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Sammanfattning

Utgångspunkter

arbetsmarknadspolitikenMitt uppdrag har ivarit göra översynatt en av
förhållande analysera den obalans rådertill konstnärsyrket och att som
på den konstnärliga arbetsmarknaden. utgångspunkt har varitMin att
föreslå för lösa det strukturella problem överetable-åtgärder att ensom

arbetsmarknad entydigtring på konstnärernas Min visarutgör. översyn
detta omfattande och arbetsmarknadspolitikenstrukturproblem äratt att

bidrar målgruppen för arbets-till förvärra den. begränsningEnatt av
marknadspolitiken konstnärsområdet därför nödvändig.inom är
Arbetsmarknadspolitiska mål och kulturpolitiska mål måste bägge

skallgenomslag arbetsmarknadsåtgärdema för strukturproblemeti att
kunna lösas.

finns arbetsmarknadspolitikens mål ochDet motsättning mellanen
kulturpolitikens överbrygga. förutsättningmål, den går En ärattmen

bägge politikområdena definierar konstnärsyrket och konstnärernasatt
arbetsmarknad blir båda rollerna tydliga och förstärkerlika. Då var-
andra. till del grund iSå sker inte i dag. Problemen har sintvärtom stor

de politikområdena definierat konstnärernas arbetsmarknad påtvåatt
olika huvudkritiken från konstnärernas organisatio-ocksåDettasätt. är

ner.
främja till reguljära arbetsmark-Att arbetskraftens anpassning den

nadens behov arbetsmarknadspoliti-på konst och konstriärer, ärsom
kens uppgift kommer konfliktlätt i med kulturpolitikens krav på mång-
fald, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Kulturpolitiken skall korrigera
marknaden för konst, medan arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en
anpassning till denna marknad. Kulturpolitikens kärna konstens kva-är
litet medan arbetsmarknadspolitiken förhåller neutral till konstenssig
kvalitet. handlar det hitta jobb. framför alltHär Menatt att mot-om
verka långtidsarbetslöshet.

det gällerNär arbetsmarknadspolitiken med avseende på konst-
närsyrket, den dag, dominerar enligt uppfattning dei minutsom ser
arbetsmarknadspolitiska målen de kulturpolitiska.över
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rollSkärp Af Kulturs

Arbetsmarknadsverket.särställning inomAf KulturGe en-
åtgärder påarbetsmarknadspolitiskaförBegränsa mottagargruppen-

kulturområdet.
kulturom-åtgärder inombeslutaAf Kultur exklusivGe rätt att om-

rådet.
ochmålgruppAf Kultursinomkonstnärlig bedömningInför aven-

kulturområdet.för åtgärder inom
Återge roll.starkarekulturarbetsdelegationAMS en-

Af Kultur.vidvolymkravochmedelsanvändning ingaFri-
utbildningochvägledningSatsning på- .

ArbetsmarknadsverketdelkvarfinnasAf Kultur måste avsom en
strukturproblemen påmedtillrättakommamöjligtskalldet attvaraom

arbetsmark-mellansamverkanarbetsmarknaden. Denden kulturella
genomföramöjligbarakrävskulturpolitik attnadspolitik och ärsom
under årenAf Kultur haraktivArbetsmarlmadsverketmed part.ensom

denmedoch arbetarkulturområdetkompetens inombyggt storupp en
för-roll behöverderassektor.denna Menflexibilitet behövs inomsom

tydliggörasmåstekulturfrågomahandhamandatstärkas och deras att
med starkaverketinomanpassad organisationsärskiltinom verket. En

förochförutsättningnödvändig garant attAf Kultur-kontor är enen
etableradetillstrikt begränsasområdedettaarbetsmarknadsmedel på

konstnärer.
byggerorganisationbibehålladärförförsta förslagMitt är att somen

arbetsmarknaden. Dendelför dennagällerden särprägelpå avsom
olikadefördelat påregionaltmedrikstäckandeskall ett ansvarvara

kraftensammanhållandebli denroll skallAf Kulturskontoren. För att
fältet följaspåorganisationenarbetsmarlmadspolitiken måsteinom upp

återinrättadärför börAMSJaghela organisationen.inom attanser
Af Kultursinnehållet iförmedkulturdirektörtjänsten ansvarsom

kontorsfölja övrigabefogenheterverksamhet och med att upp
direktkontaktmedkräver tjänstkulturområdet.verksamhet Detinom en

tillämp-striktföreträdamandatuttalattill verksledningen och attett en
åtgärdsmedel.användningenochkonstnärsbegreppetning avav

på arbets-strukturell obalansmotverkauppgiftAf Kulturs är att en
för AMSgäller övrigtvolymkrav imedel och ärmarknaden. De som

kultur-dåligt förochkonjunkturberoende åtgärderavsedda för passar
för-Samtligavolymkrav.frånAf bör därför lösgörassektorn. Kultur

medelotraditionellamed stöddetmedlares erfarenhet visar äratt av
kulturarbetsmarknaden.förkan planera åtgärder som passarman
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Af Kulturs ungefär tredjedel för konst-Enärmottagargrupp stor.en
närlig utbildning erfarenheteller yrket tillräckligti inte för räknasär att

etablerad på arbetsmarknaden. krävs också kontinuerligDetsom en
verksamhet konstnär stöd arbetsmarknadspolitiska medel.utansom av

frånJag avstår föreslå fasta kriterier för vilka skall etab-att som anses
lerade Definitionemainom olika konstnärsyrken. måste skilja ni-;l-sig
lan de olika konstnärsyrkena de bör från utbildning och/ellerutgåmen
påvisad aktiv yrkesverksamhet. däremot angeläget AMSDet är att ges
befogenheter ha kriterier det slaget för denna del sin verksam-att av av
het.

Mottagningen konstnärer hos Af Kultur bör ske i två etapper: enav
gränsdragning vid första ingången och prövning efter år. Hartreen ny
inte haft vanligt arbete/verksamhet i yrke under densittettpersonen
tiden överförs han hon till hemförmedlingen.eller

liksommålgruppen och hur den skall definierasBestämningen av
med särskildaanvändningen åtgärdsmedlen skall ske i samrådav

Af Kultur-kontoren.inomkonstnärliga nämnder knutna till de fem
därförnämnder bör betydande inflytande, deDessa överatt tarutanges

något myndighetsansvar. nämnder kan bidra till skapa konti-Dessa att
arbetsförmedlingens legitimitet blandnuitet i åtgärderna och öka

konstnärerna och deras Nämndernas sammansättningorganisationer.
medbör blandad: konstnärsorganisationer, enskilda konstnärervara

förtroende bland kolleger och med liksomintegritet, recensen-
ter/lcritiker. Också centrumbildningama bör representation.ges

Kulturarbetsdelegationen betydelsefulla roll denmåste återges den
haft. Kulturarbets-avsågs ha den skapades och den tidigarenär som

delegationens föruppgift fastställa policy för kriterierna in-är att
skrivning vid Af och för hur åtgärderna skallKultur använ-ge ramar
das. uppgift följa rollfördelningenDet också delegationensär att upp
mellan arbetsmarknads- och kulturpolitiken.

En växande strukturell obalans

har inlettJag beskrivningen krav med förslaget stärka Afmina attav
Kultur. beror förutsättningDet till del på det målgruppenäratt atten en
och åtgärderna begränsas för återge kulturarbetsförmedlingen dessatt
legitimitet bland konstnärerna. framför allt för nödvän-detMen äratt
digt skall lyckas lösa det främsta problemet- överetableringenom man

Årkonstnärer och samhälleligade kostnader följer den. 1996av som av
fanns 19 000 konstnärssökande inskrivna arbetsfönnedlingar.vid Av
dessa knappt hälften inskrivna vid Af Kultur. hälften fannsDrygtvar
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åtgärderutsträckningfick iarbetsförmedlingar storandravid men
kulturarbetsmarknaden.riktade mot

arbetsmarknadspoliti-använderperspektivkulturpolitisktSett ettur
överetableringtilldärmedbidrarbelopp. Denmycket avken stora

konstnärerna.etableradeför demarknadenförstördenochkonstnärer
mycketsamhälletdetta storakostarloppet resurserlångadetOch i

för konstnärermarknadenpåfinnsproblemde per-samtidigt somsom
ohållbart.förhållande ärDettamanentas.

dennapåläggaarbetsmarknadspolitikenSjälvfallet måste resurser
kärnpunk-självadetblirsamtidigtarbetssökande. Menväxande grupp

alltblivitkultursektomuppdragmittorsakat attproblemdetiten som -
Arbetsmarknadspolitikenarbetsmarknadspolitiken.beroende avmer

kulturutbudupprätthållermedel ettarbetsmarknadspolitiska somoch
finnas.skulleinteannars

kompetensderasdärkultursektomåtgärder inomfårarbetslösaDe
förarbetstillfällenåtgärder utdessa trängakantillvara. Dessvärretas

ocksåfungerarDekonstnärer. sporreetablerade kärnan ensomden av
uppdrag inomfår någraaldrigsökandedenyrketi atttrotsstannaatt

åt-rundgångihamnarställetIåtgärderna. avmellankonsten enman
arbetslöshet.ochgärder

utred-förgjortAMSundersökningocksåvisasDetta somenav
åtgärder åreniträdde inkonstnärerarbetslösa0005Omkringningen.

åtgärdenmedsambandiarbetslöshetlämnadedessa1992-93. Av som
ochår;efter%månader, 60 ettefterarbetslöshettillbaka i50 % sexvar

finnskonstnärerdessamångablirslutsatsMinfem år. attefter80 % av
inskrivnade ärkonstnärerna attetablerade trotsdeutanför kretsen av

Kultur.vid Af
arbets-aktivaverksammakonstnärligtöveretablering genomEn av

förkostnaderstigandemed siggradhögdrar i pas-marknadsåtgärder
förkvalificeringräcker inteArbetsmarknadsåtgärderbidrag.siva som

kulturarbets-Eftersomkassan.återinträde iförräckerdea-kassa, men
dessakommerdenverka påvillallaförtillräckermarknaden inte som

motverka den.långtidsarbetslösheten änbefästaåtgärder attsnarare
omställ-och inteyrkesförsäkringblirArbetslöshetsförsäkringen enen

dendessutomförstärkeråtgärdermängdenOchningsförsäkring.
förställetkulturarbetsmarknaden i mot-attpåobalansenstrukturella

verka den.
totalaandelväxandeför statensArbetsmarknadsmedlen avensvarar

minenligtproportionernadagIoch konstnärer. ärtill konstresurser
miljardercirka 4kulturdepartementetsrimliga. Motlängremening inte

miljar-med 1,3arbetsmarknadsdepartementetkulturtillkronor svarar. ikronormiljoneroch 325stödpassivtkr imiljonerkronor 970der -
påsatsningartotala25 %innebär statensåtgärder. Detaktiva att av
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konst sker via arbetsmarknadspolitiken. ingen sektorI annan av
arbetsmarknaden arbetsmarknadspolitiken dominant. Slårsåär styr-

fel motverkar den hela den statliga kulturpoliti-ningen dessa medelav
ken.

bakgrunden lägger förslag. MedDet den jag mina övrigaär mot en
konstnärer och vilken deras arbets-på vilka ärgemensam syn som

kulturpolitiken samverka förmarknad kan arbetsmarknads- ochär att
kostnadsutveckling. krävsi dag okontrollerbar Det insatserstoppa en

områdetfrån bägge politikområdena för bryta obalansen. Detatt ena
kan lyckas andra. Därför ligger mina förslag också inominte detutan
båda dessa områden.

arbetsmarknadspolitikens totala kostnaderMed mina förslag skulle
aktivakultursektom reduceras med miljoner kronor iinom på sikt 225
stödåtgärder och med ytterligare drygt miljoner kronor i passivt i650

miljonertakt den arbetsmarknaden stärks. de 225med övriga Avatt
kronor inomkonstnärliga åtgärder bör 200i dag går till merparten,som

kulturintresseradeinriktas stöd förmiljoner kronor, kortsiktigt på att
söka yrkesidentiteter.sig nya

kostnaden ifrån föreslår kommerAvstår de begränsningar jagman
åtgärder,arbetsmarlmadspolitiken, dvs. såväl aktiva passiva attsom

konjunkturema påfortsätta från nuvarande höga nivåökaatt oavsett
arbetsmark-strukturella obalansarbetsmarknaden i övrigt. Den som

dessa konjunktur-nadspolitiken till påverkas obetydligtbidragit av
svängningar.

möjligt och ekono-bakgrunden det fulltden jagDet är mot anser
till antalförsvarbart överföra miljoner kronormiskt redan 80 ettatt nu

arbetsmarknadspolitiken och kultur-samverkan mellanåtgärder inya
Åtgär-konstnäremas arbete.politiken för förstärka förmedlingenatt av

förgenomförs fullt nettobesparingderna de staten.ut, enger, om

åtArbete konstnärer

miljoner kronor förAf får direktanslag från AMS 100Kultur ett om-
åtgärder anpassade till konstnärerna.

för riktad verksamhet.Af får ytterligare miljoner kronorKultur 15-
miljonerProducentstöd till Dans-Produktion-Service, DPS, 3om-

kronor.
Af Kultur i Stock-Rådgivningscenter för dansare inrättas vidEtt-

holm och får miljoner kronor i årligt anslag.2
miljoner kro-Centrumbildningamas förmedlande verksamhet får 10-

skall behovet återskapaVid fördelningen stödet centrum-attnor. av
bildningamas regionala beaktas.organisation
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miljonerstöds med 15anställningsform inomtredjeEn teatern-
kronor.

och inkomsterarbeteförmedling konstnärersförstärkningFör avav-
tillArbetsmarknadsdepartementetfrånmiljoner kronoröverförs 50

föreslåsåtgärder iförstärker deKulturdepartementet. Pengarna som
konstnärsstöd.Generellabetänkandet

Åtgärder arbetsmarknadspolitikeninom

framgångsrikt skapaivaritharDans-Produktion-Service. DPS att sys-
Minoch dansare.koreograferprofessionellapublik tillochselsättning
ochsamverkanformintressantDPSbedömning ärär att avnyen

markna-breddatillmedverkaraktivtdansmarknadsföring attsomav
användaskronormiljonerfårAf Kultur 3nutida dansen. attför denden

tillför årligt stöd DPS
de tvingasovanligtintetidigt.slutar Detyrkeskarriär är attDansares

hargrund skador. Dansarnatidigare påyrkeskarriäravbryta sin ännu av
tillkanoch kompetenserfarenheter storvärdefullamånga varasomen
yrkes-finnahjälpMed aktivarbetsområden.på andra att nyanytta en

sjukskrivningkostnader förmedomställningstidenminskar storavägar
kronormiljonerdärför 2föreslårarbetslöshetsersättning. Jag attoch

Af Kultur ividför dansarerådgivningscenteranslås för upprätta ettatt
Stockholm.

inomkonstnärligtkvalificerad,bedriverCentrumbildningama en
AMSföreslårarbete. Jagkonstnärligt attförmedlinggenererad av

Centrumbild-påfördelaförkronormiljonermaximalt 10 attavsätter
detanslagfåskall ärför attförutsättningningama. En centrumett

kulturarbetsdelegationkulturråd. AMSfrånanslag Statensockså har
före beslut.medlenfördelningenskall sig överyttra av

kulturpolitikenMedel till

Arbetsmarknads-överförs frånkronormiljonerföreslår 50Jag att
åtgärder förfinansieraförtill Kulturdepartementetdepartementet att

deras inkoms-förstärkaoch förarbetefönnedling konstnärernas attav
ter.

stöd tillgenerelltfråganKonstnärsstödsutredningen har ettutrett om
före-konstnärernatydligt visarhararbeteUtredningenskonstnärer. att

framförarbeteleva sittmöjligheterökar derasdrar stöd att avsom
denförslagen isammanfaller mångaDärmed ut-generella bidrag. av

på den konst-strukturproblemenlösaredningen med min strävan att
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närliga arbetsmarknaden. kulturpolitikenOm förbättrar förmedlingen
konstnärers arbete och ökar deras möjligheter till försörjning mins-av

kar trycket på arbetslöshetsförsäkringen och på åtgärdsmedlen inom
arbetsmarknadsverket. villJag peka på några områden särskiltärsom
viktiga för minska trycket på arbetsmarknadspolitiken.att

Genom ökade och tuméstöd till musiker, skådespelarearrangörs-
och dansare kan dessa utövande konstnärer återfå del denen av
arbetsmarknad förloradgått under år. Allt för ofta har dessasom senare
tuméer ALU-projekt eller framträdande andra mindreersatts av av
etablerade konstnärer. En hårdare frånstyrning AMS sådanaav
åtgärder i kombination med tuméstöd motverkar amatöriseringen av
kulturlivet.

Bildkonstnärens problem försörjningsproblem högi gradär ett som
arbetsmarknadspolitiken tvingas lösa. De också denutgör största grup-

konstnärer inskrivna vid arbetsförmedlingen, drygt 10 000 årpen av
1996. En utställningsersättning också omfattar grafisk konst, foto-som
grafier, installationer, konsthantverk, formgivning och experimentell
konst, bidrar till fler bildkonstnärer kan få försörjning sitt yrke.att av

frånDet arbetsmarknadens utgångspunkter den främsta åtgärden förär
förbättra konstnärernas försörjningsmöjligheter. Ett statligtatt nytt

verksamhetsbidrag till organisationer med utställningsverksamhet och
statligt stöd till förhyrning utställningslokaler skulle ytterligareett av

bidra till förmedla resultatet konstnärens arbete.att av
Svensk allt för beroende arbetsmarknadspolitiken.är Enteater av

vikande ekonomi har gjort valt använda medarbetareatt teatrarna att
kan få arbetsmarknadspolitiskt stöd. Strukturgrepp kan åter-som som

skapa balans inom där konstnärer återigen kan finna för-sinteaternen
sörjning förersättning arbete angelägna. tuméstöd enligtEttärgenom

bidrar till förbättra möjligheterna till uppdrag för de turnerandeattovan
fria Dessutom stöder förslagetjag särskilt verksam-ettgrupperna. om
hetsstöd till de fria och stöden för svensk dramatik.teatrarna ny

Parterna inom har lagt fram förslag tredje anställ-teatern ett om en
ningsforrn syfte avlasta a-kassan och öka de frilansandeär skå-attvars
despelamas trygghet. förslagetMen har också kulturpolitiskt målett -

öka den konstnärliga friheten påatt underlätta inteatern att att tagenom
frilansare på olika fonner kontrakt..av

De 200 frilansande skådespelare skall erbjudas tjänstgöring hossom
de statligt stödda institutionsteatrama har för närvarande återkommande
perioder arbetslöshet med ersättning från kassan. Genom deattav
anställs i den föreslagna organisationer sker besparing inya en a-
kassan. föreslårJag maximalt 15 miljoner kronor överförsatt som
finansiering förslaget.av
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ondabryta denfinns förutsättningarsamlade åtgärderMed dessa att
arbetsmarknad innebärkonstnäremascirkeln i att pengarmersom

fleryrke destoförsörjning i sittbereda konstnärerpåsatsas attsom
för-situationkonstnäremassåtill för slåsskommer attatt pengarnaom

arbets-ökadeständigtflödetOcksåförbättras.stället förivärras att av
förslagen.brytskultursektommarknadsmedel till genom
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Inledningl

Direktivenl l
.

för-arbetsmarknadspolitiken iUtredningen skall göra översynen av
kartlägg-delarUppdraget tillhållande till konstnärsyrket. är ettstora
konstnä-omfattningenskall kartlägganingsuppdrag. Utredningen av
konstnä-ekonomiska stödet tilldetarbetslöshet, omfattningen avrernas
åtgärder.stöd och aktivafördelat på passivtvid arbetslöshetrerna -

konstnärervilken utsträckningredovisa iskall utredningenDessutom
åtgärder ocharbetsmarknadspolitiskadeltagitfår arbete efter ha iatt

skallåtgärder. Utredningenmellan arbete ocheventuell s.k. rundgång
lettåtgärderarbetsmarknadspolitiskaframgångsrikadels Visa på som

arbetsmarknaden,den ordinariestärkt ställning påtill konstnärer sinatt
åtgärds-arbetsmarknadspolitiskadedels redovisa eventuella hinder i

föreslåuppdragutredningensför konstnärerna. ingår iDet attsystemet
använd-effektivhinder ochändringar minskar sådana ger en mersom

Utred-dag utgår till konstnärsgmppen.ning de medel redan iav som
riktasinsatsernadenningen skall också föreslå hur mottagargrupp som

till tydligare kan avgränsas.
mellanobalansenanalysera den långsiktigaUtredningen skall också

till den relativtarbetskraft och orsakernautbud och efterfrågan på sett
uppdrag ingårkulturområdet. särskilthöga arbetslösheten på I attett

samtliga kart-arbetsfönnedlande roll.granska centrumbildningamas I
särskilt.beaktasjämställdhetsaspektenläggningar och analyser skall

utred-utredning liksom för övrigagenerellt direktiv för dennaSom
regionalpolitiskaoffentliga åtaganden ochningar gäller bl.a. prövaatt

konsekvenser.
de övergripandeförslag skall utgångspunkt iUtredningens sinta

kulturpolitiken.nationella för såväl arbetsmarknadspolitikenmålen som
med arbetsmarknadens StatensUtredningen har samråda parter,att

kulturråd, Arbetsmarknadsstyrelsen. Konstnär-Konstnärsnämnden och
andraliga Samarbetsnämnd KLYS, ochoch YrkesutövaresLitterära

skall beredas möjlighetberörda konstnärernas arbetsmarknadinom att
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Utredningen bör ocksålämna synpunkter.följa utredningen och sam-
dir. 1996:80.Konstnärsstödsutredningenråda med

målenkulturpolitiska1.2 De

riktlin-1996/97:49prot.december 1996denRiksdagen 19antog nya
fortsatttillförslagbyggde regeringenspåför kulturpolitiken. Dejer en

Kulturutredningen SOU1996/97:3 ochkulturpolitik prop.långsiktig
1995:84.

kulturpoli-nationelladenmål förinnefattade sjubeslutRiksdagens
skall:tiken. Den

allaförförutsättningarreellaoch skapa attyttrandefrihetenvärna-
använda den,

och tillkulturlivetdelaktighet itillmöjlighetalla fårverka för att-
skapande,tillkulturupplevelser egetsamt

ochkvalitetförnyelse ochkonstnärligmångfald,främja kulturell-
verkningar,kommersialismens negativamotverkadärigenom

utmanande ochdynamisk,förutsättningarkulturen att vara enge-
samhället,kraftobunden i

bruka kulturarvet,bevara och-
bildningssträvanden,främja-

kulturermellan olikaochkulturutbyteinternationelltfrämja möten-
landet.inom

vill-konstnärernasocksåregeringenkulturpropositionenI tar upp
vitalvillkorkonstnärernasyrkesverksamma ärdekor. förbättraAtt av

skall kunnamångfaldmåletkulturpolitiskadetbetydelse för att om
vid principenhåller fastRegeringenregeringen.uppfyllas konstaterar

baserasskallutsträckningmöjligaförsörjning ikonstnärernas störstaatt
be-detta intearbetetilldirekt anslutningpå ersättning i attmenarmen

föreslårroll.spelat sin Tvärtomstödforrnemaselektivatyder de utatt
och betonarsådant stödutökatflera områdenpåregeringen ett sam-

formergenerellamedkompletterassikt skalltidigt dessa påatt avmer
skall ocksåprofessionella konstnärernadeför stärkastöd. Insatsema att

arbeteför utförtersättninghuvudprincipema;framtiden vila de tvåi på
ochsamråd mellantredje principoch direkta stödinsatser. En är staten

fördelningenochgäller utformningen stö-konstnärerna detnär avav
den.

framtida in-mål förbeskrev regeringenSammanfattningsvis statens
skall:på följande Deför konstnärerna sätt.satser
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och för-arbetekulturlivaktivtförförutsättningarskapa ett gersom-
medbor-kulturupplevelser föroch rikakonstnärernasörjning åt

garna,
kandeprofessionella konstnärernaför devillkor attskapa sådana-

arbete,konstnärligtför utförtpå ersättningförsörjningbasera sin
hänsynrimligpolitikområden såalla tasregelverken på attanpassa-

förhållanden,speciellakonstnärernastill
utvecklingsarbeteochförnyelse-konstnärligttillmöjlighet ge-ge-

konstnärsstöd,direktformerolika avnom
utbyte.konstnärligtinternationellttillmöjligheternaförbättra-

målenarbetsmarknadspolitiska1.3 De

juliden 12riksdagenbehandladesmålArbetsmarknadspolitikens av
konstaterade dåriksdagenpropositioni sinSåväl regeringen1996. som

börjanfastställdes iarbetsmarknadspolitikenförde mål avatt som
delsHuvuduppgiftenhuvuddrag. ärgäller i sinafortfarande1960-talet
ochunderlättaobalanserstrukturella attbidra till lösaattatt genomupp

arbetskraft,påefterfråganutbud ochmellanpåskynda anpassningen
sysselsättningen.variationer ibetingadekonjunkturelltmotverkadels

allt viktigare. Ar-blivitsuccessivtmål harstabiliseringspolitiskaDessa
detkombineraden kunnathar varitstyrkabetsmarknadspolitikens att

riks-målangelägna. Desocialtmed detnödvändigaekonomiskt som
följandearbetsmarknadspolitiken1995/96:FiU15dagen antog ger

inriktning:

snabbtplatsernatillsehuvuduppgiftArbetsförmedlingens är attatt-
tillsätts.

försärskilda insatserskall rustasarbetssökandeenskildeDen genom-
lediga.eller blirde arbeten ärsom

Målinrik-för insatserna.skall stå iarbetslöseenskilde centrumDen-
dentydliggörskallhandlingsplaner upprättastade individuella som

myndighetensarbetslöses och ansvar.
ellerarbetsmarknadenreguljäradenarbeten påfinnsdet inteNär-
möj-haarbetsmarknadspolitikenskallutbildningsinsatserlämpliga

uppstår.långtidsarbetslöshetförhindralighet på sätt attatt annat
utslag-förhindraförskall haArbetsmarknadspolitiken attresurser-

Äldre regul-utanför denarbetssökandearbetsmarknaden.frånning
arbete.tillfälligtoffentligtskall erbjudasarbetsmarknadenjära

utvecklas.skallarbetsmarknadspolitikenroll iKommunernas-
skall skapas.arbetslöshetomställningsförsälqing vidhållbarEne
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Arbetsmarknadspolitiken skall medverka till och påskynda föränd--
ringarna vårt samhälle. gäller inte jämställdhets-Det minst iav
arbetet och i miljöarbetet.

arbetsmarknadspolitiskaDe åtgärdernas utformning skall samordnas-
bättre på lokal nivå.
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Bakgrund2

kulturutredningarTidigare2.1 om

arbetsmarknaden

1995:84inriktning SOUKulturpolitikens2.1.1

bredgjordeår 1993,tillsattesKulturutredningen,statligaDen ensom
granskade1995:85. Denkulturpolitik SOU20 årsutvärdering av

konstaterarUtredningenperiod.dennaunderkonstnärspolitikenockså
detförbättraochproduktionkonstnärligstöd till strävan attatt

svenskadenihömstenamavillkorskapandetskonstnärliga är en av
särskiltspeglastillbaka. Dettidsedan långkulturpolitikenstatliga

gällerbeslut. Detkulturpolitiska1974 årsmålen itydligt någrai av
förnyelse. Ettkulturellochkonstnärligochyttrandefrihetmålen om

för konstnärernastatliga insatser är att mot-förutsättermåltredje som
blev1980-taletUnderverkningar.negativakommersialismensverka

kultur-statligaför denmåltydligareocksåkonstenkvalitet i ett
politiken.

omfattarkonstnärspolitikenstatligadenUtredningen konstaterar att
i konst-delaktigamänniskorsyftar tillnivåer: insatser göraatttre som

respektiveutvecklaförkonstpolitiska insatserupplevelser,närliga att
förbättrapåsiktedirektspecifika insatser attochkonstart tarsommer

Samtidigtkonstnärer.ochenskilda konstnärerförvillkoren grupper av
utveck-isoleras frånkanvillkor intekonstnärenskonstaterar attman

andra med-förlikavälkonstnärersamhället övrigt. Föri ilingen som
socialpolitik,förändringar iochutformningenspelarborgare av

konstnärspoliti-viktig roll.skattepolitik Iarbetsmarknadspolitik och en
till desådana allmännamångörligaste systemken ligger iatt anpassa

kulturområdet.speciella förhållandena inom
det konst-iföljande instrumentUtredningen beskriver använtssom

arbetet:närspolitiska

utbildning,konstnärlig-
ochregionalastöd tillkulturinstitutionerför statliga samtansvar-

och till frialokala kulturinstitutioner grupper,
alster,inköp konstnärligaav-
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riktat stöd inom vissa branscher,-
arbetsförmedling och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder,-
upphovsrättsliga ersättningar,-
offentligrättsliga kompensationersättningar för inskränkningarsom-
i upphovsrätten m.m.,
bidrag olika slag,av-

skattelagstiftning,anpassning sociallagstiftning rimligså attav m.m.-
hänsyn till konstnäremas speciella förhållanden,tas
stöd till folkbildning, organisationer och arrangörer.-

Utredningen redovisar svårigheter bedöma den samlade effektenatt
de konstnärspolitiska eftersom utvecklingen hög gradinsatserna iav

också bestäms andra faktorer samhället. väljer ändåi Man attav ge
några indikatorer, konstnärer, arbetsmarknaden ochnämligen antalet
konstnäremas inkomster. det gäller det centrala kulturpolitiskaNär
intresset detta område stimulera kreativitet och förnyelsepå äratt- -
det svårt omöjligt finna objektivainte mått.attom

det första lcriteriet, antalet konstnärer, konstaterar utredningenFör
det skett kraftig konstnärliga undertillströmning till de yrkenaatt en

Ökningen20-årsperioden. ligger 40 väljer%runt oavsett attman seom
till Folk- och medlemsantaletbostadsräkningens FoB uppgifter eller i
KLYS-organisationema. har ökat under dennaAntalet kvinnor markant
period de samtliga konstnärer.så %50utgör närmareatt nu av

Ökningen antalet konstnärer har betydligt ök-varit större änav
ningen antalet arbetstillfállen. har lett till överetablering ochDetav en

arbetslöshet bland konstnärema. Obalansen mellanpermanenten
sökande och arbetstillfällen har tredubblats under 1980-talet dentrots
då starka högkonjunkturen. beteckna denleder utredningen tillDet att
strukturella arbetslösheten bestående.som

Redan i de kulturpolitiska propositionema från 1970-taletmitten av
betonades behovet samverkan mellan kultur- och arbetsmarknads-av
politik. Denna samverkan har byggts under 1980-talet och AMS harut
givits särskilt för kulturarbetsfönnedling. Prop.ett ansvar
1985/86:138.

ÅrUnder tid har arbetslösheten ökat kraftigt. den1974samma var
Årgenomsnittliga arbetslösheten bland teateranställda hade4 %. 1985

andelen tillstigit och år den9 % 1994 i %.20 Ut-övervar uppe
vecklingen för musiker har liknande. författare,varit bildkonstnärerFör
och utvecklingen eftersomsvårare visa detonsättare är att som egen-
företagare inte traditionelluppvisar arbetslöshet. deras fall be-I är

inkomstlöshet relevant de saknar uppdrag ellergreppet när avsätt-mer
ning för sina alster.
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arbetsmarknadspolitiken.dock stödfårOckså dessa genomgrupper
stigitarbetslöshetsförsäkringenförkostnadeninte baraDet är som

förmedel AMSockså de20-årsperioden avsätterkraftigt under utan
bered-Volymen påkonstnärer.arbetslösa/inkomstlösaåtgärder till

miljonermotsvarade 5sektornkonstnärligadenskapsarbeten inom t.ex.
kostnadernauppgick1988/89Budgetåret1979/80.budgetåretkronor

miljonertill1994/95 80budgetåretochkronormiljonerför dessa till 46
kronor.

inriktningKulturpolitikenshuvudbetänkandeKulturutredningensI
konstnärspolitiksamladbehövsdet1995:84 konstaterasSOU att en

olikamellansamspelkräversådankulturpolitikens En ettinom ram.
deNågramyndighetsornråden.olikamellanochpolitikområden av

konst-det friasåvälförförutsättningarnaekonomiskaväsentligamest
upphovs-inomyrkesutövandet skapaskonstnärligadetskapandet som

arbetsmarknadsområdena.skatte- ochrätts-,
antaletÖkningen tiden varithelahar större änkonstnärerantaletav

tillgångmellanobalansmarkanttillletthararbetstillfällen. Det ennya
ökakommerKulturutredningen attobalansefterfrågan, troroch somen

antalet fastasåförändratsocksåArbetsmarknaden har attytterligare.
Allt flerökat.ställetikorttidsanställningamaochminskatanställningar

företagareregiverksamhet idärför sinbedriverkonstnärer somegen
respektiveföretagarerollenochgår iocheller frilansar somurman

anställd.
ochpersonligstarkmedarbetaryrkesverksammadessaEftersom en

uppoff-personligalångtgåendetillbereddadrivkraft dekonstnärlig är
utslagningennaturligadeni yrket. Detför fortsätta görringar attatt

dennajustfungeraröveretablering intevidmarknadenfrån en
verksamheti sinocksåkonkurrerarkonstnärerarbetsmarknad. Många

prissättningenvilket tvingaralternativsubventioneradestatligtmed ner
Samman-med försörjningen.problemökadefortsattmedytterligare

dennaförsamhälleliga insatserkrav pådetta alltställer störretaget

grupp-
till konstnärsom-hållningoch innovativhaftAMS har generösen

Detriktad till dennaverksamhetsärskildrådet och byggt grupp.upp en
tillström-ökadedenkännade fåttocksåtill konsekvenshar fått att av

åtgärderna hararbetsmarknadspolitiskakonstnärsyrkena. Detillningen
finansieringendelviktigde blivitomfattningnått sådan att avavenen

ochför friastödkulturområdet,verksamheter inom t.ex. gruppersom
påsysselsättningenföravsevärdmedelinstitutioner. Dessa är resursen

bakgrundendenarbetslöshet. Motstrukturellharområden som en
skallArbetsmarknadsverketfrånmedelKulturutredningenföreslår att

användas förskalldemed kravetkulturområdet attföras till attöver
prioriteringar.kulturpolitiskautifrånarbetstillfällenskapa
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Utbildning huvudsakligt instrumentär inom arbetsmarknads-ett
politiken utredningen och det finns behov vidareut-ett stortmenar av
bildning inom konstnärsornrådet. föreslårDen därför del deatt en av
arbetsmarknadspolitiska medlen förs till de konstnärliga högsko-över
loma för där finansiera utbyggd fort- och vidareutbildning.att en

Kulturutredningen föreslår de selektiva konstnärsstöden förstärksatt
ökade anslag.genom

Utredningen föreslår också de arbetsmarknadspolitiska insatsernaatt
och regelsystemen bättre till de speciella förhållandenanpassas som
gäller på det konstnärliga området. Ett detsätt göra äratt attgenom
utnyttja och öka för s.k. otraditionella åtgärder.utrymmet

Utredningen konstaterar också centrumbildningama konst-inomatt
närsornrådet viktig insats det gäller skapa sysselsättninggör när atten
för sina medlemmar. bör därför ökade arbetsska-De till detresurser
pande arbetet.

Slutligen betonar Kulturutredningen de arbetsmarknadspolitiskaatt
insatserna för friade konstnärerna har särskild kulturpolitisken
betydelse och de därför måste utformas första hand efter hänsyn tilliatt
de kulturpolitiska skulle formaliseratprioriteringarna. Ett sätt ettvara
samråd mellan Arbetsmarknadsverket och kulturornrådet.

2.1.2 villkor SOU 1990:39Konstnärens

juni tillsatteI 1989 utbildningsministem särskild utredare för atten
kartlägga de konstnärliga och litterära yrkesutövamas villkor och
utvärdera de statliga förinsatserna dittills gjorts dessa Desom grupper.
konstnärliga och litterära yrkesutövama har nyckelroll i kulturliveten
ansåg ministern varför det också måste väsentligt inslag i denettvara
statliga kulturpolitiken konstnärlig yrkesverksamhet ochvärnaatt om
utvecklingsarbete.

Den särskilda utredaren definitiongjorde de utred-en av grupper
ningen och statlig konstnärspolitik borde omfatta. begreppet konst-Ien

utgick han från de yrkeskategorier representerade inär KLYSärsom
med undantag för journalister och programtjänstemän vid Sveriges
Radio. konstaterade finnsHan det inte någon tillförlitlig eller hel-att
täckande statistik antalet konstnärligt yrkesverksamma. Begreppetöver
konstnär och det finns ingen enhetlig definition. Utredarenär vagt
valde använda sig två källor för beskriva omfattningen. Denatt attav

Folk- och bostadsräkningen från Statistiska centralbyrån SCB.ärena
Den andra medlemsuppgiftema från visadeKLYS. Bägge påär en
kraftig ökning antalet konstnärer. har räknat bildkonstnärer,FoBav
musiker, formgivare, författare och scenkonstnärer sedan l970-talet.
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eller viljan komma konstnärligtTillströmningen till yrket, in ettatt
högskolorna.till de konstnärligayrke visar också ansökningamasig i

l980-talet. ocksåmed under MenAntalet sökande till dessa 41 %steg
under l980-talet.för kulturen ökade realt An-de offentliga utgifterna

och anslagenökade stadigtarbetstillfällen vid kulturinstitutionernatalet
till-och 80-talen.under 1970- Mentill kulturen ökade i fasta priser

devarför allt fler konstnäreryrketströmningen till trotsstörrevar
konstnärligaförsörja på sittsvårigheter sigökade anslagen fick att

åtgärder isysselsättningsfrämjandevidUtredaren lade viktarbete. stor
kvalitets-huvudsynpunktandraöverväganden och förslag. Ensina var

dit-fåmenade måstekulturpolitiken, hankraven i väga äntyngresom
huvud-tredjestöd och bidrag. Dendet gällertills avvägningamai när

kulturområdetpåinternationella perspektivetbetonade detsynpunkten
kulturutbyte.internationelltoch behovet ettav

konstateradeåtgärdersysselsättningsfrämjandedet gällerNär utre-
kulturområdet fåttpåarbetsmarknadspolitiska insatsernadedaren att

tillinställninghaftAMS harl980-talet.betydelse under generösstor en
konstnärerarbeteför skapakulturområdet och banat vägar attnya

har bli-konstmarknadema. AMS-insatsernautanför de reguljäraockså
karaktärfåttde ocksåDärmed harkulturstödet.vit del annanenen av

övergångsnatur iknappastbranscher.andra Destöden inom ärän av
del inriktadetillbarakonjunkturell uppgång. Deavvaktan på är enen

tillgång påmedandra områdenarbetssökande tillpå slussa de störreatt
storstadsområdena. Detkoncentrerade tillstarkt ärarbete. ocksåDe är

mellan konstnär-kollisiondet blirmenade utredaren,ofrånkomligt, att
arbets-kravenarbetsmarknadspolitiskaoch deliga ambitioner t.ex. att

enskilde konstnä-denberedskapsarbete.för Förlöshet kriteriumär ett
ochkulturpolitisktbådenyckfulltosäkert ochsig systemetter menren

mycketskulle lägetutgångspunkterfrån konstnärens värrevaraegna
det farligtSamtidigtsnålare.stödet inte fanns eller är att an-varom

verksamheter inteför hålla igångvända beredskapsarbeten att som
sådant kanpåkoncentrerasefterfrågas. stället bör insatsernaI som
efterfrågan.till öka Detsjälvfmansierat eller bidratill bliövergå attatt

börverksamhetenden förmedlandeviktiga målet för inominsatserna
arbetsmarknaden.vidga den konstnärligaattvara

förarbetsmarknadspolitikdet krävsMen attän generösenmer
därför ökadeföreslogfrämja utredaren.sysselsättningen ansåg Han

och musikgrupper.till fria dans-produktions- och proj ektbidrag teater-,
till fria konstriä-ökade inkomstgarantierföreslog också väsentligtHan

tillväsentligt ökade bidragoch kulturrådvia Statens centrum-rer
borde fåCentrumbildningamabildningar och främjandeorganisationer.

regionalaoch derasbidrag branschorganisationerutvecklas tillatt rena
regionala stöd.enheter borde på motsvarande sätt
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1989/90:76 införRegeringens proposition Regionalpolitik 1990-
talet till projektstöd kulturområdet för främjainom ochuppmuntrar att
kulturturism deinom för regionala utvecklingsprojekt. I treramen

infrastrukturåtgärdernordligaste länen kan också medlen för särskilda
bordeanvändas för kulturprojekt. dessa möjligheterGenom utnyttjaatt

och ökakunna begränsa de arbetsmarknadspolitiska insatsernaman
konstnäremas möjlighet till försörjning.egen

fler åtgärder för öka konstnärer-Utredaren lade fram förslag på att
aktuellaarbetsmarknad. och där vi borHusartister Konst pro-varnas

avgifterskatter ochjekt ville ökat bidrag.han Konstnäremassom ge
förförslag Bidragandra områden han lade inom.och fler bidrag var

ochprojekt-får chans etablera sig,konstnärer därmed attenunga som
sådanabidrag och inkomstgarantierresebidrag, fleråriga vägar.var

framför begränsatrejält stöd till någraUtredarens prioritering ettettvar
införa utställningsersättning,Utredaren ville ocksåstöd till många.

avgiftupphovsrättsligkonstverk ochför vidareförsäljningersättning av
tomkassetter.på

till de konstnär-högskoleutbildningamaUtredaren följde också upp
högskolornaalla utbildadehälften iliga yrkena. konstateradeHan att av

vilket relativtinom yrkethar förvärvsarbete någonsitt änannanstans
försvin-Mångaandra yrken.vanligare denna bransch inomi änärsett

försörja sig.beroende på svårigheternafrån yrket, sannolikt attner
kultursektom berorarbetslösheten inomhellerUtredaren ansåg inte att

300nyrekryteringenhögskoleplatser förpå antalet är stort,att var ca
hadede yrkesverksammalåg andelår. detDäremot somen avper var

på % år 1988Siffran låg i genomsnitt 15högskoleutbildning i sitt yrke.
alltså utsträckningsker i50 i skâdespelaryrket. Rekryteringen% stor

sådan arbetargenomgåttvid högskolorna medan mångasidan somom
det fannsdenna bildhelt Utredarens slutsatsmed något attannat. varav
framhögskoleutbildade skulle sjunka snabbtrisk andelen motatten

hög-konstnärligasekelskiftet ökade till deinte antagningenom man
skulleförstärkt högskoleutbildningskoloma. Utredaren ansåg att en

detkonstnärer. Därtillfrämja sysselsättningen för kvalificerade vore
vilketforskningangeläget dessa högskolor tillgång till medel föratt ge

ytterligare sysselsättning för kvalificerade konstnärer.skulle skapa

142.1.3 i samhället SOU 1975:Konstnärerna

Betänkandet samhället SOU 1975:14, gjordesiKonstnärerna avsom
utredningen samhällets sträckerKulturrådet diskuterar hur långt ansvar
sig det gäller tillförsäkra konstnärligt verksamma rimligtnär ettatt
ekonomiskt utbyte verksamhet. prövade fyra alternativ:sin Deav
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Ansvaret gäller alla dem har fullföljt konstnärlig utbildning.som en
Ansvaret gäller alla dem vid tidpunktvarje yrkesmässigt utövarsom
konstnärlig verksamhet.

Ansvaret gäller alla dem vid tidpunktvarje har accepteratssom som
medlemmar facklig organisation inom det konstnärliga områ-av en
det.

Ansvaret gäller samhället angiven för det antal konstnäreren av ram
vid varje tidpunkt kan pårälma samhälleligt stöd för sin verk-som

samhet.

Utredningen fann inget dessa alternativ kundeatt ut-av vara en
gångspunkt för samhällets insatser på området, bl.a. därför det inteatt

möjligt fastställa och låsaär behovet konstnärer tillatt vissav en- -
nivå.

Utredningen förordar i stället för varje tidpunkt anpassad insatsen
från samhällets sida med utgångspunkt i uppställda kulturpolitiskaatt
mål uppnås.

Utredningen väljer kategorisera konstnärerna efter KLYS-indel-att
ningen, dvs. ordkonstnärer, bild- och formkonstnärer, tonkonstnärer
och film- och scenkonstnärer. förslagDeras begränsas till de konstnär-
ligt verksamma kulturarbetama.

Utredningen konstaterar också det inte går behandla konstnä-att att
homogen varje måste behandlas speci-utanrerna som en grupp grupp

fikt. Skillnaderna i villkor också betydande, bl.a. mellan fritt arbe-är
tande konstnärer, egenföretagare, frilansare och anställda. Men trots att
åtgärderna måste selektiva i den meningen de skall utformasattvara
med hänsyn till de speciella förutsättningarna i varje skall degrupp
samtidigt uttryck för helhetssyn konstnäremaspå villkor ivara en sam-
hället.

Utredningen diskuterade generella lösningar konstnärslöner,som
inkomstgarantier eller ersättningsgarantier avvisade det. Manmen

det inte möjligt föreslå sådanatt är specialtrygghet förattmenar en
begränsad medborgare liknandepåutan att sätten targrupp man ansvar

för andra arbets- och försörjningsvillkor osäkra.ärgrupper vars
Utredningens slutsats blev enda förbättra konstnäremasatt vägen att

möjligheter försörja sig öka konstnäremasatt arbetsmarknadär bådeatt
inom traditionella områden och helt Konstnärerna måste allanya. som
andra förstai hand få sin utkomst lön och arvoden/ersättningar inteav

stipendier, statliga stöd o.dyl. utredningens grundtes:ärav

Den främsta ersättningsformen och skall lönär ivara genom
samband med anställning, arvode i samband med uppdrag, köpeskilling
i samband med försäljning och liknande ersättningar för nedlagt arbete.
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upphovsrättsligagrundade påersättningarkommerTill detta
förbättras.börvidareförsäljning. Dessaoch videfterhandanspråk i

samhället ifrånkanaliserasskallmedeldessaUtredningen attanser
ersättningsfomier ioch flertill konstnärernaersättningarform högreav

förändradocksåfall krävsstöd. vissatraditionellt Istället för engenom
lagstiftning.

indivi-dendelbiblioteksersättningen. En styrsexempelEtt är av
Dettillgenerelltdeltill utlåningen,duellt relation styrsi gruppen.en

författar-Sverigestilläggsstipendierformifördelas m.m. avavsenare
långtidsstipendier.fungerandevälfinnsfond. Dessutom

skulleMedlenområden.ytterligarepåföreslogsAvtalslicenser
stipendier.bl.a.fördelasochupphovsmannaorganisationernatill som

avgift påupphovsrättsligkrävtlängeharKonstnärsorganisationema en
kravetDetupphovsmännen.tillstödfinansieraförtomkassetter att

utredningen.stöddes av
fördela stipen-uppgiftmedkonstnärsfonder attocksåföreslogDen

Författarfondenpå sättkonstnärsgruppertill övrigadier somsamma
områdenpålångtidsstipendierflerochbiblioteksersättningendelar ut

upphovsrättspengar.saknarsom
punktinsatser,förfinnas kvarmåstestipendieverksamhetViss

m.fl.förnyelsekonstnärligsvårigheter,ekonomiskatillfälliga
all-stödpengardirekta ettutredningenvilleSammantaget somse

konstnären göruppfattningsamhälletsför attuttryck sam-enmänt
arbete.förersättningintepremierasbörhällsnyttig insats som -

detbetonade ärUtredningen attavgifter.socialaochSkatter-
deallt förframförsocialförsäkringsreglerochskatte-Viktigt överatt se

skullesärskiltvilleMan attegenföretagare.konstnärer manärsom
för dessa.egenavgiftenslopaöverväga att

haskallhandförstaikonstnärernaansågutredningenEftersom att
olikagick igenomarvoden/ersättningarochlönutkomstsin mangenom

denmarknad för Vägenkonstnäremas attbreddaochökaförslag för att
självstän-förocksådetansågUtredningenförsörjning. attderasbredda

underanställningförformerfinnagårkonstnärerarbetandedigt att
förslag:sittexempel på detta itid ocheller kortarelängre gav

förårskontraktpåkonstnäreranställerlandstingochKommuner
andra in-ochskolorinomför arbeteochmiljöområdetuppgifter inom

gymnasieskolan. Dessaochgrund-fritidshem,förskolor,stitutioner,
pensionärs-påverksamhetskapandetillbidraskulle ocksåkonstnärer

ungdomsvårds-nykterhetsvård ochinomsjukhus,ålderdomshem,och
skolor.

inomuppdragförmedlingenkonstateradeUtredningen att av
med olikaförmedlingarolikapå mångasplittradkulturområdet är

delbörKulturarbetsmarknadenvillkor.arbetsmetoder och som enses
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arbetsmarknaden i Därför bör samhället förstort. kost-av svara en
nadsfri arbetsförmedling för kulturarbetama i former anpassadeärsom
till förhållandena inom området. Det viktigt den inte bara för-är att
medlar också aktivt spårar ochutan initierar arbetsområden.upp nya
Därför stödde utredningen förslag särskilda arbetsförmedlingar förom
kulturarbetare ansåg också centrumbildningama och andraattmen
privata förmedlingar behövde finnas kvar komplement till dessa.som

Utredningen beskrev behovet organisatoriska lösningar för attav
olika former kulturutbudgöra fysiskt tillgängliga också för attav men

stimulera människor aktivt del i detta utbud och utvecklaatt ta egna
verksamheter. Genom förmedla det professionella utbudet ochatt
främja amatörismen inom de olika konstområdena i olika lokala akti-
viteter blir kulturförmedling viktigt medel det gäller till-ett när att
godose upplevelse-, uttrycks- och kontaktbehov. sådan kulturför-En
medling har länge funnits i skolan inom teckning och musikämnena
och i studieförbunden deras cirkelverksamhet. Men börgenom nu man
söka fonner och kanaler. Också för sådant faller utanförnya nya som
det traditionella kulturbegreppet. Den skall kanaliseras till de miljöer
där människor bor och arbetar också till rekreationsmiljöer.men

Kulturförmedlama skulle inrikta sitt arbete på igång aktivtatt ett
kulturliv i närmiljön och amatörismen central del aktivite-ise som en

En sådan kulturfönnedling finns ochterna. har betydande omfatt-en
ning konstaterade utredningen. bedrivsDen i många former både

frivilliga insatser och på yrkesmässig basgenom mera genom personer
knutna till bildningsförbunden eller institutioner. Uppsökande verk-
samhet viktig för öka deltagandet i det traditionellaär kulturutbudet.att

hoppadesHär utredningen uppgifter på konstnärerna.att stora väntar
Yrkeskategorier har kulturförmedlande arbetsuppgifter är:som

lärare och pedagoger, ungdoms- och fritidsledare, socioterapeuter,
socialpedagoger och andra inom institutioner olika slag. Musei-av
anställda, kulturjoumalister, bibliotekspersonal funktionäreroch inom
organisationerna andra exempel. Parallellt med dettaär sker
kulturförmedling privatpersoner ideellt arbete liksomav genom av
konstnärerna älva.
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ochAMSutredningarTidigare2.2 om

kulturarbetama

yrkesgruppervissainomArbetsförmedling2.2.1

Olaf
vissaarbetsförmedling inomKommitténlämnadeapril 1972I om

kulturområdetArbetsförmedling inomslutbetänkandesittyrkesgrupper
för-valför sittutgångspunkterviktigatvåOlaf hade1972:5.Ds avIn
kul-kulturarbetsförmedlingen. Det attförorganisationslag till ena var

andraDenövrigt.arbetsmarknaden ifrånfår isolerasturområdet inte
frånsigskiljerhänseendenmångasåkulturarbetsmarknaden iattvar

med någonofrånkomligt typdetövrigt ärarbetsmarknaden i avatt
särarrangemang.

denmusikerförmedling inomÅr ochartist-vissredanfanns1972 en
ochMalmöGöteborg,Stockholm,iarbetsförmedlingenoffentliga

fannsdärutöver stortdet ettkonstateradeOlaf-kommittén attUmeå.
förmedlings-splittringorsakadevilketförmedlingsorganantal aven

organisations-förmedlingsorganAndrakulturområdet.servicen på var
tillståndmedprivataochcentrumbildningama ettförmedlingama, par

fönnedlingar,olagligatidenvid denantalfannsAMS. Dessutom ettav
underhåll-omfattadeartistförrnedlingarnaoffentligam.fl. Demanagers

och skå-estradartistersångare,populärrnusiker,ochnings-, restaurang
förmed-vanligadeÖvriga tillhänvisadeskulturarbetaredespelare.

lingskontoren.
för-offentligadenförstärkanödvändigtdet attOlaf ansåg att var

arbetsmarknadspeciellmycketkulturområdet. Det ärmedlingen på en
fönnedling änskerarbetsutbudetdelmycketdär större genomaven

samordnasoftaocksåbehöverUppdragenbranscher.andra geo-inom
förmedlingen.påkravställervilkettidsmässigt störreochgrafiskt

villpåbestämda kravuppdragsgivarenIbland har också manvem
förmedlarendetfallandraenkelt. I ärarbetetvilket somgörengagera

påkravställerlämpad. Detbäst storavilken artist ärskall avgöra som
offent-arbetsmarknaden. Denochartisternade olikakännedom omom

har varitkravtill dessalevasvårigheterarbetsmarknadensliga att upp
insatserolikamångasåpåsplittratsförmedlingentillorsaken att

under denarbetadeutredningdennaEftersomOlaf-kommittén.menade
tydligfannsfönnedlingsmonopol strävanhadeperiod AMSnär ett en

före-stävjaocharbetsförmedlingarprivata attbehovetminimeraatt av
sådana.olagligakomsten av

kraftigdelsinnebarförslagblevOlaf-kommitténs lösning ett ensom
formerfriaredelsarbetsförmedlingen,offentligadenförstärkning av
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för denna. Förslaget innebar ville lämna tillatt över ansvaretman en
särskild statlig stiftelse. Stiftelsens uppgift skulle plats-attvara vara
förmedlande och självständigt handlägga vissa beslutatt och vid behov
föreslå Arbetsmarknadsverket vidta olika arbetsmarknadspolitiskaatt
åtgärder stöd för de sökande. förAnsvaret verksamheten skullesom
därmed ligga kvar hos Arbetsmarknadsstyrelsen. Gruppen skullesom
omfattas stiftelsens skulleservice utökas till omfatta bildkonstnä-attav

formgivare, författare, scenartister, musiker och fotografer. AMSrer,
skulle ha det slutgiltiga fastslå verksamhetsområdet. Stiftel-ansvaret att

service skulle täcka hela landet och skulle utökas frånansvaret attsens
enbart förmedlande till aktivt spåra eller initieraattvara upp nya

arbetstillfällen. Stiftelsen skulle arbeta såväl den offentliga arbets-nära
förmedlingen olika inom kulturområdet och skullesom organ man
lägga vikt vid bygga kontakter med tänkbarastor uppdrags-att upp
givare. Däremot skulle inte tillåtas på sig rollenta arrangörman som
eller producent.

