas uppgifter nettokostnader förVi har olikaom

kulturändamål. Den kommunala kapitalbudgeten har inkluderats del-som en
kostnaderna för bibliotekssystemet eftersom huvudsakligen inklu-i därpost
inköp böcker till bibliotek.deras av

uppgifterbelopp har därefter reducerats med kommunernas stödDetta om
Från ocksåstudieförbund och musikskola. totalsumman hartill bibliotek,

påsig uppgifterdragits belopp baserar kommunala bidrag redo-som om som
musei- och musikinstitutioner, inklusive länsmusiken,visats teater-,av om

erhållna frånbidrag kommunerna.
genomförts syfteBeräkningar har i kunna reducera den mycketatt stora

"övrigt" förekommer i den kommunala kulturutgiftsredovisningen.post som 819
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De beräkningar baserar sig invånarekulturkostnader och länsom per
grundar sig de uppgifter anges den officiella statistiken.som

Landstingets utgifter

från ocksåOvan nämnda SM SCB uppgifter landstingens kultur-ger om
utgifter. Vi har valt använda de uppgifter kostnader för musikatt teater,om

landstingenoch själva lämnat. inteDessa alltid exaktär överens-museer som
frånstämmande med rapporteringen institutionerna själva kanske beroende

bokföringsår såledesVi har prioriterat den offentliga statistiken då denm.m.
har kunnat erbjuda underlag.ett

Från landstingens kostnader för kultur har stödet till ungdomsorganisa-
årtioner m.fl. organisationer exkluderats. Tidigare ingick i kulturbudgeten

Ävenockså stödet till folkhögskoloma. fråndet har tagits bort totalbeloppen.
kulturområdetkapitalbudgetDen landstingen har inklude-som uppger

under bild och fonn" eftersom del beloppet används förrats storen av.
konstnärlig utsmyckning.

från på frånData 1983 baserar sig sammanställning Landstings-en
förbundet landstingens kulturutgifter I 982-84.

utgifterStatens

Våra beräkningar de statliga kulturutgiftema baserar sig väsentligen denav
kulturgenealogiska analysen beskrivs i bilaganärmaresom

ingårI vissa beräkningar den del det statliga anslaget till folkbildningav
fördelats till studieförbunden.som

Anslagen till bibliotek och litteraturstödet har slagits i redovis-samman
för jämförelse de privata utgifternaningen med möjlig.göraatt en

Övrigt
också kulturutgifter via formförekommer privata näringslivet iDet av spons-

ring företagsköp biljetter eller prenumerationer.eller Dessat.ex. som av me-
ingår förekommer offentliga kulturutgifter viadel inte här. Det arbets-även

inte inkluderade.marknadssektom heller ärsom

e á:ä Oz
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SocialdepartementetStatsrådsberedningen
Vårdens svåra val.arbetsprogram 1995-96. 68IT-kommissionens

Prioriteringsutredningen. 5slutbetänkandeav
Justitiedepartementet Könshandeln. 15

Socialt arbete prostitutionen i Sverige. 168 motoch bodelning.Pensionsrättigheter
prostitution.Homosexuell 17konsumemregler. 11Nya

Underhållsbidrag och bidragsförskott,verksamhetsfömyelseinom rättsväsendet.ochIT
Del och Del B. 26Asamverkansformer. 32tillFörslag nya
Avgifter handikappområdet.35inomskadavid personskada.33Ersättning för ideell

kunskapsutveckling yrkes-ochKompetensBeskatming. 43RedovisningSambandet om-- arbetsfält inom socialtjänsten.58roller ochorganisation. 44Aktiebolagets
samhällsekonomiOhälsoförsäkring ochTvångsmedelenligt 27 och 28 kap. RB

finansieringolika aspekterpå modeller,polislagen. 47samt -
59och incitament.stöldgods 52Godtrosförvärv av

60Kvinnofrid. Del A+B.Näringslivets tvistlösning. 65
övervakningskamerorvidPolisensanvändningav Kommunikationsdepartementet66fönmdersökning.

integrerad tågtrafik påSamordnadochoch umgänge.79Vårdnad, boende
Mälardalsregionen. 25Arlandabananoch iandra bestämmelserrättshjälpslagochNy om

Älvsäkerhet. 40rättsligt bistånd. 81
Gotlandstrañk.Framtidsanpassad 42

Utrikesdepartementet EG-anpassadekörkortsregler. 48
Klimatförändringar i trañkpolitiken. 64internationella sanktionerLagen vissaom

kommunikationer för alla 70Allmänna28översyn.en -- Finansieringslösningarför Göteborgs-ochregeringskonferensRöster EU:som
Dennisöverrenskommelsema.82organisationsföreträdare,debattörerhearing med-

och forskare. 77
FinansdepartementetEU regeringskonferensen1996om

miljö- och hälsorisker. 3Grön dieselinstitutionemas rapporter --
Ijmgtidsutredningen 1995. 4övriga medlemsländer.80synpunkter i-

9Fullt ekonomiskt arbetsgivaransvar.EU-kandidater länder kan bli EU:s12 som- Översyn skattebrottslagen.10medlemmar. 83 avnya
förMervärdesskatt Nya tidpunkter-Försvarsdepartementet redovisning och betalning. 12

samladredovisning. 36Förmåner och sanktionerframtid. 6 enMuskövan/ets -
utgifter. 49inkomster ochPrognoseröver statensekonomi. 13FörsvarsmaktensAnalys av

Förmåner och sanktionersamhälle. 19säkrareEtt
för administration. 56utgifterSverige. 20Utan stannar -Översyn stiftelser ideellaskattereglemaför och21påStaden avutan vatten.vatten

föreningar. 63slår jordbruk i Skåne.22Radioaktiva ämnen ut
67Naturgrusskatt,elektronikkomponenter. 23Brist m.m.

Betaltjänster. 69Gasmoln lamslår Uppsala. 24
Lägenhetsdata.74bruk försvaretsCivilt resurserav -

helikoptrar. 29regelverken, erfarenheter,
Utbildningsdepartementeträttsliga regleringen. 53Samverkanför fred. Den

Kvalificerad eftergymnasialYrkeshögskolaninternationell katastrof- ochSvenskainsatserför -
yrkesutbildning. 38Kartläggning, analys och förslag. 72flyktinghjälp.

behörighet för högskolestudier. 41Allmän
internationellt tlygsäkerhets-Förslag ettom

universitet i Norrköping-Linköping. 57
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Behörighet och Urval. Förslag till förreglernya
antagningtill Universitet och högskolor. 71

aktiebolag förEtt service till universitet och
högskolor 73m.m.

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsföretag möjlighetEn för arbetslösa.2ny-
Obligatoriska arbetsplatskontakterför arbetslösa. 7
Kompetensför strukturomvandling. 34

reflectionsSome SwedishLabour Marketon
Policy. 39
Några utländska forskares svensksyn
arbetsmarknadspolitik. 39
Effektivare styrning och rättssäkerhet
i asylprocessen.46
Ett samlat verksamhetsansvarför asylärenden.55
Svenskflyktingpolitik i globalt perspektiv. 75
Arbete till invandrare.76

Kulturdepartementet
offentligKonst i miljö. 18

Várt dagliga blad Pstödtill svenskdagspress.37-
Kulturpolitikens inriktning. 84
Kulturpolitikens inriktning i korthet. 84-
Tjugo års kulturpolitik 1974-1994.85

Näringsdepartementet
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