Beslut arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle ligga hos AMSom
beredas stiftelsen.men av

förutsättningEn för stiftelsen skulle bildas all förmedlingatt attvar
samlades inom denna. Svenska Musikerförbundets artistfönnedling
skulle därmed upphöra och uppgå i stiftelsen. Centrumbildningama
däremot skulle kvar och också kunna ha kvar förmedlandesinvara
verksamhet. kopplingDeras till AMS skulle däremot upphöra. Cent-
rumbildningama skulle vinna på friastå därifrån ansåg Där-att man.

skulle det stiftelsenstå fritt träffaemot avtal med Centrumbild-att
ningarna viss förmedlande verksamhet skulle skötas dem.att Förom av
detta skulle i så fall stiftelsen.ersättasman av

Stiftelsen skulle ha sitt i Stockholm ha fyra regionkontor,säte men
i praktiken skulle sammanfalla med de dittillsvarande expedi-som

tionema för artist- och musikerfönnedling. Utredningen bedömde per-
sonalbehovet till handläggare96 på deltid49 och 20 övrigavarav
tjänstemän. Kostnaderna bedömdes till miljoner5,9 kronor vilketårper

ökning med 4,5 miljoner kronor förhållandei till de 1,4 miljonervar en
kronor den dåvarande artist- och musikerförmedlingen kostade.som

Remissopinionen kring Olaf-förslaget splittrad. AMS tillstyrktevar
dock med motiveringen de speciella förhållandena inom kultur-att
området krävde rörelsefrihet vadstörre rymdes inom verketsän som
traditionella verksamhet. Teaterförbundet ,och KLYS tvek-var mer

med villkoret all förmedling i så fall skulle inord-attsamma men sa
i denna stiftelse. Centrumbildningama ansåg i stället skullenas att man

decentralisera verksamheten och helt lägga den i kulturarbetamas egen
regi. Statskontoret gick förslaget. förordadeMan uppdelningemot en

fönnedlingsverksamheten efter den uppdelning ansåg sig påav man se
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arbetsförmedling,offentligförlämpaddelarbetsmarknaden. En envar
beroendehelttredje,och ärcentrumbildningamaför avsomenannan

därifrån.skötasbordekulturpolitiken,
arbetsmarknads-tillpositivadäremot attremissinstanserMånga var

Kulturrådetkulturområdet.användas påskulle kunnamedelpolitiska
arbetsmarknads-samordnalyckasförstdetuttalade närärattt.ex. man

fåkankulturarbetare tryggarekulturpolitiskaochpolitiska sompengar
möjlighetentilltveksam attfortfarandedockStatskontoretvillkor. var

För-arbetsmarknadspolitiskamedproblemkulturpolitiska pengar.lösa
skeskullekulturområdetåtgärder inomhävdadefattarförbundet att

ansåg centrum-Detsammakulturkompetentaförinom organ.ramen
bildningama.

för-musikerförbundetsSvenskaemellertidvägandeSärskilt var
föraochförmedling överned sinläggaberettdet inteklaring attatt var

för-därmedfannstatsråd attAnsvarigtstiftelse.nybildadtillden en
utredningsförslaget. Hanmedvidareför gåsaknadesutsättningar att

finnaförarbetsgruppinterdepartemental att enställettillsatte i en
kulturarbetsförrnedlingen.förlösning

påarbetsförmedlingbeträffandePM2.2.2

kulturområdet

hadeArbetsmarknadsdepartementetinom represen-arbetsgruppDenna
ochArbetsmarknadsstyrelsenUtbildningsdepartementet,fråntation

beträffandePMseptember 1975.förslag ifram sittladedenochKLYS
dennaOckså1975:5.Ds Akulturområdet grupparbetsförmedling på

grundförutsättningar;tvåOlaf-kommitténspåförslagbyggde sina
övrigtiarbetsmarknadendelskallkulturarbetsmarknaden avenvara

ändåpå många ärden sätteftersomsärlösningar enbehöverdenmen
grundförutsätt-någraytterligarehadearbetsmarknad. Gruppenspeciell

påtillgångenökadeorganisationskapavilleningar. Man somen
effektiv.förmedlingengjordeochplatserledigainformation merom

arbetsmarknads-genomförandetunderlättaocksåvilleMen avman
detvisadegenomgång attkulturområdet. Derasåtgärder påpolitiska

åtgärderdel sådana atthade gjortsdittillsocksåvisserligen menen
omfattningmindre änmycketsådana itilltillgångfåttkulturarbetarna

Olaf-kommitténskillnadTillarbetsmarknaden. motdelarövriga av
inomåstadkomsbästförbättringsådanhäransåg den att engruppen

Arbetsmarknadsverket.förramen
personalför-avsevärdambitionenhöjdakrävde denSamtidigt en

likhetispecialformedlingbordeförmedlingenstärkning och envara
villetredjedetFörmusikersektionema.ochartist-dåvarandemed de
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åstadkomma bättre och samarbete mellan de offentligaett närmareman
fönnedlingama och de övriga fönnedlingama fanns på marknadensom
och med kulturområdet i stort.

Gruppens förslag blev alltså: väsentlig ökning personalresur-en av
i första omgång totalt 20-tal fönnedlartjänsterettserna genom en nya

och tio biträdesbefattningar. Artist- och musikerfönnedlingama ombil-
das till kulturarbetarsektioner med uppgift service till samtligaatt ge
delar kulturområdet. föreslogMan också utbyggnad antaletav en av
arbetsförmedlare placerades på centrumbildningama och dessaattsom
skulle kunna placeras både centralt och lokalt. villeMan stöd tillge
Musikerförbundets platsförmedling under förutsättning den öpp-att
nades för föreslogalla och starkare förmedling nations-överman en

Rikskonserter.gränserna genom
fortlöpandeFör kontakt med kulturområdet föreslogatt garantera en

också delegation för kulturarbetsfrågor vid dele-AMS. Dennaman en
gation skulle biträda vid tillsynen enskilda fönnedlingar och haav en
rådgivande funktion frågori användningen arbetsmarknads-om av
politiska medel på kulturområdet.

Med undantag för statsbidraget till Musikerförbundets förmedling
blev detta också regeringens prop. 1975/76:84 och riksdagens beslut.
Grunden till bidrag till Musikerförbundetsinte förmedlingatt ge var
bl.a. deras önskan fortsätta med organisationsförmedlingatt en ren

förendast förbundets medlemmar.öppen

2.2.3 Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde

SOU 1985:7

Också den AMS-kommittén, såg hela Arbetsmarknads-stora översom
verkets ansvarsområde, granskade den särskilda kulturarbetsför-
medlingen och övervägde organisatoriska former för den. denFörnya
skull tillsatte kommittén särskild beredningsgrupp meden

för kulturarbetsgivare och för kulturarbetamarepresentanter genom
KLYS. Den avlämnade faktaunderlag, Kulturarbets-ettgruppen
förmedling SOU 1985:9, till AMS-kommittén. utgjorde sedanDet
grunden för kommitténs förslag. Såväl beredningsgruppen som
kommittén kom fram till kulturarbetsförmedlingen borde lyftasatt ut ur
Arbetsmarknadsverket och läggas friståendei stiftelse.en

Utgångspunkten för kommittén lägga fram förslagatt ettvar som
förankrat hos och låg linjei med samhällets mål för denparternavar

allmänna arbetsmarknadspolitiken. Kommittén utgick från marknadens
bl.a. manifesterat sig i den mängd olika förmedlingsorgansärart som

fanns på området, den offentliga, organisationsförmedlingar, cent-som

2 17-1602
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AMS-kommitténförmedlingar.helt privataochrumbildningamas
arbets-kulturelladenkaraktäriserarspecifika faktorerbeskrev de som

sinsemel-karaktärolikahar mycketområdetYrkena inommarknaden.
vilketvaraktighetkortmycketharanställningamaflestalan. allraDe en

förrnedlingsintensiv.osedvanligtarbetsmarknadendelenden härgör av
Marknadenarbetstillfällen.brist på styrsråderTotalt permanentsett en

samhälletsdelsimpulser,kommersiellahåll, delsfrån två avav
starktvidarekulturarbetare ärKoncentrationenanslagstilldelning. av

Stockholmsområdet.markerad till
yrke. Dei sittpersonligtarbetssökande harDe stortett engagemang
Därförområde.sitt ärutbildade inomoch högtspecialiserademycketär

hellerinteoch deangränsande arbeten ärdemerbjudadet svårt att
därfördetområdenyrket. ärInomlämnasärskilt benägnasjälva att

arbets-arbete. Förkvalitet i sitthögharförmedlarenangelägetså att en
förmed-ochförmedlasavgörandeheltdet rättattgivaren är person

Alternativetdetta. ärklarapåkoncentrerasmåste attarbetelingens
uppdragsgivaren.ellerför arbets-bakslagkonstnärligaochekonomiska

sidanvidservicebehovsärskildadessutomharkonstnärer avMånga
reseplanering,handlakanuppdrag. Detförmedlingensjälva omav

tillgodosesservicedel dennaEnmarknadsföringskattefrågor, avm.m.
förmedlandeför sinAMStillståndföretag utan avopererarsomgenom

verksamhet.
kom-inomförutgångspunktfaktorerAlla dessa resonemangenvar

radocksåbeskrevKommitténdrog.dende slutsatseroch förmittén en
kulturområdetarbetsförmedling påden ansågförutsättningar att ensom

ledningsfunktion,enhetligDefungera.föruppfyllamåste att envar:
sakkunskapsärskildmedpersonalarbetsformer,flexibla omfria och

arbets-deavgift tillservicesärskildtillmöjlighet motkultursektorn,
olikamellan desamarbete typ-kultursektom,tillanknytningsökande,

kulturarbetsmarlmadenpåförinflytandeförrnedlingar, parternaerna av
förändringar.flexibilitetoch mötaatt

olikatvåAMS-kommittén påskissadeförutsättningarUtifrån dessa
Arbets-inomfannsförmedlingen. Denförorganisationsformer ena

utanför.andramarknadsverket, den
ArbetsmarknadsverkettillanknytningdirektfortsattmedModellen

innebar ilänsarbetsnämnd. Dentjugofemte"enarbetsnamnetfick
AMSunderdirektsärskild ledningskulle skapadrag attstora enman

ochdirektörledasskullekulturarbetsfönnedlingen. Denför enav en
inflytandeökatfåskulleOlika intressenter ettstyrelse.partsammansatt

tradi-denskulle brytasKulturarbetsfömiedlingarnanivåer.på alla ur
Flerstyrelsen.under dendirektochorganisationentionella sortera nya

heltäckande. Denorganisationenskulleförmedlingskontor göra mer
haochkulturområdethelaförmedlingbedrivaskulle över samma
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arbetsmarknadspolitiska medel tidigare till sitt förfogande. Pro-som
gramförmedling på den kommersiella marknaden skulle avgiftsbe-
läggas. Antalet yrkesornråden skulle in och bara omfatta yrkensnävas
inom det traditionella kulturornrådet. Organisationsfönnedlingama och
centrumbildningama skulle fortsätta sin verksamhet tidigare. För-som
delen med denna modell lättheten använda såväl de traditionellaattvar

Över-arbetsmarknadspolitiska medlen arbetslöshetsersättningen.som
gången skulle också lättare fortsatte delattvara genom man som en
inom Arbetsmarknadsverket.

huvudmodellen,Den andra kommittén också förordade,som
innebar förmedlingen skulle organiseras fristående statligatt som en
stiftelse. Stiftelsen skulle ha styrelse och direk-partssammansatten en

ledningen.i skulle ha centralt kansli och regionkontor,Dentör ett som
täckte hela landet där själva förrnedlingsarbetet skulle utföras. Stiftel-

skulle själv kunna vissa beslut de arbetsmarknadspolitiskatasen om
medlen och i fattasövrigt skulle besluten iAMS näraettav men sam-
arbete stiftelsen.med Särskild vid sidan fönnedlingenservice om
skulle erbjudas kunderna avgift.mot

Stiftelsens fördel den med friare form lättaresinstörsta attvar
skulle kunna särskildaverksamheten med hänsyn till de beho-anpassa

på kulturarbetsmarknaden.ven
Och det förockså skälet till kommittén fastnade detattvar senare

förslaget. Särskilt viktigt för kommittén öka brukamas" infly-attvar
tande fåoch inriktning på arbetet med deras behov ochstämmeren som
krav. Och brukarna föredrog stiftelsemodellen. Andra skäl attvar en
stiftelse skulle ha lättare snabba förändringar och detmötaatt att rent
psykologiskt skulle förmedlingsarbetetlättare iatt startvara ge en ny

organisatorisk form. stiftelsensIntressenterna skulle också ingå ien ny
styrelse och i de rådgivande skulle etableras centralt ochorgan som
regionalt. Stiftelsen skulle också ha samarbete med organisa-näraett
tionsförmedlingama och med centrumbildningama. skulle dockDen

arbetsmarknadspolitiskt samverkade med Arbets-ettvara organ som
marknadsverket de arbetsmarknadspolitiska medlen för breddaattom
arbetsmarknaden för med svårigheter finna sin utkomst iattpersoner
kultursektorn. Stiftelsen skulle dock få vissa myndighetsuppgifteregna

det gäller arbetsmarknadspolitiska medel och arbetslöshetsförsäk-när
ringen. Syftet skulle dels bättre bevakning arbetstill-attvara en av
fällen inom kulturområdet, dels försöka vidga kulturarbetsmarknaden
och skapa arbetstillfällen. Fönnedlingen skulle avgiftsfri mednya vara
undantag för förmedling kommersiella dvs. dansband ochav program,
discjockeys o.dyl. Stiftelsen skulle också kunna erbjuda "överservice
dvs. hjälp med marknadsföring avgift eller förmedlamotresor, m.m.
sådan hjälp hos andra företag. Stiftelsen skulle från bedrivaavstå att
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förmed-harcentrumbildningamaområden därdeverksamhet inom
förmedlingcentrumbildningamasskullegengäldlingsverksamhet. I

barayrket, inteprofessionella kraven ideuppfylldeför allaöppnas som
fråndirektutgåskullestiftelsenförMedlenför medlemmarna.

Arbetsmarknadsverket.
viktigtförslag. Ettkommitténsinstämde iflesta remissinstanserDe
tankenstöddetillfälle intevid dettadock AMSutgjordeundantag som

förslag påställetlämnade iAMSstiftelse. ett egetfriståendepå enen
arbetsför-offentligadenförstärkaskulleomorganisationintern som
ansvarigtden linjeocksåblevkulturområdet. Detmedlingen på som

ansåg,Statsrådet1985/862138.prop.propositionstatsråd valde i sin
förmed-effektivförförutsättningarnariksdagen,liksom att ensenare

omvandlaArbetsmarlcnadsverket atttillgodosågs inombästling genom
medkulturarbetsförmedlingartillkulturarbetssektionemadåvarandede

den ordina-tillanknytningmedställningsjälvständig näramenmeren
kunnaskulle bästverketinomorganisationfömiedlingen. Enrie

kulturområdet.inomåtgärdernaarbetsmarknadspolitiskadeutnyttja
friståendeheltmedfördelarmångadock ocksåStatsrådet såg orga-en

iomprövning ettförlämnade dörrenoch öppennisation manomen
området.påerfarenheterflervunnitskedesenare

medkulturarbetsförrnedlingarblev1985årbeslutetGenom
arbetsförmed-medlikställdaarbetsuppgifterochbefogenheter

inomställningkulturförmedlingensstärktevilketövrigtlingskontor i
regionförhafortsättaskulleKulturförmedlingen attAMS. enansvar

geografisktdenlänsarbetsnämnd därtill denorganisatoriskt knytasmen
plane-skulle halänsarbetsnämndenansvarigabelägen. Den envar
kultur-ochregionenlänsarbetsnämnder iövrigafrånringsgrupp

hos AMSlågövergripande ansvaretarbetsförmedlingama. Det som
kulturarbets-AMSverksamheten.förriktlinjerochfastställde resurser

verksamheten. Dennaförökatockså fåskulledelegation ett ansvar
möjligheterökadeinnebärastatsrådet attenligtocksåmodell skulle

kulturarbets-tillhänsynsärskildarbetsmetoderolika tarpröva som
arbets-deocksåbetonadeStatsrådet attspecifikamarknadens art.

såutformasskullefortsättningsvisocksåmarknadspolitiska insatserna
ochutgångspunkter ikulturpolitiska näramedde överensstämmeratt

centrumbildningarna.medsamverkan
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2.2.4 och svenska folkenTeatrarna

1993/94:2Rapport

Riksdagens genomförderevisorer år granskning svensk1993 en av
utveckling efter års kulturpolitiska beslut. den gransk-1974 Iteaters

ningen också det arbetsmarknadspolitiskaingår stödet påöversynen av
konstaterar det arbetsmarknadspolitiskateaterområdet. Revisorerna att

scenområdet till kronorstödet till omkring 190 miljoner år 1993växt
och viktigt finansiera ordinarie teaterverksamhetdet blivit sättett attatt

fårbåde för institutioner och fria tio scenkonstnärerFyragrupper. av
ungefär halva årsinkomst från arbetsmarknadspolitiskt stöd.sin Det är

fast anställda. delaralla skådespelare de Storanästan utom av
därmed ekonomisktskådespelarkåren och de fria har blivitgrupperna

beroende det arbetsmarknadspolitiska stödet.av
får stödhar skett kraftig ökning antalet skådespelareDet somen av

friaökning antalet anställda hosdet samtidigt skett visstrots att en av
förklaring alltoch kaninstitutionsteatrar. En attgrupper vara man

fåroftare eller så därmed ersättningpjässäsong att manengagerar per
frialängre hösten och under fler perioder året. Mångain på om grupper

och också tycks enligt revisorerna planera ininstitutionsteatrar ett
maximalt arbetsmarknadspolitiskt stöd for anställda.sina Man
stämplar repetitionsperioder och speldagar.hela året undert.ex. utom

har med omkring skådespelareDet totala antalet skådespelare vuxit 200
publiksedan period harår år 1975. Under teatramasper samma

minskat. alltså vad marknadenspelaIntresset är större änteateratt ger
för. enligt revisorerna betrakta på tvåkanDetta sätt:utrymme man

ocharbetslöshetsförsäkringen det möjligt förantingen gör personer
bärkraft ochsaknar ekonomiskdriva verksamhetattgrupper som

tillräcklig publik, eller också finns det behovett trots attgruppernaav
samhället räcker för bedrivalyckats tilldela dem medelinte attsom
verksamheten kontinuerligt.

det bra för svensk så delRevisorerna inte är storatt teater attmenar
detverksamheten får arbetsmarknadspolitiska bidrag. skälEtt är attav

därmed begränsad kvali-ganska antal pjäser medsätts stortett enupp
tetsprövning sikt hotar kvalitetsnivån på all svenskpå Ettteater.som

skäl det helt fel signaler till de verksamma. praktikenIärannat att ger
har Kulturrådet, arbets-arbetsförmedlingarna och godkäntregeringen
marknadspolitiska stöd finansiera det gällerNärväg att teater.som en
de fria har de arbetsmarknadspolitiska stöden blivit minstgrupperna
dubbelt så Kulturrådets stöd till dessa Riksdags-stora som grupper.
revisorerna för stöden kommer fortsätta öka och till-att att attvarnar
strömningen sökande fortsätta arbetsfönnedlamasamtidigtav nya som
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Överetableringen fort-arbetslösa.dejobb tillandrahittahar svårt att
arbetslösa000ytterligare 500-1kanfem årdärmed ochsätter om

gransk-slutsatsRiksdagsrevisoremasefter stöd.frågascenområdet av
arbetslös-frånersättningförlcvaliñkationslcravenblev attningen att

kontrol-samtidigtochbordehetsförsäkringen över stramas somses
reglerna skärps.len av

omställningocharbetslöshetvidErsättning2.2.5

1996:51SOU

Arbom-utredningenden s.k.arbetslöshetsförsäkringen,Utredningen om
arbetsmark-ochkonstnärernaocksåavsnittbehandlade i ett

mångakulturarbetsmarknaden påkonstateradenadspolitiken. Den att
delsarbetsmarknaden, attövrigadenfrånskiljer sig genomsätt

och detgenomsnittligadenhögdubbelt såarbetslösheten oav-är som
vilketområdettillutbildningenexploderardelskonjunkturer,sett

obalansen.förstärkaytterligareriskerar att
Deandrapåannorlunda också sätt.Kulturarbetsmarlcnaden är ar-

arbetssökandeelleranställdinbördes. Enutbytbarabetssökande inteär
vissdet justärsjälvklart bytas utankan inte personsut mot enannanen

intefungerarMarknadenkrävs.förmågakonstnärligaelleruttryck som
medeloffentligafinansierad stat-deltillheller fritt är stor somutan av

frånåtgärdsmedelocha-kassaocksåbidrag. Menkommunalaochliga
arbetsmarknaden.delväsentligAMS är aven

ochkulturområdetfrånhåll:tvåfrånskerbranscheniUtslagningen
tvåutslagningenberorkulturlivetarbetsmarknadspolitiken. Ifrån av

kanpopularitet, ettpåoch bristkvalitetpåbristmekanismer: varasom
tillräckligt.intekvalitetkonstnärlig ettmätasättannat att men

kul-och kriterierreglerandra änArbetsmarknadspolitiken styrs av
handförstastödet iochför allareglerlikagäller attturpolitiken. Där

blirså visPådet.behöver t.ex.bästindividtill denskall gå som
arbete.på konstnärenskvalitetenviktlängdarbetslöshetens änstörreav

längdarbetslöshetensmellansambandfinnsdetdåOm ettattantarman
deinnebär detmarknadenfrånefterfrågan attkvalitetsstyrdaoch den

sänkervilket i sinarbetsmarknadspolitiken turinomprioriterassämre
effektnegativåtgärderna. Enpåkvalitetenden kulturella avannan

Arbom-utredningen, ärenligtprioriteringar,arbetsmarknadspolitikens
Därmeddem.slagitkulturlivetyrkethålls kvar i utindivider trots attatt
omställ-och inteyrkesförsälcringarbetslöshetsförsäkringenblir enen

arbetssökande.för den härningsförsäkring gruppen
anställ-fastakulturområdetförutmärkande drag är attEtt annat

vanli-arbetsmarknaden. Detbegränsad delfinns påbaraningar aven
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ställeti tidsbegränsade anställningar, kontraktsanställningarärgaste
och uppdrag. Tendensen går allt kortare kontrakt. deOcksåmot upp-
drag konstnärer får andrainom områden oftast bara tillfälliga.ärsom
Många bedriver egenaktivitet i fria och enmansproduktioner.grupper

Behovet reservarbetskraft i sektorn grundpå krav påär stortav av
personliga egenskaper och konstnärskap. skall förbetalaMen attvem
upprätthålla sådan reserv a-kassan regulator för till-Nu är atten en
godose behovet tillfällig arbetskraft, Arbom-utredningen.av menar

här situationen beror till del på det finns bristDen stor att en
respekt för omställning kulturarbetsför-reglerna och på hossynen

verksamhetmedlingarna, enligt Arbom. Kulturarbetsförrnedlingarnas
strider de grundläggande principerna inom arbetsmarknadspoliti-mot
ken eftersom stimulerar omställning i tillräckligt hög gradinteman

yrket.bidrar till individer i Dettvärtomutan attatt uppmuntras stanna
desto allvarligare omställningsbenägenheten från början låg iär ärsom

yrken där den identiteten så hög grad yrkesidentiteten.i avgörsegna av
Arbom heller kulturarbetsförmedlingen har lyckats be-inte attanser

yrkeserfa-dem har utbildning och/ellersin verksamhet tillgränsa som
renhet.

arbetslöshetsförsäkringen yrkesförsälqing för frilan-Därmed blir en
täckeroch underlättar för dem i yrket. Ersättningenatt stannasare

kostnaderna ochför stillestånd, och repetitioner träning. Detsemester
fram till fyrafinns a-kassan betalar forpraxis repetitionert.ex. atten

veckor före fria leder till konkurren-premiär i Detta attteatergrupper.
snedvrids.sen

Slutsatsen arbetsmarknadspolitiken används påi utredningen är att
fel strukturella arbetslösheten lösasinom kultursektorn. måsteDensätt

kulturpolitiken arbetsmarknadspoliti-och inteparternagenom avav -
ken.

media-Enligt utredningen uppgick kontantstödet inom kultur- och
området till miljoner kronor och medel för åtgärder på500 samma
område kultur- och mediaornrådet200 miljoner kronor. Inomvar ca
finns Teaterförbundets medlem-arbetslöshetskassor, med 8 000tre ca

Musikemas Joumalistemas medmed medlemmar och5 500mar, ca
15 000 medlemmar. utmärkande drag denna del arbetsmark-Ett på av
naden antal de arbetssökande egenföretagare ellerär att ett ärstort av
betraktas egenföretagare. många frilansare harEtt ärannat attsom som

eller mindre tillfälliga uppdrag, andra anställningar medmer varvar
uppdrag och arbete. problem Arbom-utredningenEtteget noterarsom

uppdragstagare arbetslöshetsförsäkringen.inte något begrepp iär att är
Utredningen vill heller införa sådant begreppinte ett utan attmenar
sådan verksamhet bäst lämpar sig för företagsfonnen. i vissa fallMen
skulle uppdragstagare kunna betraktas anställda. då skallMensom
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uppdragsgivarehar färreuppfyllda:vissa kriterier än treatt manvara
jobbenF-skattesedel ochharkollektivavtal, inteomfattasoch attav

finnsdetsamtidigtarbetsförmedlingenförmedlas ensomav
gällerjobb.långsiktigt skall få Annarsför hur individenhandlingsplan

företagarreglema.
krävsarbetslöshetsförsäkringenomfattasföretagareFör att avsom

verksamheten ifå ersättning måstemedlemskap.månaders Förtolv att
period. Ersätt-få vilandeden kanupphöraföretaget envaramen-

under år.snittinkomstenberäknas påningen tre
hårt. Dekulturarbetaredrabbaskullea-kassanbortre iEn gräns nya
anställningarlångamed fåockså konstnärerintjänandereglerna gör att

får längreinteBeredskapsarbetenin ikommafår svårare systemet.att
förförsvårarytterligarevilketför a-kassanintjänandetidräknas som

periodförgrundräknasarbetenreguljäraEndastkonstnärer. nysom -
arbetsmarknadspolitiskameddelñnansierashel- ellerarbeteninte som

regler.

utredningarParallella2.3

litteräraochkonstnärligatillGenerellt stöd2.3.1

1996:80Dir.egenföretagare

skallsärskild utredaretillsattoktober 1996har iRegeringen somen
och litterärakonstnärligatill främststödgenerelltförslag tilllämna ett

syfte.kulturpolitiskttydligtskall haStödetegenföretagare. ett
ekonomiskaoch författaresredovisa konstnärersocksåskallUtredaren

olikapåverkaskonstnärernabelysa hurocksåochförhållanden av
ochskatteralltframförgällerkulturornrådet. Detutanförregelverk

skallbehovarbetsmarknadspolitik. månIochsocialpolitikavgifter, av
arbetsmarknadsutredningen.Konstnärligasamråda medutredaren

Översyn offentligrättsligavissa2.3.2 av

l1996:8Dir.ersättningsordningar

uppgiftmedutredaresärskildtillsatt1996oktoberhar iRegeringen en
offent-påavseendemedregelsystemförslag tillutarbeta ett enatt

omfattasintekonstvidareförsäljningavgift påligrättslig avsomav
for-utredaskall dessutomUtredarenskydd.upphovsrättsligtnågot

fonogram.för utlåningupphovsmantillför ersättning avmerna
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2.4 AMS och kulturarbetama

Sammanfattning

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, har haft särskild service på
kulturområdet sedan år 1948. Från början gällde den dock endast
artistfönnedling. Från mitten 1970-talet har verksamhetenav
omfattat samtliga konstnärsgrupper och samordnats från särskilda
förrnedlingskontor. Antalet anställda börjani 1970-talet 15var av

och år 1997 verksamma93 inom kultur-ärpersoner personer
fönnedlingen. till år centrumbildningamas för-Fram 1991 var
medlare del Arbetsmarknadsverket. Arbetsförmedlingenen av
Kulturs uppgifter samordna fönnedlingsinsatsema i regionen,är: att

marknadsbedömningar och samverka med intressentema igöraatt
regionen, tillhandahålla kompetenscentrum form Afiatt ett av
Kultur Media, andra län, kontor och kan vända tillinstitut sigsom

fungera kontaktyta medAMS överblicksamt att gentemot som en
kulturarbetsmarknaden förmedlingsarbetetoch i regionen.över

2.4.1 Kulturarbetsförrnedlingarna framväxer

offentligaDen arbetsfönnedlingen har haft särskilt anpassad serviceen
på kulturområdet sedan början 1940-talet. arbetsförmedlingarnaNärav
förstatligades år fanns särskilda och musikerförmedlingar1948 artist-
på åtta platser i landet. behölls vid förstatligandet efterDessa ettmen
förslag från arbetsförmedlingsutredning1950 års minskades antalet till
fyra; Stockholm,i Göteborg, Malmö och Umeå.

slutetFörst i 1960-talet utvidgade Arbetsmarknadsverket sinav ser-
vice kulturarbetama placera arbetsförrnedlare vidgentemot attgenom
vissa Centrumbildningar. första centrumbildning begärdeDen ochsom
fick samarbete med Arbetsmarknadsverket Författarcentrum. skif-Ivar

mellan 1960-talet och 1970-talet hade samarbetet så dettet växt ut att
fanns fönnedlare från verket hos Författarcentrum, Teatercentrum,
Konstnärscentrum och Filmcentrum Stockholm, Skånesi kulturcentrum
i Malmö och Författarcentrum i deNorr Umeå. Förutom tjänster som
Arbetsmarknadsverket tillhandahöll bidrog verket också med delen av
föreningarnas hyreskostnader, telefon, För Teatercentrumporto m.m.
gällde redan från början fönnedlade färdiga teateruppsättningaratt man

fria Utplaceringen förmedlare vid centrumbildningarnaav grupper. av
innebar verket för första gången speciell tillservice andraatt gav grup-

konstnärer musiker och artister.änper av
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skedde direktarbetsfönnedling,offentligadenVid sidan avsomav
fannscentrumbildningama,och viaArbetsmarknadsstyrelsen, AMS

verksamhetbedrev sinorganisationsförmedlingarantalockså ett som
till årframförrnedlingsmonopolhadeAMS. AMStillståndmed av

förmedlingdenkontrollhadeockså övervarför verket1993 som
förrnedlings-musikerförbundetsSvenskaverket.vid sidanskedde av

landet. Påhelakontorsnätmed överdenFMC,central ettstörstavar
Andra för-artistförmedling störst.Folkparkemasarbetsgivarsidan var

Musiketablissemangenssällskap,turnerandeFöreningenmedlingar var
Sverigesartisttjänst.festarrangörerssvenskaFöreningenförening,

artistbyrå.Idrottensochcentralföreningnöjesidkares
Arbetsmark-År specialförmedlingar inomfråganutreddes1972 om

ochhade artist-tidendenVidOlaf-kommittén.den s.k.nadsverket av
fyra iStockholm,handläggare ielvatotaltmusikerexpeditionema
fannsUmeå. Därutöverhandläggare iochMalmötvå iGöteborg, en

vidhandläggarna centrum-med detillsammanskanslister. Settfyra sex
l960-talet. Avundertillväxtganskaspeglade det storbildningama en
organisation. Iockså inommodellerförmedlinglågtradition sammaav

musikerfönned-ochartist-frånbortdessafördes1970-taletmitten av
antaletocksåminskadeDärmedarbete.derasrenodlaförlingama att

medförstärkningfickUmeåmedantill nioStockholmförmedlare i en
medarbetare.

departementsutredningenföljandedärpåoch denOlaf-kommittén
ytterligare.förstärktesarbetsförmedlingenoffentligatill denledde att

kulturarbetarsek-tillombildadesmusikerförmedlingamaochArtist-
kulturområdet.delarsamtligatillserviceuppgiftmedtioner att avge

enbartfrånutökadesservicenomfattasskulleDe avsomgrupper,
fonngivare,bildkonstnärer,omfattaocksåtilloch artistermusiker att

centrumbild-påarbetsfönnedlareAntaletfotografer.ochförfattare
20-tal tjäns-medocksåökaderegionaltoch ettcentraltbådeningama,

arbetsut-delmycket störreförändringenSkälet till att avter. envar
fallet ivadförmedling ärsker änkultursektombudet i somgenom

förmedlandemed sinblev kvarCentrumbildningarnabranscher.andra
arbetsförmedlingarna.vid sidanverksamhet om

underlättadeorganisationåstadkommamålEtt attannat somenvar
arbetssökandekulturområdet. Depååtgärderarbetsmarknadspolitiska

iåtgärdertilltillgångfåtttidigareocksåhadekultursektominom men
Kulturarbe-arbetsmarknaden.påandraomfattningmindre än grupper

enligtarbetskraften,promilletiden åttavid denutgjordetama av
Arbetslcraftsundersölcningen dagsverkenaandelderasAKU, avmen

och tvåmellanlåg baraberedskapsarbetenade allmännainom pro-en
arbetsmarknads-andel"sin"kulturarbetamafickmille. Däremot av

utbildningarna.
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För fortlöpande kontaktatt med kulturområdetgarantera inrätta-en
des delegation för kulturarbetsfrågor vid AMS. delegationDennaen
skulle biträda vid tillsynen enskilda förmedlingar och ha råd-av en
givande funktion frågani användningen arbetsmarknadspolitiskaom av
hjälpmedel på kulturområdet. Den organisation upprättades årsom
1976 gäller i princip i dag. En särskilt avpassadän service till konstnä-

och riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder till kulturområdetrerna
etablerades.

ÅrVid den tiden skedde också skifte slag. 1972ett annatav var
arbetslösheten för kulturarbetare lägre för arbetskraftenavsevärt iän

Årdess helhet. 1974 den något högre vilket sedan fortsatt gälla. Ivar
dagens perspektiv det dock fråga mycket marginella föränd-var om
ringar. Andelen deltidssysselsatta dock högre bland konstnärerna änvar
bland arbetskraften i övrigt.

Tio år utgjorde fortfarande de fyra kulturarbetarsektionemasenare
tillsammans med centrumbildningama i verksamheten. Sek-stommen
tionema hade för sin region. fannsDärutöver särskilda kul-ansvar var

Örebro.turarbetsförmedlare placerade i Växjö, Härnösand, Luleå och
Vid arbetsförmedlingen läni någon särskild kulturarbetsför-utan
medlare fanns kontaktsektioner dit den sökande kunde vända försig att
bli lotsad till kulturarbetsfönnedling. volymmässigtDen störstaen
delen kulturarbetssektionemas förmedling utgjordes fortfarandeav av
dansorkestrar och artister till underhållningssektom. områdenaInom
ord och bild gällde arbetet projekt och tillfälliga uppdrag plats-änmer
förmedling i traditionell mening. Personalen vid den här tidenvar spe-
cialiserad på olika konstornråden. ordornrådet fannsInom tjänstertre
vid arbetsförmedlingarna och lika många vid Författarcentrum. På
bildområdet fanns 6,1 tjänster och vid3,5 centrumbildningama. Inom
scenområdet 8,75 tjänster placerade vid kulturarbetarsektioner ochvar

vid Teatercentrum. Motsvarande på tonornrådet 13,35 tjänsteren var
vid kulturarbetssektioner och 2,5 tjänster vid centrumbildningar. 5,4 av
tjänsterna på musikornrådet utnyttjades för bokningar och förmedling

dans- och restaurangmusik. Förutom dessa förmedlare fanns 16,8av
administrativa tjänster fyra särskilda kulturarbetsförmedlare isamtmer

Örebro,Växjö, Härnösand, Luleå och två arbetsvägledare och en
särskild rikstäckande förtjänst invandrade kulturarbetare Totalt antal
tjänster inom AMS 37 och placerade vid centrumbildningamavar var
ytterligare tio tjänster.

Också AMS-kommittén arbetade vid mitten 1980-taletsom av
granskade förmedlingens service till konstnärerna och föreslog föränd-

Återigenringar. blev förslaget lyfta denna verksamhet arbets-att ur ur

Källa: Kulturarbetsfönnedling. Faktaunderlag, SOU 1985:9.
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kulturarbets-speciellamycketdentillmed hänsynmarknadsverket
förmedlingsintensivosedvanligtdenfaktumoch detmarknaden äratt

för-uppdragprojekt ochordna atthandlaroftaoch lika att somom
ocksåråder det permanentTotalttraditionella arbeten. settmedla en

området.härdetinomyrkesverksammaför dearbetstillfällenbrist på
AMSställning ikulturarbetssektionemasförstärktesställetiMen

medarbetstörmedlingskontortillombildadesytterligare. De samma
Varjelandet.ikontorövrigaarbetsuppgifterochbefogenheter som

organisatorisktknötsregionförfortsattfickförmedling menenansvar
Denbelägen.geografisktdendärdet länlänsarbetsnärnnden itill var
medplaneringsgrupporganiserarlänsarbetsnänmdenansvariga en

övergri-Deti regionen.länsarbetsnämnderför övrigarepresentanter
förriktlinjerochfastställerAMSpåliggerpande resurseransvaret som
förökatfickkulturarbetsdelegationAMSverksamheten. ansvaren

Riksdagenansvarig.administrativtkulturdirektörverksamheten. En var
fortsätt-ocksåarbetsmarknadspolitiska insatsernadeocksåuttalade att

kulturpolitiskameddeså överensstämmerutfonnasskallningsvis att
centrumbildningama.medsamverkanioch skerutgångspunkter nära

medformenpropositionenanförde i attstatsrådetansvarigaDet
möjligheterökade prövaattkulturarbetsförmedlingarfristående ger

förhållandena inomtillsärskild hänsynmedarbetsmetoderolika
såArbetsmarknadsverket växte utinomVerksamhetenkultursektom.

tjänster.omfattade 60den år 1990att
bud-genomfördeskulturarbetsförmedlingeninomförändringNästa

AMSfrånförslagefterriksdagochregeringbeslöt1992/93. Dâgetåret
försöksperiodEfterverket.inomprogramfönnedlingenminska enatt

discjockeysdansorkestrar,programtönnedlingavgiftsbelagdmed av
verksam-denhelautvärderingAMSgjordepopulärmusikeroch aven

infördeAMSförmedlingarövrigafrånkravefterheten. Det somvar
förmed-Arbetsmarknadsverketsmenadeövrigaavgifter på De attprov.

bedri-kundedeneftersomkonkurrensillojalutgjordelingsverksamhet
avgiftertvingadessjälvademedan ta utskattemedelmedgratis avvas
förmedlingavgiftsbelagdmedförsöketUtvärderingenarrangörerna. av

mark-sjunkandevisadearbetsmarknadsverketpopulärmusik via enav
AMSblevKonsekvensenmarknadsandelar. attminskandeochnad

förmedlingen.med denupphöraskulleenkeltheltföreslog att man
AfdelfortfarandevisserligenskulleProgramförmedling avvara en

sökandeomfatta deendastskulledenserviceKulturs upp-sommen
delOchAf Kultur.vidinskrivningförfyller kriterierna ser-avsom en

vidandra tjänsterallaavgiftsfriskulle denvid kontorenvicen somvara
kim-skall hasökandedenKriteriernaförmedlingen. är att

2 1985/86:138.Prop.
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skaper/kompetens för konstnärligt arbete och väl etablerad i sittvara
yrke högskoleutbildning och/eller lång dokumenterad yrkes-genom
erfarenhet. Den söker andra inskrivna vid Af Kulturänsom program av
hänvisas till organisationsfönnedlingama. Af Kultur uppmanades att
finna lokala former för samarbete med dessa.

andraDen ändringen i riksdagsbeslut gällde centrumbild-samma
ningarna och byggde också förslag från Beslutet innebarpå AMS. att
Arbetsmarknadsverkets kostnader för förrnedlingsverksamheten vid
centrumbildningama fr.o.m. fördesden juli 1992 till Kultur-l över
departementets för fördeladesanslag centrumbildningama. Pengarna
sedan kulturråd. propositionen det ansvarigaStatens I stats-av angav
rådet han ansåg det önskvärt särskilja deprecis AMSatt attsom

förutsattearbetsmarknadspolitiska och de kulturpolitiska målen. Han
också samarbetet mellan Af Kultur och centrumbildningama skulleatt

kulturskapamas ställning på arbets-organiseras på sådant sätt attett
marknaden finns hos verketsskulle stärkas och den kompetensatt som
personal vid centrumbildningama tillvara. Avsikten atttogs var man
tillsammans samarbetsformer och efter årskulle utveckla utvär-trenya
dera den åtskilda organisationen.nya

praktiken finnsNågon sådan utvärdering har inte skett och i inte
centrumbildningamaheller något samarbete i dag mellanorganiserat

och Arbetsmarknadsverket. hindrar vissa kontor samarbetarDet inte att
medel förmed vissa centrumbildningar eller dessa ibland får delatt av

arbetsmarknadspolitiska beredskapsarbeten elleråtgärder t.ex.som
arbetslivsutveckling ALU.

Därefter förändringar kulturarbets-har inga centralt beslutade av
förmedlingama fem Stockholm,skett. finns regionkontor iDet

Örebro vidGöteborg, Malmö, Umeå och med i dag 80 tjänster. Menca
sidan dem har antal länsarbetsnämnder beslutatettav om egna
länskontor delarför kulturarbetare. regel de andraSom är av
specialfönnedlingar länskontorAf och Af Utland.Expo Dessasom
finns finnsi Uppsala, Halmstad, Norrköping och Luleå. ytterligareDär
drygt åtta tjänster. Vid övriga arbetsfönnedlingar finns kontaktpersoner

sökanden inom kulturyrkena sammanför demtar emotsom men som
med ellerregion- länskontoren för åtgärder. Totalt sysselsätter
formedlingsverksamheten kultur och media underinom 93 årpersoner
1997. Arbetsfönnedlingarna har för såväl kultur-ansvar som
mediaområdet och heter formellt Af Kultur Media. Eftersom denna
utredning endast behandlar den del verksamheten berör kul-av som
tursektom använder fortsättningsvis benämningen Afjag Kultur för
dessa förrnedlingar.
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siffrorUtvecklingen i2.4.2

arbetsförmedling för konst-anställdaUtvecklingem antalet inomav
åren 1973-1997.närer

CentrumbildningarMediaAf Kultur

61973 15
6451976
16491983

lönebidrag6lönebidrag3,5
10571986
10601990

931997 -

år, tkr.Media,Af KulturKostnaderna för vissa

199719901983/84

36 80016 3008 000

mkr.år,kontantstödetUtvecklingen vissaav

19961992/931982/831973/74

499398434

kundernaochKulturarbetsförmedlingen2.4.3

tillserviceförorganisationsärskildAf Kultur Media attär geen
fåyrkesökandeallahar rättdärutöver attarbetssökande. Men oavsett

rollAf Kultursbor.där depå den ärförmedlingenservice på ort

regionen,isamordna förmedlingsinsatsemaatt-
isamverka med intressentemaochmarknadsbedömningargöraatt-

regionen,
Media,Af Kulturformitillhandahålla kompetenscentrumettatt av-

till,kan vända sigoch institutandra län, kontorsom
överblickmedkontaktytafungera överAMSatt gentemot som en-

förmedlingsarbetet i regionen.ochkulturarbetsmarknaden
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Kulturarbetsförrnedlingama har, alla andra formedlingskontorsom
två jämbördiga kundgmpper. de arbetssökande och denDen ärena
andra arbetsgivarna. Båda har till från den offentligaserviceär rätt
fönnedlingen. Många konstnärer väljer skriva sig vid arbetsför-inatt
medlingen arbetslösa eller därför de villde inte just haäroavsett attom

finnschans bli sammanförda med arbets-/uppdragsgivare. Detatten en
ingen begränsning det gäller skriva in sig vid arbets-när rätten att en
förmedling. söker arbete eller uppdrag har dennaochVar rätt.en som

eventuell arbetslöshet eller anställnings-Den hänger inte medsamman
alla.form. förmedlande verksamheten omfattar DäremotdelenDen av

arbetslösa.bevilja åtgärd till andrakan arbetsförmedlingen aldrig änen
med det behovetOch vid det den arbetslöseprioritering störstaären

arbetslöshet.alltså den har längsta periodenprioriteras avsom som-
därförarbetsförmedlingen behöver inteAntalet inskrivna vid

arbetslösa.med antaletstämma överens
anställa eller uppdragAlla medarbetsgivare intresse att geav

till kulturarbetsfönned-konstnärer förstås välkomna vända sigär att
vill ha jobbför den arbetssökandelingen. Lika enkelt det inte ettär som

vilka skallförrnedlingama kriterier föri sektorn. tillämparDär som
general-april fastställde AMSskrivas skrivelse den 24 1992in. I en
sökandeAf Kultur dendirektör Inskrivningskriterierna vid är attatt

välarbete ochskall kunskaper/kompetens för konstnärligtha vara
och/eller lång doku-högskoleutbildningetablerad yrkei sitt genom
dock formellyrkeserfarenhet. kriterier har ingenmenterad Dessa

Justitieombudsmannen JO, iställning och efter anmälan har etten
kanfastslagit förmedlingen inteutslag från den november 19938 att

Därför tillämpasvid förmedlingen.neka sökande skriva in sigatten
formella kravkriteriema de absoluta ellerhuvudsakligen ingaärmen

för inskrivning.
arbetehur den vill bedriva sittDäremot kan förmedlingen bestämma

riktade åtgärderna för kultur-och vilka skall få del de särskiltsom av
kriterier.arbetare. Och där tillämpar arbetsförmedlingen dessa Inom

informatörer ochområdet media målgrupperna journalister,är
gällermultimediaproducenter. filmare, och producenterregissörerFör
undertvå eller treåriga utbildningar eller professionellt heltidsarbete

layoutare,minst två år de fyra åren. Grafiska formgivare,senaste
illustratörer, pressfotografer hörreklamare och copywriter liksomAD,
också till media.inomgruppen

bildkonstnärer och formgivare kravet högskoleutbildningFör är
eller dokumenterad verksamhet också kvalitetsbedömd i någonärsom
mening. innebär ha haft utställning etablerade gallerier,Det påt.ex. att
fått offentliga konstråd elleruppdrag, köpts in Statens Attav museer.
ha fått statligt ateljéför-konstnärstipendium eller kunna påvisa en
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riktmärke börräknas också.säljning omfattning Ett är attstörre manav
fem år.ha verksam under tillvarit tre

musikhögskola ellergåttområdet gäller kravetInom attton man
ellerkyrkomusikerutbildningellerfolkhögskolatvåårig musiklinje på

heltid deår påverksamhet minstscenutövandeha arbetat med tre
högskoleutbild-konstnärliggällerscenområdetfyra åren. Försenaste
BalettakademinDramatiska institutet.ellerteaterhögskolaning, t.ex.

för dansare. OmutbildningargodkändaBalettskolanoch Svenska är
professio-försörjtoch sigskall ha arbetatutbildningharinte manman

fyra åren.deyrket i minstnellt inom senastetre av
dagioch MediaKulturarbetsförmedlingar inomVid två tar man

etable-deprövningkulturyrkentill ärsamtliga sökande utanemot om
efterGöteborg,ochMalmöellerrade i yrket Det anpassatsär som

yrkes-med enbartbeslutatlänsarbetsnämnderorganisation derasden
Af Kulturtillalternativfinns ingetorganisationenfönnedlingar. denI

kontorvid dessaocksåkulturyrke. Mensöker tillför denMedia ettsom
åtgärder.beslutdet gällersökandesärskiljer de när omman

organi-kulturråd, konstnärernasmedsamarbete Statenshar iAMS
media-kultur- ochinomarbetsgivarorganisationemaochsationer

kulturarbetsförmed-förhandlingsprogramframområdet tagit ett
arbetsmarknadspolitiskaAMS på sittutgår frånlingama. Den upp-syn

efterfråganstimuleraenskilde,denplatser,tillsättadrag rustaär attsom
arbete.underlätta återgång iochförhindra utslagningoch

kulturarbetsfönnedlingendebeskrivshandlingsprogrammet vägarI
mål.för nå dessa Deskall använda är attatt

yrket, intekraven iinformationarbetslöshetförebygga omgenom
nytillträdande,ungdomar och andratillminst

platser/uppdrag,antaletökamarknadema förbearbeta att
sammanhang,och ikulturskapare vidarepresentera nya

rörlighet,geografiskstimulera
utlandskontakter,upparbeta

området,andra inomsamverka med intressenter
yrkeskarriärer.vägledning för alternativautveckla

delskallåtgärdernaarbetsmarknadspolitiska stra-De en avses som
gäller enligtDärförtill dessa mål.och också bidra programmettegin

med hjälpkulturyrken får skenyetablering iförst och främst ingenatt
kulturområdet skallgenomförs inomåtgärder. insatserdessa De somav

kvalitetoch med högarbetsmarknadspolitisk effektske med maximal
skall bara iArbetsförmedlingenkulturpolitiken.och samverkan medi

Viktigtför projekt och insatser.huvudman ärundantagsfall själv vara
yrkesut-områden för konstnärerspå nåinrikta insatserna attatt nya

otraditionellaochgränsöverskridande insatserövande och finnaatt
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skulle komma till och breddar konstnären.inte somgrepp som annars
projekt bestämsOckså inriktningen beredskapsarbeten och i pro-av

anställ-de möjlighet till fortsattskall utformas såDegrammet. att ger
medel,eller uppdrag, fortsatt arbete med arbetsgivarensning egnanya

och referenser ellerbli synlig, få meriterchans för individen att mer
storstadsregionema.stimulera individen lämnaatt

marknader och stimu-Barriärbrytande projekt öppnar somsom nya
skall prioriteras.oprövade områdenpå tidigarelerar kulturanvändning

den skallbeskrivs inriktningen såarbetsmarknadspolitikenFör att upp-
mark-kunskaper iocksåyrkesområdetdatera kunskaper inom gemen

konstnären påför stärkaoch juridiknadsföring, ekonomi att
föroch utbildningteknikutbildning imarknaden. Andra områden är ny

yrkesområden.till andraövergång
långkort ochresultatinsatsemasbedömningFör göraatt aven

utvärderinguppföljning ochkontinuerligsikt skall göra avenman
därförskalldemvid planering upprättaåtgärderna. Redan enmanav

fåskall ocksåsökandeuppföljning. Varjeochplan för dokumentation
till arbetesig framskallhandlingsplan för hurindividuell etttamanen

försörjningsmöjlighet.öka sineller på sättannat egen
sprida sinaviktenocksåbetonarhandlingsprogrammet attI avman

kundundersökningförmedlingar. Enerfarenheter till andra som
januari-februari 1994 visargenomförde iArbetsmarknadsstyrelsen att

får Af Kultur.demed den servicedel nöjdakunderna till ärstor av
ocharbetsgivarengälldeuppdelad två delar,iUndersökningen envar

arbetssökande.den andra de
vidsamtliga anmäldaundersökningensökande ingick iDe varsom

hälftenkulturarbetare.för Drygtförmedlingskontorende speciella av
åldern 36-54iUngefär lika mångahögskoleutbildning.dem hade var

Undersökningen visaroch år.tredjedel mellan 25 35år, medan varen
hälften deförmedlingama. Nästanflitiga besökare påkunderna äratt av

förmedlare,med sinmånadenflera gånger isökande har kontakt
besök kontoret. Denpersonligt påhuvudsakligen största grup-genom

bereddademform. Hälftenområdet bild ochfinns inom är att taavpen
skäl helstnaturligahela landetjobb eller uppdrag ävenöver man avom

refe-sökande har lämnat indeuppdrag hemorten. 44 %vill ha på av
arbetsförmedlingenarkiv påkataloger ochrensmaterial till men en

kontaktervidmaterial harfjärdedel dettadem inte använtsvetav om
klarharfråganeller inte. Påmed arbets-/uppdragsgivare enom man

Hälftenoch nej.40 %Af kan erbjuda 57 %bild vad Kultur svararav
konstornrådederasgod kunskaparbetsformedlaren haratt omanser

egentligen kan.vad förmedlarenkänna till38 % sig intesägermen
århade åtminstoneindividuella handlingsplanerUppgiften göraatt

arbete. 74förmedlingamas %fått genomslag iinte1994 ännu uppger
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flesta ändå nöjda med dengjort någon sådan. 71 %inte De äratt man
besök förtid arbetsfönnedlaren dem. Frågan vad dessaåt är,ägnar ger

information arbeten ochhälften de får brasamtidigt intesäger att om
arbe-tillräckligt stöd för sökayrke elleruppdrag inom sitt att

delen de sökandestället den övervägandenten/uppdrag. I attavuppger
tredjedel kundernakontakter. Ende får sina uppdrag avgenom egna

brödjobb,yrkesområdet, s.k.utanför detsöker extraarbeten menegna
arbetsför-jobben utanförfår information dehälften desäger att om

medlingen.
tillfrågades sinkundgnlppen, arbetsgivarna,Också den andra om

kulturarbets-de flestavisar sigbild Af Kultur och Media. Det attav
dockhararbetsförmedlingen. Dennepåhar kontaktpersongivare en

personliga kon-oftaharföretaget, däremotoftast aldrig besökt man
olikadiskuteratfallen harhälftenformer.takter i andra I manav

harinblandad. %förmedlingen 75där övervä-åtgärder och projekt är
negativa,Mycketsådana insatser.erfarenheter ärgande positiva av

medkontaktdet lätttycker rättArbetsgivama7 %. är attatt person
branschen, 70 %.kunskapbraharförmedlingen ochpå att omenman

de fårinformationmed dennöjdaknappt hälftenMen är om
erfarenhetdem hararbetsförmedlingens tjänster. Merparten avsomav

från företagetsbra utgårpåderas tjänsterförmedlingen sättettattanser
förde sökerAf Kulturde anlitarbehov. 62 % näratt personeruppger

alternativ ditstarktorganisationsfönnedlingamahäruppdrag ettärmen
kanalen.densamtidigt vänder sig. 74 % uppgerman

Åtta vidarbetsfönnedlingenanlitade kommertio attsäger attav
hurförvägåterkommande samtal iförframtida behov inga ommen

sammanfattningbra betyg,Af Kulturdessa 68 % ettut. avsomgerser
sina erfarenheter.
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Konstnärsyrket3

Sammanfattning

konstnärerexakthet hur mångaomöjligt medDet är att somange
mellan etablerade, yrkes-finns. skäl till detEtt gränsenär att

oklar. det intemycketoch oetablerade Ettverksamma är attär annat
konstnärerenhetligt konstnärsyrkeheller finns något ärutan gruppen

konstnärer kanskillnad går mellanmycket heterogen. En stor som
egenföretagare. Antalet konst-anställning och konstnärerha ärsom

omkring 36 000 enligtundersökningar frånolikavarierar inärer
enligt medlemssta-tillbostadsräkningen FoB, 21 000Folk- och

yrkesverksammabedömning 25 000Mintistiken i KLYS. är att
behov bättrefinnsrimlig skattning.konstnärer Det ett stortär aven

konstnärspolitiken.statistik inom

Vilka konstnärer3.1 är

någonkonstnärerna intedirektiv konstaterasutredningens utgörI att
undersök-gradhomogen och det i högsta Det görär attsant. engrupp

finnsmetodproblem.rad Detvillkor påning konstnärernas stöter enom
definition begreppetvedertagentill börja med allmäntingenatt av

olika någradefinitioner på mångakonstnär. sådanaDet sättgörs varav
berörs nedan.

utifrån kvali-konstnär kanbetraktaVem avgörasär att somsom
uppfyller kvalitativadå den arbete vissaKonstnär ärtetsnormer. vars

definition förutsätter dock i sinkrav konstornråde.inom sitt Denna tur
finns flera tänkbara mått pådefinition konstnärlig kvalitet. Deten av

från publiken: desådan kvalitet. indirekt kvalitetsmått utgårEtt scen-
publi-föreställningar, musik, den litteraturden bildkonst, den etc. som

användaken kvalitet. enbartfrågar efter uppfyller kraven på Att ett
förförenat med risker den konst-sådant kvalitetsbegrepp dockär stora

genomgripandenärliga utvecklingen och skulle dessutom innebära en
kulturpolitiken. bärande inslag i dennaomorientering den statliga Ettav

fårkonstnärliga omedelbartsedan länge stödja yttringar inteär att som
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publikt först siktpå någonsin blirstort utangensvar om ens mer- -
allmänt erkända och väcker den publikens intresse. Om konstnär-stora
skap endast bestäms utifrån den publika dragningskraften eller-
egentligen marknaden skulle det kanske behövas offentliginte någon-
konstnärspolitik.

kvalitativ konstnärsyrket måste vila på inom-En avgränsning av
konstnärliga bedömningar verksamma de olikainomav personer

mån subjektivakonstornrådena. Sådana bedömningar måste i viss vara
enskilda fallet.och kommer därför alltid kunna ifrågasättas i detatt

bety-Erfarenheten dock kvalificerade bedömare uppvisarvisar ettatt
konstnärlig kvalitet ochdande enighet vid bedömningarmått sina avav

antal fall.till jämförelsevis litetoenigheten alltså begränsar sigatt ett
tidsbundnaenighet utslagkan givetvis hävda dennaMan äratt ett av

streck längre perspektiv,konventioner inte håller i ett men mansom
huvud möjligt be-ställer då samtidigt frågan det över är atttagetom

därför, enligt mening,döma minkonstnärlig kvalitet på sin Det ärspets.
och bidrag frånexempelvis erhållna stipendierrimligt invägaatt

definitioner vilkastatliga och andra stipendieorgan i är attav som
betrakta konstnärer.som

utgårskall konstnärdefinieraEtt sättannat att anses varavem som
konstnärligfrån utbildningen och kan exempelvis ha genomgången

högskolornahögskoleutbildning kriterium. Då överlåter attmansom
Vidkonstnärliga förutsättningar.bedömningen den enskildesgöra av

platsernaflesta högskoleutbildningar konkurrensende sådana är om
konstnärligtintäkt för de högthård, vilket kan äratt antagnatas som
kvalificeradförenad med genomgångenbegåvade och denna begåvning

förtillräckligutbildning bör de flesta sammanhang kunnai anses vara
konstnärligkvalificera till konstnärer. Genomgången ut-att gruppen

för vilkabildning kan emellertid kriteriuminte är attensamt somvara
konstnärerkonstnärer. hävd etablerar sig mångaAv utan attanse som

saknasha formell områdetutbildning inom inom vissa genreren -
dessutom fortfarande sådan utbildning.

bestämma.tredje låta konstnärerna själva DenEtt sätt är att som
uttrycksform självväljer arbeta med konstnärlig och sigsägeratt en

individen söka sinkonstnär det också. sedan tillDet ärär attvara upp
dockpublik och hitta försörja sådant svårtsig. Ett synsätt ärvägar att

hantera konstnärspolitik eftersom den lätt leder till krav påi praktiskatt
skulle kulturpolitiskt för och sigatt staten ta ett ansvar var en som anser

konstnär eller sådan.sigvara uppger vara-
fjärde ifrån vilkadefiniera konstnärer utgåEtt ärsätt attatt som

faktiskt såvälverksamma konstnärligt område. kaninom Deär ett vara
utbildade konstnärer Och det faktum de faktisktautodidakter. ärattsom
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denyrkesområden borde kanskekonstnärligaverksamma inom utgöra
definitionsgrunden.viktigaste

konstnärer-medlemmar ifrån vilkafemte utgåEtt ärsätt är att som
Yrkesutövaresoch LitteräraKonstnärligaorganisationer. Inas egna

de organisationersamlasKLYSSamarbetsnämnd merparten somav
byggermedlemskapförkriterierkonstnärer.organiserar Deras

med-beviljadefinitionema.nämnda Fördekombinationer attovanav
kan gälla konst-bl.a.vissa kravorganisationernalemskap ställer som

underkonstnärskapförsörjt sig på sittnärlig utbildning, att enman
konstnärliga krite-utifrånbedömsoch/eller arbetsprovlängre tid som

de kriterierislags invalsjury. Dettarier settstortmotsvarasett avav
kontor.vid sinavid inskrivningAf tillämparKultursom

Konstnärsnämnden och Sve-definitionytterligarefinnsDet somen
kulturarbetaresundersökninganvände i sinförfattarfondriges av

be-definitionen har19771. DenKNUFF,arbetsmarknad och ekonomi
skat-omfattasocksådeneftersomkonstnärertydelse för många av

Skatteupplysningargällandeskatteförvaltningenstemyndigheterna. I nu
definition:valt dennanämligenharför näringsverksamhet man

kul-begreppdefinitioneraccepteradesaknas allmänt"Det somav
verksamheterverksamhet.konstnärlig Deelleroch litterärturarbetare

katego-normalfallet till någonkulturarbete hör iomfattas avavsom
kultur-begreppetfrågaetennedia.och Iord,rierna bild, ton, omscen

författarfondmed SverigessamarbeteKonstnärsnämnden iarbetare har
kulturarbetarenämligenlqiterier,uppställt följ ande atttre

arbete,konstnärligtellerskapandesig annatägnar-
kvalitet,dvs. krav påområdesittyrkeskunniga inomär-

konti-krav påarbete dvs.konstnärligtyrkesmässigt åtsigägnar-
kvantitet.och/ellernuitet

aiivändshärkulturarbetarebegreppet synonymtbörDet attnoteras
ochunderofta 1960-användesKulturarbetarekonstnär.med begreppet

andra verk-ochför konstnärerbeteckning1970-ta1en ävensom en
fallit bruk,alltmerbegreppetharkultursektorn. Senareinom ursamma

skallhuruvida detoklarhetenmedvilket bl.a. hänger ansesomsamman
också bib-exempelvisellerverksammakonstnärligtomfatta endast om

inbegrips.liotekarier och museitj änstemän
bygger påkonstnärdefinitionanvända denhar valtJag att somav

medväloch ocksåmedlemskriterierKLYS-förbundens stämmersom
utelämnarKLYS-förbundenAf Kultur.används Avde kriterier avsom

inkluderavalt imedlemmar jag inteförbundjag dock några attvars

1 8-72421-9, 1981.kulturarbetare, 91-3Fria ISBN
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konstnärsyrket. De Läromedelsförfattamas förening, Arkitekt-är
förbundet, Svenska Danspedagogförbundet och SIF-klubbama vid
Sveriges Radio, TelevisionSveriges och Utbildningsradion. Svenska
Joumalistforbundet har ellermedlemmar inom konstnärsyrket.nära
Kultuijournalistema omistlig del kulturlivet kritiker,utgör en av som

och debattörer. dockhar inte varit möjligt för migDetrecensenter att
särskilja dessa statistiken journalister i arbetsmarknads-överur
politiken. därför statistiskaDe ingår inte i mitt material.

3.2 många konstnärernaHur är

Av svårigheten definiera konstnär följeräratt ett annatvem som
metodproblem, nämligen fånga hur Antalet berorin många de är.att
förstås på vilken definition väljer alldeles det finnsoavsettman men
ingen systematisk sammanhållen statistik konst-och visar antaletsom

Uppgifterna från källor. bostads-måste hämtas olika Folk- ochnärer.
räkningen följer utvecklingen antalet yrkesverksamma. sistaDenav
avsåg år och från1990 utgick tidigare sådana räkningar desom
uppgifter medborgarna undersjälva lämnat sin yrkesverksamhetom en
given period. det gäller konstnärerna innebär detNär iatt man
praktiken från den definitionenutgår tredje konstnären avgörovan;
själv. Ett följa utvecklingen antalet konstnärersätt ärannat att attav
studera utvecklingen antalet medlemmar konstnäremasiav egna
organisationer. del hittar arbetslöshetsstatistiken, andraEn i iman
förteckningar sökande till statliga eller kommunala bidrag, andra iöver
förteckningar antalet vid konstnärligutexamineratsöver som en
högskola. Många konstnärer återfinns i alla eller flera dessa källor.av
Men alla de klarar ekonomisktsig på hand eller väljer inteattsom egen
organisera fallersig utanför. de flesta siffror och tabellerI som
redovisas här finns därför mörkertal. På motsvarande det intesätt ärett
givet alla ingår statistiken bör betraktasi konstnärer.att som som
Tillgängliga uppgifter visar ändå tydliga trender vad gäller antalen där
denna osäkerhet spelar mindre roll.

harAMS tillorganiserat sin service konstnärerna vid särskilda
arbetsfönnedlingskontor, Af Kultur Media. deras verksamhet ingårI
därmed journalister, informatörer och medarbetare i reklambranschen i
området ord. väljer redovisaJag utvecklingen för samtliga iatt grup-

definitionenI konstnärsyrket väljer dock bortjag journalister,pen. av
informatörer och reklamare liksom läromedelsförfattare. Förslag och
analyser omfattar alltså de övriga yrken beskrivs nedan.som

ordkonstnärerSom räknas huvudsakligen författare, dramatiker och
översättare.
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huvudsakligen målare,räknasbild- och formkonstnärerSom
fotografer, konsthant-tecknare,grafiker, textilkonsmärer,skulptörer,

formgivare och designer.verkare,
musiker ochkompositörer,räknastonkonstnärerSom tonsättare,

sångare.
huvud-konstnärerfilmkonstnärer räknas allaochSom somscen-

konst-och intilliggandefilm, dans, mimsakligen arbetar med teater,
skådespelarescenografer likavälfilmare ochingår alltsåHärarter. som

danspedagoger.och dansare dock intemen
under deökat stadigtharAntalet yrkesverksamma konstnärer

Ökningen väljer studera den i20 åren. attoavsettsenaste syns om man
eller konstnärsorganisationernasbostadsräkningen FoB iFolk- och

exklusive journa-ökningen 33 %medlemsstatistik. Enligt FoB var
kvinnornasärskiltoch 1990. Detlisterna mellan åren 1975 är som

År utgjordeperiod. 1975under dennatill konstnärsyrkenaströmmat
deras andel 42 %.och årkvinnorna konstnärerna 199031 % varav

därbildområdetantalet kvinnor inomFramför allt märks ökningen av
och1975 1990.tillkommit mellan årenkvinnliga bildkonstnärer2 700

åren 1975-1990,konstnärligt yrkesverksammaFörändring antaletav
FoB.

Andel AndelFöränd-Antal Antal Antal män
kvinnorring i %1975 1985 1990

1990 1975 19901975-90 1975 oo
69 5644149 19 31Bild och 17 055 18 719 21

form
71 6829 32Ord, exkl. 857 986 41701

journalister
58 43 4242 57660 3 207 3 777Scen 2
27 80 73361 48 20953 6 351 7Ton 4

Övr. 67 5833 42litt. 3 618 572 302 3 210m o.
konstnarb.:

5831 42 69Delsumma 36 891 3327 671 32 344

45 68 55Journalister, 011 46 3210 946 14 287 16
förlagsred

2473 76 27Bibliotek, 536 14 729 3411 014 14
museitjm

59 50631 36 41 50Summa 49 631 61 167 67

2 sminkör, ateljéchef, rekvisitör.discjockey,Kostymmästare,
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Folk och bostadsräkningen ökningenvisar antalet konstnärligtatt av
Ökningenyrkesverksamma ganskavarit jämn under åren 1975-1990.

antalet journalister, bibliotekarier och museitjänstemän störstav var
från mitten 1970-talet och framåt.decenniet På bildområdet harav
ökningen dock efterVarit år före.1985större än

Antal medlemmar konstnärsorganisationerna åreni KLYS 1975,inom
1985, och1990 1995.

1975 1985 1990 1995

Sveriges Författarförbund 5281 1 947 2 026 2 243
Konstnäremas Riksorganisation 2 651 3 127 3 345 2003
Föreningen Svenska Konsthantverkare 289 556 520 483
och Industriforrngivare
Föreningen Svenska Tecknare 270 644 880 994
Svenska Fotografernas Förbund 900 1651 500 1 1 124
Svenska Musikerförbundet 2 780 2 500 4 834 4 560
Föreningen Svenska Kompositörer 280 454 515 567

PopulärmusikAv
Svenska Tonkonstnärsforbundet 163 74 96 101
Sveriges Yrkesmusikerförbund 1 678 2 093
Föreningen Svenska Tonsättare 94 131 169 210
Svenska Teaterförbundet 3 350 2 536 3 068 3 783
Svenska Regissörsföreningen 106 15 1 173 160
Sveriges Dramatikerforbund 330 382 425 500
Oberoende Filmares Förbund 221 320

Summa 12 14 002 019 20 377741 19

Till detta antal adderas medlemmar i Svenska Konstnärsför-750
bundet. Vilket totalsumma organiserade konstnärer på 21 127ger en
personer.

En jämförelse gjordes betänkandetår 1988 i vill-Konstnärerssom
kor visar antalet konstnärer enligt medlemsantaletFoB iatt översteg
KLYS-organisationerna med ungefär skillnaden10 000. Den största
fanns i formgivare där fler det6 000 angivit yrke inäragruppen som
FoB vad KLYS-statistiken visade. motsvarande förfat-Påän sätt var

mindre hälften så många dei FoB i KLYS medlems-tarna än som var
statistik. Det verkar färre själva sig yrkes-som om anser vara
verksamma konstnärer de KLYS-förbund.organiserat sig i Enän som

3 SOU 1990:39.
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orsak till den bristande överensstämmelsen kan attannan vara man
använder skilda definitioner ingår konstnärsgruppen.iöver vem som

En tredje bild antalet konstnärer får i statistiken antaletöverav man
högskoleutbildade konstnärer. utesluter dock ordkonstnärerDen som
inte kan föras till bestämd utbildning.en

1991.4Antal högskoleutbildade konstnärer hela landet år Bild, musik,i
0rd.scen.

Totalt 15 000
Stockholmsi län eller7 440 49,5 %varav

kvinnor 53 %varav
47 %mänvarav

förvärvsarbetande eller12 500 83 %varav

deAv 15 000 konstnärerna förvärvsarbetade 12 500 ellerpersoner
83 Vad%. de övriga gjorde framgår dennainte statistik. Iav gruppen
inte förvärvsarbetande ingår studerande, föräldralediga och arbetslösa.

Antal högskoleutbildade konstnärer hela landet år 1996.5 Bild,16-64z
musik, 0rd.Ejscen,

Totalt 14 360
kvinnor 6 821 eller 48 %varav

510 eller527 %mänvarav
förvärvsarbetande eller3 877 27 %varav

Förvärvsarbetande högskoleutbildade konstnärer år 1996.

Totalt 10 483
kvinnor eller4 775 46 %varav

eller708 545 %mänvarav
företagare 375 eller1 13 %varav egna

Andelen kvinnorna icke förvärvsarbetar något högreärav som
30 % också bland andelen hög 24 %. Andelen ickemännen ärmen
förvärvsarbetande 17 % år 1991 27 fem år% Gruppenmotvar senare.

4 Siffror högskolan, 14, SCB, 1993.om
5Befolkningens utbildning 1996, SCB.
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under de fem åren dehögskoleutbildade har inte ökat senaste ut-men
försörja sig.bildade konstnärerna har fått betydligt svårare I sär-att
SCB deskilda undersökningar följer Statistiska centralbyrån upp som

uppföljningefter fem sådanfrån olika högskolor år. Enexaminerats av
19905.gjordes visadede konstnärliga högskoleutbildningama Den att

fem efter utbildningen ochförvärvsarbetade år87 konstnärerna% av
undersökningenunder den aprilveckaendast arbetslösa3 %att var

anställningarmed tidsbegränsadegenomfördes. andelenMen var mar-
mellan ochfrån andra högskolelinjer, 30kant högre för examineradeän

dedenna Blandhade iArbetslösheten varit50 %. stor somgrupp.
arbetslösahade % varitfrån linjen for fri konst 44utexaminerats en

år. 75 %Flertalet dem, 80 %,längre period efter än ettav merexamen.
lämnadedemfotografilinjen och 65 %dem lämnat av somav som

för kortare perioderarbetslösa, dockskådespelarlinjen hade också varit
hademusiker och bildkonstnärermånader. Skådespelare,någraom
bild-till år. 61 %utanför målyrket iockså arbetat tre avupp

låg också 6-medianinkomsteregenföretagare.konstnärerna Derasvar
högskoleutbildade iför andraunder medianinkomstenkronor7 000

högskoleutbildade konst-deuppföljningundersökningen. SCB:s av
efter utbild-yrket direkt sinde sig in ihar svårtvisarnärerna att taatt

ning.
statistik detanvändbarefter ha försökt hittaerfarenhetMin näratt

syssel-uppgifter derasdefinitioner ochantal,gäller konstnäremas om
tillfreds-det saknasarbetslöshet och inkomstersättning, är att en
bör där-konstnärer. Regeringenoch systematisk statistikställande över

insamla ochsärskildaKulturrådet medför uppdrag attett resurserge
uppgifter.bearbeta sådana

yrkesverksamma konstnärerantalet etableradebedömningMin av
organiseradetill antalethar tagit hänsynligger 000. Då jag25runt

andraår ellerdel dessa 65konstnärer också till är överatt aven avmen
Å etableradesidan allaandra inteskäl längre yrkesverksamma.inte är

sammanvägningkonstnärer medlemmar i någon organisation. En av
konstnärer.etableradedessa faktorer leder till antagandet 25 000om

5 Statistiska meddelanden, SCB, U 29 SM 9101.
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4 och arbetsmarknadenKonstnären

Sammanfattning

Konstnärerna finns inom områdena 0rd, bild och form, ochton scen.
Arbetslösheten hög i alla arbetslöshetskassorTre verkarär grupper.
inom området; Journalistemas, Teaterverksammas och Musikemas. I
samtliga har antalet ersättningsdagar snabbt. Egenföretagandevuxit
konstnärer har ingen naturligt hemvist i någon a-kassa. Också övriga
trygghetssystem dåligt anpassade till konstnäremas villkor påär
arbetsmarknaden. ökar trycketDet på arbetsmarknadspolitiken, som
för många blir den försista klara försörjningen.utposten att

4.1 Arbetslösa eller inkomstlösa

Konstnärsyrket mycket heterogent vilket problem skallär är närett man
beskriva arbetsmarknadspolitiken förhållandei till konstnärsyrket. För-
utsättningarna skiljer sig mycket mellan upphovsmän och utövare,
mellan de har marknad för traditionella anställningar, korta ellersom en
långa, och de inte har det. delen upphovsmännenDen störstasom av
klassas egenföretagare i alla välfárdssystem och också inomsom
arbetsmarknadspolitiken. har ingen möjlighet bli medlemmarDe iatt en
arbetslöshetskassa konstnärer. Redovisningen därför skemåstesom
med uppdelning mellan dessa områden. Samtidigt jag medvetenären

mellan skapande och utövande konstnärer inte skarp.gränsenatt ärom
Dels arbetar konstnärer både skapande och utövande, exempelvissom

och kompositörer också musiker. Dels improviserattonsättare är ärsom
skapande del konstformer,inom exempelvis för-jazzen näraen som
knippat med utövandet. laborerar ändå dels med begreppenJag ut-
övande konstnärer och skapande konstnärer/upphovsmän, dels med
områdena Ord, fonn,Bild och ochTon Scen. Det den indel-ärsenare
ning bl.a. Kulturutredningen valde och också många arbets-som som
förmedlingar använder arbetei sitt med konstnärsgruppema.

Exempel på utövande konstnärer skådespelare, dansare, sångareär
och andra gestaltar eller tolkar konstnärliga verk. flestaDegrupper som
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skapandefilm. Exempel påoch ochfinns områdena Sceninom Ton
dramatiker.ochförfattare, bildkonstnärer,konstnärer tonsättareär

betraktashuvudsakligendeför dennaGemensamt är att somgrupp
betydligtharkonstnärerna iegenföretagare. utövande störreDe

tillmöjlighet ansluta sigdärmedanställningar ochutsträckning att
också för denarbetslöshetsförsäkringen. Det är gruppen somsenare

finnsavpassad.huvudsakligen Detarbetsmarknadspolitiktraditionell är
ochTeaterverksammasutövande konstnärer,arbetslöshetskassor förtvå

Joumalis-kulturområdettredje kassa inomMusikemas a-kassor. En är
a-kassa.ternas

ocksåskiljer sigarbetsmarknadenkonstnärligaFörhållandena på den
antaletarbetsmarknadentraditionellafrån den attgenom

tidsbegränsadefå. stället har mångamycket Itillsvidareanställningar är
utövandemångauppdrag. Detanställningar eller kortare gör att

arbetslöshet.återkommande perioderharkonstnärer av
Åtgärder olikamellanskäl skilja signaturligaförslag måsteoch av

tillhar möjlighetmellan demframför alltkonstområden an-sommen
itillhöregenföretagama.ställningar och Dessa en grupp somsenare

arbetsmarknadspolitiken. Påförekommer inomandra branscher sällan
De konstnärligahög grad.de det däremot ikulturarbetsmarknaden gör

traditionellde arbetslösa isällanegenföretagamas problem ärär att
underinkomstlösadeskapande. Däremotmening. sitt ärDe styr eget

för sinafå avsättningför de har svårtskapande ellerperioder attattav
förstärka möjlig-arbetsmarknadspolitikenalster. demFör väg attär en

för-ellerolika slagåtgärderheterna till försörjning genomavgenom
medling tillfälliga uppdrag.av

fördel-förenklatstarktkanmedlemmarna i KLYSAv angeman
eller000så drygt 10anställningarmellan olika formerningen attav

ochtillsvidareanställningar 5 000harhälften egenföretagare, 5 500är
försörjeretableradeinteMångafrilansande uppdragstagare. ärär som

frilansande uppdragstagaremindre utsträckningellersig i större som
konstnärsyrke.någotinom

Ordornrådetl l
.

stödetomfattandemindreoffentliga stödet till bokutgivningDet änär
konstnärligaled mellan dentill andra finnskonstarter. Dessutom ett
Mellan för-förläggaren.nämligenutövaren/författaren och publiken,

bokhandlaren eller biblioteketsledfattaren och läsaren finns ännu ett -
tillpåverkar tillströmningeninköpare. till läsarenhärDen omvägen

yrketetablera ikan inte sigyrket stöd förläggareutan pro-manav en-
förfo-författare självenskild intefessionellt. innebärDet att somman
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beslutet bli författare.över Utvecklingen print-on-demandattgar av
kan förändra detta det blir lättare publicera sina verk. Denatt attgenom
tekniken underlättar också för läsarna hitta böcker kanske inteatt som
längre finns i bokhandeln. Den längre livstid den enskilda bokenger
vilket positivt kan påverka författarnas möjligheter nåatt ut.

En viktig inkomstkälla för författare, och andraöversättare upp-
hovsmän inom det litterära området ersättningar baserasutgörs av som
på utlåningen folk-på och skolbiblioteken. Det utgår också ersättning
för användningen bibliotekens referenslitteratur. Ersättningen för-av
delas Författarfonden.av

Folk-I och bostadsräkningen år 1990 knappt 000luppgav personer
i Sverige författare yrke. Det ökning med 300närmaresom var en per-

sedan år 1975. Mer 60 dessa författare% bodde i någonänsoner av av
de storstäderna, de allra flesta i Stockholm, yrket i sigtre intetrots att
innebär beroende någon lokal arbetsmarknad.av

År 1996 hade Författarförbundet 2 400 medlemmar, förfat-ärsom
eller demAv har delöversättare. uppnått pensionsåldem,tare andraen

har sitt författarskap vid sidan andra arbeten. Antalet anslutna tillav
författarförbundet har ökat med omkring 500 sedan l970-talet.personer
Dramatikerförbundet hade år medlemmar.540 Svenska Jouma-samma
listförbundet har 9005 sina medlemmar anmälda medlemmar iav som
KLYS. kulturjournalisterDet vid dagspress, etennedia och vid lan-är
dets kulturtidskrifter.

Antal författare, journalister enligt Folk- och bostadsräkningen åren
1975 och 1990

År År1975 1990
Antal Män Kvinnor Antal Män Kvinnor

Författare 701 500 201 986 668 318
Journalister, forlagsred 10 946 7 455 3 501 16 011 8 813 1987

finnsDet ingen egentlig utbildning till författare. Den enda högsko-
leutbildningen inom ordområdet joumalistutbildningen. Intresset förär
den har ökat kraftigt under de 20 åren och den har också byggtssenaste

Nu utbildas drygt 400 studenterut. varje år. Vid sidan högskoleut-om
bildningama finns folkhögskolorrad utbildar i journalistik.en som
Dessutom har folkhögskolor13 skrivarkurser för elever harsom
intresse lära sig skriva bättre. mångaFör handlar det personligattav om
utveckling många säkert också drömmen bli författare.när attmen
Dessa skrivarkurser kan blygsami omfattning tillfälliga uppdragge
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efterfrågasskolorOckså vanligaiförfattare lärare.etablerade som
finns sedan årGöteborgskrivarprojekt. Iförfattare lärare iibland som
med ambition"såporTV-serierutbildning iockså1997 göraatten

skriva dessa såpor.också iutbildasbli högskola. Där attav
b1.a.sidoarbetsmarknad bestårochFörfattamas översättamas av

bibliotekskolor, påförfattande iverk och sittkring sinaföreläsningar
förmedlasuppdragHuvuddelen dessam.fl.studieförbundoch hos avav
landsting harochkommunerinomNeddragningamaFörfattarcentrum.

landstingochkommunerDecentraliseringen iantalet uppdrag.minskat
uppdrag.få sådanaansträngningarförfattarnaspåverkar också att
bibliotekellerskolavarjecentraltidag sällanBesluten fattas utanmer

författare. Dettaskalldeutifrån sinabeslutar emotta enomresurser
flerasamordnas sådeförfattarbesöken intefördyra attriskerar att om

arvoden.resekostnader ochdelar på
arbetsfönned-vidinskrivnaförfattarnaandelrelativt liten ärEn av

tilltillgångde harb1.a. påsannoliktberorDetlingen, knappa 10 %. att
Författarcentrum.uppdragsfönnedlingfungerandeväl genomen

författa-åtgärder inomerbjudahar också svårtArbetsfönnedlingen att
förfat-söka sig dit. Devilket minskar intressetkämkompetens attrens

anmäler sigvid sidanyrken/arbetenandrahar helttare somomsom
kvinnorförfattare. Fleroch inte män änyrkensökande till sådana som

författare.arbetsförmedlingeninskrivna vidär som
Endast 58författare.egenskapi sinegenföretagareFörfattare är av

l996.deltidsarbetslös under årellerhel-fick a-kassaförfattare som
författarearbetsmarknadsstöd, KAS. 26fick kontantSex varpersoner

tillberättigadedeltidhel- ellerarbetslösa påanmälda utan att varasom
ersättning.någon

dag 540medlemsantal, iväxandehar ocksåDramatikerförbundet ett
institutioneranställningar ieller harfrilansareflestamedlemmar. De är

ochdramaturgerexempelvisdramatikerdå inte utan sommen som
konstnärsvärlden.utanföryrkenockså iförsörjer sigMångaregissörer.

Dramati-dramatik.helt påförsörjer sigdramatikerEndast omkring 30
uppleverDramatikernaochradioteater TV.film,kerna skriver för scen,

beställningarminskat sinaminst friaallt fler inteteatrar,att avgrupper,
TV-områ-arbetsmarknadenpåenda ljusningen ärnyskrivna verk. Den

"såpor".svenskaökande antaletdet och det
Årenkrympt.harförarbetsmarknadentraditionella översättareDen

med 25 %. Detutgivningenlitteräraminskade den1992-1995 översatta
Allt färresysselsättningsgrad. översät-har påverkat översättamas nya

tillväxtyrkesområdealltsåbranschen.kommer till Detta utanär etttare
arbetskraft.av

månad.genomsnittI per
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Journalister och programtjänstemän inom radio och ingår ocksåTV i
Af Kultur och Medias ansvarsområde. 1 072 i genomsnittpersoner per
månad arbetslösa i den och dem176 saknade tillrättvar gruppen av
ersättning. Under år 1996 varje månad i genomsnitt 3 651 journa-var
lister och programtjänstemän inskrivna vid arbetsförmedlingen. Det är

ökning med 2 119 sedan år 1992. Antalet inskrivna har ökaten personer
i alla åldersgrupper.

Andel arbete journalisternas a-kassaiutan

Procent

1

0 w
jan feb april rmj juni juli okt decmars aug sep nov
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formornrådetBild- och4.1.2

med de harochegenföretagare. Ibildkonstnärer attallra flestaDe är
allaegenföretagare iblir deutrustningoch dyroch omfattandeateljéer

beställningF-skattesedel vidkonstråd kräveroffentliga Statenssystem.
har valtvalt.de aktivt Denågotinteföretagareuppdrag. Att ärvaraav

delenadministrativadenmångakonsmärsyrke.sitt Det gör att avser
de inteyrkesutövandetibesvärandeföretagandet momentett somsom

flerutvecklingdockfinns mottid på. Detvill lägga mycket svagen
för konstnärer.projektanställningarformuppdrag itidsbegränsade av

till sigknyta konstnärertill detbidragitRiksutställningar har attgenom
pedagogiskamedprojektutvecklingsådanproduktion. Eni sin mot

arbetsmarknad.bildkonstnäremasskulle breddainslag
konstnärsgruppenenskiltdenBildkonstnärerna störstautgör av

år 1990bostadsräkningenochFolk-arbetsförmedlingen. Ianmälda hos
yrke.sitt Detbildkonstnärsvenskardrygt 19 000 envarsomuppgav

finnskonstnärer350sedan år 1975. 5med omkring 4 400ökning orga-
med l 240ökningvilketKLYS-förbunden ärniserade inom något enav

Svenska Konst-medlemmar i750Till det kommersedan år 1975. ca
närsförbundet.

årarbetsförmedlingenvidinskrivna3792 bildkonstnärer10 var
fotografer. Detoch 2 387skulptörermålare,047dessa 61996. Av är

vidinskrivnabildkonstnäremahälften ärinnebär i settatt stort av
KLYS-0rganisatio-enligtantaletBedömerarbetsförmedlingen. man

arbetsförmedlingen. Nuvidinskrivnaallaskulle nästan varanerna
utbildningharintesökande också destatistikAMS över somrymmer

ochFolk-medjämförelsenvarföryrketetablerat sig ieller på sättannat
4 187.Af Kulturvidinskrivnarelevant. ärDebostadsräkningen är mer

åren 1975bostadsräkningenochenligt Folk-Antalet bildkonstnärer
och 990.1

ÅrÅr 19901975
KvinnorAntal MänKvinnorAntal Män

45405574141840 10147816621Bildkonstnärer
253916414180159918363485Formgivare

9433874741 48173778Fotografer 4519

2 månad.genomsnittI per
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Att inskriven på arbetsförmedlingen innebär inte automatiskt attvara
arbetslös. konstnärernas delFör inte heller söker arbete.är attman man

Men inskriven har möjlighet med för-iatt attgenom vara man vara
medlingens bildarkiv och på få förmedlingens hjälp medsättannat en
marknadsföring kan leda till uppdrag.som

Eftersom bildkonstnärerna egenföretagare har de arbetslös-ingenär
Ändåhetskassa. får många hel- eller deltidsarbetslösaersättning som

vid Af Kultur. målare, skulptörer, formgivare fotogra-984 342 och 329
fer fick 19963.arbetslöshetsersättning fick390 ersättning viapersoner

medanKAS l 052 arbetslösa inte fick någon alls.ersättning
De vanligaste kassoma för bildkonstnärer Handelstjänste-är

Teaterverksammas, Kommunalarbetarnas och Akademiker-märmens,
kassör. fotografernaFör dominerar Joumalistemas kassa med 35nas

försälcrade. finnsBildkonstnärema representerade samtliga arbetslös-i
hetskassor vilket vilken utsträckning de beroendevisar i ärstor av
brödjobb för försörjning. jobb har försvunnitsin Dessa i stor ut-
sträckning under lågkonjunkturen och arbetslösheten har stigit snabbt
under 1990-talet bland bildkonstnärerna.

Bildkonstnärema har därmed drabbats dubbelt konjunkturned-av
gången. Bildkonstnäremas egentliga arbetsmarknad har också försäm-

kraftigt följd lågkonjunkturen. Konstnäremarats ärsom en av som
mycket beroende byggsektorn eftersom utsmyckninggrupp av av nya

lokaler länge varit den enskilda inkomstkällan. och medIstörsta att
byggandet till rekordlåga nivåer har den kanske främsta basen förrasat
uppdrag försvunnit för bildkonstnärerna. har ytterligare försämratDet
deras inkomster.

3 månadI genomsnitt per

3 17-1602
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vid arbetsarbetslösa bildkonstnärerAntalet inskrivna bildkonstnärer
vid kulturarbetsförmedlingarna åren 996.1992 -J

tåendeKvarsE
sökande

.Arbetslösa

19961992 1993 1994 1995

någon arbetslös-flesta bildkonstnärer, medlemmar iinteDe ärsom
försäljningeneller har låga inkomsterhetskassa, saknar inkomster när
förberedelse-inför utställning. Sådanagår eller de arbetarnär enner

härkombinera med arbete.perioder också Densvåra annatär att grup-
ligger inte någotförsörjningsproblem. i sighar alltså Detett stortpen

verksamhetinkomsterna fråneller alannerande ianmärkningsvärt att en
försäljningstillfállensärskildabygger uppdrag elleri hög grad påsom

mångaför bildkonstnäremas delojämna. Problemet är attär snarare
för överbryggatillräckliga intäkterutställningar inte att enger

falltorde mångainför utställning. iinkomstlös period Tvärtomnästa
utgifter förförlust till följd högautställningar med ekonomisk av

förknippade med utställningar.lokal, katalog och andra kostnader Detta
integreradhävdmycket förödande utställningarså ärär av enmer som

möjlighet visa sinadel bildkonstnärens verksamhet. De utgör attenav
befästakonstnär ellerverk inför offentlighet, etablera sigatt ensomen

redan uppnådd position.
flerförändrats alltDärtill kommer konstscenen i så måtto attatt
tillsådana kan utbjudasutställningar gäller andra verk äntyper somav

installationer och andraförsäljning. ökande antal utställningarEtt avser
ellerkonstnärliga manifestationer bundna till visstär ett rentsom rum

fysiskt lever sedan utställningentill viss tidpunkt och därmed inteav en
avslutats och heller låter siginte avyttras.

arbete för bild-inkomstkällan relaterad till konstnärligtDen största
stipendier ochkonstnärer, förutom försäljning alster,sina ärgenom av
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bidrag form utställ-olika slag. också ersättning iStaten avav ger
för konstverk statliga utställningar. Ocksåningsersättning visning iav
konstföreningamas liksom deutställningar i regi i några störreav

kommunernas till ersättning enligt avtal. detMen närrättger numera
gäller finns generellt avtal sådan ersättning.kommunerna inget om

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har därför kommit bli viktigatt en
flerdel försörjningen för konstnärer. något alltmånga Detta är somav

utsmyckningsuppdraguppdragsgivare Också offentligautnyttjar. görs
uppdragidag utsträckning beredskapsarbete. Huruvida dessai stor som

upprätthåller högreändå skulle ha blivit eller åtgärdspengama enav om
redautsmyckningar vad skulle gälla går intenivå på än attsom annars

tidigare direkt betalda uppdrags-allt fler uppdragMenut. avsom var
för bildkonstnäremagivaren betalas delvis FöreträdamaAMS.nu av

till på konst totalt dumpas.också detta leder priserna settatt attanser
för konstnärligt arbeteUppdragsgivare vid lägre kostnadervänjer sig

och konstverk.
storstadsornrådena. EnligtBildkonstnärema koncentrerade tillär

bild- och forrnkonst-Folk- och bostadsräkningen år 1990 38 %var av
respektive Stor-Göteborgbosatta Storstockholm och 12 8 % iinärema

År andelen vilket tyder påoch Stor-Malmö. den totala 63 %1975 var
de flesta nytillkom-viss utflyttning. den bildenMen motsägs atten av

Motsvarande märks ocksåmande i absoluta tal finns i Stockholm. i sta-
Stockholmtistiken från arbetsförmedlingarna. Af Kultur Media iPå

finns inskrivna på kulturkonto-bildkonstnärer totalt 3 0001 600 caav
Även utställningsmöjligheterfinns fler gallerier och andra idetren. om

har denStockholm det där medlemmarna svå-påvisar KRO äratt som
framhåller:försörjningssituationen. Eller organisationen Detraste som

i Stockholm har vårt verkliga proletariat".viär
påverkar framför allt grafiskaYtterligare utveckling negativtsomen

formgivares ersättningsnivåeroch illustratörers arbetsmarknad och är
teknikutvecklingen och mjukvaruprogram till datorer. Meddatorerav

och andratillgång till enkla grafiska och s.k. Clipart, katalogerprogram
internationellt utslätadedatorprogram med producerade ochanonymt

illustrationer, kan företag själva producera enklare trycksaker m.m.
Redan det jobb från den här medarbetare. påverkarDettar gruppen
dessutom eftersom köparna jämför arvodeskrav med vadprissättningen
det kostar producera den datorn. dessasjälva på Att utnyttjaatt egna

innebär dessutom köparen slipper diskussionerattprogramvaror om
upphovsrätt, avgifter minskande be-royalty, sociala harManm.m. en

fårnägenhet betala merkostnaden för den högre kvalitetenatt man
konstnärliga uttryckanlita professionella yrkesutövare. Detattgenom

och den formgivare eller tecknaresjälvständiga kommentar som en en
förstår får därmed mindre marknaden.påutrymme
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har byggts sedan 1970-talet.Utbildningarna inom bildkonsten Iut
fribörjan 1970-talet fanns endast högskolor med utbildning itreav

konst Konstfackskolan Stockholm och ValandKonsthögskolan och i i
Göteborg. Konsthögskolan kom till efter riksdagsbeslut 1986.i Umeå
År Konstskolan till konsthögskola i1995 omvandlades Forum en

tillMalmö organisatoriskt knuten Lunds universitet. Design-ärsom
bl.a. vidutbildningar högskolenivå finns också på radpå orter,en

HantverkKonstfack Stockholm och Högskolan för Design och i Göte-i
borg. Designhögskolan har markerad riktningi Umeå moten mer

Lunds Tekniska Högskolaindustridesign och designutbildningen vid är
möbler, inredningarsärskilt produkter till byggnader,inriktad på t.ex.

och armatur.
vid Konstfack i Stock-fotografer finns högskolor på tvåFör orter,

filmområdet finns formellaholm och Fotohögskolan Göteborg.i Inom
och tvåårigutbildningar för Dramatiska Institutetinom enramen

utbildning film video vid Göteborgs universitetet.i och
fem Och antaletgenomgående långa, fyra till år.Utbildningarna är

högskoleutbildningarnade sökande tillsökande stiger. Endast %5 av
bakomhar flera förberedande studierinnebär de flesta årsDetantas. att

de börjar högskoleutbildning.sig sinnär
högskola försökerin på någonMånga dem inte kommerav som

folkhögskoleutbild-försörja växande antaletändå sig inom yrket. Det
för fortsattgymnasieskolan talaroch estetiska linjer inomningar

trycketformer. sin ökarökande för bildkonsten i olika Det iintresse tur
söker sig ocksåhögskoleutbildningama. mångapå de konstnärliga Men

konstutbildningar. hög-till yrket direkt från dessa förberedande Den
därför ökande konkurrens från dennaskoleutbildade konstnären möter

bildkonstnä-de nyinskrivnaarbetsmarknaden. flestapå De avgrupp
under årarbetsförmedlingen 24icke-kulturkontor inompå ärrema

högskoleutbildning.vilket tyder på de saknaratt
detoch medialinjema innebärestetiskaDe gymnasieprogrammen att

eller med ñlmut-bildkonstnärlig utbildningfinns behov lärare medav
arbetsmarknad för denna konstnärer.bildning. Det öppnar gruppen ny

obalansen påhög grad till ökaSamtidigt bidrar dessa utbildningar i att
arbetsmarknaden

Tonområdet1

Folk-sedan 1970-talet. EnligtMusikerna den ökatär mestsomgrupp
från tilloch bostadsräkningen har antalet musiker ökat 000 år 19755ca

har ökningen varit400 år 1990, dvs. med 2 360 I KLYS7 änpersoner.
tonornrådet har ökat med omkring 4 250Organisationerna inomstörre.
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sedan ökning med medlemsantaletår 1975, 56 %. 1996personer en var
i dessa förbund 914.7

ochAntal musiker enligt Folk- och bostadsräkningen åren 1975 1990.

ÅrÅr 1975 1990
Antal Kvinnor Antal Män KvinnorMän

Musiker 973 980 361 5 405 1 9584 953 3 7

Antal medlemmar KLYS-organistioneri vissa
åren och1975 1995.

År År1975 1995

560Musikerförbundet 2 780 4
280 67SKAP 5

Tonkonstnärsforbundet 163 140
Symf 2 093

2 10FST 94
Summa musiker 3 317 7570

utövandesåväl skapande konstnärerBland musikerna finns som
arbetsmarknad erbjuderharkonstnärer. utövande musikernaDe somen

musiker hartillräcklig grad. 200anställningar, också inte i Drygt lom
statligt Stöddaeller teaterinstitution.dock anställning någon musik- Dei
Till det kom-omkring 540 musiker.orkesterinstitutionerna sysselsätter

anställda. Ytterligarehaft musikerlänsmusiken hittills 420camer som
Hälften allaanställda kyrkomusiker.omkring 2 300 är avpersoner som

musiker finns storstadsområdena.i de tre
arbetsmarknaden hårdnatde frilansande utövande musikerna harFör

och enskilda musi-under den nuvarande lågkonjunkturen. De grupper
och daghem liksomker tidigare kommuner, på skoloriturneratsom

traditionella kanaler tillinom vården har fått färre uppdrag. Deras
decentraliserarkommuner bryts kommunernaoch landsting närupp

splittrats.Gamla kontaktnät harbeslut till de enskilda verksamheterna.
samverkansforrner med kommuner ochDet tid byggatar att upp nya

ändrade förutsättningar.landsting och derasmötaatt
undermusikerna beslutetfinns också blandDet attstor attoroen

med miljonertill länsmusiken 50åren och minska anslagen1998 1999
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kronor. kommer till färre anställningar,Det leda högre arbetslöshetatt
och fler frilansande musiker kommer slåss de allt for fåännuatt att om
uppdragen. öka arbetstillfällen för frilansande musiker har riks-För att
dagen beslutat ökat statligt stöd till arrangerande musikföreningarom
fr.o.m. år 1998 med 3,8 miljoner kronor till 14,6 miljoner kronor.

frilansande huvudsakligen arbetar offentligaDe musiker motsom
eller ideella föreningar/klubbar ofta uppdragstagare. Dearrangörer är

framgångsrika kommersiella musikerna väljer dock allt oftare bildaatt
företag. finns tidmusiken också några Sveriges påInom av senare

framgångsrika företag den inhemska marknaden ochbåde på påmest
exportmarknaden. framgångar glädjande arbeteoch åtDessa är ger
många förutom själva artisten/artistema. förFramgångarna dessa artis-

har sidor; de lockar fler till yrket vilkettvå detter ännu gör ännu trängre
i portgången och konkurrens arbetstillfállena. Sam-ännu störreger om
tidigt det bredden underlag for framgångsrikajust skaparär som nya
konstellationer och exportintäkter till Sverige.nya

De utövande musikerna har möjlighet ansluta sig till arbets-att en
löshetskassa. vanligaste Musikemas arbetslöshetskassa. OcksåDen är
Teaterverksammas a-kassa har musiker liksominom inom Sve-teatern
riges Yrkesmusikerförbund. fick från2 990 musiker ersättning musi-
kemas a-kassa under Af Kul-1996. dessa 668 inskrivna vidAv ettvar
tur-kontor. musiker dessa kontor fick från222 vid ersättning Teater-
verksammas tillhörde andra utanför konst-a-kassa och 200 kassor
närsornrådet.
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Andel arbete Musikernas a-kassa åren 1992-1996.iutan

Procent
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Antal musiker inskrivna vid arbetsförmedling arbetslösaärsom resp
åren 1992-1996.

Kvarstående
sökande

.Arbetslösa

1992 1993 1994 1995 1996

och kompositörerTonsättare populärrnusik egenföretagare. Deärav
har deni egenskapen ingen till a-kassa kan ingå denirätt men grupp

brödjobb vid sidan arbetat in sådan i någonrättsom genom om en
kassa eftersom få kan leva helt på sitt konstnärligatonsättareannan

arbete. och kompositörerTonsättare organiserade i Föreningenär
svenska och kompositörerFST, Svenska populärrnusik,tonsättare, av

ÖkningenSKAP. antalet medlemmar bäggei organisationerna harav
varit under de medlemmar20 åren. Från 91 i årFST 1974stor senaste
till 210 år 1996. I SKAP har medlemsantalet under fördubb-tidsamma
lats från 280 till 558.

För inom konstmusiken det viktigt de statligt finan-tonsättama är att
sierade orkesterinstitutionema spelar samtida svensk musik. studieEn
för Konstnärsnämnden villkor från år har hypote-1996tonsättamasav

endast 10 % det totala musikutbudet vid dessa institutionerattsen av
har samtida svenska upphovsmän, dvs maximalt hundra framföranden

år. Exempelvis har länsmusiken vikande kurva och iärper en nere
endast 1 % nutida svensk musik sitt utbud.av

Sveriges Radio har strategisk roll for den itonsättama sär-en som
klass uppdragsgivaren. MusikradionI P2 har aktivastörsta tonsättare
haft framträdande roller för den musiken.genererat utrymmesom nya
De genomförda och beslutade besparingarna inom Sveriges Radio
innebär samtida svensk musik får mindre både det gäl-att utrymme när
ler spelningar och via fonogram. Besparingama leder till minskad spel-
ning fonogram där upphovsmännen har till förersättningrätt när-av
stående rättigheter, artister SAMI och producentert.ex. genom genom
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IFPI. För de små fonogrambolagenprivata innebär detta att ersätt-
ningarna till dem minskar vilket får till konsekvens de i sin måsteatt tur
dra på sin utgivning svensk musik.ner av ny

Musiken den konstform har det bäst utvecklade ochär mestsom
effektiva för uppbörd upphovsrättsliga ersättningar. Totaltsystemet av
får omkring musikaliska3 000 upphovsman regelbunden upphovsrätts-
lig frånersättning STIM. Systemet viktar också olikavärdet musik-av
former så den seriösa musiken får positiv särbehandling. detTrotsatt en

de upphovsrättsliga ersättningama inte några till destorager summor
seriösa Två tredjedelar har mindre 20 000 kronor itonsättama. än

frånersättning STIM år. liksomTonsättare andra verksamma inomper
tonområdet kan också få statligt konstnärsstöd i form stipendier ochav
bidrag Konstnärsnämnden.av

4.1 Scenornrådet

Antalet skådespelare har ökat stadigt deunder 20 åren. harDetsenaste
bl.a. berott på utbyggt har skapat ungefär 1 000teatemätett som nya
årsarbeten dessa kan45 % gälla konstnärlig personal, dvs.av anses
450 arbetstillfällen. friaDe har fördubblatsnästanteatergruppemanya
under perioden, från 1996.629 år 1973 till under år56 Detgrupper
innebär antalet anställda i dessa också omkring fler de200att är än var
år 1973. Under period i slutet 1980-talet dock antalet anställdaen av var
i de fria dubbelt budgetåret 1988/89.så 585än stort,grupperna mer
Budgetåret 1995/96 det totala antalet årsverken vid teaterinstitu-var
tioner med statliga bidrag 897 och vid fria med statligt stöd3 grupper
uppsakttningsvis 413.

har alltsåDet funnits växande arbetsmarknad för skådespelareen
också dragit till arbetskraft. Vid Folk- bostadsräkningensig ochsom ny

2 de arbetade660 år 1975 inom scenområdet. Vidattangav personer
räkningen hade1990 ökat till 3 207senaste gruppen personer, en

ökning med 20 Svenska Teaterförbundet%. visar motsvarandeen
Årutveckling. hade förbundet fanns1985 2 536 och år 1996 0683

medlemmar med konstnärliga uppgifter. Hälften de Scenkonst-av nya
bosatta i Storstockholm. finnsDet motsvarande koncent-närema är en

ration arbetstillfällen förklarar denna bild. Stockholm är tea-av som en
stad det också i Stockholm produktio-tertät är merpartenmen som av

film och inspelningar för radio och TV görs.nen av

4 International Federation of the Phonographic Industry.
5Uppgifter SOU års1995:85 Tjugo kulturpolitik, Tabellbilaga.ur
6Gäller med statligt stöd.grupper



SOU 1997: 183arbetsmarknadenoch74 Konstnären

ochbostadsräkningen åren 1975Folk- ochenligtAntal scenkonstnärer
1990

ÅrÅr 19901975
KvinnorAntalKvinnor MänAntal Män

199578 23 777 l150 1 510Scenkonstnärer 2 660 1

innebär nyrekryteringarbetstillfällennaturligt 2001Det är att nya
Ökningen arbetsmarknadenhellertycks intetill yrket. större än attvara

antaletSamtidigthar den inte.den. detskulle kunna svälja Men som
Årökat. 1973branschen ocksåarbetslöshetenhar iarbetsplatser ökat

arbetslösheten i1970-talet lågobetydlig. börjanarbetslösheten I avvar
något lägrevilketoch %kulturområdet mellan 1,5 2,7a-kassoma på var

År stigit tillarbetslöshetenhadehelhet. 1983för arbetskraften i sinän
och imedlemmar 8,2a-kassa av 3 955Teaterförbundets6,9 i%

601 itotalt 3medlemsantalet 8 607Musikerförbundets. 1996 är varav
helhet år 1996Arbetslösheten i kassankonstnärliga yrken. som var

825konstnärliga 25 %. Merparten,denför17,5 % avgruppenmen
Media.Kultur ocharbetsförmedlingenviddrygt inskrivna900, var

respek-arbetsförmedlingenvidinskrivnaAntal scenkonstnärer ärsom
arbetslösa åren 1992-1996.tive

4500
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Kvarstående3000 E;
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På teaterarbetsmarknaden har obalansen alltså ökat parallelltrots en
omfattande utbyggnad antalet arbetsplatser. finns kulturpoli-Detav en
tisk minska fastade ensemblema och i stället skapa flexibi-strävan att
litet fler skådespelare kort- ochpå långtidskontrakt. Budgetåretgenom
1996/97 fanns vid de statliga finansierade talteatrama tillsvidare-574,5
anställda tjänstlediga.59 154 hade kontrakt för hela spelåret,varav var

hade korttidskontrakt57 och 635 hade pjäskontrakt. visarDetta att
många också väl etablerade skådespelare, och dansareregissörer har
perioder de behöver korta uppdrag eller arbetslösa inär är väntannya
på För skall kunna bedrivanästa sin verk-att teatrarnaengagemang.
samhet de beroende det finns tillgängliga/arbetslösa skåde-är attav
spelare för kunna besätta roller i planerade pjäser. betyderDetatt att
branschen behöver visst mått reservarbetskraft tillgänglig.ett att

Alla frilansare inom området alltsåmåste räkna med arbetslöshets-
perioder mellan kontrakten vilket påverkar utvecklingen arbetslös-av
heten i kåren. För skådespelaren/dansaren innebär det ökad osäker-en
het. finnsDet inga förgarantier kommer frågai för rollatt man en men
samtidigt tvekar binda försig andra uppdrag för inteatt attman upp
riskera missa chansen" till kontrakt med institutionsteater. Påatt ett en
arbetsfönnedlingarna uppfattar också dessa scenkonstnärerman snarare

formellt reellt arbetslösa de har kanske redan kontraktän ett nyttsom -
med inom någon månad klart de anmäler sig vid förmedlingen.start när
Arbetslöshetsförsälçringens ersättning blir grundtrygghet för konst-en
narerna.
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åren 1992-1996.a-kassaeaterverksammasAndel arbete Tiutan

Procent
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direktsökttillockså lettproblem harekonomiska attTeatramas man
ambitionsnivå påklara högförarbetsmarknadsverketstöd via att en

medlänsarbetsnämndemabidrog1995/96Spelåretantal uppsättningar.
tillregionala Upplokala ochtill statliga,milj. krtotalt nio teatrar.nära

från länsarbets-fallkom ibidragetdet totala statliga24 % ett parav
nämnden.

de finns.lokalt därbetydelseharfriaDe storteatergrupperna en
hela lan-tuméverksamhetomfattandedem har också överMånga enav

och tilltill tuméemaanpassadeocksåuppsättningardet. Gruppemas är
bygdegård kanocksåsådanasmå Många pjäser ta emotär att enscener.

finns iockså defria storstä-innebär dedem. Det att omgrupperna,
förteaterutbud tillgängligtmedendadederna, många gånger är ett

spelas friaochproduceraslandets barnteaterglesbygden. Hälften avav
SWPPCT-

på hel-medarbetareanställa sinaefterTeatergruppema strävar att
återkommandevilket innebärklarar detårsbasis allt färre enavmen

allttiden drassommarmånaderna. Denarbetslöshetsperiod under ut
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längre eftersom det utvecklats innebärpraxis medlemmarna iatten som
Teaterverksammas a-kassa genomför del repetitionemaen av av en ny
pjäs medan de fortfarande stämplar arbetslösa. tillsammansDettasom
med beredskapsarbeten, rekryteringsstöd, praktikplatser och ALU utgör

omfattande frånstöd arbetsmarknadspolitiken till de friaett grupperna.
Budgetåret 1994/95 fick 492 beredskapsarbete eller relcryte-personer
ringsstöd för arbete i någon dans- eller musikgrupp. Totalkost-teater-,
naden för detta miljoner kronor. vilken utsträckning11,9 I repeti-var
tioner med a-kassa förekommer finns naturliga skäl tillgängligingenav
statistik varför det ekonomiska värdet denna form indirektöver, av av
stöd inte heller kan anges.

turnerande fria ekonomiska försämrasDe situation igruppernas en
nedåtgående spiral. Bidragsdelen sjunker och har mindrearrangörerna

flerAllt beställare drar på antalet köpta föreställningar. Detpengar. ner
innebär resandet ökar och därmed turnékostnaden föreställning.att per

kravet billigare föreställningarFör på drar påmötaatt man ner
antalet medverkande produktion. flerDe större görper grupperna pro-
duktioner för sysselsätta alla vilket ökar konkurrensen och försvåraratt
försäljningen ytterligare. Arbetstillfällena minskar också attgenom

längre frilansare,inte har råd in musiker, dramati-att ta t.ex.grupperna
ker Grupperna dramatiserar själva populära barnböcker i ställetm.m.
för beställa nyskrivet. försäljningenunderlätta väljerFöratt att man
"säkra kort det sker på bekostnad kvalitet och utveckling.men av

Beställarleden förändras också allt fler kommuner och landstingnär
bygger resultatenheter. förstärker utvecklingen admi-Det motupp mer
nistrativt arbete och byrålqati. finns inte längre instans iDetmer en
kommunen vända sig till. Varje enhet måste bearbetas. friaDeatt grup-

också konkurrens bl.a. från s.k. medALU-teatermöterperna en ny
arbetslösa oetablerade skådespelare och spelar i skoloramatörer som
och vårdeni resultat projekt med arbetslivssutveckling,ettsom av

MångaALU. vittnar detta undan riktigaträngtteatergrupper attom
arbetstillfällen för dem.

Arbetsmarknaden för koreografer och dansare begränsad.är ytterst
Antalet fast anställda vid de fem fasta balettkompaniema drygt 140.är
Fria dansgrupper sysselsätter hundratal dansare. 1996 hade Teater-ett
förbundet 616 dansare medlemmar. Arbetslösheten låg på %.22som
Eftersom få dansare har anställning finns behov tränings-ytterst ett av
möjligheter för frilansare. aktiv dansare måste ha daglig kompetens-En
bevarande träning. Sådana möjligheter finns Stockholm, Göteborgi och
Malmö med ekonomsiskt stöd från Kulturrådet. hårda fysiskaDe kra-

dansamapå med krav flerapå timmars träning varje dag försvårarven
för dansare försörja medsig dans under perioder hel-att änannat av
eller deltidsarbetslöshet. förekommerDet dansare stämplaratt som
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praktiken förhindrade erbju-arbetslösa på deltid de i är taatt atttrots
skulledeltidsjobbetdande deltidsjobb på grund sin träning. Detom av

eftersomförmodligen framtida uppdrag dansyrketkosta dem inom
medupphörkraven så hårda kompetensen trä-är att raseras om man

professionellaobetalt arbete för denpraktikenningen. Träningen iär ett
dansarna.

scenområdet har blivit fler under den 20-Utbildningarna till senaste
finns för närvarande i Stockholm, Göte-årsperioden. Skådespelarlinjer

förr anslutning till institutions-borg och Luleå. Dansutbildningen låg i
Balettskolan isjälvständiga högskolor, Svenskadag deI ärteatrama.
Göteborg ochgymnasiekompetens och elevskoloma iStockholm ger

Stockholm ochgrundskolekompetens. Balettakademiema iMalmö ger
för Vid Danshög-yrkesutbildning dansare.Göteborg har treårigen

koreografer för danspeda-finns utbildning för ochskolan treårig enen
förpåbyggnadsutbildningfinns också ettårigSedan år 1994goger. en

särskilt problem eftersomDanshögskolan. hardansare vid Dansare ett
redan från tidigakrävande och specielladeras utbildningar mycketär

heltkrävande och kroppen håller intebamaår. Arbetet fysisktär ett
viddansarna 40yrkesliv aktiv dans. Vid de fasta pensionerasi scenerna

och frilansarna har ingenderas jämförelsevis lågår. pensionMen är
yrkesbyte mittdärförsådan trygghet via avtal. tvingasDansare göra ett

dans kankoncentrerad kringi livet. deras utbildning varit såGenom att
omfattande utbildning/omskolning.det bytet kräva

arbetslöshet4.2 Konstnärer om

tillräckliga uppgifter konstnäremashar svårt få framDet varit att om
Konstnärsstöds-befintlig statistik.inkomst- och arbetsförhållanden i

under-utredning beställde därförutredningen och denna gemensamt en
valde utgåSCB. metod visökning via Statistiska centralbyrån Som att

frånsökt/erhållit stipendier och bidragfrån registren över personer som
författarfond under åren 1991-1995.Konstnärsnämnden och Sveriges

finns naturligtvisUrvalsregistret omfattade 13 460 Det perso-personer.
ochstipendier eller bidrag under dessa årinte sökt några somner som

detdärför heller kommit undersökningen. troligainte med i Det är att
Åväletablerade. andra sidanfrämst nyutbildade eller mycketsigrör om

yrkesverksam-finns säkerligen med registren lämnatipersoner som
heten bakom sig.

uppgif-samtliga undersökningen har SCB samlat inFör ingår isom
inkomster från också Vilkenolika register. Dessa visar i ut-ter om

arbetsmarknadsstöd delsträckning a-kassa och kontant KAS varit en
kunskaper konst-konstnäremas försörjning. få ytterligareFör attav om
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genomförde ocksåoch arbetsförhållanden SCBinkomst-näremas en
omfattade deturval totalt 3 050enkät till mindreett personer ursom

enkäten varför bort-besvaradeursprungliga 096registret. 2 personer
fallet uppgick tilli enkäten 33 %.

etableradeden imed urvalet vi nårFördelen ärär att grupp som
enkäten har varitde påkulturpolitikens mening. 87 % svaratav som
konstnärlig hög-fem harkonstnärligt verksamma år. 56 %än enmer

skoleutbildning.
möjlighet arbetade hadetillfrågade42 % samtliga attattuppgavav

önskade. arbe-utsträckning de 38 %verksamhet i denmed konstnärlig
verk-konstnärskap, antingen iverksamhet sitttade deltid med änannan

22 %konstnärliga kompetensenmed anknytning till densamheter
tid detskulle vilja åthälfteneller med något helt Drygt ägnaannat. mer

bristandedetför den övervägande delenkonstnärliga arbetet varmen
valdeskälet tillefterfrågan privatekonominoch dålig att mansom var

han eller honkonstnärvid sidan tredjesysslor Drygt attuppgavvarom.
grund svå-konstnärliga yrke pålämna sittnågon gång övervägt att av

finns utkomst det.righeterna sin iatt
de46 % varitetablerade konstnärerdenna välI attuppgavgrupp
deunder år 1995. 970arbetslösa eller inkomstlösa någon gång somav

inkomst.arbete och Avsvarade enkäten hade någon gång varitpå utan
harcirka 70 %. 254dem fick form stöd vilket683 någon motsvararav

arbetslösheten.fick stöd under Ersätt-på frågan de någotnejsvarat om
hade fåttstödforrnen. ALU-från den vanligaste 10 %ning a-kassan var

fjärdeberedskapsarbete.hade haft Vararbete under och lika mångaåret
fick stödunder året. demhade fått åtgärd gång Avän somen mer en

fyrakontantstöd för längre tidfrån de fåtta-kassan svarade 53 % änatt
fåtthade ersättningtiderna kortare, 44 %månader. någotFör KAS var

tillunder tvåYtterligare fick ersättningfyra månader. 34 % treänmer
månader.

fyrafallen längre tidvarade hälftenBeredskapsarbeten i änav
tillsträckte sig tvådessa arbetenmånader medan 44 % över treav

månader.
arbeteanvisadefick frågan de blivit någotKonstnärema annat avom

ellerarbetsförmedlingen perioder arbetslöshet. 854under personerav
frågan.88 svarade nej på den%

Även förbyta yrkeför självadel konstnärer sig övervägt attom en
samtal medden frågan varit iklara försörjningen har inteatt uppe

funderat påkonstnärer sig haarbetsförmedlaren. 720Trots attatt sa
arbetsförmedlingenbyta yrke det endast 242är attpersoner som uppger

yrkesinriktning.möjligheter bytanågon gång informerat dem attom
ha fått sådan in-samtliga sig aldrig697 eller 81 %l sägerpersoner av

formation.
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konstnärernas inkomster.Undersökningen också bildger en av
korthetKonstnärsstödsutredningen redogör för den delen resultatet. Iav

kan konstatera undersökningen bild de konstnärligtattatt en avman ger
för-verksamma ofta har ekonomiska problem, de har svårtatt attstora

beroendesörja sig på konstnärliga arbete och de till delsitt äratt stor av
arbetsmarknadspolitiska medel för försörjning.sin

regelbundna statistiska beräkningar på så kallatSCB gör storur-ett
val. urval individerobundet slumpmäsigt 350 000Det är ett om ur

uppdrag körde registrettotala inkomstregistret. På utredningens SCB
kör-från Konstnärsnämnden och Författarfonden storurvalet. Denmot

konstnärer 300 ochningen vid handen antalet i Sverige 12är attattger
ytterligare indika-andelen arbetssökande i 43 %. Detärgruppen ger en

konstnärer Och vilka svå-tion hur den verkliga kärnan är.stor avom
righeter etablerade har försörja sig.också dessa verkligt att

arbetsmarknadspolitiken4.3 ochTeatern

4.3.1 Bakgrund

medelTeaterområdet beroende arbetsmarknadspolitiska iär ut-enav
yrkesverk-sträckning för branschen och för deblivit negativsom

betalade under år 165Teaterverksammas a-kassa 1996 utsamma.
miljoner Utbetalningarna ökade med 46kr i ersättning till arbetslösa.

Ökningenmiljoner fem från Teaterverk-kr på år. ersättningarnaav
a-kassa har pågått sedan 1970-talet.mittensammas av

för såvälOrsakerna till ökningen flera. orsak ekonominEn ärär att
ansträngdstatligt stödda åren varit såinstitutionsteatrar attsenaste

frilansare ökat samtidigtantalet tillsvidareanställda minskar. Antalet har
gällerantalet tillfälligt anställda på minskat. Detta äventeatrarnasom

för fria orsak rekrytering tillde ytterligareEn är attgrupperna.
branschen former utbildnings- ochökat främst olikagenom av
arbetsmarknadsinsatser och tillfälliga anställningar inom TV-genom
området och produktionsbolag.

uppdrag ordförandenaPå Statens kulturråd gjorde i Teatramasav
Riksförbund och Svenska Teaterförbundet, Edström ochLars Tomas
Bolme studie föranställningsformerna de statligt stödda teater-en om
institutionemas konstnärliga personal.

anställningsformI konstaterar de behovet tredjerapporten ett av en
inom institutionsteatrama. konstaterar vidare balans mellanDe att en
anställningstrygghet och rörlighet angeläget konstnärliga skäl.är av

pekar förstaDeras studie på två kompletterande detFörvägar. att
arbetsmarknadsparterna skulle kunna träffa överenskommelse om nya
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avtalsregel för kvalifikation till tillsvidareanställning införa fler-samt
åriga till tillsvidareanställning.anställningar inte ledersom

fast anställda stället fördet andra väl etablerade icke iFör att
anställningarbetslöshet mellan anställningama i trygg-ges en en

hetsstiftelse.
såvällagen anställningsskydd, korn år 1974 ansågNär LAS,om

fulltarbetsgivare arbetstagare den kunde tillämpas inominte utattsom
Även redan tidigare gått ifrån den praxisteaterornrådet. somom man

mindre byttes samband medinnebar ensemblema eller i ettutatt mer
anställningarbyte teaterchef fanns fasta inominga teatern.av

anställningsfonnen. kundeSpelårskontrakt den Dessatryggastevar
Efter fem, kon-förlängas ytterligare spelår i årsmed ett taget. sex

skådespelarna dock praktikentinuerlig spelårsanställning hade i nära
fast anställning.nog en

tillsvidareanställningar påMed lagen anställningsskydd infördesom
det gällerutnyttjade lagens dispositiva reglerParterna närteatrama.

föroch turordningsreglerna uppsägningtill tillsvidareanställningrätten
frilans-för Huvudskälet denden konstnärliga personalen. storaattvar

till-vid rigorössektorn skulle från teaterinstitutionernautestängas en
lämpning Turordningsreglema kunde hellerlagen. inte utan anpass-gav

förenas konstnärlig verksamhet. Förhoppningenning med kraven i en
anställningstrygghetavtalet skulle förena önskemålen ökadattvar om

för och konstnärlig förnyelseskådespelarna och behovet cirkulationav
på teatrama.

haft spelårskontraktKvalifikationsregeln innebär den årstreatt som
pjäskontrakt blevpå och erbjöds fortsatt anställning ejteatersamma

tillsvidareanställd. haft fyra årskontrakt viddenFör ensom
för anställning vid deninstitutionsteater gällde kvalifikation senaste

fortsatt anställning där.vid erbjudandeteatern om
länge med fast ensemble och relativtSå ett stortsystemetvar en

eller spelårför olika anställningar pjäs, för halvår ingetutrymme per
fanns tämligenproblem. Under den tiden också utrymmestort ett stort

för de fast avtalsenliga till årsvisaanställda utnyttja sin rättatt
tjänstledigheter för andra film, eller radio,arbeta vid TVatt teatrar,
vilket ensemblen detmöjlighet till förnyelse inomteatern utan attgav
gick kontinuiteten.överut

cirkulationMed de ekonomiska nedskärningarna har denna naturliga
konstnärlig personal delvis anställda har svårt hittaDestannat attav av.

alternativ spelår utanför den frilansandeDeteatern.per egna
skådespelarna från de utvecklande uppdragenupplever de stängsatt ute
och det blir innanför dörrarna tillallt svårare sigatt att ta teater.en

Vde de erfarna och väl meriteradeEn ärmest utsattaav gruppen
skådespelare saknar fast anställning. kollektivavtalens förGenomsom
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institutionsteatrarna kvalifikationsregler for tillsvidareanställning kan
dessa ha anställning längst spelår Får de fortsattett teater.som per
ârsanställning vid skall de ha tillsvidareanställning.teatersamma en
Därför väljer andra anställningsforrner pjäsengagemangteatrarna som
eller vikariat.

Skådespelarens ökade kvalifikationer reducerar därmed dennes möj-
ligheter längre sammanhållna arbetsperioder. tillfreds-Det inteatt är
ställande skådespelarens perspektiv. innebär reglernaFör teatrarnaur

låst personalsituation fall till ochi vissa med kan framtvingaatt etten
repertoarval begränsningar i personalhänseendestyrs änsom mer av av
konstnärliga ambitioner.

finns alltsåDet såväl konstnärliga sociala skäl intresseett attsom
hitta former kombinerar social trygghet för skådespelarna mednya som
rörlighet för och de frilansande skådespelarna. det finnsMenteatrarna
också arbetsmarknadspolitiska skäl talar för sådan förändring.som en

deras huvudmännen,Teatrama, a-kassan och skådespelarnaAMS,
borde alltså samtliga ha finnaintresse trygghetssystematt ett nyttav

bättre samordnar behov, och rörlighet vadän ärsom resurser som
möjligt i dagens system.

4.3.2 arbetsgivareEn ny

De båda föreslårutredarna lösning innebär det bildasatten som en
stiftelse där kvalificerade frilansande skådespelare anställs. statligtDe
understödda och andra arbetsgivare kan sedan anställa dessateatrarna
skådespelare med kontrakt olika längd. Skådespelarna undertarav
anställningstiden vid eller producent tjänstledigt frånteater annan
stiftelsen. Det möjligt för träffa överenskommelseär parterna att om
fleråriga anställningar tillinte leder tillsvidareanställningar. Detsom
skulle frilansare möjlighet under längre tid verka vid ochatt teaterge en
tillföra den sin kompetens, kunskap och sina idéer. antalFör ett stort
skådespelare skulle det föreslagna trygghetssystemet innebära denatt
utestängning allt ekonomiska situation kombinationiteatrarnas svagare
med behovet regler för begränsad med dock anställningstrygghetav en
för del skådespelare och andra konstnärligt verksamma medfört inteen
skulle leda till kontinuerliga perioder arbetslöshet.av

I studien konstateras tillsvidareanställningama på böratt teatrarna
bibehållas också denpå konstnärliga sidan. Dagens anställningsgrun-
dande kvalificeringsregler skulle kunna med bestämdersätts en
minimikvot fast anställda Det måste bli till påteater. parternaper upp
området avtalens utfomining.avgöraatt
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skådespelaren. Allahuvudarbetsgivare för uppdrag,Stiftelsen blir
lönfullföljs formell tjänstledighetlängre såväl korta under utansom

träffar vanligtfrån stiftelsen anställde i stiftelsen påDen sätt överens-
och anställnings-och andra arbetsgivare lönkommelse med teater- om

anställdtid frilansaren ivillkor under tjänstledigheten. Den ärsom
skillnaderna socialpensionsgrundande vilket istiftelsen utjämnarär

frilansare.trygghet mellan anställda och
erbjuderskådespelarna saknarUnder perioder när engagemang

förmedlande forhar också servicestiftelsen vidareutbildning men en
för anställdaförmedling skall ocksåsina anställda. Denna öppenvara

med Af Kultur Media.vid och samarbetateatrama
underomfatta skådespelareföreslår förslaget skall 200Parterna att

stiftelsen.själva söka tillskådespelare skall Förförsöksperiod. Dessaen
ha årsskall frilansaren minst sjukomma fråga för anställningiatt

riksavtaletbundenyrket vidsammanlagd anställning i ärteater som av
ellertillsvidareAnställningen kan ha varitför statsunderstödda teatrar.

fem hade skall minst årkorttid eller pjäskontrakt. sju årenpå spelår, Av
månader15-årsperioden och minst åttainträffat under den senaste

den treårsperioden.under senaste
under tidanställning stiftelsenanställde har till iDen rätt en som

stiftelsen.lcvalifikationstiden till anställning i Denhälftenmotsvarar av
till fyra årstidigare anställning harkvalificerar med åtta årssig rättsom

dockanställningförutsättning för förlängdanställning stiftelsen.i En är
istiftelsenanställde fården motsvararatt somgenomengagemang

månaderfyra år.genomsnitt minst per
föreslog finansieringoch BolmeUtredama Edström TomasLars en

storlekföretagensgrundavgift beräknad pådär institutionerna betalar en
tillarbetslöshetsförsäkringenöverföring medel frånocksåmen aven

tomkassettskatteventuellstiftelsen. också delansågDe att av enen
skulle kunna användas finansiering.som

stöd tillbesvarat begäranhar tidigare 30 januari 1990AMS omen
kandet styrelsen intesådan stiftelse. konstaterar iAMS attsvareten

medel från arbetslös-heller förabilda stiftelser och inte över
endastroll kassomahetsförsälcringen eftersom verkets är attgentemot

kulturpolitiken måstetillsyn. utgångspunktAMS tautöva att ansvarvar
flexibla anställningsformerför de konsekvenser önskan om mersom en

innebär.
frilansandeförslutsats efter ha studerat situationenMin att

stigande ökningenskådespelare och den omfattande och snabbt av
behövs åtgärderfrån Teaterverksammas a-kassa detersättningar är att

för komma med obalansen i teatersektorn. Dettill ärrätta utanatt
kulturpolitikmellan arbetsmarknadspolitik ochtvekan så gränsenatt
tillden faktiska hanteringen medelredan suddats teatrama.ut avgenom
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Åt-Arbetslöshetsförsälcringen täcker perioder inkomstlöshet.upp av
gärdsmedel till har också varit omfattande och bidragit tillteatrarna att
teaterproduktioner kunnat bli verklighet. i grunden strukturelltDet är ett
problem branscheni orsakar de anställningsförhållande.otryggasom

frilansareUtan mängd beroende tillfälliga anställningar inomstoren av
film, skulle det ekonomiska skäl kunnaTV inteteater, m.m. av pro-

duceras gestaltande konstverk dessa områden.inom
den bakgrunden tycker harMot jag det värde andraprövaatt ett att

förmodeller de kvalificerade frilansande skådespelarnaatt mestge en
ekonomisk grundtrygghet medför de inte belastar a-kassan.attsom

Det ingen tvekan urhollcningen anslagen till institu-är attom av
tionsteatrama kombination med gällande avtalsregler bidragit tilli att
begränsa val föreslagnavid anställning. Denteatramas parternaav
trygghetsstiftelsen väl anpassad för de inom institutions-är att ge

erfarna frilansande skådespelarna social trygghet de iteatrarna mest en
dag saknar.

föreslagna försöksverksamhetenDen delärparternaav en av en
praktisk lösning för och skådespelarna.institutionsteatrama Om

lösning friståendemed organisation för anställningarparterna genom en
frilansare till kan lösa knutama kring anställningsforrnemateatrarnaav

inom det skäl för tillstyrkamig sådanteatrarna är ännu ett gott att en
försöksverksamhet.

första skede omfattarI försöket endast skådespelare detett men om
faller väl kan verksamheten byggas till omfatta andraocksåut ut att
yrkesgrupper, utesluter erfarenheterregissörer. Jag inte dessat attex
också kan användas för skapa motsvarande verksamhetatt en som
bidrar till lösa problem för de friaatt grupperna.
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yrkesbyte4.4 Dansarnas

Sammanfattning

hård dagligainnebärfysiskt krävande arbeteharDansare ett som
behö-upphör tidigt och dedansareyrkeskarriärträning. Deras som

yrke livet.omställning till mitt i Derasdärför stöd för nyttettver
under karriären småför detta byteförbereda sigmöjligheter äratt

arbetslöshet.långa perioder Enofta innebärvarför omställningen av
socialt värde förarbetsbytet harför underlättasärskild insats stortatt

kostnadsbesparingar förocksådansama innebär staten.men

fysiskt krävandekortutbildning medhar långDansare en menen
gällerlåga inkomster. Detmed relativtkarriär. yrkesgruppDet settär en

grad för de fri-högredansare iför anställdaden lilla änmengruppen
lansande dansama.

År medlemmar vilketdansareTeaterförbundethade 5571997 som
varit kon-dansare har iAntaletungefär hela kåren.90 % stort settär av

anställda på institu-dansamafem åren. 28 %de ärstant senaste av
under de åren.konstantOckså denna andel har varittionsteatrar. senaste

utbild-dansareetablera sigomöjligtiDet utanär attstort sett som
anmält sigdemeller 25ning. Enligt AMS 4 % sompersoner, avvar

har96yrkesutbildning.dansarearbetssökande procentutansomsom
utbildningårstill dansare. 8-10yrkesutbildningalltså minst treårigen

yrkesdansare.för etableradär normen en
År totalt dan-335yrket. 1996också hög inomArbetslösheten är var

frilansande dan-dekvinnor. %och 229 77arbetslösa, 106 män avsare
yrkeskåreniunder 1996. Kvinnornaarbetslösa årnågon gångsama var

och harmindreoch de både tjänardubbelt så många männenär som
jobben.hårdare konkurrens om

har tillvid institutionsteatermed fast anställning rättDansare en
tidigarefå full pensionålder.före 65 års För ärstatlig tjänstepension att

insti-vid någon Sverigesheltid i 20 årVillkoret dansaren arbetatatt av
plus tillägg på 3 %slutlönen65 %tutionsteatrar. Pensionen är ett avav

ålder.mellan och 44 års Detfår 4lbasbeloppet. änstepensionen uttas
få högår, för såtill den 44fördelaktigt arbeta gränsen, attövreär att

inkomstunderlag möjligtbraoch därmed såslutlön möjligt ett somsom
har för-dansama kring pensionenför blandpensionsberäkningen. Oron

års arbetepensionsrefonnen kräver 40stärkts med den föreslagna som
for få full pension.att
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Frilansare lämnar i genomsnitt yrket tidigare fast anställda. Eko-än
nomiska svårigheter följd brist på uppdrag tillsammans medsom en av
konstnärlig frustration och stagnation inte yrket.igör att stannarman

Frilansande dansare har i dag möjlighetingen pensionatt annan
traditionell folkpension ochän ATP vid 65 års ålder. Eftersom deras

inkomster mycket låga samlar de också inär ATP-poäng.extremt
Frilansama slutar tidigare anställda. Deras genomsnittliga tid yrketän i

åtta år. frilansama20 %är 21-25 år gamla. mellan34 % 25-30är ärav
år. 20 % mellan och30 35 år och bara 8 % mellan ochär 35 45 år.
Åldern för yrkesbyten ligger internationellt 30 år. Antalet dansarerunt

byter yrke under år kan uppskattas till 15-20ettsom personer.
Dansama i Sverige har bildat arbetsgrupp för fram förslagatt taen
hurpå skulle kunna öka dansamas trygghet i samband med yrkes-man

bytet.7 Varken de anställda dansarna får eller ñilansamapensionsom
klarar framsig till ordinarie pensionsålder ytterligare yrkes-utan en
karriär. Med långa dagliga träningspass och låga inkomster har dan-

små möjligheter på hand förbereda för karriär.sigattsarna egen en ny
De saknar också grundutbildning för studera högskolenivåpå direktatt
efter danskarriären. Arbetsgruppen söker därför underlättavägar att
yrkesbytet. Gruppen har bl.a. studerat utländska förebilder.

4.4.1 Utländska förebilder

The Dancer Transition Resource Centre statligt subventionerad ochär
startade i Toronto i Kanada år 1985. statligaFörutom och kommunala

finansieras både privata och offentligacentretpengar av sponsorer.
Dansama blir medlemmar betala inkomsten1% ochattgenom av
arbetsgivaren bidrar med lika mycket. För få stöd måsteatt man vara
medlem, ha arbetat minst år och ha fyllt 25 år så vitt inte måstesex man
sluta på grund skada. Frilansare har kortare kvalificeringstid, årstreav
medlemskap och 36 månaders arbete.

Vid erbjuds utbildnings- och yrkesvägledning,centret juridiskman
och psykologisk rådgivning liksom information olika förvägar attom
finna yrke. Dansama kan få stipendier förett vidareutbildningnytt till
andra yrken under danskarriären eller efter. I samband med sådan ut-
bildning kan dansarna också få bidrag för levnadsomkostnader.extra

The Dutch Dancers Resettlement Fund grundades år 1986 med stöd
från Grundplåten donerades till fondstaten. sedan får fortsatten som
årligt bidrag. Dansama bidrar själva med 1 % inkomsten och arbets-av

7Förstudie dansamas yrkesbyte och Faktorer påverkar dansamasom som
ykesbyte, Fay Nenander 1996.
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bådebetalar då sinFrilansare kan deltagivaren med %.1,5 egenmen
fondens arbete krävs 10 år ifå delta ioch arbetsgivarens premie. För att

social- ochsamarbete medtill fonden.och premier Iyrket minst 60
tillägg tillekonomisktfår dansamaarbetsmarknadsdepartementet ett ev

fårutbildningförsta månadernaandra bidrag. Under de manav ensex
påföljande år ochundertidigare lönen, 85 %den100 %garanterat av

a-kassa.har till Ingendock de två årtiden,70 % rättmestresten manav
Utbildnings-grund yrkesbytet.lön pådansare ska behöva i avner

för etableraräntefritt kapitalfårkostnaderna betalda och attettär man
maximalt fyra år.arbetsmarknad undersig på en ny

grunda-Fund i StorbritannienResettlementThe CompaniesDance
finansieras via brit-Fondenledande danskompanier.des år nio1973 av

lön till fonden.dansaresvarjeKulturrådet betalar 5 %tiska avsom
skall dansa-fondenfå stödbetalar ingenting. FörsjälvaDansama att av

kompa-medlem i någotårår och ha minst30över avsomsexren vara
Fondendansare.yrkesverksamhetårsniema och ha minst åtta gersom

eller förvidareutbildningstöd underdansama finansiellt att starta eget.
för frilansandeverksamhetocksåTheSedan år 1986 har Dancers Trust

och kan dådansat årha 10dansare. omfattas den måsteFör att manav
Bidrag från dessavidareutbildning.bidrag förfå pund i5 000mestsom

bidrag.till andrafonder påverkar inte rätten
York medgrundades år 1985 i NewforTransition DancersCareer

finansieras pri-VerksamhetenTeaterförbundet.stöd amerikanska avav
ha fyllt 27få stöd skall dansarenoch offentliga För attvata sponsorer.

stödetekonomiskaår.veckor året i sju Detår och arbetat minst 100 om
rådgivning, stipen-erbjuds ocksåefter behovsprövning. Dansamautgår

telefontjänst.kostnadsfridier för utbildning och
kontinuerligt stödfårFinlandfor inThe Information Centre Dance

byggerheltidsanställd dansareförregeringen ettatt upp cen-somav en
yrkesbyte.vid dansaresoch hjälpbl.a. erbjuder rådgivningter som

omställningStöd till dansares4.4.2

behov be-pekar på radyrkesbyteArbetsgruppen för dansares somen
smärtfrittför dansamahöver uppfyllas för underlätta göra ettattatt

god tid planeradväl och iyrkesbyte. Gruppen poängterar att om-en
kommer i anslut-arbetslöshetsperiodskolning totalaminskar den som
finna arbets-för dansamaunderlättaning till yrkesbytet. För attatt nya
utanför dansen.för världenområden dansamamåste exponeraman

densärskilt förför dansama måste planerasFörberedande utbildningar
det för demträningsbehov svårteftersom deras dagliga gör attgruppen

delta kurser med andra yrkesgrupper.i
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Den svenska utbildningen har i internationellt perspektivett ansetts
relativt framåttänkande, eftersom den innehåller inslag medvara

yrkesorientering, information kost och näring, anatomi Menom m.m.
insatserna inte tillräckliga för dansama tillräckligt bred kun-är att ge en
skapsbas för förberedda för yrkesbytet. Ofta saknar deatt vara gymna-
siekompetens för studera vidare efter danskarriären komplette-att utan
ring.

Så alla dansare har någon undergång sin karriär problemgott som
med skador. förvärras med tiden och ofta föregåsDe yrkesbytet av en
period skador. Denna period med återkommande sjukskrivningarav
skulle med flexibla regler för planerat yrkesbyte kunna föranvändasett
utbildning inför yrkesbytet.

Dansama behöver rådgivning med kunskap ochstorav en person
erfarenhet från dansyrket för planeringen yrkesbytet skall kommaatt av
igång godi tid. vill därför skapaDansama svenskt förett centrum
yrkesbyte internationell modell. Under de sista yrkesverksamma årenav
skulle dansarna kunna ingå sådanti och börja planeringenett centrum
för livet efter dansen.

delar arbetsgruppensJag på behovet tidig planeringattsyn en av
dansamas yrkesbyte. övertygad individuellaJag handlings-är attom
planer för och kanväsentligt korta den tid yrkesbytet kräver.var en som
Genom dansaren för länge ökar antalet skador med sjukskriv-väntaratt
ningar följd och med dålig framförhållning riskerar dansama ocksåsom

lång arbetslöshetsperiod kunde undvikas.en som annars

4.5 och trygghetssystemenKonstnärema

betänkandetI Generella konstnärsstöd SOU finns1997:184 utför-en
lig redogörelse för hur de sociala trygghetssystemen förhållande till dei
konstnärliga yrkesutövama. Då min utredning har berörings-många
punkter med den parallella utredningen konstnärsstöd väljer jag attom
hänvisa till den för utförligare beskrivning. vill dock korthetJag ien

de svårigheter konstnärer har in dessa hari Detatt system.ange passa
påverkan på arbetsmarknadspolitiken eftersom den många gånger blir
konstnärens sista för försörjning.sin problem medKonstnäremasutpost
andra försäkringssystem riskerar leda till utnyttjandeatt ett större av
arbetsmarknadspolitiken vad skulle fallet.än som annars vara

finnsDet rad svårigheter kopplad till socialförsälcringama ien som
sig inte gäller enbart konstnärer alla uppdragstagare ochutan enmans-
företagare. de blirMen särskilt uttalade för konstnärer eftersom de
generellt har låga och inkomsterojämna i sina företag. Och desett
blandar företagande, uppdrag och anställningar derasså inkomsteratt
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består många olika slag under delvis tidsperioder. blirDettaav samma
problem i trygghetssystem baserade inkomstbortfallsprincipenpå för
anställda med jämn inkomst. Nedan följer kortfattad beskrivningen en

några dessa svårigheter.av av

4.5.1 Hinder i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen ändras från 19988l januari och det deär nya
reglerna redovisas här. Arbetslöshetsförsäkringen omfattar bådesom
arbetstagare och företagare. Med företagare direktavses personer som
eller indirekt delägare i näringsverksamhet deär personligenärsom
verksamma

Arbetslöshetsförsälcringen består grundförsäkring ersätterav en som
nuvarande kontant arbetsmarknadsstöd KAS, och inkomstbortfalls-en
försäkring. Grundförsäkringen utgår till den inte medlem iärsom en a-
kassa eller uppfyllerinte villkoren i a-kassan. För tjäna inatt rättsom
till ersättning från a-kassan skall den arbetslösa ha varit medlem kas-i

under år och uppfylla s.k. arbetsvillkor. få tillFörett ett rättattsan
ersättning skall ha förvärvsarbetat under månader de senasteman sex
tolv månaderna och minst 70 timmar månad. Tidigare kunde bered-per
skapsarbete arbete for uppfylla arbetsvillkoret denattanses som men
möjligheten borttagen. den väl fåttFör till kanär ersättningrättnu som
dock beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning fortsätt-även
ningsvis förnyad till ersättning.rättge

För ha till skallersättning den arbetslöse stå till arbetsmark-rättatt
nadens förfogande och beredd erbjudet arbete.att antavara

En företagare arbetslös verksamheten i rörelsennäranses vara upp-
hört tillfälligt. Reglerna innebär företagarenän måste avvecklaannat att
sin rörelse för kunna få ersättning. De reglerna dock före-att nya ger

möjlighet låta rörelsen vilandetagaren och få frånersättningatt vara
försäkringen. gäller dockDetta bara gång.en

Arbetslöshetsförsäkringen till ersättning harrätt ävenger om man en
bisyssla. Men då skall den arbetslösa haft bisysslan vid sidan sittom
heltidsarbete under minst månader. Från 29 september har1997sex
bestämmelserna bisyssla skärpts. Inkomstema från bisysslan får inteom
överstiga krl 400 i veckan i genomsnitt. Om inkomsten högre skallär
hälften den del inkomsten överstiger krl 400 i veckan redu-av av som

ersättningen från a-kassan. Vanligare verksamheten inteär att ärceras
anmäld bisyssla och det s.k. brödjobbet inte har varit på heltid. Densom
praxis då gäller för deltidsarbetare blir arbetslös ochsom en som som

8Lag arbetslöshsetsförsäkring, SFS 1997:238om
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omfattarörelsen fårverksamheten ivid sidanrörelsehar är attomen
kunna utgå.skallersättningveckanhögst timmar itio om

yrkes-andrautsträckningiegenföretagare änKonstnärer störreär
har ingakonstnäremaskapandearbetsmarknaden. Dekategorier på

föranställning sittfåförsökade kandärpotentiella arbetsgivare enens
företagarnasfrånersättningförsäkrade ochskapande. kanDe a-vara

verksamhet. Detavsluta sindemåsteför få ersättningkassa. Men att
ellernäringsverksamhetenfråninkomstde harbetydelsehar ingen om
Detutrustningateljéer ochochavvecklas avyttras.Rörelsen måsteinte.

för konstnärnågonpraktiken intea-kassa i utväginnebär äratt somen
uppdrag.periodunderegenföretagare utanär en

musiker,för mångasvårigheterinnebärintjänandereglemaDe nya
underolika arbetsgivarehar mångaoch dansare. Deskådespelare men

gällertörsäkringsenheten på AMSfrånexempelperioder. Ettkorta en
arbetsgivarintyg.olikaredovisade 22konstnär som

musikområdetochspecialtillämpning inomfinns teater-Det somen
alltid minimumräknasframträdandetid.gäller uppräkning Ett somav
uppträdande. Gagetförtidenfaktiskaoberoende denåtta timmar ettav

förberedelsetidtäckaskallinkomsterframträdandet kanför det somge
det räknasdäreftertidlängreskall leva påoch konstnären menensom

a-kas-intjänandetid ibedömerdags arbeteändå bara när mansom en
san.

användsa-kassorMusikemasochTeaterverksammasInom om-en
Inkomstentill dagersättningar.omvandlaräkningstabell för ettatt gage

Därmed fårför timersättningen.schablonmeddivideras 102 ärsom en
tidlång måsteUnder så."väfram hur många timmar ärgagetman

har be-organsationerstämpla.från Konstnärernaskonstnären avstå att
tillinkomsterför räknaanvändastabell skall attgärt att omsamma

gäller förreglerrimligt attintjänandetid för a-kassan. Det attär samma
detinomsådan tillämpningfå a-kassa. Enfå för inteatt om-rymssom

tillsynsmyndighetkan beslutaArbetsmarknadsstyrelsenråde där som
för kassorna.

kulturarbetarverksam-betraktavaltharfåtal kulturarbetareEn att
underbisysslanbedrivitheltidsarbete ochbisyssla tillheten ettsom en

arbetslösheten.månader förefemperiod minstsammanhängande omen
fortsättabestämmelsernatidigarekulturarbetaren enligt attDå får

arbetslös-underomfattningoförändradverksamhet ibedriva sin även
har inteminskas. mångaMenarbetslöshetsersättningenheten attutan

bi-arbetekonstnärligaanmält sittheltidsarbete eller har inteett som
företag.deltidsjobb och sittsyssla. harDe ett

till a-kassaändå innebäralagstiftningenkan enligtDetta rätt er-som
utökarinteförutsättningundertör deltidstjänstensättning att man

utvecklatsden praxisarbetslösheten. Menarbetet företaget underi som
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har riktlinje den anställning upphört skall haatt omfattat minstsom som
17 timmar och verksamheten företageti bedrivas under högst tio tim-

vecka. Ett exempel författarepå haft 60 % tjänstmar per en som en som
lärare och bedrivit författarskapsitt tiden upptäcker dåresten attav
hans avgifter till arbetslöshetsförsäkringen inte någon tillrättgenererar
ersättning såvida han inte upphör med sitt författarskap eller drar ner
det till högst tio timmar i veckan. Dänned skulle han tvingas utöka sin
arbetslöshet för få ersättning. Detta exempelatt vanligär ett men en
erfarenhet för egenföretagande konstnärer med brödjobb.

Skapande konstnärer kan lätt hamna i "moment-ZT-situation. Etten
exempel bildkonstnärär tjänat in a-kassa på sitt brödjobb ochen som

erbjuds utsmyclcningsuppdrag avstår från det.ett Uppdrags-som men
givaren vill nämligen konstnären betalt företagare. Eftersomatt tar som
a-kassan deti långa loppet säkrare inkomst och värdär en mera pengar
tackar konstnären nej till uppdraget. På det viset systemetsgenererar
brister ökade kostnader.

4.5.2 ukförsäkringen

Sjukförsäkringen bygger på inkomstbortfallsprincipen. Försäkringen
skall bortfall inkomstersätta vid sjukdom. Sjuklönen vid kortareav
sjukdom betalas arbetsgivaren. Den inte omfattas tillrättenav som av
sjuklön, egenföretagande konstnärer, har till sjukpenning frånrättex.
försäkringskassan under motsvarande tid. Egenföretagaren betalar själv
sina försälcringsavgifter del egenavgiftema i företaget.som en av
Fr.o.m. l januari 1998 skall inte längre någon sjukförsäkringsavgift
erläggas för skattefria stipendier. Hittills har sådana utgått sti-trots att
pendiet inte varit någon sjukpenninggrundande inkomst. sjukpen-Den
ninggrundande inkomsten den årliga inkomst kanär få förantasman

arbete anställd eller inkomsteget förvärvsarbete.annatsom som av
Inkomstbestämningen problem för konstnärer. Hur påvisarger man

vilken inkomst bortfallit för konstnären tidsin själv Ellerstyrsom som
för artisten uppträder dag också skallmot ett ettsom en gage, gage som
täcka träning och förberedelser för framträdandet Hur lång tid täcker

Ärinkomsten och hur bortfallet ut sjuk den dag skulle haser man man
har förloratuppträtt inkomst och kan få dagersättning,man en en men

ersättning på 300-400 kr täcker dåligt bortfall på kan-etten ettav gage
ske 10 000 kronor skulle lång tids förberedelse. Bedöm-ersattsom en
ningen hur skall räkna den lokala försäkringskassan.görsav man av
Detta leder till rättsotrygghet. Den konstnär står på ochsig harsom som

förståendetur handläggaremöta kassanatt på får ersättning, denen som
eller träffarär mindre tillmötesgående handläggare får inte.svagare en
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börmeningbehandling. Enligt mingodtyckligriskerar bliDet att en
stöderanvisningarRFV kunnaRiksförsäkringsverket ensomge

problem.tillhänsynreglernatillämpning tar gruppenssomav
huvud-företagare Föruppdragstagare,arbetstagare, attVem är

tillsvidare-förutsättningskall gälla ärsjuklönregeln attär manenom
Under vissamånad.minstanställningharanställd eller enomen

gårdagar. Detminst 14anställningen attförutsättningar gäller att varar
förblir svårtdettaanställningar. Menfler kortaretid vidlägga ihop

olikamångaoerhörthosanställningarhar kortamånga konstnärer som
arbetsgivare.

för-viasjukpenningställetfår iegenföretagareochUppdragstagare
tillharsjukpenning rättbedöma vilkensälcringkassan. För att man

konst-Kansjukpenninggrundande inkomsten.fast denslåmåste kassan
företagmånadslönelleranställning egetsådanvisaintenären urgenom

haft devilken inkomstoch senastetidenbakåt igår kassan personenser
medkonstnärerMångasjukpengen. egetbyggsden inkomstenPååren.

Därförmaterialutgifter förochinkomsterföretag har små stora m.m.
knap-därmedochföretagi sinatalaöverskottofta ingethar de att om

för derasviktigaolika slagStipendierinkomst. ärheller någonpast av
tidför kortareutgårstipendier än treförsörjning. Men statenst.ex. som

sjukpenninggrundande.därför inteskattefria ochår är
Närarbetsofönnögen.gällerpraktisk fråga ärnärEn manannan

svårtinkomstbortfallet Detuppstår är attdvsha arbetat,skulle närman
förberedelsedagarshar 14kanskeuppdragstagareför denbedöma som

fårarbetarnormaltmålarenEllerframträdande.dagarsför närtre som
skulle hahur längeenskilde visaför densvårtinfluensa. Det attär man

tillförberedelsemedförseningvadellerlevt på enett enengage
utställning innebär.

förhållan-specielladennabeskrivningbordeRFV gruppsavge en
fallet.enskildadetbedömningar igrund förfårkassanden så att en

ställerellerarbete intefrånavhåller sigfaktisktHuruvida sammaman
försäkrade.alla andraförkassankontrolllqav på som

pensionssystemet4.5.3 Det nya

införaprincipbeslut1994 ettfattade under våren attRiksdagen ett om
inkomstrelaterad ochblir pensionendetpensionssystem. Inytt mer

depånuvarandedetstället förlivsinkomsten i systemetbygger på som
mellanrörblir rakareinkomster. Det30 årsbästa åren15 av

rela-yrkeslivetsinnebär detkonstnäreroch pension. Förinkomster att
skat-allvarligastAllraålderdomen. ärpå attfattigdomtiva accentueras

såEftersom de utgjortpensionsgrundande.blirtefria stipendier inte en
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del konstnärernas samlade livsinkomststor leder det till pensio-attav
försämras ytterligare. Detta något måste beakta denär inen som man

slutliga utformningen det pensionssystemet så länge väljerstatenav nya
skattefria stipendier stöd till konstnärer. Annars blir enbart de sti-som
pendier längre två årär pensionsgrundande.änsom som annars

4.5.4 Socialbidrag och bostadsbidrag

Enligt socialtjänstlagen utgår socialbidrag efter ansökan till den som
inte kan tillgodose sin försörjning på Varje enskild kommunsätt.annat
kan själv inom vissa bestämma utformning och storlek på bidra-ramar

För de konstnärliga yrkesutövama särskilda bedömningar.görsgen.
Alla stipendier, beskattade såväl skattefria räknas inkomstsom om
eftersom de tillgodoser behovet försörjning. Men det ofta oklart iärav
vilken utsträckning stipendium bidrag till försörjning ellerett avser
skall täcka kostnader för material, ateljéhyra, Konstnärerresor m.m.
kan kravet lägga sin rörelsemöta eller sig medatt sin ateljégöraner av
för få ekonomiskt bidrag vid tillfällig svacka.att Praxis dockär atten
de kan få bidrag under övergångsperiod de bedöms kunna för-en om
sörja sig på sin verksamhet på sikt.

Rätten till bostadsbidrag och bidragets storlek beroende denär av
sökandes bidragsgrundande inkomst. bidragsgmndandeSom inkomst
BGI räknas förvärvsinkomst, inkomst kapital och vissa andraav
inkomster, bl.a. icke skattepliktiga stipendier överstiger 3 000 krsom

månad. Större stipendier jämställs förvärvsinkomstmed eftersom deper
möjlighet till försörjning. Bedömningen underlaget för bostads-ger av

bidragsgrundande inkomst inte enhetlig landet. del försäk-är Enöver
ringskassor höjer BGI konstnären han eller hon har fåttattom uppger
stipendium, stipendiet skattefritt eller skattepliktigt.oavsett ärom
Andra försäkringskassor går strikt efter deklarerade inkomster och
efterforskar inte andra intäkter. Denna situation upplevs godtyckligsom

konstnärenav
finnsDet dubbel på de skattefria stipendierna. De inteären syn

ersättning för arbete och därmed inte sjukpenning- och pensionsgiun-
dande. deMen inkomst och underlag för försörjningär förhållandei till
bidragssystemen och minskar därmed till socialbidrag ochrättenovan
bostadsbidrag. Denna bristande kongruens olycklig och utfaller iär
varje läge till fördel på konstnärens bekostnad. dessutomstatens Det är

valt denna form för bidragstaten till konstnärer. Det angelägetärsom
definierar vadatt stipendiumstaten innebär utifrån berördaett ovan

aspekter.



1997:183SOUarbetsmarknadenoch94 Konstnären

skatternaoch4.5.5 Konstnären

Riksskatte-svenska skattesystemet.särbehandlas i detKulturarbetarna
före-särställningharkonstnärernaRSV, bedömerverket att somen

förBetecknandeså här:problemenbeskriverbl.a. etttagare, avman
från idétidsrymdenytterligaresituationfria kulturarbetamas attde är

lång.ofta kantill intäktarbetsinsatskostnad ochfråntill produkt, vara
perioder medvanligtdetbildkonstnäreroch attförfattare ärFör t.ex.

ekonomiskadetfårmed dååromväxlarinkomstutgifter utan manmen
verksamheten."utbytet av

harföretagaresärställningkonstnärensbedömningDenna somav
någrasärbehandling påfårnäringsidkaredessatillockså lett om-att en

nedan:korthetiredovisasDessaskattesystemet.råden inom
kulturarbe-förinfördes främstbostadarbetslokal iförAvdrag egen

näringsidkare.för allagällertama, men
ochkonstnärerför mångaverksamhetenbetydelse förharResor stor

naturligtoch inspirationsresorarbets- ettförtillåts avdragdärför som
därmedellerkonstnärliglitterär,utövandevidverksamhetenled i av

verksamhet.jämförlig
yrkes-endadenKonstnärematjänst. ärinkomstKvittning mot av

inkomstnäringsverksamhetenunderskott i motfår kvitta avsomgrupp
nystartad.verksamheten inte ärtjänst näräven

lågt.värderas Detavlorfärdigaskall lagretlagervärderingVid av
detVärdetmaterialkostnaden.högsttillbehöver inte äntas avmerupp

med.arbetet ska inte tasegna
säljskonstverkenkonstverkförsäljning närpå12 %Det är avmoms

obliga-dock baradödsbo. Momsendennes ärellerupphovsmannenav
kronor000300bli minstberäknasbeskattningsunderlagettorisk om

frivilligtÄr konstnärenlägre kanbeskattningsunderlagetår.under ett
sig.momsregistrera

tvingadesSverigeEU-inträdet utmed att taochiDet momssomvar
momsreglernadetaljer itill någraladeSverigekonstverk.på Men som

konstnärema.allra flestaför defördelaktigtmomsinförandet blirgör att
vadkonstnärernatill änmyckettillbakabetalarStaten manmomsmera

fårkonstnärenmedankonstverken,påbara %får 12in. Det är moms
verksamheten. Denutgiftermomsbelagda iallapåtillbaka %25 moms

fårintäkterna%på 54utgiftermomsbelagdahar än momsavmersom
tillbaka.

kanÄven kronor336 000försäljninghar lägre änkonstnärer som
under-harkonstnärSåför storafrivilligt registrera sig somenmoms.

allatillbaka påfåkanuppbyggnadsskedeskott under ett momsennu
år ii minstredovisavidbinda sig treutgifter. måstesina Man att moms

följd.
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De momsreglema innebär del administration för deextranya en som
skall redovisa För vissa konstnärer upplevs detta stormoms. som en
belastning särskilt eftersom kulturområdet inrymmer försäljning med
fyra olika På konsthantverk brukskonst det 25 %momssatser. är

På konstverk det 12 % På upplåtelser upphovs-ärmoms. moms. av
rättigheter det 6 % framträdandenPå med verkär 0 %moms. egna

Gränsdragningen mellan de olika momsslagen besvärlig.ärmoms.
Om konstnär under fårår exceptionellt hög inkomst,ett t.ex.en av
utställning, bok eller grammofonskiva konstnären haren en en som

arbetat på under många kanår, han eller hon minska marginalskatten
i deklarationen begära få beräkning statlig skatt enligtatt attgenom av

reglerna ackumulerad inkomst. Själva beräkningen inveckladärom
den behöver konstnären inte själv. Det räcker med hangöra attmen

eller hon begär sådan beräkning, baksidanpå deklarations-t.ex.en av
blanketten.

Upphovsmannakonto för inkomstutjärrming för konstnärerär avsett
har ojämna inkomster näringsverksamhet sådant ärsom av av som upp-

hovsrättsligt skyddat, bokutgivning eller alster bildkonst. Omt.ex. av en
konstnär efter 10 års hårt arbete nämnvärda inkomster plötsligt fårutan

utsmyckningsuppdrag för kronor kan300 000 han in delett sätta en av
dessa på upphovsmannakonto. slipperDå han betala skatt ochpengar
egenavgifter på det belopp han in på upphovsmannakontot. Hansätter
skattar för först han dem. Bestämmelserna för be-när tar utpengarna
räkning möjlig avsättning till upphovsmannakonto dock komplice-ärav
rade.
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Centrumbildningamas arbets-5

förmedlande verksamhet

Sammanfattning

flesta funnits 1970-talet och harDe Centrumbildningar har sedan en
arbets- fonn.eller uppdragsförmedlande funktion i någon Fem har
särskilda fördesmedel för sådan tjänst ursprungligen översomen
från Förmedlingenarbetsmarknadsverket till Statens kulturråd. är

verksam-intimt sammankopplad med centrumbildningarnas övriga
het Centrumbildning-syftar till främja respektive konstart.attsom

med knappa för sprida sina olikainsatsergör stora attarna resurser
konstarter och därmed också förbättra sysselsätt-till gruppernya

för omfattande nätverkningen medlemmar. mycketsina De som
centrumbildningama byggt till och uppdragsgivare ärarrangörerupp
väl värda bevara och utveckla.att

Bakgrundl

flesta centrumbildningama bildades slutet och början påDe i 1960-av
Översättarcentrum1970-talet. Undantag bildades år 1979 ochär som

Stiftelsen konsthantverkscentrum tidigare för konst hant-Centrum
verk bildades bildades frilansande yrkes-år 1991. Desom av
verksamma konstnärer med syftet främja konstarters ställningderasatt
och dänned också deras villkor och arbetsmöjligheter. denMotegna
bakgrunden det naturligt också bygga uppdrags-attvar upp en
förmedlande verksamhet.

förstaDen centrumbildningen Författarcentrum också tidigtvar som
fick statligt förstöd sin verksamhet via utbildningsdepartementet. Bud-
getåret 1968/69 uppgick stödet till Författarcentrum000 kronor.75
stöddes från början Flyco, litterära yrkesutövarnas centralorga-Friaav
nisation. Också de centrumbildningama frånövriga stöddes start av
respektive facklig fickorganisation. Allt eftersom de bildades de också
statligt stöd för verksamheten. Budgetåret 1973/74 uppgick de sam-
manlagda stödet till centrumbildningama till 867 kronor. då000 De var

4 17-1602
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Filmcentrumfem, Författarcentrum, Konstnärscentrum,Teatercentrum,
bidraget direkt till dessagåroch Musikcentrum. Sedan år 1974 genom

organisatio-de fackligakanaliserades stödet viaKulturrådet. Tidigare

nerna.
strävade efter byggafrån börjanredanEftersom att enuppman

sökanaturligt tidigtdetuppdragsförmedlingarbets- eller att sam-var
framförfrånAMS. InitiativetArbetsmarknadsstyrelsenarbete med

förmedlar-särskildainrättadetill AMSFörfattarcentrum leddeallt att
stod för kost-AMScentrumbildningama.placerades vidtjänster som

delandra kostnader,också för vissanaden för dessa tjänster sommen
använda AMS tjänste-kunde också sigtelefon dyl.hyra, Man avo.av

fr.o.m.förmedlartjänstenförstafick denbrevsrätt. Författarcentrum
År Centrumbildningar.vidsådanfanns tjänstermaj 1968. 1972l sex

har be-regeringspropositionerochstatliga utredningarflertalEtt
arbetade iKulturrådet,centrumbildningama åren.handlat somgenom

roll icentrumbildningamaspåpositivtbörjan 1970-talet sågpå
dekulturområdet konstaterarManförrnedlingsarbetet inom att

delviktiguppgifterna varitarbetsfönnedlande centrum-aven
Även avgiftsfri fönnedling inomstatligmedbildningamas arbete. en

frånmedverkanförfinnaskulturområdet bör det utrymme en
Kulturrådet.centrumbildningama ansåg

samhälletibetänkandeKulturrådets KonstnärernautredningenI
kultur-arbetsförmedling inomfråganSOU 1975:14 berörs om

samordningdet behövsutredningenkonstaterarområdet. Där att aven
skapaåtgärder förarbetsmarknadspolitiskaochkulturpolitiska att

Därför krävskulturarbetarna.arbetsvillkor för näraetttryggare sam-
arbetsmark-kulturområdet och deolika inomarbete med organ

sammanhangetdetinadspolitiska instansema. Det centrum-är som
ansågställning börorganisationsförmedlingamasochbildningamas ses

spelafortsättningsvisbörKulturrådet: Centrumbildningama även en
kulturarbetamas tjänster. Denförmedlingaktiv roll det gällernär av

lmöjlighetervillkor ochkulturarbetamaskännedom cent-somom
|för-sinerfarenheter de vunnitinnehar och derumbildningama av

lämpligast kunnamedlingsverksamhet bör tillvara. Dettatas synes
möjligheter arbetaberedscentrumbildningama attgöras attgenom

vidare denna verksamhet.med
sarnrådsförfarandesmidigtsärskilt betona viktenVi vill ettattav

arbetsförmedlingsorganenoch de egentligamellan centrumbildningama
myndigheter,förhandlingar medgällerkan utvecklas då det att genom

kulturpolitik,Ny sou 1972:66.
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organisationer och andra utveckla förmedel områden förnya
kulturarbetamas verksamhet.

Utredningen arbetsfönnedling yrkesområdet Olafinom vissaom
lämnade betänkande Arbetsförmedling inom kulturområdet 1972ett
Ds In 1972:5. Också denna utredning behandlade Centrumbildningar-

roll för öka sysselsättningen bland konstnärer. utredningenIattnas
diskuterade överföring arbetsförmedling för kulturarbetareman en av
till särskild stiftelse. det sammanhanget övervägde ocksåI atten man
föra centrumbildningamas verksamhet till denna stiftelse. Menöver

kom fram till det skulle svårt avskilja den förmedlandeatt attman vara
delen verksamheten därmed också minska effekternautan attav av
övriga verksamheter till medlemmarna. Därför komoch service man
fram till centrumbildningama borde fortsätta med samhälleligtatt att
stöd bedriva arbetsförmedling samarbete med den offentligaimen
stiftelsen för undvika dubbelarbete.att

Olafzs förslag bearbetades vidare i arbetsgrupp mellanen gemensam
utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementet. förslag DsGruppens

1975:53 blev för beslut arbets-A så småningom grund riksdagens om
förmedling 1975/76:84.på kulturornrådet prop.

departementspromemorian roll:I beskrivs centrumbildningamas
fördelar för för-Denna verksamhetsfonn har särskilda den typ av

medling fönnedlarendet här fråga Samtidigtär ärsom som an-om.
ställd behövlig arbets-i Arbetsmarknadsverket och därigenom har
marknadspolitisk arbetsmarknads-utblick och kompetens vad gäller de
politiska hjälpmedlen, direkta kontakten medhan den övrigär genom
inom centrumbildningen personal väl skickad lösaverksam att upp-
kommande sysselsättningsfrågor. Vid Centrumbildningar harnågra
detta tillämpats flera och det fungerar enligt mångasi årsystem
bedömningar väl. bör därför kunna utvecklas ytterligare.Det

särskilt problem vid bedömningen behovet arbetsförmed-Ett av av
lingsinsatser vid centrumbildningama gränsdragningen mellan derasär
två huvuduppgifter: den kulturfönnedlande och den arbets- eller upp-
dragsförrnedlande. dra klara mellan dessa två uppgifterAtt gränser
torde inledningsvis ogörligt och heller nöd-intenämntssom vara
vändigt. de flesta arbetsförmedlingens olika verksamhets-Inom av
områden förmedlare vid behandling enskilda ärenden sysslamåste av
med arbetsuppgifter platsförrnedling.inte direkt hör till Påsom samma

får de förmedlare placeras vid centrumbildningama arbetasätt som
med kulturpolitiska verksamhetenfrågor i den platsförrnedlande

2 SOU 1975:14, 312.s.
3PM beträffande arbetsförmedling på kulturområdet.
4Ds A 1975:5, 71-74.s.
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När propositionen prop. 1975/76:84 lades anförde departe-
mentschefen följande:

Den arbetsform för den offentliga arbetsförmedlingen place-som
ringen tjänsteman vid vissa Centrumbildningar innebär ovanligärav en.
och det enligt min mening förståeligt frånden olika utgångs-är att
punkter kan föranleda viss verksamhet, Verksamheten kommer endast

viss arbetsmarknaden till del, och sannolikt innebär denen grupp av
också arbetsförmedlingen utsträckningi viss på sig uppgifteratt tar

inte kan i begreppet arbetsförmedling i begränsadsom rymmas en mera
mening. Jag å andra sidan det nödvändigt på dettatror äratt att man
område okonventionella med hänsyn till de alldelesprövar vägar spe-
ciella egenskaper kännetecknar denna del arbetsmarknaden. Jagsom av

således den påbörjade verksamheten bör fortsätta.attanser
Centrumbildningama behöll alltså sin ställning delvis arbets-som

förrnedlande och till finansieradedel under ochAMS 1970- 80-en av
talen. Men i mitten 1980-talet utreddes arbetsförmedling för kultur-av
arbetare och därmed centrumbildningamas roll gång. Nuännu en var

Återigendet AMS-kommittén granskade verksamheten. korn idénsom
stiftelse för arbetsförmedling kulturområdetinom Om cent-om en upp.

rumbildningama följande:sas
Utplacering arbetsförmedlare på centrumbildningama har varitav
okonventionellt stödja fönnedlingsarbetet sektorerinomett sätt att som

ofta särpräglade och kräver speciellt arbeta. Centrumbild-är sättett att
ningama har utfört viktigt förarbete öka utbudet inom kultur-ett att
sektom och de bör i fortsättningen få stöd den gällerpå nivå iäven som
dag.

När det gäller formerna för stödet kan det finnas skäl övervägaatt
konstruktioner. nuvarande kopplingen till arbetsförmedlingenDennya

bör upphöra ochi med stiftelsen inrättas och motsvarandenågonatt
anordning med tjänster bör inte komma till stånd. deHosgemensamma
förmedlare tjänstgör vid Centrumbildningama dessoch medlem-som

uppstår det naturligt lojalitetsförhållande till centrumbildningenettmar
och det knappast ändamålsenligt de har sin anställning hosär att en

arbetsgivareannan
Riksdagens beslut med anledning kommitténs arbete innebar iav

princip den nuvarande formen för kulturarbetsfönnedlingar inomatt
arbetsmarknadsverket lades fast. anslutning till beslutet konstateradesI
också Centrumbildningama också fortsättningeni skulle fortsätta sittatt
arbete på dittills.sättsamma som

Men inom centrumbildningama fortsatte diskussionerna ungefäri
riktning i AMS-kommittén. anställda förmedlamaDe inomsamma som

5 SOU 1985:7, 241-242.s.
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identifiera delcentrumbildningama kom och sigatt som en avmer mer
Lojalitets-dessa och arbetsmarknadsverket.inte tjänstemän inomsom

konflikter undvika och förmedlama korn känna alltgick inte helt attatt
mindre samhörighet med kollegema de statliga arbetsförmed-inom
lingarna. Därför centrumbildningama själva i slutet 1980-talettog av

med ordning. ville självainitiativ till förhandlingar AMS Manom en ny
ifå för fönnedlingstjänstema.ansvaret

centrumbild-kulturråd gjorde år granskningStatens 1990 aven
Centrumbildning-utmynnadeningarnas verksamhet i rapportensom

erfarenheternakonstaterar också därpå kulturomrâdet. Man attama
myndig-med denna knytning till tvåvisar det mindre lyckatvaritatt
för denverksamheten, Kulturrådetheter, för den fönnedlandeAMS

arbetsmarknadsverkettill inteövriga. vidare kopplingenMan säger att
rollsamklang med centrumbildningarnasheller står i principiell som

kulturpolitiken.självständiga och pådrivande organisationer i
uppvaktadeslutadediskussioner och undersökningar iDessa att man

fördes från Arbets-berörda departement och medel överatt
kostnaderna för Arbets-marknadsverket till kulturrådet. samladeDe

budgetåret1989/90det här områdetmarknadsverkets insatser på var
Författarcentrum,kronor. omfattade stöd till Teatercent-2 270 000 Det

och Fotograficentrum.Filmcentrum, Musikcentrum Konstnärs-rum,
haft förmedlare valde låta denna tjänsttidigare också attcentrum, som

tillfällesökte vidåtergå till arbetsfönnedlingen. Kulturrådet samma
motsvarande hosmedel för kunna tjänst Danscentrum.inrättaatt nyen

fördes till Kulturrådet ingick iår 1992När överens-överpengarna
användas förkommelsen skulle bundna år ochmedlen iatt trevara

Arbetsmarknads-förmedlande hemställan tillverksamhet. AMSI
Centrumbildningamadepartementet medlen skulle överföras tillattom

överläggningar mellan ochkulturråd skriver AMSvia Statens AMS:
principiellaföreträdare har resulterat följ andeför centrumbildningama i

främsta uppgift skallöverenskommelse: Centrumbildningarnas attvara
främja förutsätter fortsattrespektive konstområdes ställning vilket
förmedling överenskommelsenoch information kulturprogram. Iom

detta naturlig arbetsform hängersäger näraärattman som sammanen
kulturbefrämjande arbete.med centrumbildningarnas idébuma Man

slår verksamhetockså fast centrumbildningamas förmedlande iatt
första hand skall kulturpolitiska mål.styras av

Efter skulleår med förmedling vid centrumbildningamatre egen en
utvärdering också undersökaUnder dessa år skullegöras. tre man nya
samverkansformer centrumbildningama och Arbetsmarknads-mellan

har detverket. Några sådana undersökningar har hellerinte gjorts. Inte
skett någon utvärdering efter den första treårsperioden. harDäremot
anslagen till frysta sedan årcentrumbildningama via Kulturrådet varit
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1992 vilket i praktiken innebär successiv neddragning. gällerDeten
såväl de bidrag ursprungligen kom från AMS den bidragsdelsom som

hela tiden frånkommit Kulturrådet. har inneburitDet att centrum-som
bildningama enbart för förmedlarna löneutvecklingatt ge samma som
andra i samhället tvingats dra på verksamheten.ner

detta fortsätterTrots centrumbildningama med törmedlande verk-
samhet fonn.i någon Flera har gjort sina förmedlartjänster tillom
informatörstjänster för markera uppdraget breddats till infor-att att att

såväl konstarten medlemmarnas kompetenser. Samt-mera om som om
liga Centrumbildningar medlemsdemokratiskvilar på grund och har ien
första hand dokumenterat kulturpolitiskt syfte. verksamhetenHur ärett
uppbyggd skiljer dock från konstgrensig till konstgren. Också resur-

delvis beror hur omfattande medlemskapet påverkarär,serna, som
givetvis inriktning och verksamhet. anslagen har budgetåretDe största
1997 Författarcentrum l 874 000 kronor och Teatercentrum

Översättarcentruml kronor. får742 000 Minst har 000 kro-60som
nor.

5.2 Centrumbildningama i dag

I dag finns tio centrumbildningar med stöd Statens kulturråd. Detav
samlade anslagen till dessa tio centrumbildningar kronor.10 291 000är

dettaAv 2 000 kronor ursprungligen överförda till Kulturrådet773är
för den arbetsförmedlande verksamheten. dag utgår dessa medel tillI
Musikcentrum, Filmcentrum, Fotograficentrum ochTeatercentrum,

IFörfattarcentrum. någon mån kan dock hävda samtligaatt cent-man
rumbildningar arbetar med fönnedlingsverksamhet form.i någon De
centrumbildningar, finns i Stockholm har alla lokaler, ofta isom egna
anslutning till verksamhet inom konstområdet. utredningEnannan
gjord 19905Statens kulturråd föreslog skulle ökaår attav man sam-
ordningen mellan de olika centrumbildningama för bli effektivatt mer
och kunna höja kvaliteten i sin verksamhet. föreslog bl.a.Man gemen-

kassa och bokföring och lokaler. genomfördesDettasam gemensamma
dock aldrig eftersom de olika bedömde derasorganisationerna be-att
hov så skiftande sådan lösning skulleinte de tänkta ratio-attvar en ge
naliseringsvinstema.

Varje centrumbildning unik och uppbyggd för sinaär att passa
medlemmar och konstart.sin några fall arbetarI motman grupper,
Musikcentrum och och förmedlar färdigaTeatercentrum, tillprogram
framför allt icke-kommersiella gällerDetta Danscent-arrangörer. även

6 Statens kulturråd. Centrumbildningama kulturomrâdet, 1990:5.
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andra fall arbetar enskilda fårI medlemmar servicemotrum. man som
sin enstaka fall, Fotograñcentrum ochcentrumorganisation. Igenom

Danscentrum kan intresserade icke-yrkesverksamma fä stödmedlem-
skap.

Samtliga Centrumbildningar arbetar direkt uppdrags-mot
givare/arrangörer. första hand till icke-kommersiellavänder sig iDe

konstartförrnedlamas kunskap respektiveGenomarrangörer. stora om
och medlemmarnas professionella och konstnärliga kunnandeom
erbjuder de heltäckande till uppdragsgivama. har byggtservice Deen

kotaktnät arrangörsleden och vidmakthåller dessaunika tillupp genom
kontinuerliga inforrna-kontakter, arrangörsdagar, kataloger och annan
tion. Särskilt framträdande bygger sin verksamhet på existe-är att man
rande strukturer förutsätter frivilligt All förmedlingarbete. är av-som
giftsfri vilket också villkor från för bidrag.varit statenett

den enskilde konstnären innebär centrumbildningens arbeteFör att
hans/hennes produkter och kunnande marknadsförs på professionelltett

till enskilde medlemmen/gruppen fåruppdragsgivare. Densätt rätt
möjligheter för potentiellavisa sina alster uppdragsgivare.att upp

flesta framme det gällerDe Centrumbildningar ligger också långt när
flertal harutnyttja teknik för sina medlemmar. Ettatt att presenterany

hemsidor och databaser uppbyggda eller under uppbyggnad. harDetta
klarat med ideellt arbete och småman resurser.

Stockholm.Samtliga Centrumbildningar har sitt huvudkansli i Några
har regional med verksamhet andra delar landet:organisation i aven

Översättarcentrum.Författarcentrum, anställdaMusikcentrum, Den
personalen finns dock uteslutande Stockholm. innebär naturligt-i Detta
vis risk för den regionala obalansen kulturområdet förstärksatten

kulturutbudet och arbetsmöjlighetema för konstnärer ytterli-attgenom
koncentreras till Stockholm. finns inga tecken påNu att centrum-gare

bildningarna ställetbidragit till förstärka denna koncentration. harIatt
det varit naturligt lägga de personella där antalet med-att resurserna
lemmar tillräckligt för särskild förmedlar-varit motiverastort att en
tjänst. har villkor i tidigare propositioner ochDetta varit ettt.o.m.
utredningar angående centrumbildningamas arbetsfönnedlande verk-
samhet.7 Till det kommer centrumbildningama begränsar sininteatt
verksamhet till Stockholmsområdet. ochGrupperna inom Teater-
Musikcentrum, liksom författarna genomför del sinastoren av program
på utanför storstäderna och bidrar det till minskapå visetorter att
koncentrationen kulturutbudet. det skulle det önskvärtTrotsav vara
med bättre täckning. förstaregional i hand fråga till-Det ären en om

7DsA 1975:5, 71-74.s.
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meningsfull verksamhet med anställda påräckliga för klaramedel att
än ort.mer en

hela verksam-centrumbildningamasUtredningen har inte granskat
uppdragsförmedling.och/ellerhet den del arbets-endast rörutan som

för-verksamheten intimtden kulturpolitiskadock tydligtDet ärär att
skilja dessadet svårtknippad förmedlande delen ochmed den är attatt

förmedlartjänstemainförlivalåg också till grund för beslutetåt. Det att
tillhöra Arbets-för dessa skulleställetmed centrumbildningama i att

kopplingenbör bestå.ordning Denmarknadsverket. Det näraär somen
fönnedlingsverk-strävandena ochmålen ochmellan de kulturpolitiska

fram-centrumbildningama varit såförsamheten betydelsefullär att
åtgärderkontaktskapandegångsrika i sina arrangörer.mot

utveckla verk-svårigheterredovisarMånga Centrumbildningar att
medlems-krympande Nyamed ständigtsamheten ytterligare resurser.

invandrarförfattareinvandrare,för och medt.ex. teatergruppergrupper,
konstartermellan olikagränslandeteller konstnärer vill arbeta isom

etableradedebehöver dag stöd påi sätt gruppernanusamma som
1970-talet. Mångabildades påbehövde centrumbildningama vän-när

dock saknarcentrumbildningamanuvarandeder sig till de resursersom
för vidgade uppdrag.åta sigatt

iuppdelningencentrumbildningamasvårighet förEn ärannan
viktigastekanske derasoch landsting,resultatenheter hos kommuner

påmåste läggainnebäruppdragsgivare. Det attstoraatt resurserman
turnéuppdrag elleroch varjekontaktnätbygga ständigt attnyaupp

och administration.insäljning, planeringkräver mycket mer av

Författarcentrun5.2. 1

År fördelade påmedlemmaranslutnaFörfattarcentrum 9721997 har
Öst själv-fyraoch regionernafyra Syd, Nord, Väst. Deregioner, är

riksorganisation.samverkar iständiga föreningar gemensamensom
stadgar. Målsättnings-styrelse ochorganisation harVarje egnaegen

alladock imedlemskapskriteriernaparagrafen och överensstämmer
föreningar.

skaoch kravetinväljs styrelsenMedlemmar är att man varaav
föreningens målsättning.yrkesverksam författare och acceptera

Årunder år. 1992Medlemsantalet kraftigthar stigit varsenare
haranslutningenoch det 886. Attantalet medlemmar 689 år 1995 var

arbetsmarknaden. Många för-ökat försämradeberor till del på denstor
Författarcentrumsfattare direktbokade behöver i dagtidigare blevsom

Öst Stockholm harFörfattarcentrum med istöd för få uppdrag. säteatt
år 1996.den andelen medlemmar, 477största personer



SOU 1997:183 Centrumbildningarnas arbetsförmedlande verksamhet 105

Författarcentrum, bildades år 1967, den äldsta centrumbild-ärsom
ningen och den får det statliga anslaget i dag. Författarcent-störstasom

har till uppgift skapa vidgade kontakter författaremellan ochattrum
läsare, föra litteraturen i samhället, motverka kom-att ut att
mersialiseringen kulturlivet och slå vakt åsikts- och yttrande-attav om
friheten. Författarcentrum skall också i samverkan med kommunala
och regionala bibliotek och skolor, föreningar och andra organi-organ,
sationer skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för för-
fattarna och verka för breddning kulturutbudet för nåatten av grupper

tidigare missgynnats.som
Författarcentrum har varit pådrivande det gällt hitta formernär att

för skapa sysselsättning för författare och bredda deras försörj-att
ningsmöjligheter läsfrämjande åtgärder. Författarcentrum hargenom
just projekt på lärarhögskolorna där målet varje lärar-ett är attnu
studerande fåska träffa författare gånger undertvå sin utbildningstid.

ÖstFörfattarcentrum har förmedlingsverksamhet i regiegen som
finansieras kulturrådet medan övriga regioner har förmedling iav sam-
arbete med arbetsfönnedlingen. finns dock inte förmedlareDär som

Östenbart handhar författare. Författarcentrum fönnedlade 865 upp-
drag under år Till det kommer förmedling1986. indirekt via informa-
tion och utskick till skolor sedan bokar direkt med författa-somm.m.

Dessutom har samtliga förmedlat uppdragregionerren. genom egna
projekt för totalt författare. flesta uppdrag handlar565 De kortareom
tuméer till skolor och bibliotek eller föreningar. Längre iengagemang

kommun förekommer också.t.ex. en
Författarcentrum ordnar också utbildningar för medlemmarna som

ska leda till verksamhetsområden och breddat kunnande, attnya ex.
skriva för eller film, arbetaTV i internet. poesi-Manatt arrangerar
dagar, studiedagar för lärare och rektorer, tuméverksamhet under vissa

print-on-demand tillsammans med bokhandeln Andrateman, m.m.
projekt ordna skrivarläger, sommaruniversitet, barnboksdagar,är att
Skeppsholmsdagen ocksåLäs mig andra där förfat-men arrangemang

sig själva och böcker försina bibliotekarier och kul-tare presenterar
frånturansvariga hela landet. Ord våld novelltävling förärmot en ung-

domar där priset deltagandet i veckas slcrivarläger.är en
Författarcentrum har synnerligen rikt nätverk i skolor, bibliotek,ett

kommuner, landsting främstDet denna goda kunskapärm.m. om
och uppdragsgivare tillsammans med den djupa kunskapenarrangörer

medlemmarna/författama tyngd och efterfrågan För-om som ger av
fattarcentrums tjänster.

frystaDe anslagen innebär Författarcentrum har spelasvårtatt att
den roll frågarmånga efter. förBasresursema små vilket detär görsom
svårt planera projekt. Decentraliseringen kommunerna och detiatt nya
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administrationenökade beroendet ständiga projektpengar innebär attav
allt del basresursema.tar större av

Författarcentrum delar med övrigaEtt problem centrum-annat som
slåsbildningar kontaktpersoner blandnätverket arrangörerär att av
ochtakt kommunersönder och måste byggas på inyttupp samma som

kontakterbyggalandsting decentraliseras. Författarcentrum måste upp
för med endamed skola eller bibliotek i ställetexempelvis varje en

ansvarig person.
slår också igenom såBesparingama i kommunerna att man ser en

behålla ambitionsnivån måstetydlig trend minskade uppdrag. För attav
olikaprojekt där söker bidrag påFörfattarcentrum arbeta medmer man

riskerarförutsättningar. Samtidigthåll och projekten till nyaanpassa
efterfråganförmår leva tilllängrenå punkt intenäratt uppman en man

ideellaförfattare lcringarbetet blir så mycket Detpå eftersom tyngre.
verksamhetenallt delarbetet från författarna själva blir tyngreen av

fallaVerksamheten riskerarsamtidigt också fara för den. attmen en
med eldsjälarna.

Musikcentrum5.2.2

medlemmarMusikcentrum ideell förening med 750 350 ärär varaven
Med-programkatalog år 1997.aktiva medverkan i föreningensgenom

kronorkatalogen kostar 150lemskapet deltagande igratisär permen
katalog.

musikutövare ochyrkesverksammedlemskap krävsFör äratt man
Medlemsök-motsvarande meriter.har dokumenterad utbildning eller

har medlemmar på fem år.ningen varit 100ca
Göteborg och fast samarbeteStockholm ochFöreningen har kontor i

Östersund. före-i Malmö och finns riksavdelning ochDet en egenen
Musikcentrum ining; Musikcentrum får sina anslag viaVäst, som

Stockholm.
och ord-bildades Styrelsen årsmötetFöreningen år 1970. utses av

föranden sköter denbyts rullande mellan olika arbetsutskottEttgenrer.
löpande med två påverksamheten tillsammans kansliet har tjänstersom
heltid. halvtid Malmö delñnansierarGöteborg finns tjänst på och iI en
Musikcentrum informatör.en

kon-Verksamhetsåret 1995/96 förmedlade Musikcentrum Riks 221
trakt/arbetstillfállen för medlemmar.523 Av dessa genom-program
fördes utanför utanför Musikcentrum75 Storstockholm och 24 Sverige.

förmedlade 1996/97. juliVäst uppdrag under budgetåret Från l105
till1996 årsskiftet år förmedlades 262 uppdrag.samma
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Musikcentrum Riks genomförde 1995 fem ambulerandesommaren
konserter genomfördes utanför Stockholm. 1996 upprepadestrevarav
det med fyra konserter utanför Stockholm. övrigtItrevarav genom-
fördes fem konserter fyra i Stockholm. arrangeradeFöreningenvarav
också seminarier och presentationskonserter för marknadsföra sittatt
utbud.

samarbeteI med Solna kommun initierade Musikcentrum år 1996
fyra musikprogram riktade till psykiskt sjuka för musikensVisaatt
möjligheter vid rehabilitering.

I Malmö genomfördes konserter22 år 1996. Också Musikcentrum
Väst ordnade seminarier och musikarrangemang, Absolut Västt.ex. tre
i samarbete med Nefertiti Genom detJazz. möterarrangemanget
medlemmarna publik kvällarna blir också träffpunkter fören ny men
Musikcentrum medlemmar. Medlemstidningen kommerVästs utsom
fyra gånger för medlemskontakt.år kanalärper en annan

Musikcentrum medlems-har datoriserat sin katalog och sittVäst
och arrangörskartotek. möjliggör god till såväl medlemmarDet service

föreningen lättsmå Via dataarkivet kanarrangörer trotssom resurser.
utforma särskilda kataloger efter behov och önskemål.arrangörens
Arkivet kommer också finnas tillgänglig frånvia vinternInternetatt

Därmed får1997. ytterligare möjligheter söka rättarrangörer att
musiker för ljud-sina uppdrag. Databasen innehåller också bilder och

på medlemmarnas musik.prov
Riksföreningen programförmedling,medlemsserviceger genom

marknadsföring presentationskon-katalogen ochgenom av genom
Medlemmarna för admi-kan utnyttja kontoret i Stockholmserter. egen

nistration, kuvert, fax, dator ocksåPå kontoret kan göram.m. man
enklare informationsmaterial, affischer foldrar.och Föreningensom
hjälper till förmed skriva kontrakt medlemmarna och fungeraratt som
konsulter medlemmarna har direktkontakter med Mannär arrangörer.
förmedlar inte bara uppdrag också direktkontakter med arrangö-utan

Troligen det dubbelt sådana kontakter förmedlasså mångaärrer. som
och leder till bokningar reguljära bokningar direkt med Musik-som

dvs. bokningar.450centrum ca
Föreningen arbetar icke-kommersiella kommuner,arrangörer,mot

landsting, bildningsförbund, fackliga m.fl.organisationer
Musikcentrum bedömer endast 10 % deras medlemmar äratt av

företagare. troligenandelen bland de musikerMen är störreegna som
arbetar med kommersiella arrangörer.
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5.2.3 Teatercentrum

intresseorga-Detkallar sig SverigesTeatercentrum ärstörsta teater. en
bliår 1997. Förför yrkesverksammanisation 44 att anta-teatergrupper

och konti-professionalismkvalitet,visamedlem, måste mangen som
formenarbetssättet ochutifrånorganiserarnuitet. Teatercentrum -

själva. Före-bildade medlemmarnakollektivskall avvaragrupperna
skifta.tagsfonnen kan däremot

enskildafinns 13medlemmar.har 266 Därutöver44De grupperna
produk-ytterligare 150Indirekt sysselsättermedlemmar. cagrupperna

årsverke medkronorMedlemsavgiften l 300tionsanställda. är enper
kronormaximiavgift 20 000 grupp.perom

kansliet.fyra anställda påfinnsstyrelse.Arbetet leds Detav en
ökade underantal1969.bildades år TeatergruppemsTeatercentrum

1970-talet Teater-slutetkulmen i1970-talet och nådde sin närav
finns färredagmedlemmar. Ihade 64centrum gruppersomgrupper

har domi-Teatercentrumoch alla heller iingår inte Teatercentrum. en
Utanför ståroch ungdom.barnarbetarmedlemmar motnans somav

fastarbetar vid Ihuvudsakligendedelt.ex. scen.enav grupper somen
konstel-lösaresamarbetar iallt flerfinns dessutom tendensdag atten
Totalt ibildastället förför specifika projekt ilationer att grupper.

verksamhet.kontinuerligmedfriafinnsSverige 70 teatergrupperca
kul-bidrag frånoch får Statensväl etableradeGrupperna är annars

för vissaoch iblandhemkommunerturråd och sina extrapengar upp-
spelintäkter.ochbidrag 36 %täckssättningar. budgeten60 % avavav

budgetåretgaranterade bidrag. Förhar dock ingafriaDe grupperna
dessamiljoner kronor. Förfria 311995/96 tilldelades de grupperna

sågs 506 000föreställningar6 000 per-avsompengar gav grupperna
och spelasproducerasbamteaterSverigesNästan 50 % avsoner. av

hela landet.iTeatercentrums Merparten turnerargruppernaavgrupper.
tillbådeoch festivaler bidrarseminarierkurser,Genom interna man

forumoch demprofessionelltutveckla mötaattatt gergrupperna
förhandlings-ocksåTeaterförbundetsamråd medI ärarrangörer. man

kollektivavtal.gäller ochdet prissättningnärpart
produktioneroch deraskataloggjordeFörr över gruppernaman en

omfor-jobb harskådespelare sökte Nuoch listor över manm.m.som
Syftetinformationssekreterare.förrnedlartjänsten till tjänstmat somen

kulturpolitikoch främjaför friaskapa intresseär att somengrupper
exemplar.Elsabl.a. tidningen i 15 000dem. Därför utgynnar ger man

indirekt öka kunskapensälj alltsåMan teatrama.att omgenomer mer
defunktionkulturpolitiskharTeatercentrums attgenomgrupper en

kan de spela irelativt enkla medelaktivt söker publik. Medsinupp
skulle kunnabygdegårdar och skolor på aldrig ta emotorter annarssom
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levande dockDet slitsamt förteater. är ständigt iatt turneragrupperna
synnerhet de allt sällan kan längre tid påstannasom mer ort.en en

Betoningen på för barn och ungdomteater också viktig. Grup-är
spelar för hälften elevernateater på grundskolan gångperna av en per

år. Utan dessa bleve det sannolikt ingen för mångateatergrupper av
dem.

Teatercentrum ordnar fortbildning l4-dagars seminarier därgenom
kan fördjupa sina konstnärliga uttryck. För detta har fåttman man

bidrag från länsarbetsnämnden.
Många frilansare ringer och ber hjälp kontakter och villom av

lämna uppgifter sig för kunna uppdrag. förmedlarDetatt såom man
kan ha någon fastgott organisation förutan det. Ocksåatt allt flerman

invandrare efterfrågar hjälp framsig i den svenska kulturbyråkra-att ta
tin. finnsVar finns lokaler, hur når etc.arrangörerpengar, var man
Teatercentrum, med sitt unikt kontaktnät ochstora arrangörerav orga-
nisationer hela landet.över skulle med kunna spelastörre resurser en
aktiv roll dennagentemot nya grupp.

Översättarcentrum5.2.4

Översättarcentrum bildades år 1979 och ideell förening för skön-är en
och facklitterära arbetaröversättare de svenska bokförlagen.motsom
För medlemskap krävs minst publicerad litterär översättning i bok-en
form eller antal tidskriftsöversättningarett underlag för bedömningsom

den sökandes kvalifikationer. Medlemmar i Författarförbundetsav
översättarsektion blir medlemmar prövning eftersom den redanutan
gjorts Författarförbundet.av

Den service i första hand givit hittills har varit s.k. termstöd,man
hjälp med ord och exakta Föreningen har byggttermer. omfat-ettupp
tande bibliotek med lexikon, uppslagsböcker och andra hjälpmedel.

Nu bygger elektroniskt nätverk för medlemmarnaett iman upp
samarbete med översättarsektionen inom Författarförbundet.

Översättarcentrum tidskrift Med andra 0rd med fyrautger en num-
år.mer per

Hittills har inte haft någon medlemsavgift sådan införsman men en
fr.o.m. år 1998.

Översättarcentrum verkar hela landet ochöver har regelbundnaman
träffar i Lund och Göteborg. byggaAtt nätverk och träffas viktigtäratt
eftersom översättarjobbet i sig är ensamt.

Under Översättarcentrum1980-talet och fram till mitten 1997 harav
haft timanställd medarbetare 4 timmar/vecka. Från börjanen var upp-
draget arbetsförmedlandeatt det visade sig i praktiken svårt.vara men
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Förlagen har kanaler för hitta och hadeöversättareatt centrumetegna
inte heller tillräckliga bygga alternativ. mittenIatt ettresurser upp av
1990-talet slutade därför i praktiken med den verksamheten.man

förmedling uppdragMen har önskemål itypnu om en av en ny av
gränslandet facköversättning framförts. Olikamellan litterär- och upp-
dragsgivare efterlyser till katalogtexter, presentationer,översättare
multimediatexter litterärt och konstnärligt slag. dennaFör mötaattav

efterfrågan håller bygga register. sambandpå Iatt ett nyttnya man upp
med det och inför medlemsavgift räknar med kunnaattatt man man

digitaltförbättra till dessa uppdragsgivare. blirservicen Formen ettnya
nätverk e-postform.i

Översättarcentrumuppgift Visa på de litteräraDen är attnya ser
kulturbärare intemationaliserat samhälle.roll iöversättamas ettsom

näringslivet och sko-uppgift riktar sig bådeDet är mot moten som
lorna. den kunskaplitteratur ochGenom översättningar över-genomav

kulturer.får till ökad förståelse mellan olikakan bidrasättama man
omdefinierar yrkesroll förkräver dock sinDetta översättama attatt

bredda arbetsmarknad.sin
projekt Språk medFöreningen bedriver år 1997 gränsernaöverett

kultur. Projektet600 kronor bidrag från Stiftelsen Framtidens000 i
ochriktar sig till gymnasieskolor i Stockholm går på göraut att gemen-

Resul-film, eller under läsår.arbeten med poesitext, teater ettsamma
uppdrag tillför allmänheten. Projektet skallskall visastatet geupp

handledare skolorna. projektet hari Föröversättare ute en pro-som
jektledare under månader.anställts på halvtid 14

Översättarcentrum fåttharmodernisera och utvecklaFör ettatt man
beredskapsarbete månader. utreder hurpå halvtid under Man nusex

beredskapstidenbasverksamhetskall kunna finansiera denna närman
gått ut.

Tidningen sköts arvode.och hemsidan på Internet utan
Översättarcentrum väljahar haft låg aktivitet och hade kunnat att

läggas valt utveckling för denstället harI mötaatt nyamanner.
arbetsmarknaden. utveckling beroende anslagHittills har denna varit av
för projekt och beredskapsarbete från arbetsförmedlingen.

5.2.5 Illustratörscentrum

Illustratörscentrum Medlemsantalet harhar medlemmar år 1997.1 150
År medlemmarökat stadigt särskilt kraftigt. 1992 antaletintemen var

medlem skall styrka yrkes-1 054. väljas inFör ärattatt som man man
verksam fem publicerade arbetsprover.illustratör minst Kravetgenom
för den fackliga tiomedlemskap i Svenska Tecknare, organisationen, är
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för nytillkomna yrket bli med-alltså något lättare iDet är attprover.
lemmar Svenska Tecknare.i Illustratörscentrum iän

Illustratörscentrum deltidstjänst på sitt kanslihar som ansvararen
uppdragsgivare/marknads-för uppdragsförmedling kontakter medoch

föring.
erbjuds lämna arbets-inMedlemmarna i Illustratörscentrum att

tillgängligt förhåller ochtill det bibliotek/arkiv ärsom man somprover
hittillserbjuds också delta på de åttapotentiella uppdragsgivare. De att

marknadsföraförTecknarrnässor Illustratörscentrum attarrangeratsom
yrke.sina medlemmar och deras

katalogtidning Svart på Vitt.publicerar ocksåIllustratörscentrum en
fack-bokförlag, tidningar,Katalogen uppdragsgivare:går till tänkbara
frånmed bidragförstareklambyråer De utetc. numren gavspress,

budget.täcks helt IllustratörscentrumsAMS egenavmen nu
där ambitionenbyggt databankIllustratörscentrum har också upp en

fem bidragrepresenterade med minstalla medlemmar skall finnasär att
medlemmardag 400uppdelade i olika kategorier. I är represente-var

med byggaarbetar just ocksårade i databanken. Föreningen att uppnu
bildermedkan sighemsida där medlemmarna presentera tre var.en

sker bidrag.Detta utan
uppdragsgivaremedIllustratörscentrum arbetar aktivt service mot

alla besök isysselsättning.för bidra till medlemmarnas Förutomatt
med förfrågningarsamtal månadenbiblioteket har omkring 100 iman

under bedömerfrån Totalt åretpotentiella uppdragsgivare. attman man
har inteförmedlar flera uppdrag till medlemmarnatusen resursermen

ochdirekt mellan medlemmenföra kontraktenstatistik och görsatt upp
uppdragsgivaren.

Fotograficentrum5.2.6

startades år 1974.ideell förening,Fotograficentrum Riks är en som
Medlemskap beviljas såvälmedlemmarFöreningen har 355 år 1997.

främja svenskt foto-yrkesverksamma fotografer andra villsom som
verksamma konstnärer.grafi. medlemmarna självaMinoriteten ärav

områden. nytill-Majoriteten verksamma närbesläktade Deinomär
använderkomna medlemmarna ofta studerandemestadelsär somunga,

målsätt-föreningen kanal konstvärlden. Fotograñcentrumsin isom en
gestaltande"främja kritiskt granskande och konstnärligtning är att

fotografi till kännedomverksamhet bidrar ökat intresse,genom som
fotografi tillgänglig föroch utveckling orrirådet. dennainom Att göra

foto-allmänheten och stödja och debatt och diskussionerinitieraatt om
grafi".
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IndexFöreningen har anställd medarbetare vid galleri isitten
förstärka med prakti-Stockholm. försökerDärutöver resursernaman

kanter och projektanställda vilket beroende möjligheterna fåär attav
rekryteringsstöd ocksåbidrag. Föreningen har utnyttjatexterna men

få medel tillprojektpengar från och kommun. Föreningen villstat
arbetsbelastningen. tjänstenytterligare tjänst för klara Denatt nyaen

verksamheten, före-skulle fördelas mellan den ungdomspedagogiska
ningens kulturpolitiska arbete och administration.

Index. Galleriuppgifterna för kansliet driva galleriDe är atttyngsta
utvecklats till förIndex ligger centralt Stockholm och hari ett centrum

veckan. Gallerietden fotografiska konstarten och har dagar iöppet sex
och seminarier.anordnar också diskussionskvällarutställningar men

fotografi förinternationelltGalleriet ambitionen dels introducerahar att
fotografer. Gallerietnordiskasvensk publik, dels introducera ungaen

internationellt. Genomhar arbetat rykte både Sverige ochiett gottupp
projekt inteFotograficentrums kan galleriet visa ärsomengagemang

internationella kontaktnätkommersiellt nationella ochgångbara. De
fotografer till godo.grad svenskagalleri Index kommer i höggivitsom

produ-och informella mellanGalleriet både formella mötenarrangerar
förmed-och och konstnärer. Föreningenvid konsthallarcenter museer

för de konstnärerlar och föreläsningstillfällenockså undervisnings-
Index Edi-förmedlande verksamhetersamarbetar med. Andra ärman

tion och Index Edition Archive.
huvudsakligenverkIndex Edition innehåller i dag 90närmareav

till-galleriet och finns alltidsvenska varje år påkonstnärer. visasDen
År Malmö och påhar den också visats igänglig däremellan. 1997

Månadens val Index Edi-Norrtälje Konsthall. månad visasVarje ur
multiplar ingår i arkivetgalleriets butik och detion på ivägg somen

Edition vartefter densäljs till låga olika verken ingår i Indexpriser. De
förnyas. därmed kontinuerligt.verk tillkommerNya

bild ochsärskilt arkiv innehåller bådeIndex Archive är textett som
infor-de nordiska konstnärerna.just intressanta Den ärmest enom nu

utställningsproducenter.gästandemationsbas används flitigtsom av
förmedlat konstnärer till mångaGenom den har föreningen stora

utställningar hela världen.över
ungdomspedagogisk verksamhet.Fotograficentrum driver också en

FotografiSyftet den samtida konsten.ungdomar ingång tillär att ge en
till ochoch video uttrycksmedel ungdomar har lätt relatera ärär attsom

därför bra inkörsport också till samtida konst i vidare mening. Deten
ungdomspedagogiska har pågått under åren och 1997arbetet 1996

bidrag från Stockholms kommun och Framtidens Kultur. Elevergenom
från Stockholms skolor besöker dagligen galleriet allt fler kommermen
också från och från studieförbund.exempelvis kringkommunema
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vidmed Bildpedagogiska institutionenFöreningen har inlett samarbete
till gallerietblivande bildlärare kommaKonstfack kommer låtaattsom

konstnärligt uttryck.för förståelsen för fotografietökaatt som
Malmö ochpå tvåFotograñcentrum har lokalavdelningar orter:

Örebro. lokalavdelningför ytterligarepågår planeringGöteborgI en
utställningsverksamhet.bedrivermed verksamhet. Också dessaegen

utställnings-haft den aktivalokalavdelningMalmö denär mestsom
ALU-anställd under årtillTillgångenverksamheten på år. ensenare

också riktar sigutveckla arbetetbetydde mycket för1996 motatt som
Öre-Örebro utställningsverksamheten ibedrivsnordiskt samarbete. I

bros Konstmuseum.

5.2.7 Danscentrum

etableraMålsättningenstartade år 1971.Föreningen Danscentrum är att
förmötesplatskonstform.och stödja dans Danscentrum är ensom

samarbetar medrepetitionslokaler ochdanskonstnärer, hyr ut arran-
med Balett-samarbeteioch Danscentrumgörer arrangerar,grupper.

dans-nutidaprofessionella dansare iförakademien, daglig träning
från Af Kulturockså bidragfåroch modern balett. Föreningentekniker

fortbildning.medlemmarnasled iför anlita gästlärare, ettatt som
juridiskayrkesverksamma dansare,förbådeFöreningen öppenär
för juri-Medlemsavgiften 000 kronorintresserade. loch ärpersoner
och SydStockholmenskild medlem ifördiska 300 kronorpersoner,

betalar kronor.FörStödmedlemmar 150landet.och 200 kronor i övriga
ochdansområdetyrkesutbildad inombli medlem krävs ärattatt man

finan-år.dansare under minst Därutöveryrkesverksamvarit ettsom
kommunaltochkulturrådmed bidrag från Statenssieras verksamheten

tidning Nutida Dans.verksamhetsbidrag. Föreningen ut enger
dag harträningslokaler itillKansliet ligger i anslutning somegna

föroch hyrsför dagliga träningenhög standard. används denDe ut
kraftigt subven-produktioner tilloch framtagningrepetitioner nyaav

heltidsanställda enför närvarandehartionerat pris. Föreningen tre
frånmed bidragförmedlare anställtskanslisamordnare och två envarav

landsting.Stockholms läns
informationlika mycketfömiedlingsverksamhetDanscentrums är

för barn ochdans förmedling föreställningar vuxna.om som av
utbudskatalog med medlemmarnasårligFöreningen utger en

i denna. Dendansproduktioner. produktionerDrygt 60 ärpresenteras
före-produktionerinformation dedet främsta verktyget spridaatt om

andraockså aktivt påförrnedlar. föreningen signingen Men engagerar
Vid dessautbudsdagar hela landet.delta i översätt, t.ex. attgenom
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formedlama 100-tals får djupare kunskapmöter arrangörer som en om
dans scenkonst. samarbeta med festivalarrangörerAtt ytterligareärsom

stärka dansen också medlemmarnas möjlighet tillsättett att men
försäljning föreställningar. harDanscentrum i sitt register omkringav

dansproducenter,1 500 skolor, danspartners m.fl. från helaarrangörer,
Sverige ordnade efter sökord och län.arrangörtypsom av

Sedan år 1986 driver projekt medDanscentrum In Dansen Detett
särskild förmedling dansföreställningar Stockholms läniär en av som

föreningen subventionerar med hjälp arrangörsstöd från Stock-ettav
holms läns landsting. Under året 1995/96 förmedlade före-140man
ställningar till sammanlagt kommuner.12 Nio koreografer/grupper
deltog med elva produktioner. Omkring 700 barn och ungdomar såg4
dessa föreställningar. Också i detta projekt har utbudsdagar varit en
framgångsrik inforrnationsinsats. Målgrupp har kultursekreterare,varit
kulturkommittéer och länsdanskonsulenter. koreografitävlingEn år
1997 stimulerade till produktioner för barn och ungdom.nya

Danscentrum förarbetar också på andra sätt arrangörer attmot
främja danskonsten. checklista för dansföreställningarEn arrangörer av
skall bryta motståndet hos handledningEnarrangörer. mötetovana om
barn och dans skall underlätta för lärare, daghemspersonal och andra att
förbereda barnen för föreställningen också hur kantips påmen ger man
följa föreställningen med aktiviteter för förstärka och för-attupp egna
djupa upplevelsen.

Utöver tillgång till kraftigt subventionerade repetitionslokaler
erbjuder Danscentrum sina medlemmar produktionsstöd formviss i av
pressregister och pressklipp, Videoarkiv, tillgång till videokamera och
videoapparater, mallar för kontrakt, prisrekommendation, rådgivning
vid bidragsansökningar, framtagning informationsmaterial etc.av
Kurser har under åren ordnats i marknadsföring, juridik, tuméteknik

m.m.
Danscentrum har lokalavdelning, Syd Malmö.Danscentrum ien

Också där daglig ochträning i samarbete med af Kultur hararrangeras
haft två veckokurser på heltid med gästlärare och sommarkurs iman

samarbete med Skånes Dansteater.

5.2.8 Konstnärscentrum

Konstnärscentrum samverkande med femorganisationär numera en
Östfristående föreningar: Syd,Konstnärscentrum Mitt, och Nord.Väst,

Konstnärscentrum bildades år 1969 Konstnäremas Riksorganisationav
KRO, det formen stiftelse där medlemskap i KROsom gav av en
automatiskt medlemskap i centrumbildningen. Syftet med stiftelsengav
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dethar varitUnder årenmedlemmarna.arbetstillfällenskapaattvar
eftersommedlemskapet i Konstnärscentrumkringdiskussionermånga

konsthantverkarnaExempelvis fickdet.beslutatpraktikenKRO i över
konsthantverkarna läm-tillhörde KRO. Närdemed inteinte närvara

anslaghalverades i slag Konstnärscentrumsorganisationennade ett
Kulturrådet,frånpåstötning ärkulturråd. Efterfrån Statens som

upplösaskulleår 1990riksmötebeslöt KRO:sbidragsgivare, att man
fickjanuari 1995förening.demokratisk Istället bildastiftelsen och i en

organi-dagensochideell föreningstadgarKonstnärscentrum somnya
fristående föreningar.med femsation

FöreningenSverige.län i södraomfattar fyraSydKonstnärscentrum
och Sverigesmed KROdelar lokalManmedlemmar år 1997.har 400

harMalmö. Föreningeni näraRiksförbund, SKR, ettKonstföreningars
FöreningenMalmö.kulturarbetsförmedlingen isamarbete med sam-

referens-förmedlingensrepresenterad iochbildarkivetarbetar ärom
ökasyftetutställningsprojekt medmed attarbetarMan störregrupp.
formarknaderfinnadärmedförkontaktytakonstnärernas att nya

exempelmåla."bara EttkandeVisa änkonstnärema, attannatattatt
och1997installationsutställning i Växjöochskulptur-är sommarenen

medsamarbetetiutställningplanerar1998för enmansommaren
skullemångfald. FöreningenbiologiskHelsingborg påi tematmuseet

saknarjobb konstnärer"riktiga"hittaförvilja göra att menmer
styrelseposter.arvoderadeanställd barahar ingenManresurser. -

beta-har 400ochSverigeomfattarVäst västraKonstnärscentrum
därGöteborgcentralt ilokalharFöreningenlande medlemmar. egenen

medlemmarnadärbildarkivdet finnsoch därutställningarhar ettman
kontoretnärvarandeverk.pappersbilder på sina För ärdeltar med

självñnansieringökadmedlönebidragsanställdmedbemannat menen
kostna-klaralängreföreningen intedessa kommer atttjänster avav

kommu-viaberedskapsarbetareockså fåttharderna för denne. Man en
med demSyftetregionen. ärvandringsutställningar iför ordnaattnen

utställ-harvarjePåuppdragsgivare.till ortnåatt ut avnya grupper
utställ-Pålokala konstnärer.förförmodifieratsningen att utrymmege

ochutsmyckningarföranvändaskanmaterialningarna visar somman
närlig-andrascenografer ochmellan illustratörer,samarbetepåvisar

videoockså gjortharFöreningengande konstnärsgmpper. omen
bild-hjälpmedvad kanidéerutsmyckning göra avmanomsom ger

knytaandramed uppdragsgivareLunchträffar sätt attkonstnärer. är nya
utsmyckningförkonsulterkan komma inkonstnärerkontakter där som

planerade projekt.vid
NärkeDalarna,Värmland,omfattarMitt västraKonstnärscentrum

Östergötland. längreanställd har intehafthar tidigareoch Man menen
föreningenbyggermedlemmar. Nuhar 310råd med det. Föreningen
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hemsida på Internet. Tidigare gjorde också katalogerupp en egen man
medlemmarna och bildexempelöver på deras verk med stöd arbets-av

förmedlingen. samarbeteDetta har arbetsförmedlingen avbrutit och
föreningen har därför inte haft råd uppdatera katalogen. Konstnärs-att

Mitt ingår inte förmedlingensi referensgrupp för-centrum men man
söker ändå bygga samarbete inbjuda arbetsförrned-ett attupp genom
lingen till sina styrelsemöten.

ÖstKonstnärscentrum har 380 medlemmar och omfattar Stock-
holms och Uppsala län Gotland. Föreningen har liten kontors-samt en
lokal i anslutning till KRO i Stockholm saknar datorutrust-t.ex.men
ning för skrivarbete. Föreningen medlemstidning. UppsalaIutger en
finns interaktiv video där alla medlemmar presenterade. bristEnären
med den arbets-/uppdragsgivare måste sig tillär Konstnärs-att ta

för del den. bildarkivDet föreningen tidigarecentrum att ta av som
byggt övergick till arbetsförmedlingen i och med denattupp gemen-

förrnedlartjänsten överfördes dit. Föreningen samarbetarsamma spora-
diskt med arbetsförmedlingen Kultur och Media Stockholm ochi mer
aktivt med Uppsalas kulturfönnedling.

Konstnärscentrum Nord sträcker frånsig Gävle till Kiruna och har
150 medlemmar. har bra samarbeteFöreningen med arbetsförrned-ett
lingen Kultur och Media i Umeå och finns med deras referensgrupp.i
Man deltar också aktivt uppbyggnaden derasi bildarkiv. Föreningenav
försöker fånga konstnärernas idéer och ibland också huvud-upp vara

för projekt fleradär konstnärer inblandade. Föreningen bidrarärman
aktivt till försöka få statliga bidrag till norrlandskonstnärer föratt att
stärka deras inkomstmöjligheter. Exempel på sådana projekt Norr-är
ländsk information där konstnärer, skådespelare och dansare gemen-

Älvdalendeltog. projektetI Visa i tid och deltogsamt en rum sex-
konstnärer och föreningen stöd för ordna budgeten för projektet.attgav

billdvisningI Konstpassagen vid Norrlands lantbruksskola fick tvåen-
konstnärer arbete under år.ett

5.2.9 Filmcentrum

Filmcentrum ideell förening bildades år 1968är en som av en grupp
fria filmare. Föreningens syfte sprida kort- och dokumentärfilmär att
främst lansera och distribuera svenska och utländska filmer.attgenom
Föreningen har sju lokalavdelningar och genomför regionala vis-
ningstuméer med konstfilm och videoproduktioner. Föreningen har
också omfattande utbildningsverksamhet. Filmcentrum Riks har ien
dag främst lansering svensk och utländsk film på programmetav men
har också mål sprida bam- och dokumentärfilm.attsom
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Öst professionella.såvälstöder filmare,Filmcentrum amatörer som
uttrycksmedel,videoñlmmed främjaarbetarJust att somnu man

för redi-kan hyra tidMedlemmaroch olika projekt.utbildninggenom
har studie-inspelningsutrustning. Föreningenhyraoch ocksågering

kulturtidskrif-redigering.video och Mancirklar för ungdomar i utger
ÖppnaförkaféprogramproducerarFilmTV. Föreningen ettten

ochlokalför föreningensbetalar hyranArbetsmarknadsverketkanalen.
ALU-proj ekt.får också medarbetare genomman

och arbetarlokal-TVgrad inriktad påhögiFilmcentrum Väst är
Öppna medstudioharFöreningenGöteborg.kanalen imycket med en

föreningarför andraocksåsändningsmöjligheter är somresursensom
Öppna producerarkanalen. Föreningenföra budskap viavill sinaut

ökatbidra tillvill föreningenockså Sammantaget ettegna program.
utbildningsverksamhet medomfattandelokal-TV och harutbud enav

Exilfilmfestivalen förocksåsyftet. Föreningen har attdet arrangerat
lyfta fram filmare i exil.

föreläs-med kurser,bildhuset PandoraFilmcentrum Syd arbetar via
icke-kommersiellvill stimuleraoch Föreningenningar visningar. en

multi-utvecklarFolketsbl med Bio. Manoch samarbetarproduktion a
söker anslagungdom ochför barn ochmedia för pedagogiska program

kanolikamedieverkstad därFramtidensför utvecklaatt grupper
animationsverkstad ochbl.a.uttrycksmedel,utnyttja olika engenom en

videoverkstad.öppen
med fyraverksamhetaktivFilmcentrumLinköping harI en

tillgång tillharmedlemmarnaALU-anställda. 200och Deanställda nio
Film-och visningar.seminarierkurser,redigeringsutrustning,kameror,

bl.a.Norrdär FilmcentrumVästerås och i Umeåfinns också icentrum
medsamarbeteochfilmfestivalen iinternationellaarbetat med den nära

länsfilmkonsulenten.

Konsthantverkscentrum105.2.

IndustrifonngivareKonsthantverkare ochår 1990 SverigesDet var som
be-sedan år 1996och Hantverk,bildade förKIF, Centrum Konst

konsthant-tillKonsthantverkscentrum. InitiativetStiftelsennämnd ett
Syftet medsjälva.konsthantverkarnaverkscentrum såledestogs av

förunderlättarverksamhetfå till ståndstiftelsen att somenvar
harKonsthantverkscentrumleva sitt arbete.medlemmarna kunna påatt

ökning medhela landet år 1997. Detanslutna spridda455 äröver en
betalarkonsthantverkarnafem anslutnamedlemmar på år. DelOO en

har denbli anslutenKonsthantverkscentrum.serviceavgift till Rätt att
konst-ochKonstfack, Högskolan för designfrånharsom examen
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hantverk Göteborgi eller Designhögskolan i Umeå. Medlemmar i
KRO, KIF eller motsvarande organisationer för industridesigner,
inredningsarkitekter eller textilkonstnärer har automatiskt rätt att an-
sluta sig till stiftelsen. harDe genomgått de inträdesprov gällersom
medlemskap. gällerFör övriga arbetsprovervisar styrkeratt man som
professionalismen inför Konsthantverkscentrums invalsjury.

Den allra delen de anslutna konsthantverkama bedriverstörsta av
sitt arbete egenföretagare. harMånga svårigheter få tillräckligaattsom
inkomster sitt arbete. detAv skälet har Konsthantverkscentrumgenom
prioriterat skapa tillfällen där konsthantverkama kan visa sinaatt upp
alster och få kontakt med publik. Därför hyren man gemensamma

vid och utställningar där medlemmarna sedan kanutrymmen mässor
ställa exempelEtt Formtex-mässan där Konsthantverkscentrumut. är
deltar tillsammans med medlemmarna. har betytt förDen mycket
många anslutnas försäljning.

enskildaDe konsthantverkama också Stiftelsensipresenteras text-
och bildarkiv. Det många för Konsthantverkscentrumär sättett attav
informera konsthantverkama, deras verk och konsthantverketom om

sådant. Någon direkt förmedling sker inte medverkan isom men genom
utställningar, och bildarkivet skapar många kon-mässor genom man
takter med butiker, gallerier, tidningar Det i sin arbetstill-turm.m. ger
fällen för konsthantverkama. Kontakten mellan den enskilde konst-
hantverkaren och uppdragsgivaren dockgår Konsthantverks-utan att

mellanhand.centrum är
Konsthantverkscentrum också och utbild-seminarierarrangerar

ningar liksom symposier led i sprida kunskap svensktett attsom om
konsthantverk också vidareutbildning för de anslutna.men som

Konsthantverkscentrum har lokaler Stockholmi och 1,75 tjänst.
Ingen dock direkt anställd för fönnedlingsverksamhetär utanperson
den integrerad del hela verksamheten.i administrerarär Centrumeten
också, på uppdrag Kulturråd,Statens den statliga utställningsersätt-av
ningen till konsthantverkare.
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kulturråd budget-frånanslag Statensolika centrumbildningamasDe
året 1997.

000671Musikcentrum 1 491 000
000547742 0001Teatercentrum

000 0001Danscentrum
552 000572 000Filmcentrum 1

000570Konstnärscentrum
370 000Illustratörscentrum

000502042 000Fotograficentrum l
570 000Konsthantverkscentrum

501 000874 000Författarcentrum 1
Översättarcentrum 60 000

0002 77300010 291Summa

förslagochSammanfattning5.3

1970-i mittenarbetsförmedlingentillCentrumbildningama knöts av
kulturornrâdet. AMSarbetsförmedlingen inomförstärkatalet för att

ingickcentrumbildningama. Dessavidförmedlareplacerade antalett
till respektivelokaliserade cent-alltså verkets organisationi men var

infonnationsmate-fördel lokalhyran,för derassvaradeAMS avrum.
dettaCentrumbildningarficktelefon, Somrial, mestporto sexm.m.

ochförmedlaretotalt tio1980-taletoch i mittenstöd från AMS varav
verk-för dennakostnadutplacerade. AMSlönebidragsanställdasex

kronor.miljonersamhet år 1983 1,4var
organi-Arbetsmarknadsverketsutredningar9,Samtliga översettsom

granskatocksåkulturområdet, hararbetsförmedlingen inomsation av
har konstate-Samtligaverksamhet.förmedlandecentrumbildningamas
också byggasochden bör fortsättaochfungerat braden attansettattrat

få sådana tjänsterskullecentrumbildningamaför attVillkoretut. att var
verk-kulturpolitiskaförKulturrådet sinstatsbidrag frånde ficki övrigt

respektiveantalrimligtrepresenteradesamhet och de stortettatt av
konstnärsgrupp.

mellansamarbeteutbyggtocksåförordadeSamtliga utredningar ett
ocharbetsmarknadsverketkulturarbetsfönnedlingama inom centrum-

friktionsfritt. Detfungerade samarbetet intedetbildningama. Men trots
allmänt kultur-arbetsuppgifter ochförmedlandesvårt skilja påär att

3 överfördes från AMS forursprungligendet bidragSiffror inom parentes som
förmedlingsverksamhet.
9 1985:7,9.SOUOlaf, 1972:5, A 1975:5,Ds In Ds
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politiska sitter bland yrkesverksamma konstnärer pånär ett cent-man
Vid olika mening mellan arbetsförmedling och hamnadecentrumrum.

Årförmedlaren i lojalitetskonflikt. kom1991 AMS, centrumbild-en
ningama och Kulturrådet de anställda förmedlarna vidöverens attom
centrumbildningama skulle föras från Arbetsmarknadsverket tillöver
centrumbildningama, skulle få bidrag för denna verksamhetsom

Kulturrådet. Medel överfördes därför också Kulturrådettill frångenom
Arbetsmarknadsdepartementet.

anslutning tillI överenskommelsen uttalade verksam-parterna att
heten skulle utvärderas efter år och förrnedlingama ochtre att centrum-
bildningama under mellantiden skulle fram andrasig tillpröva samver-
kansfonner.

Trots dessa utredningar pekat behovetpå samarbete och medatt av
instämmande från samtliga berörda har något utvecklat samarbete inte
etablerats. Samarbete förekommer visserligen enstaka projektom men
inte i samordnat eller kontinuerligt.

Centrumbildningarna representerade kultur-inte i AMSär t.ex.
arbetsdelegation, bildades for förstärka kontakten och samrådetattsom
med kulturområdet, andra förmedlingsorgan och Arbetsmarknads-
verket. Eftersom förmedlarna centrumbildningamainom år 1975 var en
del Arbetsmarknadsverket hamnade de utanför delegationen. Dettaav
ändrades inte förmedlama bröts loss Arbetsmarknadsverket.när ur

denTrots uttalade viljan till finnssamarbete centrumbild-gemensamt
ningama endast representerade fem kulturarbetsregioner,i två Umeåav
och Malmö.

Erfarenheter alltsåvisar det krävs ord och allmän välviljaänatt mer
för etablera fast samarbete. förOrganisationer sig hårtatt ärett som var
arbetsbelastade och med kontaktytor för klara sitt jobb läggerstora att
inte på kontakter direktinte påverkar det dagliga arbetet.resurser som
För återskapa det fruktbärande samarbetet kring fönnedlingenatt av
kulturarbetare tidigare utredningar beskrivit krävs därför ettsom mer
institutionaliserat samarbete.

Min bedömning centrumbildningama, kraftigt minskadeär att trots
utomordentlig för förmedla ochinsats arbetengör attresurser, en upp-

drag till sina medlemmar. har unik kunskap sina respektiveDe en om
konstarter och de konstnärer aktiva inom dem. har ocksåDeär ettsom
betydande kontaktnät denpå icke-kommersiella mark-arrangörermot
naden viktig tillvara. den bakgrunden finner detMot jagär att tasom
rimligt återger centrumbildningama de för förmedlingatt man resurser

de hade i mitten 1980-talet och också räknarattsom av man upp resur-
med hänsyn till hur respektive konstområde vuxit. Det ärserna ange-

läget dessa medel används för återskapa och utveckla regionalatt att en
organisation inom centrumbildningama.
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återgång till förmedlareEn anställda inom Arbetsmarknadsverket
verksamma vid däremot bra.jag inte Deett centrum trormen pro-vore

blem med lojalitetskonflikter olikaoch svårigheter sig i tvåatt anpassa
kulturer med olika fokus ledde skilde de anställdatill attsom man
gäller fortfarande. har det beslutet överföravisat sigDäremot att att
medlen för verksamheten till Kulturrådet för fördelning inneburit att
verksamheten sakta kanten och fått den utvecklingi intenaggats som

kulturarbetsmarknaden.rimlig till utvecklingenvarit med hänsyn inom
blir för medels-Mitt förslag därför återigen ansvarigAMSär att
förmedlande verksamhet.tilldelningen för centrumbildningamas

kulturpolitiskaanslagsmyndighet for denKulturrådet står kvar som
verksamheten inom varj centrum.e

för påmedveten det nackdel organisationernaJag är är attatt enom
för den för-detta få anslagsmyndigheter för verksamheten,tvåsätt en

tvåmedlande verksamheten, för den allmänt kulturpolitiska. Dessaen
det också dedelar går helt skilja samtidigt innebärinte attatt men

ökarförmedlingsverksamhetenkulturpolitiska övervägandena inom
fördelarna enligt mening.vilket önskvärt. Därför minär överväger

för förstärkaCentrumbildningarna detta återfåkan på sätt attresurser
harden efter krav. AMSsin förmedlande verksamhet och utveckla nya
förde åtgärderbättre Kulturrådet möjlighet bedöma behovetän att av

centrumbildningama föreslår. AMSbredda sysselsättningenatt som
dearbetsmarknaden och kan bedömakänner också till utvecklingen på

behöverutsträckningsammanlagda behoven och i vilken resurserna
anslags-bliröka eller minska på olika områden. Genom AMSatt

naturligt samråd fram mellan AMS,givande myndighet ocksåväxer ett
kulturarbetsförmedlingama och centrumbildningama.

jämfört med alter-sådan konstruktion har också fördelEn en annan
kulturområdet från AMS.nativet föra ytterligare medel tillöveratt

för kulturarbetsförmedlingenKontrollen de totala kostnadernaöver
med-ligger överfördapå ställe. Därmed undviker risken deattett man

för arbets-len "äts allmän kulturpolitik medan kostnadernaupp i en
ökningmarknadspolitiken faller tillbaka medpå AMS sammantagenen

de statliga utgifterna följd.av som
kulturarbetsdelegatio-AMS bör också sammansättningenöver avse

forumså centrumbildningama bereds representation där. Dettaattnen
det kulturarbets-bästa för besluta arbetsfördelningen mellanär att om

förmedlingen konstart.och centrumbildningama inom respektive
tydliga förrnedlartjäns-Genom gränslinjer undviks dubbelarbete och

kan fördelas på sådant antalet tjänster totalt inteterna sätt settett att
behöver föröka. medel för förmedlare bör bidragFörutom AMS ge
informationsmaterial, bildarkiv och kataloger och material ärannat som
betydelsefullt förmedlingsarbetet. kulturarbetsdelegationen kani Via
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konstverk skallför bildarkiv medockså besluta tansvaret exman var
dagkulturarbetsförmedlingen. Iplaceras, hos centrumbildningen eller

områdenheltäckande På mångaharväxlar det och ingen ärett ansvar.
självakonstnärerna viadet byggsnaturliga arkivenatt upp av

kultur-finns tillgängliga påde ocksårespektive attcentrum men
förstås arkivenförutsättningarbetsförmedlingama. En är öppnaär att

ändåcentrumbildningenmedlemmar iockså för dem inte är mensom
medlemskap.föruppfyller de professionella kraven

kulturarbetsdele-representation icentrumbildningama skallAtt utse
mellansamarbeteinitierarvinst.gationen ytterligare Det ettenger
föreslåregelbundetförsåintecentrumbildningama, attannatom

frånochoch för rapporterta emotattrepresentanter gegemensamma
delegationen.

mellansamarbetetKulturrådet ökafrån bl.a.Tidigare försök att
olikaframgångsrika.varit Decentrumbildningama har inte centrum-

andra inom sinmedsamorganisera sigbildningama har föredragit att
tillsammans.någotframför byggalokalerkonstart eller i att uppegna

vidmakthålla dennaStockholmiSannolikt kommer åtminstone attman
för samarbetasigsamlokaliserainställning. Möjligheterna attatt om

regionala avdelningarför mångakan dock lösningen avvararesurser
verksam-övertygadvilket jagcentrumbildningama. Oavsett attär om

förstärker sinacentrumbildningamapåheten har mycket vinna attatt
förrnedlingsarbeteterfarenheter imed sinakontaktytor och delar sig av

gränsöverskridandetillmöjligheternaökar ocksåtill varandra. Det
arbetsmarknad.konstnäremasprojekt för breddaatt

verksamhet icentrumbildningamastillhar tagit ställningJag inte
anslagsgivandeKulturrådet,fönnedlande.andra delar denän rent som

Bristandeverksamheten.andra skälmyndighet kan ha överatt resur-se
verksam-förmedlandebibehållits förutsträckning ändåi storser, som
områdenpå andrautvecklingensvårigheter följahet, kan ha lett till att

för fåvillkorkulturpolitiska uppdrag. Ettoch för andra angelägna att
fortsättningsvisförmedlingsverksamhet bör ocksåbidrag för attvara

Kulturrådet.har statliga bidragcentrumet av
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6 Arbetslösheten bland konstnärer

Sammanfattning

9 500 arbetslösa konstnärer innebär kostnad för kontant arbets-en
marknadsstöd på 1 100 miljoner lcr. Av dessa arbetslösa finns drygt
4 600 vid Af Kulturkontor. Andelen arbetslösa konstnärer beror på
hur bedömer det totala antalet. Arbetslösheten ligger mellan 35man
och 50 % beroende på vilken totalgrupp väljer. 33 % deman av
arbetslösa vid arbetsförmedlingens kulturkontor saknar tillrätt a-
kassa. Var femte saknar all till ersättning vidrätt arbetslöshet.

6.1 Högsta arbetslösheten

Att i vilken utsträckning konstnärer arbetslösa iärange inteärprocent
möjligt eftersom det tidigare framgått inte finns något säkertsom to-
talantal konstnärer utgå från.iatt

Drygt 19 000 inskrivna påär arbetsförmedlingen sökande tillsom
konstnärsyrke.ett Av dem finns drygt 9 000 vid Af Kultur. 9 500 totalt
arbetslösaär och dem finns 4 500 på kulturkontoren. Alla dessaav ca

arbetssökande kan rimligen bara begränsadi utsträckning i striktvara
mening etablerade konstnärer, dvs. den jag enligt tidigareur grupp som
redovisning bedömt till 25 000. Då skulle i praktiken 75 % allaca av
konstnärer inskrivna vid någon förmedling. Och 50 %vara vara
arbetslösa. Det inte rimligt.är ställetI måste många de inskrivnaav
sökas bland oetablerade, inte minst det gäller de mycketnär unga.

Om uppgifterna från Folk- och bostadsräkningen kan anses rymma
samtliga sig konstnärersäger skulle arbetslösheten 35som %.vara vara

Diagrammet nedan visar relationen mellan antalet KLYS-medlem-
och antalet inskrivna konstnärer vid Arbetsförmedlingenmar desom

fem åren.senaste

Alla uppgifter gäller genomsnitt månad och begreppet konstnär härärper
liktydigt med inskriven vid Af förstai hand sökande till konstnärsyrke.som



SOU 1997:183Arbetslösheten bland konstnärer124

och arbetsförmedlingenKonstnärerna

KLYS-medl.I

Inskrivna vid Afå

ArbetslösaI

åtgärderDI

19961995199419931992

uppenbartdetarbetslöshetenberäknaväljer attärHur än attman
arbets-arbetsmarknaden pådelpå denna änden mycket högreär av
fogdet finnsocksåvisarhelhet. Diagrammet attmarknaden i sin att

idemdärmed ocksåochde sökande ärdelanta att somavaven
denpåetablerademindre trängsåtgärder utgör somen grupp av
förspecialarbetsförmedlingarnaPåarbetsmarknaden.konstnärliga

ökande"wannabees ikulturområdet talar somungaman om
ungdomarBland vissafönnedlingar.till dessautsträckning vänder sig

vidinskrivenhar det blivit status attt.0.m. envara
förbevisetdet första ärkulturarbetsförmedling. Det attär man

det yrkeskådespelare,ellermusiker, bildkonstnäraccepterad mansom
estetiskadefrån någonutbildningdem hardrömmer Många avom. av

harband ellerAndra spelar ifolkhögskola.eller frångymnasielinjema
tillanknytningeller TV-pjäs. Derashaft roll filmnågon i en

ofta mycketskiftararbetsmarknaden är svag.men
mörk justungdomar såarbetsmarknaden för ärSå länge är nusom

arbets-ungdomar väljerdet kanske också naturligt attatt vara
jobbfåChansendrömyrken. ärsökande/arbetslösa inom sina ettatt

ochkanske tillförstahandsyrke. kanDetValändå inte stor oavsett av
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med bra de väljer inrikta sig på område kanatt dematt ettvara som ge
meningsfylld fritid i avvaktan på jobb. Det viktiga dock inteett är atten

.locka in dem i yrkesliv där det redan finns överetablering.ett en
Slutsatsen många oetablerade styrks rad andra indika-att är av en

torer.

inskrivna vid Af Kultur Af fördelade på ålderövrigaresp.

Procent

40

35 AfKultur
30 Övr. AfI
25

20

15

10

5

-24 25-34 35-44 45-

Ålderskategorier

finns stark dominansDet människor under bland de35 år in-en av
skrivna, särskilt arbetsfönnedlingar.på övriga fjärdedel allaEn in-av
skriva under år kategori25 där kan etablerade,är yttersten vara-
yrkesverksamma konstnärer. också deMen på särskilda kulturarbets-

Årfönnedlingar ökar andelen bland de inskrivna. 1992 226unga var
Årinskrivna under 24 år. hade antalet1996 ökat till 998 Menpersoner.

profilen bland de nyinskrivna förmedlingamapå sådan de flestaär att
under 24 anmäls till allmän arbetsförmedling medan tyngdpunktenen
bland nyinslqivna på Af Kultur ligger i åldersgruppen 25-34 år.

Den bland de på lculturförmedlingen finnsstörsta gruppen unga
inom följt bildkonstnärer. På övriga kontor flestadeutgörsscen av

bildkonstnärer och därefter fotografer.unga av av
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fördelat996kulturområdet åren 1994 -1arbetssökandeNyinskrivna inom
Övriga Afpå ålder, KulturAF resp.

400

350
1994U

300 1995I
1996.150

200

150

100-

SU

0 övrigkomkulmrkønlorövrigakomkullurkontor"övrigakomkullurkmlurövrigkomkullurkxmlar åri: 45-Ir 45-i 35-44år 35-44är 5-34år 35-34år -24-24

tillämpastriktlättalltiddet inteuppgifter attEnligt samstämmiga är
hardet förstakonstnärer. Föryrkesverksammaetableradeförkriterier

principarbetsförmedlingen ivarförformellingendessa kriterier status
kriterierden vill. Deskriva in sighindra någonkaninte att somvar

före-detför sigkontorvarjedessutom ävenanvänds bestäms omav
kriterierna.bestämmererfarenheterutbytevisst närkommer ett manav

verksamheten.kontinuitet ikrav påkriteriema ingettredje hardetFör
tidi-dokumenteraeller kunnautbildningkonstnärligrelevanthaAtt en

liknar ikravtillräckligt. Dessaverksamhet stortkonstnärlig ärgare
arbetsmarknads-iKLYS-organisationema. Menförmedlemskraven

period haochutbildningvissleda fel. hapolitiken kan de Att att enen
förgarantiinnebär ingenområdevisst attinomkunnat försörja sig ett

Å arbetssökandesidan kandär. andraförsörjningha sinalltid kunna en
erfarenhettidigareeller långutbildningskravtillvarken lever uppsom

förmåga.speciellasinattraktiv for arbetsgivaremycket genomvara
lämnaskäl förtillräckligtintevilja konstnärAtt attär ett ansva-vara

arbetsmark-kritikfinnstill Detför försörjningsin motstaten.ret en
konstnärligadetfunktion inomsådanden fåttnadspolitiken att en

skriva in sigföruppfyllt kriteriernahaområdet. gångAtt att somen
såväl indi-påfortsatta kravfå hindrakan intearbetssökande konstnär

tillanknytningbehållerenskildetill denviden AMS attatt ensesom
arbetsmarknadsverket kan upprätt-sidan denmarknaden vid somom-
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hålla med hjälp åtgärder. Utredningen En allmän och sammanhållenav
arbetslöshetsförsäkring: kritiserar arbetsmarknadspolitiken för inte iatt
tillräckligt hög grad stimulera till omställning den delav av
arbetskraften har svårt fortlöpande försörja sig på kultur-attsom
arbetsmarknaden. Utredningen också arbetslöshets-attanser
försäkringen allt föri hög grad fungerar yrkesförsäkring försom en
frilansande konstnärer. Utvecklingen inom de aktuella a-kassoma tyder
på det finns fog för dessa kritiska uttalanden.att

6.2 A-kassomas fem-i-topp

AfPå Kultur skrivs de etablerade konstnärerna in eller ansluts admi-
nistrativt. dominerarDär också Musikemas och Teaterverksammas
arbetslöshetskassor. de flestaMen andra kassor också representeradeär
eftersom många arbetar in till a-kassa i sina k brödyrken. Störsträtt s

Teaterverksammas kassa med 366 arbetslösa.är 1 Musikemas är num-
två med arbetslösa,851 Kommunalarbetamas kassa medär treamer
medlemmar.298 fjärdePå plats kommer Akademikernas kassa med
arbetslösa269 konstnärer och på femte plats Syndikalistemas med 170

arbetslösa. Vid kulturarbetsförmedlingarna finns också journalister in-
skrivna de i denna utredning inte behandlas deläven om som en av
konstnärsgruppen. Joumalisternas a-kassa hade år 1996 arbetslösa526
på hel- eller deltid i genomsnitt månad. dessa hadeAv 30 uppgettper

konstnärligt yrke, drygt hälften bildkonstnär/tecknare.ett som
I genomsnitt 67 alla arbetslösa% vid kulturkontoren med-är ärav

lemmar någoni a-kassa. 51 % med i Teaterverksammas eller Musi-är
kemas a-kassa. de79 % inskrivna sökande inomär tonom-av som som
rådet inskrivna vid Musikemas a-kassa. dem inskrivnaär Av ärsom

arbetslösa inom scenområdet 62 med Teaterverksammas% iärsom a-
kassa.

6.3 Arbetslöshetens kostnader passivt stöd-

Den totala kostnaden för kontantstöd till de arbetslösa vid arbetsför-
medlingens särskilda kulturkontor och bedöms etableradesom som
konstnärer 500 miljoner kronor år 1996. Då ingår inte de i Göte-var
borg och Malmö räknas oetablerade. gengäld etable-I ingårsom som
rade konstnärer geografiska skäl inskrivna vid andra kontorärsom av

hör till i kulturkontorens regionansvar.men

2 SOU 1995:84 sid 228 ff.



1997: l 83SOUkonstnärerArbetslösheten bland128

gjordarbetslöshetsförsäkringenför ärför kostnadenBeräkningarna
medmultipliceratkassaarbetssökandeså antalet äratt genom-per

arbets-får kontantmånadvarjeAntaletkassa.snittskostnaden somper
månadgenomsnittikulturkontorenvidmarknadsstöd, KAS, pervar
defini-Af Kultursenligtkonstnäreretableradei666 gruppenpersoner

dagaroch 22kronorpå 236dagpenninggenomsnittligMedtioner. en
kronormiljonerkostnad på 34,8detmånad engerper

TeaterverksammasochMusikernasimedlemmarnaförKostnaden
snabbadentecken pålcronor. Ettmiljoner3281996a-kassor årvar

bådadessaför1992med årjämförelsenersättningarnaökningen ärav
Årkronor.miljoner242utbetalningensammanlagdadenkassor. Då var

och år 1996716ersättning 4fickarbetslösaantalet1992 varsomvar
musikernasmed iökade 650ersättningfickAntaletantalet 6 430. som

arbets-dessaflestaDeteaterverksammas.deioch med 1 064kassa av
kravenuppfyllerNågraalla.inteAf Kulturvidinskrivnalösa finns men

skälandrakanskeharAndraAf Kultur.tillintetill a-kassan avmen
kontor.valt ett annat

992-1996åren Ja-kassorErsättningsdagar i tre

Dagar

450 000
""-400000 - .

v --"""350000

300000 ---

250000

000200 j
000150

MusikertotaltEasättningsdagar100000 - --
totaltErsättningsdagar Teater- -50 000 JournalistertotaltErsätmmgsdagar
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19961995199419931992

3 AMS.har utförtsBeräkningarna av
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kostnadernakonstnärsområdet ocharbetslösheten påBilden avav
vid Afinskrivnadebara redovisarblir rättvisandeinte ärsomom man

finns ingasökandena Detde övrigaKultur. Osäkerheten kring är stor.
till den konstnär-deras anknytningbakgrund elleruppgifter derasom

anmältde sigendaarbetsmarknaden.liga Det är attvet somman
den härförstahandsval. Ochkonstnärsyrkesökande med ett grup-som

kan berovid Af Kultur. Detfinnsalltså denstörre änär grupp sompen
etableradeväloch ocksåstäderfinns i niodessa kontor endastpå attatt

ocksåkanhemmakontor. Devid sitttillräcklig servicetycker sig få
konst-ha gått igenomarbetsmarknadenväl etablerade på utan attvara

ellerAf Kulturs kriterieruppfyllaeller på andranärliga högskolor sätt -
ocksåde kanspecialtörmedlingen. Mentillhelt enkelt kännainte vara

arbetsmarknadenkonstnärligatill denanknytningoetablerade, ha svag
den.komma in påmed stark ambition attmen en

ytterligaredeneftersombetydelsevilket harOavsett gruppen
ökandemarknad.redan Det ärbefäster svårigheterna på ensvagen

obalans.tidigare iredanmarknadpå ärkonkurrerar somengrupp som
för demunderlättatillbidrararbetsförmedlingen dessutom attOm att

på.arbetsmarknadenbekymren påsektornden härkvar i spässtanna
hördensnabbareoch denhär änDen växerär stor grupp somgruppen

till Af Kultur.

kontorochvid kulturkontorarbetssökande övrigaKvarstående

kulturkont

Övriga kI

1996199519941992 1993

härspecialstudera denförtillräcklig tidhar haftUtredningen inte att
arbetsförmedlings-spridd 300finns påsökande, översomgruppen

5 17-1602
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kontor. Påståendet generellt skulle ha anknytningatt sämregruppen en
till arbetsmarknaden det faktum arbetslösheten intemotsägs ärattav
högre i denna bland de definieras etablerade inomängrupp som som
kulturkontoren. kanDet å andra sidan också bero på den ordinarieatt
arbetsförmedlingen aktivt medverkar till dessa sökande lämnarattmer
kulturarbetsmarknaden fåroch arbete inom andra sektorer därförjust

anknytningen till konstnärsyrketatt är svag.
Kostnaderna för denna arbetslösa konstnärer miljoner431ärgrupp

kronor för a-kassan och 40,5 miljoner kronor för MotsvarandeKAS.
siffror för de arbetslösa kulturfönnedlingen miljoner4 100 på 465är
kronor för a-kassan och miljoner kronor för eller totalt 50035 KAS
miljoner kronor.

Vid sammanslagning sammanlagt arbetslösa9 400en grov av
kodade konstnärer blir kostnaden för det passiva arbetsmarknads-som
stödet därmed 970 miljoner kronor.



131SOU 1997:183

Åtgärderna mellangränsnittet7 -

arbetsmarknads- och kultur-

politiken

Sammanfattning

kulturellapå denför åtgärderkostnaderArbetsmarknadsverkets
Åtgärder sådanmiljoner ldonor.arbetsmarknaden 325är av enca

arbetsmark-litenjämförelsevisobemärkt påomfattning sker inte en
Åtgärderna pri-eller dumparuppdragriktigakonkurrerarnad. ut

bristandemedallt för mångakonstnärligt arbete. Genompå attserna
tillocksåbidrar dessaåtgärdernafår delförankring i yrket enav

använd-också ikonstnärsyrkena. Detolycklig amatörisering ärav
arbetsmarknads-mellanmålkonfliktenmedeldessaningen somav

Arbetsmarknadspolitikenblir synligkulturpolitikenpolitiken och
kvalitativaverksamhetensstöd intebehovfrån individensutgår av -

omfattande.åtgärd Enarbetslöshet ochmellanRundgången ärnivå.
beredskapsarbetefåttkonstnärer ärundersökning visar ettatt somav

månader.efterarbetslöshethälften tillbaka i sex

arbetsmarknadspolitikMålkonflikt7.1 -

kulturpolitik

arbetsmarknadspolitiskamålkonflikt mellan debetydandefinnsDet en
åtgärdspolitiken.den synliggörs ikulturpolitiska ochmålen och de

arbets-berörtutredningarframgår tydligt de mångaKonflikten i som
och jagdecenniernakulturpolitik under demarknads- och senaste som

målförenarfinna formersvårttidigare redogjort för. Det är att som
oförenligamål genuintdessasvårförenliga. Frågan ärärär omsom

dem.samverkan bryggarfinna former föreller det går överatt somom
samarbetsformersådanamöjligt skapaslutsats detMin ärär attatt men

överföra uppgifterkonfliktentill dels måste lösa attatt genomman
direkt till kulturpolitiken.
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Arbetsmarknadspolitiken skall, enligt fattadenyligen riksdagsbeslut,
bl.a. bidra till lösa strukturella obalanser, till efter-utbudatt anpassa
frågan arbetskraftpå och förhindra långstidsarbetslöshet uppstår.att

skallDen medverka till och påskynda förändringar samhället. Denav
skall kombinera det ekonomiskt nödvändiga med det socialt angelägna.

skall främja arbetskraftens till den reguljära arbets-Den anpassning
marknadens behov". arbetsmarknadspolitiken skallinnebärDet att

arbetskraften till förhållanden på arbetsmarknaden vilkaöveranpassa
uppgiftarbetsmarknadspolitiken själv råder. heller dessinte Det inteär

skapa arbetsmarknaden. kan denstrukturer på Däremotatt mot-nya
efterfrågan arbetskraft.verka arbetslöshet påverka påattgenom

riksdagsbeslut,Kulturpolitiken skall, också enligt nyligen fattade
kvalitet- ochbl.a. främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och

därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar.
arbetskraftens till denlätt främja anpassningDet attär att attse

konst och konstnärerreguljära arbetsmarknadens behov på
konflikt med kulturpoli-arbetsmarknadspolitikens uppgift kommer i

förnyelse och kvalitet, särskilttikens krav på mångfald, konstnärlig
verkningar. Kul-den skall motverka kommersialismens negativasom

för konst, medanturpolitiken alltså korrigera marknadenattavser
till marknad. Kultur-arbetsmarknadspolitiken anpassning dennaavser

Arbetsmarknadspolitiken förhållerpolitikens kärna konstens kvalitet.är
hitta jobb.sig neutral till konstens kvalitet. handlar det MenHär attom

framför allt motverka långtidsarbetslöshet.att
konst-det arbetsmarknadspolitiken med avseende påNär gäller

uppfattning denärsyrket, dag, dominerar enligtden i minutsom ser
Målkonfliktenarbetsmarknadspolitiska de kulturpolitiska.målen över

svårlöst blivit allt för beroende arbets-kultursektom harär men av
marknadspolitiken. delar uppfattning föregångareden minaJag som

fram arbetsmarknads-utredare inom detta område kommit till:som
politiken få särställning med delvisinom kultursektom måste en
annorlunda mål. kulturpolitiska få genomslag.dessa måste målI

Åtgärdemas omfattning7.2

De arbetsmarknadspolitiska åtgärdemas påverkan kulturarbetsmark-på
naden beror faktorer.två totala omfattning och inriktningenDerasav
på åtgärderna. detta behandlar omfattningenI avsnitt jag åtgärderna.av

Tabellen nedan Af Kulturs förvisar insatser konstnärer åren 1990-
1996. Som jämförelse kan det passiva stödet ökade mednämnas att
98,7 miljoner kronor från 1980/81budgetåret till år dvs. från den1990,
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lågkon-det från år iochkronormiljonerobetydliga 16 ettsumman -
högkonjunktur.slutetjunktur till år iett av en

femåtgärdsmedel till deåranslår varjeArbetsmarknadsstyrelsen
underlätta insatserSyftetoch media.för kultur ärregionkontoren att

Övriga denskallåtgärdskostnader ersättaslänsgränser.går över avsom
År kronor.miljoneranslaget 75det direktahemlån. 1996sökandes var

ochGöteborglänsarbetsnämndema ihar1990-taletSedan mitten av
specialför-finnsdär barasåverksamhetomorganiserat sinMalmö att
etableradekonstnärsyrkena,sökande iallaDärmed kommermedlingar.

städer.dessaMedia iAf Kulturtillhöraoetablerade,såväl attsom
kontorenverksamheten inomhålla isärdockförsökerFörmedlarna att

kulturarbets-riktadeåtgärderdelfåretablerade motendast deså att av
marlmaden.

användas sååtgärdsmedel skallingauttalade policyKultursAf är att
gällerdetkonstnärsmarknaden. Närtillnyrekryteringstöderdeatt en

gälleråtgärderolikamellanmedelfördelningen typer sammaavav
kontor inomför övrigaKulturför Afbegränsningarregler och som

skif-åtgärderför olikaanslagenbetyderarbetsmarknadsverket. Det att
mellan åren.tar

redovisning1994under årbeställdekulturarbetsdelegationAMS av
respektiveberedskapsarbetehaftkulturarbetareområdenvilkainom

bered-tredjedelvisarUndersökningenrekryteringsstöd.fått att aven
medan rekryte-scenornrådetsökande inomföranvändesskapsarbetena

Örebro- ochord.och Ifilmmedia,inomvanligastringsstödet var
formochbildberedskapsarbetare inomandelenUmeåregionen var

20 %.knappastorstadsregionernaandel iMotsvarande40 %. var
Göteborg.ochStockholmhuvudsakligen ifannsdansSökande inom

i och övriglandstingkommuner,arbetsgivare ärDen största gruppen
arbetsgivarehadeberedskapsarbetarnaförvaltning. 40 %offentlig av

utgjorde ocksåmusikgrupperochsektorerna. Friadeinom teater- en
Denberedskapsarbetare.allamed 20 %arbetsgivargruppstor av

månader.beredskapsarbetegenomsnittliga tiden i trevar
volymkravriksdag prioriteratochregering1996/97 harBudgetåret

Åtgärderanslagsfördelningen.påverkatharåtgärderna.på Det gersom
för olikaanslagdessaförutom typervolymer prioriteras. Menstora av

för-åtgärderotraditionellatillmöjligheterfinns ocksååtgärder som
branschensochefter kundensutformahar frihetmedlaren attstor

begränsade.medlen dockbehov. De är
arbetslösaantaletnaturliga skälåtgärder följerAntalet i menav
tillbidragitåtgärder har störremindre kostsamma atttillövergången en

sökande påmånad. Denåtgärd varjeandel sökande i störstaär gruppen
Kultur.AFandra kontoråterfanns vidåtgärdkonstnärsområdet i är
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Antal konstnärssökande arbetsmarknadspolitisk åtgärdi åren 1992-
1996.

Af kultur:
Övriga kI

1992 1993 1994 1995 1996

En jämförelse mellan åtgärdsvolymen för konstnärer och den som
gäller arbetslösa generellt visar konstnärerna får åtgärder iatt en
omfattning liknar andra på arbetsmarknaden får. Räknat isom grupper
andel det totala antalet kvarstående sökande de under-är snarastav
representerade.
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årenkvarstående sökande 1992-antaletAndel åtgärderi i procent av
996.1

25.0%
SökandeinomkulturD
ÖvrigasökandeI

20,0%

15,0%

10,0%

5.0°/o

0,0%
9961l993l992

ochriktadeåtgärderfördelningen mänjämförelse mellan motEn av
andel detill sinrelationfått åtgärder ibägge könenkvinnor visar att av

sökande.
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Fördelning åtgärder mellan och kvinnor på Af Kulturmän i procentav
antalet sökande åren 1992-1996.av

25
|jM än
.|Kvinnor

20

1992 1993 1994 1995 1996

Kostnaden år 1996 för åtgärder Af Kultur miljoner kro-via 130var
inget obetydligt till den konstnärliga arbetsmark-Det tillskottärnor.

naden. bilden faktumMen kompliceras ytterligare det änatt merav
hälften alla anmält sig arbetssökande till konstnärsyrketav som som
finns på vanliga arbetsfönnedlingar.

Även antalet finns åtgärder konstnärsarbets-i in motpersoner som
marknaden arbetsförmedlingarpå vanliga på Af Kultur.är större än

Tabellen nedan redovisar siffror för utred-AMS presenteratsom
ningen. Siffrorna direkt redovisning.AMS Min beräk-är tagna ur egen
ning gäller enbart antalet a-kassa och kontor.i KAS på övrigapersoner
Beräkningen proportionell utifrån antal och kostnader i passivtär rent
stöd för inskrivna vid Af Kultur.
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Passivt och aktivt stöd till konstnärer Af Kultur, kontor.övrigasamt

Af Övriga kontor Totalt
Kultur
Antal Kostnmilj. Antal Kostnmilj. Antal Kostnmilj.

A-kassa 3 700 465 3 200 430 6 900 895
KAS 560 35 640 40 l 200 80
Åtgärder l 100 130 l 700 195 2 800 325
Totalt 5 360 630 5 500 665 10 860 2951

Som tabellen visar det sig sammanlagt 10 900 arbetssökanderör om
konstnärer med 970 miljoner kronor i passivt stöd och miljoner325
kronor i aktiva föråtgärder konstnärer, dvs. sammanlagt miljarder1,3
kronor.

överetableringEn konstnärligt verksamma via aktiva arbets-av
marknadsåtgärder drar högi grad med sig stigande kostnader för pas-
siva bidrag. Arbetsmarknadsåtgärder räcker inte kvaliñcering försom
a-kassa, de räcker för återinträde i kassan. Eftersom kulturarbets-men
marknaden förinte räcker till alla vill denverka på kommer dessasom
åtgärder befästa långtidsarbetslösheten motverka den.att änsnarare
Arbetslöshetsförsäkringen blir yrkesförsälcring och inte omställ-en en
ningsförsälcring. Och mängden åtgärder förstärker dessutom den
strukturella obalansen kulturarbetsmarknadenpå i stället för att mot-
verka den. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i denna omfattning för-i
hållande till marknaden helhet skjuter sönder strukturen.som

Arbetsmarknadsmedlen för växande andel totalastatenssvarar en av
till konst och konstnärer. dag enligtI proportionerna minärresurser

mening längreinte rimliga. kulturdepartementets miljarderMot 4ca
kronor till kultur arbetsmarknadsdepartementet med 1,3 miljar-svarar
der kronor 970 miljoner kronor stöd och miljoner kronori passivt 325-
i aktiva åtgärder. innebärDet totala25 % satsningar påatt statensav
konst sker via arbetsmarknadspolitiken. I ingen sektor påannan
arbetsmarknaden arbetsmarknadspolitiken så dominant.är

Åtgärder7.3 konkurrentersom

Den omfattningen arbetsmarknadspolitiska fåråtgärder åter-stora av
verkan på hur kulturmarknaden fungerar. 2 800 konstnärer iAtt
genomsnitt månad på litenså marknad med stödper agerar en av
arbetsmarknadspolitiken går inte oförmärkt förbi. tidigare beräk-Mina
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ochetablerade konstnärermarknaden består 25 000ningar visar att av
etablerade.antal ickeett stort

omfattningenbaratidigare pekat på intedet jagMen är somsom
Årenåtgärderna.påockså inriktningenpåverkar kultunnarknaden utan

arbetsmarknads-ochberedskapsarbetendomineradeoch 19931992
kontorgällde övrigaAf Kultur.åtgärderna vid Detsammautbildning

Årungdomspraktikplatser.andelutnyttjades ocksådär storenmen
domi-har denoch från 1994arbetslivsutveckling, ALU,infördes1993

arbetsmarknads-beredskapsarbeten,bland åtgärderna ävennerat om
fortfarandekontorövrigaungdomspraktik på ärutbildning och van-

År samtligapååtgärdsforrnenöverlägsetdenliga. 1996 ALU störstaär
kontor.

konstnärligadensvårigheter påinnebäråtgärdALU är somen
a-kassaarbetslösa hardenpåarbetsmarknaden. byggerDen att som

ocksåALU-anställdakanFrån âr 1997ALU-arbetet.ersättning under
hareller KASa-kassatillsaknardemmed KAS. För rättersättas som

skallreglerAMSåtgärder. Enligtfinna relevantadet blivit svårare att
yrke därdetinomarbetslivsutveckling, ALU,förha åtgärdingen en

ytterligareminskarkvalificerad utbildning. Det utrymmetharman en
beredskapsarbetefåkanskådespelareför möjliga åtgärder. En ett som

deALU-jobb. Varkenmotsvarandefåskådespelare kan inte ettmen
Kultureller Afsjälvakonstnärerna attfackliga organisationerna, anser

redanyrke därutvecklingsåtgärd i ärfårrimligt ettär att manman en
kvalificerad.fullt

fler ALU-åt-utvecklingenförfattareochbildkonstnärer motFör är
ellerprojektOlikaa-kassa.sällan hareftersom degärder hinderett

vanligastedärför denberedskapsarbeteutsmyckningsuppdrag ärsom
riktad bildkonstnärer.åtgärden mot

Kultur-förrnedlingamaAffrånerfarenheter ärEnligt samstämmiga
kultursektom.fungerar bäst inomotraditionella åtgärdernadet de som

med fler konst-projektarbetsförmedlingen bidra iMed dem kan större
medfinansiärer.andraoch med intressenterinblandadenärer som

dockförfogande har jaghaft till mittbegränsade tidUnder den jag
undanträng-undersökningnågoninte haft göraatt avegenresurser

analys byggerområde. Minåtgärder dettaningseffektema på om-av
medochorganisationerderasfattande samtal med såväl konstnärer,

Samtligacentrumbildningama.och vidförmedlarna vid KulturAF
arbetsmarknadspolitiska åtgär-deflera effekterpekar på negativa av

dema.
ochför konstnärersvårareeffekt det blirsådan negativEn är att

arbete de kon-för sittfå rimlig ersättningkonstnärer närattgrupper av
arbetsmarknadspolitiskastödarbetar medkurrerar med dem avsom

ALU-anställda hardelmedel. bestårDen storteatergrupp ensom av en
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del kostnadersina täckta och behöver därför intestatenav ta utav
ersättning de i kommun. sänkerDet nivån förturnerarsamma om en

vad beredda betala. Samma erfarenhetarrangörer är såvälatt gör en-
skilda musiker musikgrupper. förekommerDet hela elleratt teater-som
dansuppsättningar ALU-projekt, sedan igörs turnerar ettsom som om-
råde betalning eller gratis. Det beståruppsättningarmot är som av

etablerade konstnärer.amatörer änsnarare av
finnsDet också många goda skäl för arbetsförmedlingar dengöraatt

projekt. kan betyda förDet mycket bygd samlastypen att runt ettav en
bygdespel. För ungdomar, långtstår från arbetsmarknaden ochsom
med många problem, kan konstnärliga projekt mycket värdefulla.vara
Att exempelvis teaterpjäs många goda resultat.sätta Ung-upp en ger
domarna lär sig samarbeta i de sin kreativitet, fårde ökatövargrupp,
självförtroende lära framträdasig och de får träning iatt att tagenom

för delsin i helhet. Och det något degöraattansvar en genom som
tycker spännande och utvecklande och därför lättär motiveraär attsom
dem till delta Så långt allt och väl. Problemen för kultur-att är gott
arbetsmarknaden uppstår sådan föreställningsäljer sin ochom en grupp
därmed konkurrerar etablerade problemEttut ärannatgrupper. om
detta leder in dessa ungdomar falski de har yrkesmässigtro atten en
framtid i branschen.

Kulturarbetsförrnedlingen har därföri Umeå försökt införa regel ien
sin region bejakar den här projekt för arbetslösa undertypensom av
förutsättning inte tillåts spela resultatet för privataatt änannatman upp
grupper.

En effekt de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är attannan av
uppdrag helt faller bort eftersom konstnäremas arbeten ersätts av
beredskapsarbeten eller ALU-arbeten. Många, både konstnärer och
arbetsförmedlare inom kulturornrådet, vittnar uppsättningart.ex. attom

i exemplet lett till avstår från professio-att attsom ovan man engagera
nella med hänvisning till redan haft eller musik iatt teatergrupper man
skolan eller förskolan s.k.via ALU-projekt. undanträngningenMen
sker inte bara oetablerade konstnärer får åtgärder inom kul-attgenom
turarbetsmarknaden. Det snedvrider också konkurrensen inom gruppen

etablerade konstnärer.av
Inom teaterområdet har det bland fria utvecklats praxisgrupper en

söker arbetsmarknadspolitiska stöd för medarbetareatt iman en pro-
duktion. försämradeDen ekonomin för leder till allt färreattgrupperna

orkar hålla ensemble heltidsanställda. stället anställsIgrupper en av
för pjäs eller lederDet till allt fler skådespelare blirsäsong. attman

beroende a-kassan för försörjning.sin Men utsträcker ocksåav man
den tid stämplar till de första veckorna repetition inför pjäsman av en
för ytterligare sänka kostnaderna för produktionen.att Sammantaget
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medkostnadertäcka alla sinaväljerdentillleder detta attatt grupp som
omöjligbiljettintäkter fårochKulturrådet, kommunerfrånbidrag en

teaterinstitutionemafinansieradestatligtOckså depriskonkurrens.
konkurrens.märker dennaav

påutsmyckningsuppdragfåsvårigheterbeskriverBildkonstnärer att
förvillkorgångermarknad. Många attärkrympt etttidigareredanen

från AMS.bidragmed sigtarde ocksåfå uppdragetde skall att
därföruppdrag"riktiga"tidigare ärUtsmyckningsuppdrag varsom

Samtidigtmånader.under någraberedskapsarbeteoftast ettnumer
kommunernaskommunerocharbetsfönnedlare attredovisar många

aldriguppdragenhärdemångasåekonomiska läge trängt attär av
Manarbetsfönnedlingen.frånbidragtillkommitskulle ha upp-utan
medelarbetsmarknadspolitiska änambitionrätthåller högre genomen

alla konst-gällermed.råd Dettaskulle havad resonemangannarsman
bidrags-Arbetsmarknadsverket extraDärmed blir enarter man.menar

kulturpolitiken.förinstans
kulturpoli-mellanmålkonfliktenpååterigenvisardetMen synsättet

finan-Arbetsmarknadsverketarbetsmarknadspolitiken. Omtiken och
kulturutbudordinarietidigaredetdel ettökandesierar varsomaven

kvalitetskrav.kulturpolitikensmedkonfliktennämligenuppstår
pååtgärd byggertillmedverkanbeslutArbetsmarknadsverkets enom

ellerkulturbehovmedborgarnaspåstöd inteindividens behov avav -
stödjas. Detskallkulturyttringvilkenbedömningpå någon somav

den konst-tillskallArbetsmarknadsverketåtgärd fråninnebär att en
med tillbidrahartill deninte mest attbehovhar störstnär somsom -

arbetslöshetperiodenlängstadenharmål. Denkulturpolitikens avsom
lämpade konstnärenbegåvade ochdensjälvfallet ocksåkan mestvara

arbetsför-inteDetockså ärkandet tvärtom.för uppdrag. Menett vara
åtgärdernaomfattningdet.till Denställning storasakmedlingens att ta

kulturpolitisktbetydelselös iblirfrågan inte ettdockinnebärhar fått att
perspektiv.

oetable-åtgärderfårde ärdetblirSärskilt bekymmersamt somom
bety-amatöriseringtillledautvecklingenriskerarrade. Då att aven

minenligtDetför konstnärer. ärarbetsmarknadendelardande av
åtgär-med relativtutvecklingdenna tungabrytanödvändigtmening att

konstnärernaetableradeför deförsörjningsmöjlighetemader inteom
spolieras.ska

tyngdpunkt påstarkharför konstnärerArbetsförmedlingen en
Kultur.Af EnutanfördetgällerFramför alltmänniskor.mycket unga

2-500cirkaår, dvs.under 25inskrivnafjärdedel alla är personer.av
Självfalletetablerade. ärrimlig meningi någondessaMycket ärav

etablera sig imöjlighetbereds ettkonstnärer attdet angeläget att unga
börför konstnärerarbetsmarknadentillinträdetkonstnärsyrke. Men
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absolut inte gå via arbetsmarknadspolitiken. stödja konstnä-Att unga
uppgift för kulturpolitiken.inträde i kulturområdet ärrers en

efterfrå-Uppgiften för arbetsmarknadspolitiken i stället stärkaär att
på de väl etablerade konstnäremas arbete. Arbetsmarknadsverketsgan

deinsatser på konstnärsområdet bör därför starkare koncentreras till
etablerade och med tydligare kulturpolitiskt uppdrag.ett

Många går i7.4 systemetrunt

Rundgång i åtgärder7.4.1

statistiska beräkningarhar på utredningens uppdrag gjortAMS över
undersöktsPeriodenomfattningen rundgång åtgärdssystemen.i somav

kulturarbetama.till oktober föraugusti 1991 1997är
urval AMSAnalysen bygger på två urval: lO-procentigtEtt ur

förstahistoriska databas där alla transaktioner ipersoner somspars, av
urvalhand här inbegripet media.sökt arbete inom kultursektom Detta

Analysenfrån alla yrkeskategorier.jämfördes med samtliga inskrivna
kartlägger och till arbetslöshet- dvs hurtvå flöden: från arbetslöshet

och vilkenflödena för lämnat arbetslöshet idemutser som
arbetslöshet.utsträckning återkommer de i

demskrämmande.Rundgångsanalysens resultat 50 %är av som
efter månader och 60 %lämnat arbetslöshet blir åter arbetslösa sex

efter blivit arbetslösa pådrygt år. Efter fem år har drygt 80 % nytt.ett
omfattande återtlöde tilldet finnsAMS-studien drar slutsatsen att ett

också detta intearbetslöshet för kulturarbetama. studien visarMen att
samtliga yrkesgrupper.skiljer från för genomsnittetsig situationen av

Arbetsmarknadsverketsnuvarande höga arbetslösheten innebärDen att
riktigaarbete hög grad handlar administrera rundgång. Dei attom

jobben också för arbets-räcker inte till alla. visserligenDet är sant
gradmarknaden ändå skiljer konstnäremas läge i högi sigstort men

från samtliga yrkesgrupper
blandAnalysen arbetsmarknaden helhet visar rundgångenav som

de 8-9 arbetslösa under 1990-talets depression. arbetslösheten% Den
huvudsakligen konjunkturellt betingad. allt finns det på siktTrotsär en

lösning för dessa rundgångsoffef arbetsmarknad där underpå mitten
depression har arbete även ytterligare 5-6 %90 %värsta änmer om

finns åtgärder.i arbetsmarknaden normaliseras kan huvuddelenNär av
rundgången brytas. kvarstår visserligen strukturella problemDet även
här de mycket begränsaderörmen grupper.

11 000 arbetslösa konstnärer rundgång arbetsmarknadi på en som
består etablerade och antal oetablerade konstnärer25 000 ett stortav
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allvarligare problem. Rundgångenproportionellt mycketutgör sett ett
bland kulturarbetare andra 0rd huvudsakligen strukturelltmedär ett

finnsproblem och allvarligt sådant. försörjningsmöjligheterDeett som
tillkonstnäremas arbetsmarknad räcker under överskådlig tidpå inte

för rundgång. bidrar aktiva åtgärderdessa konstintresserade i Tvärtom
för deförsämra försörjningsmöjlighetemadessa till ytterligareatt

strukturproblemen på konstnäremasetablerade, vilket permanentar
arbetsmarknad.

analys konstnäremassvaghet jämförandeYtterligare i är atten en
arbetsmarknad. Arbetslös-jämföra med övrigarbetsmarknad svårär att

ochgiltig bland konstnärer. Scenhet sällani statistikens mening är
sinabegränsad kartläggningmusik har fungerande än a-genomomen

egenföretagande domine-bild och ord, därkassor. inomFör grupperna
arbetslöshet påredovisningjämförelsema illa in. En avrar, passar

bild Måttrelevant situationen.dessa områden ingen överavger
områden,på dessadet adekvata begreppet"inkomstlöshet", ärsom

utsträckning.saknas i stor

förberedskapsarbeteUmeå-undersökning7.4.2 om
konstnärer

utvärderingpå uppdrag AMSUmeå Universitet utförde 1994 avav en
Af Kultur,inskrivna vidför konstnärereffekterna beredskapsarbetenav

Undersökningeninom AMS.dvs. den konstnärersnävare gruppen
fick bered-fjärde kvartalet 1993gjordes enkät till de undersomsom en

Svarsfrekvensenskapsarbete. Totalt gällde detta 233 varpersoner.
dvs. svarade.66 % 155 personer-

ingetformell utbildning.hade % DäremotAv 72 sägs omgruppen
utbild-eller konstnärliggällde högskolavilken utbildning det annan-

ning.
verksam-alls konstnärlighade inkomstAv 25 % ingen avgruppen

femtedel sin inkomsthet hade mindreunder år 1993. 38 % än aven av
frånoch inkomstenkonst. hade mellan 100 %Endast 23 % 60 av

konstnärlig verksamhet.
arbetsmarknads-redan tidigare deltagit ihade %Av 65gruppen

tredjedel till-undersökningstillfállet- aprilåtgärder. Vid 1994 envar-
betydandebaka åtgärder. handlar högsti arbetslöshet eller Det om en

rundgång.

UmeåWiderstedt Pokela,Beredskapsarbete för kulturskapare, Barbro Tarjao
Universitet, for Nationalekonomi, 1994.Institutionen
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annatblandUmeå-utredamas slutsats är
finns målkonflikt mellan sidan individen och Arbets-"Här åen ena

förmedlingen andra sidan denna del arbetsmarknaden iKultur och å av
från kul-med mycket låg andel den totala inkomstenPersonerstort. av

hjälp arbets-turskapandet hållas kvar på denna marknad medkan av
till exempel beredskapsarbete. Dettamarknadspolitiska åtgärder som

individens påförbättrar kan inverka negativtförsörjningssituation, men
konserverade totala inkomsterna för alla kulturskapare, ettattgenom

utbudsöverskottarbetsmarknaden. långvarigtutbudsöverskott på Ett -
kan leda tilldenna arbetsmarknadunder högkonjunktur på attäven -

för kulturskapare."varaktigt problemmycket låga inkomster kan bli ett
mellan tredjedel ochmaterial tyder påUmeå-undersökningens att en

dvs. denKultur,hälften fått beredskapsarbeten via AFde urav som
de etablerade konstnärerna,hittills beskrivitssnävare somgrupp som

oetablerade.rimligen måste betraktas som
konstnärsornrådetarbetsmarknadspolitikenMin slutsats är att

andra.de försöker lösa Detskaffar problem takt medsig i ärattnya
arbetsmarknadspolitikenonda cirkel.nödvändigt bryta denna Föratt

etable-till debegränsa konstnärerhandlar det drastisktatt gruppenom
arbetsmarkna-frånstår längstrade, yrkesverksamma. Den grupp som

ochstödarbetsmarknadspolitiska prioriteringarden får med mestmest
medel förKulturstredjedeltid från arbetsförmedlingen. En AFav

tredjedel drar enligtdennaaktiva åtgärder miljoner Men43utgör sam-
växlandehar gått ibetydligt så. Mångabedömningarstämmiga änmer

tidtredjedelar kontorenstredjedel drar tvååtgärder åtskilligai Enär. av
aktiva åtgär-återkommandeständigtoch personal. Därtill kommer att

tillA-kassa och KAS;kostnader ider för dessa rundgångi engenererar
kostnadersåfaktor stöd sig gånger1:3, Passivt storarör tre somomav

aktivt stödkvot eftersomde aktiva åtgärderna. viktigDet är gene-en
ungefär dessa proportioner.passivt irerar

åtgärderframgångsrikaHinder för7.5

hög gradarbetsmarknad i såhindret konstnärernasDet största är att
Arbetsmarknads-arbetsmarknad.avviker från andra yrkesgruppers

haft längreutifrånpolitiken förenklat uttryckt utformadär att enman
eventuelltomställningsersättning ochanställning, blivit arbetslös, får en

till anställning.for stärka ställning och sedan återgåråtgärd sinatt enen
del kan visser-denna modell.För många konstnärer inte Enstämmer

2 sidSe 27.ovan
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ligen oftaanställningar de gäller korta uppdrag. Andra fårmen upp-
drag egenföretagare. ingetdera falletI in i systemet.som passar man

Arbetsförmedlama på kulturområdet har begränsade möjligheter att
använda finns radhela sin åtgärdsarsenal på konstnärsområdet. Det en
praktiska följhinder redovisas i det ande.som

arbetsmarknadsutbildningMånga konstnärer efterfrågar som en
arbetsmarknaden.åtgärd betyder mycket för deras möjligheter påsom

utvecklingOckså inom de konstnärliga yrkena sker bl.a. teknisk somen
reglerna förleder till behov fort- och vidareutbildning. De nyaav

för de skapandeutbildningsbidrag har dock blivit effektivt hinderett
grundenkonstnärer saknar a-kassa. Utbildningsbidraget bygger isom
a-kassaarbetslöshetsförsäkringen. för den har tillpå inteMen rättsom

studielånesystemet ochbygger utbildningsbidraget bidragsdelen ipå är
leva på särskiltkronor räcker inte103 dag. ersättningDenna attper

hem-utbildning påofta också måste till än011som resa en annanman
finan-kanYrkesinriktad fortbildning för yrkesverksamma inteorten.

få utbild-hinder för konstnärensieras så blir i praktiken attutan ett en
kanske värdefull.ning som annars vore

förstället lön.Många konstnärer får arvode uppdragsgivaren iav
rekryteringsstöd eftersom arbets-innebär frånDet utestängsatt man

till arvodering. begrän-marknadspolitiska bidrag får användas Detinte
kultursektom.delmöjligheten relcryteringsstöd påattsar en avge

arbetsmarknaden med många kortaOckså innebär strukturen påi övrigt
begränsad använd-rekryteringsstöd haranställningar/uppdrag att en

ning.
den prioriteradede under 1990-talet varitALU, årensenastesom

arbetsmarknad eftersomåtgärden, konstnäremasinnebär svårigheter på
KAS, vilketden bygger eller kontant arbetsmarlcnadsstödpå a-kassa

många på detta område saknar.
Kulturförmedlama inom AFDet hinder de verksammastörsta som

med volymkravbeskriver den centralt reglerade medelstilldelningenär
och åtgärder. Eftersom så mångaanslag fördelat på olika typer av

det stödåtgärder fungerar för kan inte erbjudadåligt konstnärer man
bäst arbetsmarknaden.skulle stärka deras ställning på De störstasom

otraditionella medlen därmöjligheterna har med hjälp de s.k.man av
fritt och branschenskan användningen utifrån individensavgöraman

fördel-behov. del medel och volymlqav ellerEn sådana ingastörre
ningnycklar enskilda åtgärden förmellan åtgärdstyper den bästavore

minska förhindren i arbetsmarknadspolitiken konstnärer.att
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någraåtgärderFramgångsrika7.6 -

exempel

syftararbetslösaerbjuder deArbetsmarknadsverketåtgärderDe som
Är dethelhet.arbetsmarknadenställning påstärka derastill att som

åtgärden syftakanhittills arbetatdärsektorbrist arbeten i denpå man
yrkesverksamhet.tillövergåarbetslösahjälpa dentill attatt annan

marknadenkonkurrenskraft påenskildesstärka denAlternativen är att
deMångaarbetsmarknaden.breddaåtgärdernahjälpeller medatt avav

dessa posi-flerhar ellerkulturområdetinomåtgärder görs avensom
effekternegativaocksåbeskrivitstidigareAndra hareffekter.tiva som

jagföljande redovisardetprisdumpning. Iochundanträngningsom
någraframgångsrikahar varit ärbedömeråtgärder jagnågra som -

bravadskilja påidéstadiet. äreller Attplanerings-bara påännu som
meningkulturpolitiskbra i äroch vadarbetsmarknadspolitik ärsom

projek-arbetsmarknadspolitiskabradetomöjligt vilket visar attnästan
målen.kulturpolitiskaockså stöder detet

för konstnärermarknader7.6.1 Nya

traditio-utanför dentillföramycketharkonstnärer ävenGenom attatt
arbetstillfällenkonstnäremasöka attkonstmarknadennella sättär ett att

framgångsrika i detåtgärder har varitradsådana projekt. Enstödja
arbetet.

arbetsmarknadsutbildning år 1995möbler hetteKonstnärer gör en
Östergötland skulptörermålare,b1.a.deltog,idär elva bildkonstnärer

funk-utbildningenunderskapade deTillsammansoch textilkonstnärer.
resulteradeUtbildningenkonstverk.ocksåmöblertionsdugliga varsom

Möbel-vidocksådärpåår och åretLinköpingutställning ii sammaen
ökadeÄlvsjö. vilketmöblerlära sigfick görai Konstnärernamässan

ellermöbeldesignerarbetevaraktigtfåmöjligheterderas ettatt som
del-möblerna. Genomserietillverkningeventuellinkomster från aven

uppdragsgivare.framtidasådannådde detagande i mässan grupp aven
färg-beredskapsarbetefickUmeå attscenograf/konstnär iEn som

referens-viktigblevkontorslokaler. Uppdragetoch utforma ettsätta
arbetsmarknad.vidgadochuppdragobjekt har lett till ennya

hittaSyftetUmeå.Af Kultur iProjekt Kuling drevs att nyavarav
Afleva på.kanlön konstnärernamedtill riktiga jobbvägar somen

denkunskaperarbetsförmedlamaslokalaville utnyttja deKultur om
lokala arbets-medarbetet. Tillsammansdetarbetsmarknaden ilokala

länetföretag iprojektgruppenvaldelänförmedlare i Gävleborgs ut som
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branscherprojektet företag ibesökte 84Sammanlagtbesökte. somman
kontaktermedkompletteradesFöretagsbesökentypiska för länet.var
landsting,organisationer,fackligaföretagarorganisationer,med

projekt-visadesamtliga besökVidlänsstyrelsen.ochkommuner
medverkan. Dennaför konstnärersmöjligheterolikapågruppen

inom16olika uppdragtillledde 42verksamhetuppsökande varav
efterfrågats.bildkonsulterochbåde konstnärerbildkonstområdet där

månadersfyrakanuppdragexempel på nämnasSom
vidutsmyckningsarbetenmedbildkonstnärförhalvtidsanställning en

kroppsspråkskådespelaremedverkanverkstad,mekanisk omav enen
"kreatör"varuhus,utbildning påvidröstanvändning störreoch ett enen

image.företagetturistföretag förvid attett en nyge
riks-StockholmAf Kultur i ärIdéa startadesTidningen men nuav

upplagamedåretfyra gångertäckande och utkommer omenom
redaktionsmedlemmar.exemplar. Varje görs16 000 nyaavnummer

ochjournalisterfyraanställd. övriga,DechefredaktörenEndast är en
harTidningentidningen.forberedskapsarbeteformgivare har göraatt
ochmeriterskaffa sigchansmedarbetarendels fårsyften, attdubbla en

använda konst-olikatidningenhandlar sättreferensobjekt, dels attom
idékatalogTidningenarbetsliv.ochsamhälle äroch kultur inärer en

tillsändsTidningenarbetslivet.roll ipotentiellakonstnärersom
organisationer.ochnäringslivbeslutsfattare i

tagitföretaghur olikabeskriverbroschyrdetlossnadeDå är somen
projektskriverlönsamheten. Manförbättraförhjälp konstnärer attav

ochvandaliseraskolelever slutatförsäljning,där företag ökat sin
tillförvandlatskonferenser spän-sövandetraditionellaoch därmobba

bildkonst-ochmusiker, dansareSkådespelare,Väckarklockor.nande
skallBroschyren använ-beskrivs.uppdragdehar deltagit inärer som

utnyttjaorganisationerochföretag attandralockadas för att
kreativitet.ochkompetenskonstnärers

tidsedanStockholm harihögskolantekniskaKungliga enen
dimen-konstnärligtillföravillMananställd, Nina Burton.huspoet en

kankonstteknik ochoch visavetenskapentekniskatill den attsion
ochutvecklaskanresidence-konceptArtist inbefrukta varandra. Detta

skulle kunnaarbetslivet. Konstnärerdelartillämpas inom många av
arbets-breddakunnaskulleocksåpå siktprojekt vilketsådanaingå i

marknaden för konstnärer

medkontakterSkapa7.6.2 gruppernya

tillkulturenmednåmålkulturpolitisktviktigtEtt är utatt somgrupper
konst-former därfinnaden.söka Menskullesjälva attinte uppannars
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långsiktigt flerocksåkonst skaparverk eller sinkan sinavisanärer upp
dubbladenfyller åtgärderDärförmöjligheter få uppdrag. typenatt av

funktioner.
Stockholmochmellan MalmöIntercity-tågenfinns påKulturvagnen

utformadesochbyggdesGöteborg. EnMalmö ochoch mellan omvagn
ordinariefinns påbiblioteksdel.och Vagnenutställningsdelmed enen

och läsning imusikspecialutställningar,tillmöjlighettåg och ger
länsstyrelserna,SJ,arbetsförmedlingensbiblioteket. Initiativet är men

deltarföretagflera privatakulturråd ochlandstingen, Statens som
för konstnärermöjlighet mötaKulturvagnen attfinansiärer. en nyger

publik.
medberedskapsarbete ettutformar ett nyttKonstnärer museumsom

utanför Sunne.Almamuseipark, Löw-museetsmåbyggnader itiotal en
framtidenförocksåskaparbyggtidenarbete underProjektet menger

ochsvensknutidaexperimentellvisakonstnärermöjligheter för att
FramtidensStiftelsenlänsstyrelse,landsting,utländsk konst. Kommun,

medfinansiärer.mål 5bstrukturfondkultur och EU:s är
Naturbruks-projekt vidgränsöverskridande ettKonstpassagen är ett

för konstnärermöjligheter attpåvisaAvsiktengymnasium. är att nya
utsmyckningsuppdrag.tillalternativfå arbete som

FörfattarnaNorrlandslänen.alla femomfattatFörfattaröverfallet har
och arbets-bibliotek,påframträdandenhaft teatrarhar gemensamma

författareförarbetsklimatbättreskapaSyftet har varitplatser. ettatt
Norrland.och iarrangörer

ochgrundskolorförfattarturné förnorrländskSamtal gymna-en-
samhället.våldet iväxandedetmanifestationdelsier motav ensom en

tillfälleungdomardetförfattare, att14uppdragProjektet gavgav
viktigtkringeftertanketilldet bidrogoch ettlitteraturenmöta sam-

hällsproblem.

subjekt7.6.3 Konstnären som

objektkonstnärenutredningen,den här ettOfta, också i sommanser
med arbets-tidMen isamhälleliga insatser.för åtgärder och storen

konstnärernakanförändringarsamhälleligaomfattandelöshet och
frånundersökningsubjekt förändringen. Enmedverkande iockså vara
kul-radpå1994:27, visarutvecklingsfaktor RNutek, Kultur ensom
ochkonkurrenskraftstärka sinförgjortregionertursatsningar attsom

samband mellanpåvisaför metodredogörsöka tillväxten. Där atten
mellan antalKorrelationennyföretagande.förolika påverkansfaktorer

där 1,00skala0,80 inyföretagande ärkulturarbetare och max-envar
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värde. Korrelationen närhet till universitet och nyföretagande medvar
metod 0,54.samma

En Kultur lokaliseringsfaktor, Industrideparte-rapport,annan som
Ds 1991:22 redovisar Tyskland användaansträngningar imentet att

kulturella satsningar aktiv åtgärd vända utvecklingen iattsom en
områden med framgångsrika exempelstagnation. Den visar många på
hur kultursatsningar kan utveckla regioner och städer. Långsiktiga och
medvetna sådana satsningar kan påverka konstnäremas arbetsmöjlig-
heter och Af Kultur har också den projekt.sig iengagerat typen av

DegerforsGe ansikte projekt skall hjälpa den gamlaärett ett som
bruksorten vända nedgång och arbetslöshet till tillväxt och opti-att
mism. Af Kultur initierade med kulturseminarium och arbets-ett
marknadsutbildningar förslagdär konstnärer och arkitekter fram tilltog

modellsamhälle. fick idéer-Kommuninvånama och sig överett yttrase
och kommunen köpte sedan "optionsrätt" till förslagen och räknarna

med kunna genomföra dem åren. Vid genomförandetde närmasteatt
kommer långsiktigt för konstnärer.arbetstillfällen skapas Enattnya
projektledare för fram för beslut.har beredskapsarbete underlagatt ta

Diakonen kultursatsningi Hällefors fortsättning på påär en
bostadsområdet Hällefors. nerslitetKlockarskogen i Det ettvar
bostadsområde hjälp konstnärer och efterförskönades med av somsom
inköp Millesskulpturer döptes till Millesparken. Af Kulturantalettav
medverkade till bostadsföretaget påi projektet sedan lett att egensom
hand lekområden, rekrea-anlitat antal konstnärer för rustaett att upp

medverkartionsplatser och diktarlund. bostadsområdet DiakonenIen
ljusarkitekt färg- ochtiotal konstnärer tillsammans med bl.a.ett enen

omfattandeljussättning bostadshusen tillsammans med enav
Af påutsmyckning. projekt resultat Kulturs satsningDessa är avsenare

Klockarskogen. bidragit till förbättra bostadsbolagetsProjekten har att
ekonomi. Förhoppningen också kultursatsningama skall skapaär att
framtidstro kommunen.i

7.6.4 Hjälp uu självhjälp

Kulturföreningen Munkfors har bildats sedan Af KulturiKLAR arran-
gerade träff Munkfors kom-med yrkesverksamma konstnärer ochen

Resultatet blev konstnärerna bildade kulturförening, KLAR,attmun. en
där alla konstnärer i kommunen tillsammans med fråningår tjänstemän
kommunen och antal företag. Tillsammans har sökt och fåttett man
bidrag så dag har kunnat medlemmari anställa antalatt ettman som
arbetar med marknadsföring konstnärema. Föreningen byggerav upp

nätverk med liknande kulturföreningar och planerar utby-i Europaett
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harmedverkanKultursAfGenommed dessa.teskontakter
aktivtställningstärka sinsjälvafått ettkonstnärerna att genomresurser

samarbete.
medlemmar. Mentill sinaförmedlar uppdragCentrumbildningama

presentationsmaterialmedträffartillinitiativ arrangörer,de ocksåtar
få uppdrag.konstnärernaförunderlättaroch attannat som

för någraServicekontorServiceProduktionDans ärDPS ett av--
ochdansen. DPSnutidaden ärkoreografema inomde bästa resursen

och festi-gästspelproducenterochförsambandscentral arrangörer av
föreställningar,koreografemasolikadeinformationfinnsvaler. Här om

viktigplanering. Enlångsiktigaderasliksomgästspeltuméer och
bredda ochmedarbetetmedverka ilångsiktigt attuppgift för DPS är att

treårigbedrivsdansen. DPSnutidadenpubliken tillöka ensom
Kulturstöd frånekonomisktmed1996-98försöksverksamhet åren

Media.Af Kulturkulturråd ochStockholm, Statens

resursarbetenKulturella7.6.5

vård ochprojekt inomkvalitetshöjandeSkåneiPatientservice ett-
kulturom-tillKalmarmodellenden s.k.anpassningär avomsorg en

undermöjlighetfår30 konstnärer attmed projektetTankenrådet. är att
skall såkvalitetshöjare. Deresursanställningarfåmånader somsex

yrke, sjunga,derasligger inommed sådantarbetamöjligtlångt som
tid-till läsaanvändaskunnaocksåskall attdespelamåla, etc. men

aktiveraochhändelserdokumenterapatienterna,böcker förochningar
få aktivskall konstnärernaprojektettiden isjuka. Undergamla ochde

fåskallservicehusochvårdhemSjukhus,vägledning.utveckling och
boknings-projektetdeltar ikonstnärertillgång till de genom ensom

resursanställ-förstårsjukvårdshuvudmännenochcentral. Af Kultur
kostnadsfritt.medverkanbeställervårdenhetemaolikaoch deningen

skolan förKultur iområden,fleranvändas påKalmarmodellen kan
vidareutbildningochfort-miljö,ochskolors inreupprustning yttreav

skapandeocksågrundskolanför lärare ikulturområdetinom men
sinaskolarbetet inomordniariedetdeltar iarbete där konstnärer

konstområden.
sysselsätt-förlcronormiljoner2351995/96Budgetåret avsattes

skallSesam-projektetdet s.k.kulturområdet ipåningsinsatser som
bl.a.tillgänglighetenoch ökakulturarvetbevaralångsiktigtbidra till att

skulle kunnamodellenutvecklingdigitalisering. En anpassasavgenom
Utställnings-Sesamexempelkulturområdet. Ett ärandra delartill av

musikerochskådespelarebildkonstnärer,innebäraskulle att t.ex.som
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under längre perioder för höja kvaliteten på utställningarattengageras
inom det kulturhistoriska området.

7.6.6 Mot marknadernya

Projekt 72 timmar omfattande projekt Af Kulturär i Göteborgett som
initierat. Bakgrunden snabb ökning sökande tillär kultur- ochen av
mediayrken i Göteborg. Bara mellan och maj år 1997 ökademars
antalet inskrivna sökande med 70 förmedlingens1 700personer. av
totalt 3 700 oetablerade med anknytning till arbets-anses vara svag
marknaden. Projekt timmar syftar72 till motverka dennaatt ström av

sökande till kulturarbetsmarknaden. Projektet sker i samverkannya
med Göteborgs kommun och med ekonomiskt bidrag från SyftetEU. är

hitta och bättre fungerandeatt metod det dagligai arbetet med deen ny
icke etablerade arbetssökande. Under tio veckor kommer de sökande att
få arbeta aktivt med sina framtidsplaner. Den inledande fasen 72är
timmar, därav på hela projektet. denNär sökande anmäler signamnet
får han eller hon "inskrivningspåse" med uppmaning återkommaatten
efter 72 timmar.

Vid det första samlas till åtta sökande,mötet yrkesverksamsex en
konstnär och arbetsförmedlare. Till skall den sökande ha för-möteten
berett presentation på 20-25 minuter sig själv och sitt konstnär-en om
liga arbete. Musiker kan framföra sin musik, sina verk, bildkonstnären
sina målningar, skisser, skulpturer eller fotografier Den inteosv. som
kommit så långt får berätta sina formella drömmarmeriter, sina ochom
ambitioner. Genom denna första introduktion vill förmedlingen Visa att

de sökande på allvar. De tvingas ocksåtar börja formulera sigattman
sitt arbete inte förminst själva.sig Efter detta inledande bokasmöteom

alla till individuella samtal med konstnärer och/eller vägledare från
arbetsförmedlingen eller socialsekreterare från kommunen.en

Under fas två träffar den sökande handledare två gånger ien
veckan. Han ingår också i hela tiden har tillgång tillen grupp som
yrkesverksamma konstnärer, arbetsförmedlare och socialsekreterare.
Nu visionen ochprövas drömmarna. Håller drömmen Inte minst ställs

inför frågan gjort identitetsval eller yrkesval. Deettman ettom man
etablerade konstnärerna viktiga for visa hurär verkligheten bakomatt
drömbilden ut.ser

Efter fem veckor börjar den tredje fasen övergår till pla-när attman
framtiden. kanskeNu formas beroende på vad denera nya grupper

olika individerna kommit fram till. Några kanske vill medstarta om
helt andra yrkesmål, andra vill kanske vidare konstnärligmot en
utbildning. Ytterligare andra vill kanske sig efter andra arbetense om
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skall allaveckoravslutat efter tioprojektetför försörjning.sin När är
konstnärsyrke.frånhandlingsplan till ellergenomarbetadha väl etten

arbetslösainventeringarhar sinaJoumalistförbundet iSvenska av
1980-sedan mittenmedlemmarfunnitjournalister i a-kassan avsom

olika åtgär-och igått inenbart"riktigt" arbetehafttalet inte ututanett
Af Kulturflera inomgällerden bildenEftersomder. jag atttror grupper

EfterJoumalistförbundet.fråninitiativocksåMedia beskriver jag ett
långtidsarbets-förinsatserkonstruktivafinnaansträngningar attstora

föråtgärdkraftfulldärförförbundetföreslår attlyckaslösa attutan en
användningkandär desysselsättningtillarbetslösautbilda äldre en

ställetarbete ileda tillkanocherfarenheterkunskaper ochför sina som
därförMedia harAf Kulturarbetsmarknaden.frånför utslagning

skräddarsyddutbildningsplatser iupphandlatförbundetförslag att en
Utbildningenmedia.igymnasielärarexamen mot-utbildning gersom

omfattautbildningenlåtithaHelst skullehögskolepoäng.40 mansvarar
denriskenminskaförDetta attytterligarebehörighet i attämne.ett
förväxande intressetsnabbtdetarbetslös igennyutbildade blir om

arbetsmark-förReglernafort.minska likaskullemediautbildningen
motsvarande 40utbildninglängredockmedger inte ännadsutbildning

poang.

utvecklingKulturpolitisk7.6.7

arbetsmarknadspolitiskaoftaanvänderlandstingenochKommuner
vanligtstrategi.kulturpolitisk Det är attmedvetenåtgärdsmedel i en

obundnalandstingetsellerkommunenskompletteraråtgärdsmedel egna
annorlundamöjligheteroch prövaprojektmedel attstörre grepp,ger

vinkling.pedagogiskofta med en
konst-Af Kulturfrånmed stödgjordeUppsala länLandstinget i en

projektoch94och Tangvandringsutställning Ting ettpedagogisk
inomsexuellahandladeoch övergreppGränser Lust omsorgen.omsom

tvärkulturelltstartadeKronoberg centrumLandstinget i ett som ger
med modernateljéerochverkstäderfinnsarbete konstnärer. Där

elektronmusikverk-dvs.media-artes,datorserigrafi ochförutrustning
stad.

profes-därkulturskola förhaftharGävleborgLandstinget vuxnaen
medarbetatförfattandeochhantverkbild,sionella konstnärer inom

ochskapandeled iarbetslösaochlångtidssjukskrivna egetett per-som
utbild-motsvarandeerbjudavidare ochvillsonlig utveckling. Man

landstinget.anställdatill inomningar grupper
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Överutbud8 och minskande
efterfrågan

Sammanfattning

Efterfrågan på kultur har sedan mitten 1980-talet. Efter-stagnerat av
konstnärligt arbete saknar den rationaliseringspotentialsom som

finns i industriell tillverkning innebär det kostnaderna relativtatt sett
hela tiden ökar. En utveckling offentliga bidrag till kulturensvag av
räcker därför förinte hålla efterfrågan Produktivitetsfällanatt uppe.
slår igen. Arbetsmarknadspolitiken förstärker strukturproblemen
eftersom den medverkar till för utbud arbetskraft sek-på iett stort

hårdareDen konkurrensen smalpå sektor leder också tilltorn. atten
villkoren för de konstnärer kulturpolitiken försämras.värnarsom om

begränsningEn arbetsförmedlingens satsningar konstnärer ärmotav
därför nödvändig

8.1 Efterfrågan på kultur

Efterfrågan på kultur mycketi vid mening har utvecklats sedansvagt
slutet l980-talet. efterfråganDenna består kombinationav av en av
statliga, landstingskommunala och kommunala till kultur. Menresurser

består "hushållens, dvs. den privata efterfrågan på kultu-merparten av
rellt relaterade och tjänster.varor

Tabellen nedan utvecklingenvisar mellan ochåren 1988 1996. I
fasta priser har efterfrågan kulturpå stått still. Kulturefterfrågans andel

bruttonationalprodukten har minskat.av
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löpandeoch 996 priser.kulturutgifter åren 1988 JSamhällets totala i

Ökning19961988
i %

5252664 306Stat
39l 145825Landsting
386 5937944Kommuner
4429 49020 455Hushållen
4443 75438030Totalt

Ökning 45konsumentprisindexi
Ökning 51i BNP

2,602,73BNPKulturutg. i % av

tabellovanstående visar,kulturefterfrågan påistagnationDen som
relateradindustrielltimöjlignaturligtvisskulle mötaatt pro-envara

högtelmolo-leder ieffektivareteknik ochduktion. Ny enprocessernya
snabballt Enproducerarmänniskorallt färretillgisk industri att mer.

goda in-ochproduktionmedför lönsamproduktivitetsutveckling en
bibehåller sinefterfrågan baratotaladenvärdetkomster även avom

dagbil imodernför representerarPrisetandel produktionen. enenav
bilbetydligtårsinkomst sämrenormalmindre andel änmycket enav en

för år sedan.gjorde 20
tilllederOch detförhållandet detområdekonstensPå motsatta.är

sjunker.och efterfråganrelativt blir högreprisernaatt

slår igenProduktivitetsfällanl

offentliga institutio-frånkommertjänsterEfterfrågan på konstnäremas
harefterfråganoffentligahushållen.och från Denfrån näringslivner,

realitetenvilket idecennierna,under deoförändradrelativtvarit senaste
Hushållensl990-talet.framför allt underminskning,innebär vissen

l990-talets depression.underreduceratsefterfrågan har avsevärt
roll för konst-landstingensochkommunernasStaten, sammantagna

gradmycket högpåverkar isektorparadoxal. Offentlignärspolitiken är
kankonst.deras Manefterfrågan påochbåde utbudet konstnärerav

utbudetökatillbetydande bidragithögstmed fog hävda attatt staten av
kommunerSamtidigt harfem till tio åren.konstnärer de stat,senaste
anslag tillbegränsakonstefterfrågan påoch landsting attsnöpt genom

kultursektomVisserligen harbildtill upphandlingoch etc.ton, avscen
alla verk-anslagen för idragitklarat sig väl settstortnär staten ner
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samheter. Men också oförändrade eller något stigande anslag innebär i
praktiken neddragning.en

fleraI klassiska från 1960-talet analyserar denuppsatsernumera
amerikanske ekonomiprofessom William Baumol de paradoxer som
uppstår på grund skillnader i produktivitetstillväxt mellan olikaav
produktionssektorer. Grundtanken dessai artiklar de tjänster detär att

sig oftast tjänsterrör utförs ilågproduktiva sektorer fördyras iom som
förhållande till produceras i industrin på grund storavaror som av
skillnader i produktivitetstillväxt så denna slutligimätssom pro-
duktion.

Rutiniserad, högproduktiv verksamhet kräver relativt färresett sys-
selsatta, eftersom den ständigt rationaliseras. skäl kräverAv motsatt
lågproduktiv verksamhet fler. leder tillDetta lågproduktiv produk-att
tion tjänster blir allt dyrare i förhållande till industriellt framställdaav

Mer och arbete förs därför från högproduktiv till låg-övervaror. mer
produktiv produktion, något på lång sikt leda tillantas stagna-som
tionstendenser. har iblandDessa kallats för "Baumols Disease".

Första gången Baumol utvecklade sin analys handlade det om en
undersökning kulturinstitutionemas ekonomi i New York. Olikaav
kulturstiftelser hade bekymrats konsertarran-över att teatrar,operan,

och gallerier fick allt ekonomi,görer goda tider i övrigt-sämre trots
ökad tillväxt och ökad standard. förklaradeHan detta med resone-

Konsten har helt "teknisk karaktär varutill-manget änovan. en annan
verkning. Teknisk utveckling billigare. vårdKonst, ochgör varor

kan inte rationaliseras på de förlorar sinsätt utan attomsorg samma
mening.

Baumols klassiska exempel gäller homkvintett Hayden.nu en av
mantimmaf. ÖverförDen 30 minuter spela, alltså åtgår 2,5tar att man

industriellt tänkande på denna konsert bör produktiviteten öka antingen
högre hastighet eller färre musiker. Baumols slutsats är:genom

half"A hour quintet calls for the expenditures of hours for2 its
performance, increase productivity here likely beatempt to toany
viewed with by critics and audience alike."concern

Det kanske onödigt påpeka grad produktivitetär elleratt att av pro-
duktivitetstillväxt allsinte något mått på hur värdefull verksamhetär en

på dess tekniska karaktär.är, utan
Konstnärlig verksamhet långt arbets- och kunskapsintensivär mer
flertalet andraän tjänster och vi konsumerar. Därför blir denvaror suc-

cessivt kostsam genomsnittet konsumtionen. kanän Man sägamer av
det finns ekonomisk-teknisk lagbundenhetatt konsteni ständigtatten

tycks brottas med kostnadsproblem. Man kan Baumols analys ocksåav

The Macroeconomics of Unbalanced Growth, 1967.
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finansierar sigkonstdenbaraslutsatsendra den accepterasatt somom
bort.efterhandkonstnärsgruppen att tynamarknaden, kommersjälv på

kulturpolitik.offentliglångsiktigtöverlever inteKonsten utan en
framställningindustriellochteknikinslagdetfinnsVisst nyav

fonogram,böcker,industriellt framtagnafinnskonsten. Detockså inom
spela inmöjligtDet attñlmindustri, Internet ärsatellit,video, etc.TV,

eller film.grammofon, TVden påspelaochhomkvintettHaydens upp
kanMediaindustrivaror.förmedlaskanIndustriell design genom

konsten. Menmarknaden förnaturligtvisvidgarbild.förmedla Detta
konstnärligkostnadsdilemma,konstens attgrundenidet ändrar inte

kunskapsintensiv.ocharbets-synnerligenproduktion är

förstärkerArbetsmarknadspolitikenl

strukturproblemen

enligtSverigei utgör,konstnäreryrkesverksammaetablerade,Antalet
med-000. Jag25 ärmöjligtdet görajag attde bedömningar caanser

Tillfelmarginal påhar tusen.påstående ettdetta parattveten enom
kultur-4 000påpekattidigarejagockså,kommerdenna casomgrupp

statistiskaurskilja i mittmöjligtvaritdet inte attjournalister, tyvärrsom
underlag.

konst-inskrivna00019finnsarbetsmarknadspolitikenInom somca
aktiva2 800ytterligarestöd ochpassivterhåller 10 900dessaAvnärer.

kultursektom.åtgärder inom
antaletochkonstnärerantalettotaladetmellanrelationerDessa som

mindremedinte än attarbetsmarknadspolitiken stämmerfinns inom
etable-debetydligt änstörrerekryterararbetsförmedlingen gruppenur

definitivt intekonstnäreretablerade äralla%konstnärema. 75rade av
bekräftasslutsatsarbetsförmedlingen. Det ärinskrivna på avsomen

organisationer.konstnäremasförmedlareAf Kulturssåväl egnasom av
kul-påinöverrekryteraråtgärderaktivaviaarbetsförmedlingenAtt

irundgångenanalysAMSförstaför detdärtillstyrkstursektom avav
bered-Umeå-undersökningenandraför detochåtgärdssystemen avav

den in-påståendestyrker mitt ärkällatredjeskapsarbeten. En som
utföra.låtit SCButredningenkomstundersökning

konstnä-arbetslösa000gällde 5rundgångenUndersökningen caav
lämnadedessa1992-93. Avårenåtgärderträdde iin somrer som

arbetslöshettillbaka i%åtgärden 50medsambandarbetslöshet i var
fem år. Trotsefteroch 80 % attår;eftermånader, 60 %efter ettsex

Kultur,Afvidinskrivnakretsendengälldeundersökningen snävare
utanför kret-finnskonstnärerdessamångaundersökningenvisar att av

konst-etableradedebeståralltTrotsetablerade konstnärema.desen av
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betydande kärnanärema försörjer sig på mark-av en av personer som
naden. Det dock svårt fastställa hur dennaär kärnaatt stor är.

Umeåundersökâningen visar mellan tredjedel och hälften deatt en av
via Af Kultur erhöll beredskapsarbeten år kunde försörja1993 intesom

sig på konstsin under hela året. likaEn andel understor av gruppen var
den, i föroch sig relativt korta, period undersökningen gällde i rund-
gång.

SCB:s undersökning bygger på register de sökt konst-överett som
närsstipendium under åren 1991-1995. Bland dessa gjordes enkäten

arbete och inkomstförhållanden. SCB regelbundna statistiskagörom
beräkningar på urval 350 individer000 det totala inkomst-ett om ur
registret. På utredningens uppdrag körde SCB frånregistret Konst-
närsnämnden och Författarfonden storurvalet och därefter ocksåmot

databaser.AMS körningenDen vid handen den totala mål-mot attger
12 300 dvs. omkring hälften de de-jagutgörsgruppen av personer, av

finierat yrkesverksamma konstnärer. Urvalet torde till allra störstasom
delen etablerade, yrkesverksamma konstnärer, vilket be-utgöras av
kräftas de har hantera denna ansökningar.att typav som av

dennaAv inskrivna22 % vid arbetsförmedlingen. 26 %grupp var
uppbar A-kassa. Och hade arbetsmarlmadsutbildning.2 %

Detta skulle betyda uppräknat på hela konstnärskollektivets-
25 000 5 500 inskrivna vid arbetsförmedlingen och 6 500att attvar-
uppbar A-kassa. svaghet i jämförelsenEn gäller uppbyggnaden av
AMS-register i förhållande till enkätsvar och inkomstuppgifter. De se-

inte periodiserade detpå arbetsmarknadsstatistikenär sätt är,nare som
dvs. i genomsnitt månad.per

Om etablerade,5 500 yrkesverksamma konstnärer inskrivna vidär
arbetsförmedlingen jämföra de 19 totalt inskrivna betyder det000att-

arbetsförmedlingen målgruppatt två tredjedelar utanför deär änav mer
etablerade konstnärernas krets. Den beräkning jag isnävare använtsom
kapitel det7 gäller vilka får åtgärder kulturområdetnär inne-motsom
bär bedöms konstnärer inom Arbetsmark-att gruppen som som
nadsverket skulle 15 500 fortfarandeDet innebär dockutgöra personer.

relationen mellan de inskrivna och de verkligt etablerade orimlig.att är
Om proportioner gäller de i aktiva åtgärder betyder det attsamma av

2 800 i aktiva åtgärder 1 900 icke etablerade och resterande omkringär
900 etablerade.är
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begränsarkulturpolitisk definition8.2 En

målgruppAf Kulturs

de konstnärersamstämmiga. AvrelativtbedömningarAlla dessa är
etableradetredjedelartvåAf Kulturåtgärder viaerhåller är casom

konstnärsmarkna-åtgärder påaktivatredjedel Deinte.konstnärer en-
förmedlar gäller iarbetsförmedlingskontor settstortden övrigasom

oetablerade.bara
abetsmarlmads-åtgärder viaaktivakonstnärskodade iAv 2 800

frånutgåromkring 900,etableradedepolitiken utgör manom
100mindretordekronormiljoner änSCBzundersökningen. Av 325

konstnärer.etableradetillmiljoner kronor
Kulturför-AffrånomdömesamstämmigtochentydigtrelativtEtt

ståråtgärdermålgrupp iderastredjedelarinnebär tvåmedlarna att av
allstredjedel intemedanmarknaden,avstånd fråneller på visstnära en

konstnärer.etableradecirka 750100marknaden. 1finns på Dvs. ärav
resultatosäkrarelativtSCB-undersökningenshårdrarOm man
erhållerdärutöverkonstnärerfinnas 100-150därmedskulle det som

arbetsförmedlingskontor.åtgärder på övriga
beräk-tentativai dessaprecisionsjälvfallet ingenfinnsDet stor
allt detdragitjagde slutsatserstöd förendastningar. De utgör ett av

vikti-Detutredningens gång.underdelmaterial jag tagitkvalitativa av
haft med konstnärerkontakter jagotaligadeallahar för mig varitgaste

förmedlat.deomdömenocherfarenheterdearbetsförmedlare ochoch
referensförfogande har utgjortställt tilloch SCBStatistik AMS ensom
diskute-och hörtfrågattill,lyssnatställt allt det jagvilken jagmot om

ras.
Arbetsmarknadspolitiken konstnäremasbestämd.slutsatsMin är

mål.kulturpolitiskautifråndefinierastydligaremycketmarknad måste
ochbliarbetsmarknadspolitiken måste överensKulturpolitiken och

skapadet möjligtdå blirmarknad. Förstverka att sam-mot ensamma
och motsättningenrollerpolitikområdenas olikade tvåklang mellan -

överbryggas.skilda målenmellan de
konstnärernasarbetsmarknadsåtgärder indag aktiva motI ges

tredjedelar.medreduceras tvåböromfattningarbetsmarknad i somen
aktivaarbetsfönnedlingensavgränsningmotiveradkulturpolitisktEn av

storleksord-tillåtgärderna ikoncentrerabetyder böråtgärder att man
000.istället för 3ningen 7-900 nära

därmedåtgärder skulle detaktivakronor iför miljonerIstället 325
andramedel måste åkronor. Dessamiljonerhandla mindre 100änom

Volymkravanvändning.friareeffektivitetsidan större genom enges en
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för denna begränsade inte bara löjet, direktutmanar utan ärgrupp
skadlig.

8.2.1 Obalansen förstärks från flera håll

Konstnärernas arbets- och inkomstmöjligheter har successivt begrän-
från håll, eller kanske tydligasats utvecklingstendenser.tre Efter-treav

frågan konstpå har de åtta åren och kostnaderna harstagnerat senaste
inte hållit takt med inflationen. Konstnärligt arbete syrmerligen låg-är
produktivt. kanMan rationalisera bilproduktion och möjligen hötorgs-
konst, inte konst hög kvalitet. konstnärligNär produktion intemen av

håller takten inflationenmed innebär det betydande inkomstminsk-ens
ningar för konstnärer antalet konstnärer konstant.även om vore-

Men antalet konstnärer på marknaden inte konstant. har ökat.Detär
En starkt bidragande orsak till detta arbetsmarknadspolitiken lettär att
till överetablering på konstnärernas arbetsmarknad. Två tredjedelaren

de konstnärer dessa åtgärder skaffar inkomstersig ärav som genom
oetablerade.

De etablerade, yrkesverksamma konstnärernas arbetsvillkor har för-
Detsämrats. övergripande kulturpolitisk uppgiftär värnaatten om

konsten och konstnäremas arbets- och inkomstvillkor.
Min uppgift begränsad. lägger förslag förJag motverkaär att en av

många tendenser försämrat konstnärernas villkor, nämligen över-som
etableringen konstnärer via arbetsmarknadspolitiken.av

Ett ytterligare bidrag till strukturtörändring besparingarär atten
begränsning i rundgången oetablerade konstnärer ärgenom atten av

medel överförs till kulturpolitiken Rör förstärka förmedlingenatt av
konstnärligt arbete.
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överväganden förslagoch9

konstnärerArbete9.1

Sammanfattning

föråtgärderföreslådirektiven,tolkaruppdrag, jag attMitt är attsom
konstnäremasöveretablering påmedlösa strukturellt problemett en

material,statistiskttillgängligtgenomgångarbetsmarknad. Min av
ochsamtalAf Kultur,ochhjälp AMSbearbetning detta med avav

konstnä-Af Kultur,antal inommedöverläggningar stortett personer
detta struk-entydigtorganisationsföreträdare visaroch deras attrer

konsta-utredningar harrad tidigareomfattande.turproblem Enär
förvärrats.sedan dessProblemen harsak.terat samma

arbetsmarknads-använderperspektivkulturpolitisktSett ettur
överetableringdärmed tillbidrarpolitiken belopp. Denmycket stora

konstnä-etablerademarknaden för deoch den förstörkonstnärerav
mycketsamhälletdettakostardet långa loppet storaOch irerna.

förmarknadenfinns påde problemsamtidigt somresurser som
ohållbart.rådandekonstnärer Det ärsystemetpermanentas.

konflikt mellanbetydandedetfinnsframhållitjag tidigareSom en
tydlig iden blirmål ochkulturpolitiskaarbetsmarknadspolitiska och

utred-de mångautförligt ibeskrivitsKonflikten haråtgärdspolitiken.
Arbets-decennierna.deområde underdettaberörtningar senastesom
till denanpassningarbetskraftensfrämjamålmarknadspolitikens att

kravkulturpolitikenskonflikt mediarbetsmarknaden kommerreguljära
kvalitet.förnyelse ochmångfald, konstnärligpå

Arbetsmarknadspoliti-kvalitet.Kulturpolitikens kärna konstensär
handlar detkvalitet. Härneutral till konstensken förhåller sig attom

hedervärd,ambitionen,för konstnärerna.finna arbeten Den ärsom
arbets-konstnäremasarbetsmarknadspolitiken påleder dessvärre till att

6 17-1602
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marknad förstärker strukturproblemen istället för underlätta struk-att
turanpassningen.

blir tydligare kultursektom längre jagDet inte Somväxer.ännu när
tidigare visat har efterfrågan på kultur den tioårspe-stagnerat senaste
rioden. andel bruttonationalprodukten har till och med minskat.Dess av

påverkar förstås sysselsättningen för konstnärer. stagnation iDet Denna
konstnärliga yrkenakombination med fortsatt nytillströmning till deen

ocksåden strukturella obalansen skärps för varje år vilket visargör att
Arbets-anmälda och arbetslösa konstnärer inomsig i statistiken över

till del ocksåmarknadsverket. Arbetslösheten bland konstnärer är en
konstnärsyrketkonjunkturell. grad förhållande tillinte i så hög iMen

konstnärer från s.k.sådant. har lågkonjunkturen slagitDäremot utsom
viktiga för konstnä-brödjobb utanför konstnärsyrket. tidigareDessa var

beroendehar därmed blivitförsörjning. Konstnärerna än mer avremas
arbetsmarknaden fimgerar.den konstnärligaatt

dennaSjälvfallet arbetsmarknadspolitiken läggamåste resurser
till kärnansamtidigt leder detta iväxande arbetssökande. Mengrupp

alltkultursektom blivitdet problem orsakat mitt uppdrag att mersom -
Arbetsmarknadspolitiken ochberoende arbetsmarknadspolitiken.av

upprätthåller kulturutbudarbetsmarknadspolitiska medel ett som annars
bidrar till för kostym.inte skulle finnas. Arbetsmarlmadsmedlen storen

har behand-antal de decenniernabetydande utredningarEtt senaste
kulturpolitik förarbetsmarlmadspolitik ochlat förhållandet mellan

föregångarekonstnärer. delar den uppfattning minaJag utre-somsom
Arbetsmarknadspolitikendare kommit fram till:inom detta område

ochmellan tillgången på konstnärerbidrar till den växande obalansen
efterfrågan deras konst.på

arbetsmarknadspolitiken kultur-Flera utredare har betonat inomatt
med delvissärställningsektom den ska finnas kvar måste enom --

kulturpolitiskaannorlunda mål där de målen får genomslag. Ettstörre
detta.antal olika förslag har för åstadkomma Varjepresenterats att

Arbetsmarknadssty-gång har och riksdag valt uppdra åtregering att
Ändårelsen konstateralösa denna knut inom verket. kan jagatt att

obalansen bara kvar också den har förvärrats. tör-inte Mittär utan att
slag nedan och det innebär också fortsatt stark roll förpresenteras en

förhållande till konstnärerna med tydligareAMS i avgränsningarmen
mellan vad arbetsmarknadspolitikens uppgift och vad ärärsom som
kulturpolitikens. övertygelse arbetsmarknadspolitikenDet minär att

kan komma tillrätta med den nuvarande obalansen.inte Detensam
krävs arbetsmarknadspolitik kulturpolitik.insatser såvälav som

Arbetsmarknadspolitikens och kulturpolitikens roller har under
ganska lång tid sammanblandats olyckligt har lett tillpå Detsätt.ett en
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övertygelse bland konstnärer de två målsättningarna inte går för-attatt
delar uppfattningen.Jag inte denena.

mångfald, förnyelse, föryngringKulturpolitikens roll är garanteraatt
åligger arbetsmark-konstens utveckling och kvalitet, något intesom-

Arbetsmark-nadpolitiken. Till kulturpolitiken hör vidga gränserna.att
och inomhålla sig innanför dessanadspolitikens roll gränserär att
principerarbetsmarknadspolitiska mål. Dessadessa fullgöragränser

tid har det faktisktunder längrekan tycka självklara. Men enman vara
för konstnärer.Kulturpolitiken harvarit snävat gränsernatvärtom. av

alltför hög gradoch iArbetsmarknadspolitiken har gränsernaöppnat
arbets-kulturarbetare till konstnäremaskvalificeradenyrelqyterat

marknad.
mål möjlig.kombination dessaMitt förslag bygger på äratt en av

och uppdragarbetsförmedlingenstydligareEn avgränsning ansvarav
kulturpolitiskaoch förstärkningkonstnäremas arbetsmarknadpå aven

ocharbete konstnärerförmedlingeninsatser för förbättraatt somav
möjligheter levaökar konstnäremasinkomstförstärlcning attger en som

sitt arbete.av

Arbetsmarlcnadspolitikens roll9.1.1

Sammanfattning

kulturpoli-arbetsmarknadspolitikens mål ochMotsättningen mellan
bägge poli-förutsättningtikens överbrygga.mål går En är attatt

arbets-och konstnäremastikområdena konstnärsyrketdefinierar
förstärker varandra.tydliga ochmarknad båda rollernalika. Då blir

konstnärligtblir då förmedlingArbetsmarknadspolitikens uppgift av
arbetsmarknaden.breddningutbildning ocharbete, av

kulturpolitikenarbetsmarlmadspolitiken ochsamverkan mellanEn
uppfattning frånenligt utgåarbetsmarknad måste minpå konstnäremas

de tvådet första klargörandeinsikter, ellertvå principer. För attett av
politikom-roller/uppgifter. det andra de tvåområdena har olika För att

vilka konst-arbetsmarknad ochrådena definierar konstnäremas ärsom
närer sätt.samma

legitimitetsproblemdestrukturproblem pekat på, liksomjagDe
själva har intearbetsmarknadspolitiken har relation till konstnärernai

roller. Båda dessapolitikområdena har olikamed de tvågöraatt att
internatio-värdefulla, därtill unika iroller behövs och iär ettstort sett

bibehållas.nellt perspektiv och de bör
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Problemen har istället sin grund i de två politikområdena defi-att
nierat konstnärernas arbetsmarknad på olika också huvud-Dettasätt. är
kritiken från konstnärernas organisationer. medMen gemensam synen
på vilka etablerade konstnärer och vad deras arbets-är ärsom som

mellanmarknad kan det tidigare beskrivits motsättningsom ensom
arbetsmarknadspolitikens mål förenas.mål och kulturpolitikens

arbetsmarknadspolitikenDå blir kulturpolitiken tydlig. Då blir också
för konstens kvalitet ochtydlig. Kulturpolitiken satsningargör att

fria marknads-mångfald enbart resultat deoch inte blirvärnas ett av
marknadskrafter ochkrafterna. marknad för konstnärerPå den som

roll utifrånkulturpolitik formar, har arbetsmarknadspolitiken sin givna
fömiedla arbete för konstnärer,arbetsmarknadspolitikens mål: Att att

eller blir lediga och däri-enskilda för arbetenkonstnärer ärrusta som
strukturella obalanser.förhindra lösautslagning samt att uppgenom

påkulturpolitikenOm arbetsmarknads- och är överens attom agera
förarbetsmarknadspolitikens roll konstnä-arbetsmarknad, blirsamma

tydlig:rer
konstnärligt arbete.Förmedling av

för deför förbereda konstnärernaUtbildning spetsutbildning att
handlarnutida konst genomgår.genomgripande förändringar Detsom

ocksåkonstformer, hög gradtekniker traditionella ii omom mennya
på arbetsförhållandenmultimediateknologins påverkan konstnärernas

och krav från uppdragsgivare.
produkter.Breddning marknaden för konstnärernasav

handlingsprogram.tydligt sitt IngaArbetsmarknadsverket iär
för tillarbetsmarknadspolitiska skall användas bidraåtgärder att att nya

redan inne-konstnärer kulturarbetsmarknaden. detkommer in på Men
vilka arbetssökande skallbär svårighet. och hur,Vem avgör, somen

tycker haetablerade konstnärer arbetssökande sig självDenanses vara
få verkets uppdragdet och den servicerätt avgöraatt att som rymmer.

Af ochKultur kriterier bygger på utbildninginternasätter somupp
tidigare yrkeserfarenhet. dessa kriterier har fullt genomslag påMen inte
verkets alla förmedlingskontor. har JustitieombudsmannenDessutom
uttalat och skriva sökande villhar in sig denrättatt attvar en som var
och till vilket yrke den vill. Af KulturDäremot strävar mot att
upprätthålla professionellt fåkrav på konstnärskap för del åtgär-att av
der inom kultursektom. deras för ocksåMen räcker inte attresurser
bevaka andra förmedlingar upprätthåller strikta gränsdrag-att samma
ning. viktigareMen det råder bristande samstämmighet mellan ver--
kets och kultursektoms bedömningar går. fram-Förgränsenom var en
tida samverkan det nödvändig förutsättning inomkonstnärligaär atten
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kan arbets-dådefinition. Förstgenomslag på dennafårbedömningar
kulturarbetsmarlcnaden.legitimitet pååterfåförmedlingen sin

åtgärderFelriktade9.1.2

Sammanfattning

Enkronor.miljoneråtgärder 130aktivamedel förAf Kulturs är
betraktaskanintetill konstnärergårtredjedel dessa somsomav

riktadeåtgärdergår tillkronormiljonerYtterligare 195etablerade.
detmedTillsammansandra kontor.kulturarbetsmarknaden frånmot

miljonertotalt 970konstnärer,motsvarandetillstödetpassiva grupp
riktademedlenarbetsmarknadspolitiskadärmed dekronor uppgår

ställasskallmiljarder kronor. Detta motkulturområdet till 1,3mot
omfattar. Påkulturbudgetenden statligamiljarder kronorde 4 som

styrningenSlårsådana.proportionernamarknadingen är avannan
kulturpoliti-statligahela dendärfördenmotverkardessa medel fel

ken.

arbets-åtgärder iskilja påproblemetmedMed det inte attär nog
konst-oetableraderespektiveetableraderiktade tillmarknadspolitiken

isåproblemet settstortlikaandra minst är stora,Det attnärer. stora
på konst-arbetsmarknadspolitikenviagår utokontrollerade resurser

minskas.uppfattningenligt minmåste,volymnärsmarlcnaden. Denna
kanvilket inteobalansentill ökaåtgärdernaSom det bidrar attärnu

uppdrag.arbetsmarknadspolitikensmedförenligtanses vara
arbetsmark-mellandisproportionenväxandedenDet barainteär

felstymingenbidrar tillmedelkulturpolitiskanadsmeçlel och avsom
medelmedel bidrar. StatensolikadessaOckså styrningen avresurser.

tillpå kronanredovisaskulturpolitiken närviaoch konstnärertill konst
prioriteringarochmålfinns tydligaanvänds.medlen Detocl.vad vem

medelsan-dennahelamedelstilldelning. Detbeslut görför varj: attom
genomlyst.klartvändnirg är

arbetsmarknads-inomför konstnäreråtgärdergäller aktivadetNär
sida, ifrån minansträngningarhalvt års stortefterpolitiken det,är ett

huröverblickharuppgifter.motsvarande Ingen överfåomijligt attsett
påverkarlämnatsåtgärderomfattningvilkenanvänds och imedlen som

arbetsmarknadsverketsdet intekulturpolitiska mål. Nu är ansvars-
påstrukturende factopåverkaråtgärdervalenornrådei sig avmen

åtgärdernakulturpolitiken kanhänsyn tillkulturarbetsmarknaden. Utan
stärkaindividerarbetssökandehjälpasyfte attdärför motverka sitt att-
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sin ställning på arbetsmarknaden. stället förvärrasI obalansen och indi-
viderna får det svårare.ännu

mittI uppdrag ingår också värdera de arbetsmarknadspolitiskaatt
åtgärderna utifrån arbetsmarknadspolitiska mål. vilkenI utsträck-rent
ning har åtgärderna medverkat till de arbetssökande fått fastareatt en
förankring på den reguljära arbetsmarknaden. hellerInte här har jag
lyckats få klar bild. Det jag rundgången betydande. Efterärvet att ären

halvår hälften de fått beredskapsarbeteett är tillbaka arbets-iav som
löshet. Efter år 60 % tillbaka och efter fem harår helaett är 80 % åter-

arbetslöshet.i naturligtvänt Det den rundgången uppstår eftersomär att
det brist på arbetstillfällen/uppdragär dennapå delpermanenten av
arbetsmarknaden. frågan hur längeMen det rimligt med åtgär-är är att
der hålla arbetssökande kvar i för smal arbetsmarknadssektor.en

Af Kulturs medel för aktiva åtgärder 130 miljoner kronor.utgör ca
En tredjedel dessa går till oetablerade konstnärer. uppfyllerDe kra-av

gång ha genomgått konstnärlig utbildningatt eller underven en en en
period ha försörjt sig med konstnärligt arbete. därefterMen har deett

Årinte lyckats kraft etablera sig på kulturmarlcnaden. efteratt av egen
år återkommer de i åtgärder och för många dessa perioder deras endaär
tider med konstnärligt arbete och inkomster konstnärligt arbete. Afav
Kulturs medarbetare uppskattar själva denna till omkringgrupp en
tredjedel samtliga inskrivna hos dem. Detta visar utbildning ochattav
tidigare erfarenhet inte räcker kriterium för skilja de etable-attsom
rade eller yrkesverksamma konstnärerna. Det måste till krav påett
kontinuitet i verksamheten kriterium för tillhöra kretsenattsom anses

etablerade konstnärer.av
Denna tredjedel de inskrivna vid Af Kultur, saknar förank-av som

ring på arbetsmarknaden kräver enligt samstämmiga bedömningar
betydligt vad deras andel samtliga inskrivna skulleänmer resurser av
motivera. Många har gått i växlande åtgärder i åtskilliga tredje-Enär.
del de inskrivna drar två tredjedelar förmedlingskontorens tid ochav av
personella Därtill kommer ständigt återkommande aktivaattresurser.
åtgärder för dessa arbetslösa i rundgång, kostnader i a-kassagenererar
och KAS; till faktor 1:3.en av

Mina bedömningar här bygger på Af Kultur-kontorens erfa-egna
renheter. Konstnäremas organisationer hävdar samstämmigt attegna
det handlar betydligt andel. Det bakgrunden till Afstörre ärom en
Kulturs legitimitetsproblem i relationen med konstnäremas organisatio-
ner.

Denna utveckling där allt fler får åtgärder kulturarbetsmarkna-mot
den de saknar egentlig förankring och kompetenstrots föratt området
riskerar leda till amatörisering betydande delaratt arbetsmark-en av av
naden för konstnärer. Denna utveckling måste brytas med relativt tunga
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för de etablerade konstnä-försörjningsmöjlighetemaåtgärder inteom
detoch stärkeramatöriseringenskall spolieras. Bryter manrerna

trycket pådubbeltstödet minskarkulturpolitiskt motiverade uppman
förarbetsmarknadsåtgärder konstnärer.

viabör absolut inteför konstnärertill arbetsmarknadenInträdet
uppgift.kulturpolitikensställetarbetsmarknadspolitiken. iDet är
etable-de redanskallArbetsmarknadspolitiken för konstnärer ägnas

rade.
stärkas.börarbeteetablerade konstnäremasEfterfrågan de välpå

starkare kultur-bättre viabör bantas och koncentrerasAMS insatser ett
politiskt uppdrag.

omfattningenför utredningens räkning gjortAMS har översynen av
kul-inriktasåtgärdernadäråtgärder för oetablerade konstnärer motav

föråtgärderdevisar 67 %turarbetsmarknaden. Undersökningen att av
arbetsförrned-vid allmännabeslutassökande konstnärsyrketinom som

fallsannolikt i mångakulturarbetsmarknaden. Detlingar riktas ärmot
harkontorenallmännaicke-etablerade konstnärer. Deåtgärder för

inomEnligt praxisinskrivna.naturligtvis etablerade konstnärerockså
för Aftillgängligadock ocksåskall dessaArbetsmarknadsverket göras
vilkenKunskapen isamordnandeKultur, har ett omansvar.som

harAf Kultur intebrister.etablerade eller inteutsträckning dessa är
förtillgängligaandra kontorsallafölja görsattresurser upp som av

administrativ rutin.skerdem eftersom fall enbartdet i många engenom
Af-kon-vid övrigaåtgärder för konstnärertotala kostnaden förDen
användsberäkningarEnligt AMSuppgår till miljoner lqonor.350tor

arbetsmark-till åtgärder på konstnäremas195 miljoner kronor dessaav
aktivamiljoner kronor idärmednad. Sammanlagt lägger 325AMV

kronormiljoneråtgärder 225till konstnärer. Min bedömning ärär att ca
verksamhet.för inomkonstnärligstöd för oetablerade konstnärer -

och be-växandeoetablerade skaparaktiva åtgärderDessa ett
vilketmarknaden för konstnärer,inkomstproblem for helastående

problem ikonstnärerna,etablerade, yrkesverksammadrabbar de vars
arbetsmarknadspolitiken.ochvältras på både kultur-sin övertur

skaffar sigkonstnärsornrådetArbetsmarknadspolitiken på nya pro-
brytanödvändigtlösa andra.takt med de försöker Detblem i är attatt

be-handlar detarbetsmarknadspolitikendenna onda cirkel. För attom
krävsområdet.f°ar åtgärder på Detkonstnärergränsa engruppen som

dominerande strukturproblem.för lösa dettalångsiktig lösning att
åtgärder för konstnärs-till aktivamiljoner kronor gårOm 325ca

innebär detstöd,och drygt miljoner kronor i passivtsökande 970 att
till miljarbetsmarknadspolitiken uppgår 1,3konstnärerstödet till via ar-

totala kultursektomtill denkronor. Kulturdepartementetsder resurser



Överväganden168 och förslag SOU 1997:183

uppgår till 4 miljarder kronor. Om så andel de sammanlagdastoren av
fel motverkar de den statliga kulturpolitiken mål.styrresurserna

En del arbetet med denna utredning har handlat analy-stor attav om
obalansen konstnärernaspå arbetsmarknad. Min slutsats dettasera av
grundproblemet finns skildai på vad konstnärernasär att synsätt ärsom

arbetsmarknad enklare uttryckt, vilka etablerade konstnärer.ärsom-
förslagMina innebär denna motsättning bör kunna överbryggas,att

vilket jag fullt möjligt. uppfattning och denKonstnärernasärtror upp-
fattning funnitjag bland medarbetarna på Af Kultur skiljer allt-sig inte
för mycket. delvis bild måste få genomslag.Denna gemensamma

förslag lägger från sådan förändring. byggerDe jag utgår Deen
också på de skilda roller de politikområdenas respektivetvåärsom
uppdrag styrka.och

9.2 Förstärk Af Kulturs roll

Utredningens förslag

Arbetsmarknadsverket.Ge Af Kultur särställning inomen-
för arbetsmarknadspolitiska åtgärderBegränsa mottagargruppen-

på kulturområdet.
Ge Af Kultur exklusiv besluta åtgärder inom kul-rätt att om-
turområdet.
Inför inomkonstnärlig bedömning Af Kulturs målgrupp ochen av-
för åtgärder inom kulturområdet.
Återge starkare roll.AMS kulturarbetsdelegation en-

medelsanvändning volymkrav vid Af Kultur.Fri och inga-
Satsning på vägledning och utbildning.-
Behåll Af Kultur Media.-

9.2.1 särställning för Af KulturEn

Till skillnad från tidigare utredare det angeläget Afjag äratt attanser
Kultur finns kvar del Arbetsmarknadsverket. kanJag intesom en av se

denna institution för närvarande kan flexibilitetDess ochatt ersättas.
kompetens behövs på konstnärernas arbetsmarknad. Men jag ocksåser

förroll Af Kultur hittills inte varit lika uttalad. För mig ären annan som
särskild organisation med Af Kultur-kontor nödvändig förutsätt-en en

ning och för arbetsmarknadsmedel på detta område striktgarant atten
begränsas till etablerade konstnärer. Det ytterligare skäl till Afär ett att
Kulturs roll måste skärpas.
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förstaMitt förslag därför bibehålla byggerorganisationär att en som
på särställning för del arbetsmarknaden. bedömningdenna Min ären av

den skall rikstäckande med regionalt fördelat på deatt ettvara ansvar
olika kontoren hittills. Praktiska skäl talar för kontoren ocksåattsom
fortsättningsvis har hemlän. finns självändamål i byggaDet ingetett att

Afadministration för verksamheten. jagDäremot attupp en ny anser
tillfälleKulturs särställning skärpas och tydliggöras. Vid varjemåste

arbetsförmedlingen för har har AMS utlovatkonstnärernär översetts
för-förstärka klarar uppdragetrollen för Af Kultur så attatt att man

förutsättningar råder på dennamedla arbete med de speciella som
ambitionarbetsmarlmad. lyckats upprätthålla dennahar inteMen man

fältet följas inomoch dessa löften. Därför måste organisationen på upp
tjänstenhela därför AMS bör återupprättaorganisationen. Jag attanser

Af Kulturs verksamhetkulturdirektör med för innehållet isom ansvar
verksamhetoch befogenheter följa kontors inommed övrigaatt upp

till verksled-kulturornrådet. med direktkontaktkräver tjänstDet en
företräda strikt tillämpningningen och uttalat mandatett att aven

konstnärsbegreppet åtgärdsmedel.och användningen av
skall do-de anslagna medlenAf Kultur lösgörs från volymkrav och

förmedlares erfaren-mineras otraditionella medel eftersom samtligaav
planera åtgärderhet med stöd dessa kanvisar det äratt sommanav

medlen för olikaför kulturarbetsmarlcrladen. uppdelningDenpassar av
därkonjunkturberoende dåligt med kultursektomåtgärder stämmer

strukturfel arbetsmarkna-åtgärderna första hand motverka påi måste
den. viktigt förexempel stöd konstnärsområdetEtt på inom ärett som

konstnärsgrupps till daglig träningmöjlighet arbeta gäller tillgångatten
dör viktig syssel-dansare. stödja sådana träningsmöjligheterAtt är en

möjligheten kan desättningsskapande åtgärd för dansama. denUtan
Af Kultur till-inte uppdrag erbjuds dem. naturligtDet ärta attsom

förför utveckla möjligheternamed Kulturrådet tar attsammans ansvar
daglig för frilansdansama.träning

kollektivverkstädema. Af Kultur har tidigareexempelEtt ärannat
kollektivverkstädema aktivt utbildning konstnä-stött att styragenom av

viktig stödtill dessa. verksamhet har dock minskatDenna är ettrer men
för målare, skulptörer och fotografer.
i Affinns redan goda exempel på åtgärder där KulturDet många

otraditionella medel framgångsrikt beskrivningamapå Ianvänt sätt.ett
i kapitel vill peka åtgärder riktar marknader7.6 jag på sig motsom nya

också möjligheterna skapa konstnärliga resursarbeten iattmen samver-
kan med kommuner och landsting och med statliga institutioner som

förkonstnären subjekt och skapaAttt.ex. attmuseer. se som en resurs
utveckling på eller dubbla syften arbetsmark-region tjänar iorten en
nadspolitiken. arbete konstnären bidrar också till syssel-Det åtger men
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projekt bör kunna planeras isättningen för andra Sådana sam-grupper.
landsting och länsstyrelser.arbete med kommuner,

utveck-kulturpolitiskdet gäller åtgärder medverkar tillNär ensom
samverkan med konstnärerna.ling det viktigt de planeras i näraär att

arbetsmarknadsmedlenbevaka inteDet viktigt ersätter sats-är att att
skulleoch landstingningar kommuner göra.armarssom

9.2.2 Begränsa mottagargruppen

har redantredjedel förungefär JagAf Kulturs är stor.mottagargrupp en
utbildningkonstnärligräcker hadet intetidigare konstaterat attatt en

arbetsmarkna-etablerad påför räknaseller erfarenhet i yrket att som
konstnärverksamhetkontinuerligden. krävs ocksåDet utansomen

föreslå fastafrånavstårarbetsmarknadspolitiska medel. Jagstöd attav
olika konstnärs-etablerade inomskallför vilkakriterier ansessom
konstnärsyrkenade olikamellanmåste skilja sigyrken. Deñnitionema

yrkesverksam-aktivoch/eller påvisadutbildningde frånbör utgåmen
kontinuitet itilläggetutgångspunkt medbrahet. nuvarandeDe är omen

befogen-angeläget AMSdäremotyrkesverksamheten. Det attär ges
verksamhet.del sinslaget för dennaheter ha kriterier detatt avav

bör ske tvåAf Kultur ihoskonstnärerMottagningen etapper; enav
efter år. Harprövningochvid första ingångengränsdragning treen ny
yrke under denarbete/verksamhet i sittvanligthaftinte ettpersonen

hemförmedlingen.till Deteller hontiden överförs han är typ aven
Arbetsmark-specialiörmedlingar inomandraregel tillämpassom av

nadsverket.

bedömninginomkonstnärligInför9.2.3

skall definieras liksomoch hur denmålgruppenBestämningen av
arbetsmarknads-inriktningen pååtgärdsmedlen ochanvändningen av

särskilda inomkonstnärligasamråd medutbildningen skall ske i nämn-
be-nämnder börfem Af Kultur-kontoren.der knutna till de Dessa ges

myndighetsansvarde därför någottydande inflytande, övertarutan att
arbetsfönnedlingen.ligga kvar hos Dessasjälvfallet måstesom-
åtgärderna och öka arbets-kontinuitet inämnder kan bidra till skapaatt

konstnärerna och deras organisationer.förmedlingens legitimitet bland
Af skapaNämndema kan också dialog med Kulturi gemensam synen

villkor. Nämndernaskonstnäremas arbetsmarknad och övrigapå sam-
enskilda konst-bör blandad: konstnärsorganisationer,mansättning vara
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och med liksommed förtroende bland kolleger integritet,närer recen-
senter/lcritiker.

denbetydelsefulla rolldenKulturarbetsdelegationen måste återges
haft. Kulturarbets-tidigareskapades och denavsågs ha dennär som

för inskriv-för kriteriernafastställa policydelegationens uppgift är att
användas.skall Detför åtgärdernavid Af Kultur och hurning ge ramar

mellanrollfördelningenuppgift följaockså delegationensär att upp
undvikakulturpolitiken förarbetsmarknads- och att samman-en ny

kringförstärka samarbetetoch uppgifter.blandning roller För attav
sammansättningdelegationensarbete börförmedling konstnärersav

förändras representation.centrumbildningamaeller utökas så att ges

arbetsförmedlingarregler för andraSkärpta9.2.4

intemeningslösemellertidroll blirFörändringen Af Kulturs omav
Arbetsförmed-skärps.arbetsfönnedlingskontorförreglerna övriga
kulturpolitiskamedverkan inAf Kulturslingskontor får inte sättautan

marknadenerbjuds påkonstprojektåtgärder innebär oavsettattsom -
framförharoffentliga beställare. Detellerdet handlar privataom om

arbetsmarknads-medkulturpolitikbedrivitsallt vid vanliga Af kontor
etablerade konstnärer-utanför delångtmedel riktade till kulturarbetare

riktademotiverade åtgärdervälandra skälkrets. kanDettanas vara av
sådantutformas pådockåtgärder måste sättungdomar. Dessa ettmot

etablerade konst-förarbetenellerde leder in yrketinte i tränger utatt

narer.
vidförmedlarenbelastadeoch ofta hårtför enskildeDet svårt denär
villsökandeoch krav frånförslagallmän Af-kontor stå emotett att som

fådet svårtha kultunnarknaden. Pååtgärder sätt är attmot samma
arbeten. intekonstnärliga Detfrån sökasökande avstå ärdessa attatt

beslutamyndighetuppgiftArbetsmarlcnadsverkets överheller attsom
fin-detmåsteeller inriktning. Däremotmedborgares yrkesvalenskilda

frånsökande prio-hindrar dessaverketinterna rutiner inom attsomnas
första handhandlar ikonstnärsyrke.sökande till Detriteras attomsom

svå-beskrivningentydlig ivid inskrivningen därha samtal är avman
fåsökande måstearbetsmarknaden. Denden konstnärligarigheterna på

skallalternativarbetsområden. Och dettahjälp hitta alternativaatt
kod den sökandeunder vilkenanvändas i den interna registreringen av

andrahandsaltemativ iyrket får endastkonstnärligaplaceras. Det vara
kanförmedlare beslutar DettaKultursden kodningen inte AF annat.om

med de sökande.relationenförmedlare ileda till svårigheter för övriga
kontorAf Kultur på varjekontaktperson tillDärför måste det finnas en

tillsjälva alternativsökande, har svårthand de atttar sesomsom om
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vägled-särskildbehövakankonstnärsyrke. Dessasin önskan ett enom
tillhittarhur de självarådgivninginnefattar vägarning också omsom

utbildningssystemet.ordinarieutbildning via detkonstnärligen

vägledningochutbildningpåSatsning9.2.5

använd-och ocksåAf Kultursökande vidantaletåtstramningEn avav
konst-besparing. Deomedelbaråtgärdsmedel innebär ingenningen av

eller harkulturarbetsmarknadentillanknytningsaknarnärer ensom
finna sitthjälper demfå åtgärdermåstesådan attmycket somsvag
kommerarbetsmarknaden. Detövrigapå denförsörjningarbete och sin

kanomskolning. Detochvägledningforomfattandekräva insatseratt
kan be-konstnärsyrkentillsökandeandelmedkontorinnebära storatt

uppståkantryckklara detförinititalskedetmedel ihöva attextra som
förbör också avsättastillämpningen. Resurserförändringenunder av

medsökandeoch vägledningför inskrivningmetoderutvecklaatt av
framgångs-Exemplen påkulturornrådet.tillemotionell knytningstark

utbildningochvägledninghandlar motkapitel 7.6.2rika åtgärder i om
förslagminakronormiljonerbesparing på 200andra yrken. Den som

påför satsningaranvändaskortsiktigtkonstnärsområdet börinnebär på
sökande.intresseradekulturelltdessa

fönned-föruppgiftsvårdettaarbetsmarknadslägedagensI är en
arbetsmarknadenläget påmedlätta taktiden kommerlama attattmen

miljoner4krisenarbetsmarknad där närapåljusnar. Utsiktema trotsen
kunskapslyftet,utbildningpåoch där satsningarhar arbetelöntagare -

ljusare.betydligtalltomfattande,myckethögskolorna är trotsäretc. -
dettakombineramöjligheterkulturintresserade finnsför attminstInte

breda fält.mycketmed yrken inomintresse
förinbörutbildningsresurseroch sättasarbetsmarknads-Betydande

arbetsmarknaden. Konstnäremasden övrigamänniskor pålotsa inatt
arbetsmarknadenoch den övriga%bara 0,5arbetsmarknad utgör en

försörj-människorskulturintresseradelösaMöjligheterna99,5 %. att
del arbets-dennapåsåsåledes 200 gångerningsproblem storaär av

marknaden.
det gällerbådetillgåomfattande närfinns ocksåDet attresurser
dessahjälpaförutbildningar i övrigtarbetsmarknadspolitik och att per-

stödindividenfårsådana insatsertidigtGenom ettgöraatt somsoner.
försörjningssvårigheter.problem ochhenne mångalångsiktigt besparar

långpådet besparinginnebärarbetsmarknadspolitikenOckså för en
sikt.

konstnä-obalansen påförslageffekten dessadubblaDen är attav
överetable-pågåendedärmed denochmildrasarbetsmarknadremas
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låga in-kännetecknasmarknadringen konstnärer på avsomav en
efterfrågan påförslag ökavill med övrigakomster. Samtidigt jag

arbetsmark-minskar trycket påytterligarekonstnärers arbete, vilket
konstnärernasförbättrargäller förslagennadsåtgärder. Detsamma som

faktiskt redan utför.arbete demöjligheter leva på detatt

MediaAf Kultur9.2.6

egentligenkulturområdet heterpåspecialförmedlingamanuvarandeDe
och servicearbeteförmedlingomfattar ocksåAf Kultur Media och av

omfatta jouma-har valt inteoch informatörer. Jagtill journalister att
jagutredning.denna Menkonstnärer idefinitionlistyrket i min somav

journalister ochmellantydligfinnskonstaterat ingentidigare har gräns
mellangränslandetkulturjournalister iförfattare. Mångat.ex. agerar
kultur-tvekanockså ingenoch författarskap. Det attjournalistik är om

kulturliv.aktivtnödvändig del iochvitaljoumalistema ettär en
de konstnärs-mångaliknar påoch villkorarbetsmarknad sättDeras

valttillfällighet AMSheller ingenbeskrivit. Det attjag ärgrupper som
Mediaarbets-kulturområdet.medtillsammansområdetorganiseraatt

kul-medberöringspunkteroch mångalikhetermarknaden har många
suddas dessutomdemmellanturarbetsmarknaden. Gränserna ut mer

illustratö-tecknare,marknadema,bäggeFotografer arbetar påoch mer.
ihop.går Nyaoch informationUnderhållningförfattare likaså.rer,

medkonstnärsområden journa-olikafrånförenar kompetensermedia
fortsättnings-ocksåjagbakgrundenden härlistisk kompetens. Mot ser

KulturAfverksamhet försammanhållenmedfördelarvis stora en
Media.
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9.3 Förstärk förmedlingen konstnärernasav

arbete

Utredningens förslag

Af Kultur får direktanslag från miljoner kronorAMS 100ett om-
för åtgärder anpassade till konstnärerna
Af Kultur får ytterligare miljoner kronor för riktad verksam-15-
het: Producentstöd till Dans-Produktion-Service, DPS

Rådgivningscenter för vid AfEtt dansare inrättas Kultur i Stock--
holm och får anslag.2 miljoner kr i årligt
Centrumbildningamas förmedlande verksamhet får miljoner10-
kronor. Vid fördelningen stödet skall behovet återskapaattav
centrumbildningamas regionala organisation beaktas.

får miljonerEn tredje anställningsform inom kronor.15teatern-
förstärkning förmedling konstnärers arbete ochFör av av-

förstärkning kronor frånderas inkomster överförs miljoner50av
Arbetsmarknadsdepartementet till Kulturdepartementet. Pengarna
förstärker de föreslås betänkandet Generellaåtgärder isom
konstnärsstöd.

Med arbetsmarknaden för de olika betonarhänsyn till grupperna
följande: svensk dramatik, uppbyggnadjag stöd till avny en

statligt stöd förpjäsbank, förstärkt utställningsersätming, ett nytt
utställningslokaler,utställningsverksamhet och till förhyrning ettav

arbetsersättning förstöd i form kompletterande tonsättarenytt enav
och kompositörer, medel till beställningsverk inom konst-ökade

och arrangörsstöd ochmusik och förstärkning turnéstödjazz, en av
och stöd tillsärskilt verksamhetsbidrag till friaett teatergrupper

filmproduktion.

begränsning aktiva åtgärder på det föreslagitEn jagsättav ovan
kommer ochinnebära betydande minskning A-kassa KAS iatt en av
takt med försörjningoetablerade konstnärer söker sin på övrigatt
arbetsmarknad. förKostnaderna rundgången två till gånger såär tre

i a-kassan kostnaderna för aktiva åtgärder.istor som
Med dessa förslag skulle arbetsmarknadspolitikens totala kostnader

inom kultursektom sikt reduceras med miljoner kronor aktivapå 225 i
åtgärder och med ytterligare miljoner kronor stöddrygt 650 i passivt i
takt med miljonerden övriga arbetsmarknaden stärks. de 225Avatt

i dag går till inomkonstnärliga åtgärder bör miljo-200merparten,som
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sökastöd för kulturintresserade sigkronor, kortsiktigt inriktas på attner
yrkesidentiteter.nya

kommer kostna-Avstår från de begränsningar jag nämnt ovanman
åtgärder,dvs. såväl aktiva passivaden arbetsmarknadspolitiken,i som

konjunkturema pånivåfrån nuvarande högafortsätta öka oavsettatt att
arbetsmark-strukturella obalansarbetsmarknaden i övrigt. Den som
konjunktur-obetydligt dessapåverkasnadspolitiken bidragit till av

fler konst-utvecklingenentydigtStatistiken visarsvängningar. motatt
oberoendefortsatt stadigtkonstnäreroch fler arbetslösanärer av

strukturelladärför barakonjunkturer. Detsvängningar i är genom
område.dettakostnadsutvecklingen påpåverkadet går attgrepp som

ekono-möjligt ochdet fulltbakgrunden jagdenDet är mot anser
antaltillmiljoner kronoröverföra 80redanmiskt försvarbart ettatt nu

kultur-arbetsmarknadspolitiken ochmellansamverkanåtgärder inya
ocharbeteförmedlingen konstnärernasförstärkapolitiken för att av

Åtgärderna genomförs fulltdeinkomster.förstärkning deras ger, omav
förnettobesparing staten.ut, en

KulturAfFörmedling9.3.1 genom

arbetsmarknadkonstnärernasstyrka på ärArbetsmarknadspolitikens
bredda mark-föroch insatserarbetsmarknadsutbildningförmedling, att

förvaltaAf Kulturdetta skallprodukter.naden för konstnärernas För
åtgärder tillfrån för aktivadirektanslag AMSkronor i100 miljoner

efter-jämfört med i dagförstärkningkonstnärer.etablerade Detta är en
frittdisponerasmedel skallin. DessaAf Kulturs målgrupp snävatssom

nämndernakonstnärligamed desamverkanAf Kultur och i näraav
breddningFörmedling platser,knyts till förmedlingama. avavsom

stärka konstnärernaförarbetsmarknad och utbildningkonstnärernas att
åtgärderna.prioriterade områden förpå marknaden skall trevara

tillföras Afmedelskall särskildauppdragdessa allmännaUtöver
för följandeKultur insatser.

Producentstöd till DPS

försöks-närvarandebedrivs förDans-Produktion-Service. DPS ensom
kulturråd ochAf Kultur Stockholm, Statensverksamhet med stöd från i

sambandscentral förframgångsrikKultur Stockholm. DPS är arran-en
Försöksperioden gåroch festivaler.producenter gästspelochgörer av

avbrytas.riskerar verksamhetenoch fortsatt stödår 1998 attut utan
framgångsrikt iDPS varitutvärdering hittills gjorts visarDen attsom



Överväganden176 och förslag SOU 1997: 183

skapa sysselsättning och publik till professionella koreografer ochatt
dansare. Min bedömning DPS intressant formär äratt en ny av sam-
verkan och marknadsföring dans aktivt medverkar till attav som
bredda marknaden för den nutida dansen. Af Kultur får miljoner kro-3

användas för årligt stöd till DPS.attnor

Stöd till dansares yrkesbyte

yrkeskarriär slutar tidigt, någonstans i åldrarna 35-45 år. DetDansares
tidigare påinte ovanligt de avbryta sin yrkeskarriärtvingasär ännuatt

finnagrund dansare får stöd förskador. önskvärtDet är attatt en nyav
värdefulla erfaren-yrkesinriktning efter danskarriären. har mångaDe

andra arbets-heter och kompetens kan till påstor nyttaen som vara
minskar ocksåområden. Med aktiv hjälp finna yrkesvägaratt nyaen

sjukskrivning och arbetslös-omställningstiden med kostnader förstora
utbildning,hetsersättning. speciell kunskap dansareskrävsDet omen
vid yrkes-arbetssituation kvalifikationer för råd till dansareoch att ge

och inledabyte. för fram till dansamasärskilt angeläget nåDet är att en
för där-planering dansaren slutar dansayrkesbytet redan innan attav

också minskade kostnadermed förkorta omställningstiden. innebärDet
yrkesverk-för påbörjas under denomställningen den delvis kanom

förmiljoner kronor anslåstiden. föreslår därför 2Jag attattsamma
Af Stockholm.för dansare vid Kultur irådgivningscenterupprätta ett

dansbakgrund.ansvarig handläggare bör haEn egen

Stöd till Centrumbildningarna

kvalificerad, inomkonstnärligtCentrumbildningarna bedriver gene-en
Centrumbildningarna tidi-rerad förmedling konstnärligt arbete. varav

arbetsförmed-delvis knutna till Arbetsmarknadsverket attgare genom
lare placerade där. avbröts år 1992. AvsiktenDetta attvar var man

verksamhetenunder treårsperiod skulle utvärdera den åtskilda menen
också samverkansforrner. har förränutveckla inte gjortsDettanya nu.
Min Centrumbildningarna imponerande insatsergenomgång visar påav
för med mycket förmedla konstnärers arbete. Samtidigtsmåatt resurser
har frysta anslag inneburit centrumbildningama praktiken koncent-iatt

till storstäderna från ha haft aktiv verksamhet helaöverrerats att en
landet. viktigt skäl till Centrumbildningarna bör få ökade medelEtt att

de därmed kan förstärka sin regionala organisation.är att
föreslår maximalt miljoner kronor förJag AMS 10avsätter attatt

fördela på Centrumbildningarna. förutsättning för skallEn ett centrum



Överväganden förslagoch 177SOU 1997:183

kulturråd. Pengarnaanslag från Statensdet också harfå anslag är att
verksamhetspla-med budget ochansökanefterfördelas gång årperen

skallkulturarbetsdelegationAMScentrumbildningama.nering från
beslut.medlen förefördelningensig överyttra av

kulturpolitikentillMedel9.3.2

arbete.konstnärersförmedlingGenerella stöd för av

arbetsmarknads-frånöverförskronormiljonerföreslår 50Jag att
föråtgärderfinansieraförtill Kulturdepartementetdepartementet att

harKonstnärsstödsutredningenarbete.förmedling konstnärernasav
arbeteUtredningenstill konstnärer.stödgenerelltfrågan ettutrett om

möjlig-derasstöd ökarföredrarkonstnärernahar tydligt visar att som
Därmedbidrag.generellaframförarbeteleva sittheter samman-att av

lösabehovmed mittutredningenden attförslagen ifaller många avav
arbetsmarknaden.konstnärligadenstrukturproblemen på

konstnä-förmedlingenförbättrarkulturpolitikenOm avgenomman
trycketminskarförsörjningtillmöjligheterderasoch ökararbeterers

Arbetsmark-åtgärdsmedlen inomoch påarbetslöshetsförsäkringenpå
förmed-föranvändaskanverketsinnebärnadsverket. Det att resurser

arbetsmöjlig-breddaförarbetskraftenling och anpassning attsamtav
kulturarbetsmarlcnaden.traditionellautanför denområdenheterna på

Generellabetänkandetiövervägandetill dehänvisar görsJag som
stödförområden ärnågraändå peka påvillkonstnärsstöd sommen

sysselsättningssynpunkt.särskilt angelägna ur

Ökat skådespelareochutövande musikerturnéstöd tillm.m.

arbetsmark-har sinscenkonstnärermusiker ochutövande settMånga
landstingochkommunerioffentligaSåvälnad krympa. arrangörer som

enskildagästbesökfinansierafått allt svårareföreningar har att av
relativtarvodena settoch Förutommusiker, musik- attteatergrupper.

ocksåökarrationaliserainte gårverksamheterblir högre i attsom
turnéstöd kan dessaökadebesök. ut-för Genomlcringkostnadema ett

förloradgåttarbetsmarknaddendelåterfåövande konstnärer somaven
ALU-projektdessa tuméerofta harAllt förunder år. ersatts avsenare

hårdarekonstnärer. Enetablerademindreframträdande andraeller av
turnéstödmedåtgärder kombinationisådanafrån AMSstyrning av

kulturlivet.amatöriseringenmotverkar ocksåbidrar av
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Utställningsersättning till bild- och formområdetm.m.

Upphovsmännen inom bild och form har svårigheter försörjastora att
sig. De den konstnärer inskrivna vid arbets-utgör största gruppen av
förmedlingen, drygt 10 000 år 1996. inskrivna AfDe vid Kultur är
drygt 4 000. Bildkonstnärema inkomstlösa arbetslösa.är änsnarare
Som egenföretagare kan de heller inte med a-kassai någon ävenvara

många har medlemskap i någon sådan arbete vid sidanettom genom av
den konstnärliga verksamheten. Bildkonstnärema minskandemöter en
marknad samtidigt konkurrensen ökar med stadig tillströmningsom en
till yrket. drabbas de dubbelt lågkonjunkturen, dels för-Dessutom av

brödjobben,svinner dels minskade marknaden for utsmyckning takti
med byggandet rasade.att

Bildkonstnärens problem försörjningsproblem. de arbetarNärär ett
med utställning har de ofta inkomster och också svårt kom-inga atten
binera skapandet med andra arbeten. Därför blir det desto viktigare att
konstnärerna därmedsedan får möjlighet ställa sina verk ochatt ut

Ävenockså kunna försäljning. konstnären hittar lokalen om en
riskerar utställningen med förlust på grund höga lokal-att av
kostnader och kostnader förknippade utställningen. Och dåandra med

konstnärenstår kvar med försörjningsproblem.sitt
utställningsersättning omfattar grafisk konst, fotogra-En ocksåsom

fier, installationer, formgivning experimentellkonsthantverk, och
konst, bidrar till fler bildkonstnärer kan få försörjning yrke.sittatt av

frånDet arbetsmarknadens utgångspunkter den främsta åtgärden förär
förbättra konstnäremas försörjningsmöjligheter. statligtEttatt nytt

verksamhetsbidrag till med utställningsverksamhet ochorganisationer
statlig stöd till förhyming utställningslokaler skulle ytterligareett av

bidra till förmedla resultatet konstnärens arbete liksom utökadeatt av
medel för visningsersättning.

Verksamhetsstöd till de fria teatrarna

Som jag tidigare beskrivit har svensk på olyckligt blivitsättteater ett
beroende arbetsmarknadspolitiken. En vikande ekonomi har gjort attav

valt använda medarbetare kan få arbetsmarknadspoli-teatrama att som
tiskt stöd. Arbetslöshetsförsäkringen har också blivit del finansie-en av
ringen arbete inom de fria angeläget vidtaDet ärteatergmppema. attav
strukturgrepp kan återskapa balans inom där konstnärerteaternsom en
återigen kan finna försörjningsin för arbete.ersättning Ettgenom
tuméstöd enligt bidrar till förbättra möjligheterna till uppdragattovan
för de turnerande fria förslagetDessutom stöder jag ettgrupperna. om
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höja kva-syftefriaverksamhetsstöd till desärskilt är attteatrama vars
ochfler aktöreranlitaskapaliteten dessahos attutrymmeattgenom

tänker på dra-uppsättningar. Jagföryrkeskategorier sinaockså andra
exempel.tilloch musikermatiker, regissörer

ocksådramatik ökar in-svenskframförastöd förstatligtEtt att ny
tillaktivt bidrardet ocksåsamtidigtpublikenför hostresset teatern som

uppbygg-förslagetgällerarbetsmarknad. Detsammadramatikemas om
tillspridsförfattarnasäsbank där teatrardigitalnad menmanusav en

intresserad läsekrets.också till en

kollektivverkstäderStöd till

målare,förunikkollektivverkstäder äromkring 20Sveriges resursen
konstnäremastillkommit påfotografer. harDeochskulptörer egna

inves-ochutrustningdyradela påmöjlighet storaochinitiativ attger
viktigaochlandethelafinns ärKollektivverkstädema överteringar.

Kollektivverkstädemastorstäderna.utanförför konstnärermötesplatser
möjlighetkandärkonstnärer attsåspecialiseradeofta också attär

verk-få. Genomskulle kunnade intearbetsmetoderutbilda sig i annars
kan åtadekostnader vilket görpå attkonstnärernastäderna delar stora

kanske måstedeutsmyckningsuppdragomfattandesig annarssom
kollektiv-medverkarkostnadernaminskadedefrån. Genomavstå

inkomstbättrefår ettkonstnärentillverkstäderna upp-att avegenen
till konstnäremasbidragviktigtverkstäderdessadrag. Därmed ettär

konst.på sinförsörja sigmöjlighet att

inomanställningsformtredje teatern9.4 En

anställ-tredjeförslaglagt framharinomParterna ettteatern om en
de frilan-och ökaa-kassanavlastaSyftetningsform inom är attteatern.

kulturpoli-ocksåharförslagettrygghet. Men ettskådespelamassande
påfriheten attkonstnärligadentiskt mål öka teatern genomatt-

förutsätt-kontrakt. Enformerolikafrilansare påunderlätta inatt ta av
såförändrasanställningsskyddet attregleraravtalet,ning är att som

kvalificerastill fem åranställningarkan ha attuppdragstagare utanupp
gmndanställning ihar sinFrilansamatillsvidareanställning.for en ny-

elleruppdrag, kortareandratjänstledigt förfårochbildad organisation
långa.

skådespelarefrilansandeanställning 200omfattarFörslaget somav
stödda institutionsteatrarna.de statligthosskall erbjudas tjänstgöring

perioderåterkommandenärvarandeförskådespelare harDessa 200 av
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arbetslöshet med ersättning från kassan mellan sina uppdrag. Arbets-
marknaden bygger på det finns tillgängliga frilansare och de fåratt att
sin grundtrygghet via arbetslöshetsförsäkringen också under perioder-

speluppehåll de knappast står till arbetsmarknadens förfogande inärav
lagens mening. angeläget förDet såväl kulturpolitiken förär som
arbetsmarknadspolitiken kan hitta lösningar på teaterområdetatt man

löser den negativa cirkel beroende till a-kassan ochteaternsom av som
de teaterverksamma hamnat Förslagen stöd till Teatercent-ovan om

ökat tuméstöd och verksamhetsbidrag till fria syftarteatergrupperrum,
till detta.

Försöksverksamheten med tredje anställningsform där teater-en
området självt för de skådespelare den fastainte ingår itar ansvar som
ensemblen ändå nödvändig förutsättning för konst-ärmen som en en
närligt rik försök. inleds vid institutionsteatramaDetärteater annatett

erfarenheterna därifrån för skapa lik-kan säkerligen användas attmen
nande förorganisationer fria och privatteatrama.grupper

Modellen innebär rejäla besparingar i a-kassan. Dettagöratt man
Övriginnebär då delfinansiering. finansiering bör ske viajagen anser

kulturpolitiken och föreslår för denna försöksverksamhetjag att man
totalt miljoner kronor15 år i år.avsätter treper

förutsättning för försöksverksamheten löser fråganEn är att parterna
lämplig sluter erfor-associationsform för den organisationenom nya

derliga avtal.
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Bilaga 1

minLU

LäKommittédirektiv

Dir-Översyn iarbetsmarknadspolitikenav
1997558

konstnärsyrkettillförhållande

april 1997.denregeringssammanträde 17vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

omfattningenkartläggauppdragmedtillkallas att avutredaresärskildEn
dehuranalyserautredarenskallVidarearbetslöshet. nuva-konstnäremas

yrkesverksammaförinsatsernaarbetsmarknadspolitiskaaktivarande
detill hurförslaglämnaerfordras,såfungerarkonstnärer samt, om

till konstnärerutgårdagredan imedelarbetsmarknadspolitiska som
stöd-arbetsmarknadspolitiskaför deanvändas inomkaneffektivare ramen

centrumbildningarnasgranskaocksåskallUtredarenåtgärdssystemen.och
kantydligareåtgärdertillförslaglämnarollarbetsförmedlande somsamt

arbetsmarknadspolitiska insat-devilkentillden mottagargmppavgränsa
utgångspunkt iskall ha sinförslagriktas. Dessakulturområdetinomserna

kultur-ocharbetsmarknadspolitikenformålennationellaövergripandede
politiken.

kulturpolitikenocharbetsmarknadspolitikenMål för

målövergripandeförslagregeringensbakomställt sigharRiksdagen om
bet.l995/96:222,prop.arbetsmarknadspolitikennationelladenför

punkter:iformulerasmål tre1996/97:307. Dessarskr.l996/97:FiU15,

hållasskallplatsernade ledigaförvakanstiderna nere,-
minska,skalllångtidsarbetslösheten-
motverkas.skallarbetetiderlånga utan-
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Avsikten med arbetsmarknadspolitiken kortheti förmedla ledigaär att
platser och individuella insatser främjaatt arbetsmarknadensgenom
anpassning till den reguljära arbetsmarknadens behov.

Riksdagen har också beslutat mål för den kulturpolitikennationellaom
prop. 1996/97:3, bet. l996/97:KrU1, rskr. l996/97:l29 Kulturpolitiken
skall bl.a.

yttrandefriheten och skapavärna reella förutsättningar för alla att-
använda den,
verka för alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och tillatt-
kulturupplevelser till skapande,samt eget
främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och-
därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar.

Inriktningen på de framtida insatserna för konstnärerna skall enligt
propositionen kulturpolitik bl.a. syfta till skapa förutsättningar förattom

aktivt kulturliv arbete och försörjning konstnärernaett och rikasom ger
kulturupplevelser för medborgarna, skapa sådana villkor för de professio-
nella konstnärerna de kan basera sin försörjning på för utförtersättningatt
konstnärligt arbete, liksom regelverket på alla politikområdenatt anpassa
så rimliga hänsyn till konstnärernas speciella förhållanden.att tas

Regeringen har såväl i propositionen 1995/962222 vissa åtgärderom
för halvera arbetslösheten i propositionen 1996/97:3att kultur-som om
politik uttalat avsiktsin det arbetsmarknadspolitiska stöd- ochöveratt se
bidragssystemet förhållandei till de villkor gäller för konstnärsyrket.som

Konstnärernas påvillkor arbetsmarknaden

Konstnäremas arbetsmarknad inom kultursektom avviker från de förut-
sättningar arbetsmarknadspolitiken ifrån.utgår Arbetena oftastärsom
tillfälliga och säsongsbetonade, fasta anställningar mindre vanliga. Detär
finns också långvarig obalans mellan utbud och efterfrågan på arbets-en
kraft. förIntresset konstnärliga utbildningar mycket liksom till-är stort
strömningen till kulturornrådet. Koncentrationen konstnärer vidareärav
mycket framträdande i storstadsområdena.

Arbetslösheten inom kulturområdet ligger på dubbelt så hög nivå som
för genomsnittet arbetsmarknaden.på högDen både i låg- och högkon-är
junktur.

Konstnärerna ingen homogen Arbetsförhållandenutgör och vill-grupp.
kor varierar både mellan de olika konstartema och mellan de enskilda
konstnärerna.
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fram-Till dessa hörarbetstagare.betecknas inteMånga konstnärer som
ochförfattare,egenföretagande upphovsmännen tonsättareför allt de som

bild- och formkonstnärer.
ochexempelvisvidframför alltförekommer teater-anställningarFasta
ochanställningartidsbegränsadedockvanligamusikinstitutioner. Det är

uppdrag.skildaprojektanställningar typersamt av
fast anställ-haftde harsigdansarna,särskildEn utgör som varegrupp
efter 40 årsyrkesverksamhetsig sinkanknappasteller ej,ning ägna

arbetslöshet.tilloftaålder och hänvisas
betydligtarbetslöshetstödet videkonomiska ärför detKostnaderna

åtgärderna. Detarbetsmarknadspolitiskadeförkostnadernaänstörre
journalistikochkulturyrkenarbetssökande inomstödet tillekonomiska

Arbetsmarknadsstyrelsenuppskattadestonochbild, media, avscen
årsbasis.påkronormiljardhalvdrygttill1990-talets mittAMS vid en

motsvarandeunderför konstnärerarbetsmarknadspolitiska insatsernaDe
KulturdepartementetsFrånkronor.miljonertill drygt 200period uppgick

tillkr tio00010 291sammanlagt cent-för år 1997utgiftsområde utgår
centrumbild-förkonstornråden. Gemensamtolikarumbildningar inom

ochopinionsbildareinformatör,samarbetsorgan,funktionenningar är som
också inombedrivsarbetsförmedlande insatserkulturfönnedlare. Vissa

verksamhet.centrumbildningamasförramen
omställ-inriktningtydligarefåskallArbetslöshetsförsäkringen aven

gårantaletambitionRegeringensningsförsäkring. är att sompersoner
rund-s.k.arbetslöshet,ochåtgärderarbetsmarknadspolitiskamellan öppen

falli mångaerbjuderarbetsmarknadgång skall minska. Konstnäremas
anställningar.reguljäraperioderendast kortare av

dir.omställningocharbetslöshetvidUtredningen ersättningom
all-1996:150 Enslutbetänkande SOUsitt1995:92 har nyligen lämnat

haftbl.a. iharUtredarenarbetslöshetsförsäkring.sammanhållenochmän
KASarbetsmarknadsstödkontaktintegreringföreslåuppdrag att aven

desåskall utformasreglernaliksom attarbetslöshetsförsäkringenoch att
Utredningenomställningsförsäkring.karaktärförsäkringensbetonar av

yrkes-fungerararbetslöshetsförsäkringenbl.a.konstaterar att ensom
propositionenöverlämnatnyligenharRegeringenfrilansare.förförsälqing

tillarbetslöshetsförsäkringsammanhållenochallmän1996/972107 En
riksdagen.

frågankulturpolitikpropositioneni attkonstaterarRegeringen omom
anställningsformerfråganmedförbundenförnyelse näraärteaterns om

mellan arbets-konfliktenligt propositionenfinnsinom Detteatern. en
behovanställdasoch deteaterarbetarkårrörligbehovgivamas avav en

propositionenvidare iarbetsförhållanden. attDetrimligatrygghet och sägs
Teatrarnasarbetsmarknadenshosfråga liggerför denna parter.ansvaret
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Riksförbund och Svenska Teaterförbundet har på uppdrag Statensav
kulturråd utfört studie anställningsformema för de statligt stöddaen av
teaterinstitutionemas konstnärliga personal.

Uppdraget

Utredaren skall kartlägga den nuvarande omfattningen konstnäremasav
arbetslöshet och omfattningen det ekonomiska stödet till konstnärernaav
uppdelat på passivt stöd och aktiva åtgärder och hur detta förhåller tillsig
andra yrkesgrupper. Utredaren skall vidare analysera den långvariga
obalansen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft för konstnärer och
vilka orsaker kan finnas till den höga arbetslösheten kultur-inomsom
området. Utredaren skall också redovisa i vilken utsträckning konstnärer
får arbete och då i vilka former och vilkainom yrken efter ha deltagit iatt
arbetsmarknadspolitiska åtgärder frekvensen rundgång mellan arbeteav
och åtgärder. Därvid skall utredaren beakta jämställdhetsaspekten.

Hömstenen deni svenska arbetsmarknadspolitiken arbets- kom-ochär
petenslinjen. innebärDen arbetslös direkt kaninteatt etten person, som
arbete, i första hand skall erbjudas utbildning eller lämpligen en annan
åtgärd i syfte skall reguljärt arbete. Platsförmedling,att ettpersonen
vägledning, yrkesinriktad rehabilitering och olika aktiva åtgärdsprogram är
de insatser kommer i fråga för förverkliga den aktiva arbetsmark-attsom
nadspolitiken. Detta innebär också arbetslös i princip skall kunnaatt en

tillgänglig för hela den övriga arbetsmarknaden det inte går attvara om
finna arbetsuppgifter inom det ursprungliga yrket.

Utredaren skall framgångsrikavisa på arbetsmarknadspolitiska pro-
har lett till konstnärer har fått fastare förankring denpåattgram som en

reguljära arbetsmarknaden helhet. Utredaren skall också kartläggasom
vilka hinder finns deti arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystemet försom
konstnärer och vid behov föreslå ändringar innebärande effektivareen
användning de medel redan dagi utgår till konstnärsgruppen inomav som

för de arbetsmarknadspolitiska stöd- och åtgärdssystemen. Utreda-ramen
skall granska centrumbildningamas arbetsförmedlandeäven verksam-ren

het.
Utredaren skall bakgrund den ökande tillströmningenäven mot av av

arbetssökande till kulturområdet föreslå hur den demottagargrupp som
arbetsmarknadspolitiska insatserna inom kulturområdet riktas till tydligare
kan avgränsas.

Förslag från utredaren skall ha sin utgångspunkt i de övergripande
nationella målen för arbetsmarknadspolitiken och kulturpolitiken.
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Ekonomiska ramar

budgetpropositionenI för förår 1997 deinsatser påstatensanges ramarna
arbetsmarknadspolitiska och kulturpolitiska områdena för perioden 1997-
1999. Förslag dessa skall åtföljas förslaginte inom tillsom ryms ramar av

finansiering utgiftsornrådena.inomannan

Arbetets bedrivande

Utredaren skall den oktober lämna slutlig31 1997 rapport.senast en
Under arbetets omfattning bedömsgång bör utredaren, i den varasom
lämplig, arbetsmarknadens kulturråd,samråda med Statens Konst-parter,

Konstnärliga och litteräranärsnärrmden och Arbetsmarknadsstyrelsen.
andra berörda inom konst-samarbetsnämnd organisationerutövares samt

tillfälle följa utredningsarbetet ocharbetsmarknad skallnäremas attges
lämna synpunkter på detta.

samråda med Utredningenden mån det behövs skall utredarenI om
egenföretagare dir. 1996:80generellt stöd till konstnärliga och litterära

och andra utredningar betydelse för arbetet.av
1994:23 till samtligaUtredaren skall beakta direktiv dir.regeringens

offentliga åtaganden. Utreda-kommittéer och särskilda utredare prövaatt
och särskildaskall följa direktiv till kommittéerockså regeringensren

1992:50,utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.attom
redovisa1994:124jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. attsamt

konsekvenserna brottsförebyggande arbetet dir.för brottsligheten och det
1996:49.

Kulturdepartementet
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Bilaga 2

Nordisk yrkesklassiñcering NYK -

Svensk grundstandard
Arbetsmarknadsstyrelsen 1983

06 Litterärt journalistisktoch arbete m.m.

Personer inom denna yrkesgrupp utför skribentarbete, informerar om
företags och myndigheters produkter och verksamhet planerar ochsamt
redigerar för radio och TV.program

061 Journalister, författare mJI.
Utför journalistiskt och redaktionellt arbete, skriver litterära verk, redi-

råd i litterära frågor.text samtgerar ger

061.10 Journalist
Gör referat, interbjuer, ofta specialiserad inom visst fackom-ärreportage etc;
råde. kan benämnas redaktör eller redaktionssekreterare.t.ex. reporter,

061.20 Redigerare
Bearbetar textmaterial till tidningar, tidskrifter, broschyrer hänsynmed tilletc.
bl.a. språkdräkt, tänkt läsekrets och utgivarens policy. Hit for redaktions-även
chef

061.30 Förlagsredaktör
Ger råd i litterära frågor; läser och bedömer manuskript och utländska böcker
för översättning; granskar språkbehandling i manuskript och översättningar;
redigerar illustrerade verk Kan lektör specialiserad påetc. be-attsom vara
döma manuskript. Hit förs bildredaktör.även

061.40 Reklamredaktör
Utfortnar och reklamtext slagord för reklam i tidningar, tidskrif-samtannons-

broschyrer Kan benämnaster, annonsberedareetc. eller Hit förscopywriter.
katalogredaktör.även

0615 Teknisk redaktör
Utformar i informativt eller säljande syfte till kataloger, broschyrer ochtext
andra trycksaker angående tekniska produkter. Kan benämnas katalogman.
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061.60 Korrekturläsare
språkligaiblandtryckning;föreGranskar och avdrag rättarrättar textsattav

benämnassynpunkt.teknisk-grafisk Kanfrångranskarfelaktigheter textsamt
korrektör.

061.70 Författare
uppförande. Kanoch/eller förpubliceringlitterära verk förSkriver vara spe-

filmförfattaredramatiker. Hit försskald ellerepiker, ävencialiserad t.ex.som
föreslår verkochläserdramaturgmanuskriptförfattareoch andra samt avsom

olika författare.

061.80 Filmredaktör
författare,mellansamordningverk; förinköpta litteräraBearbetar re-svarar

färdig-filmsövervakarfilmproduktionunderskådespelaregissör och samt
ställande.

061061.90 Andra inom
individualyrken inomtill andrahänförasm.fl. kanjournalisterHit förs som

populärfäfat-tekniskordboksförfattare,lexikografyrkesfamilj,denna t.ex.
talböcker.inläsaretaltidningsredaktör ochtare, av

062 Informationsmän
ochverksamhetprodukter,myndighetersochInformerar företagsom

tjänster.

062.10 PR-man
ellertill företagsmålgrupperhos olikainställningSöker skapa positiv ett enen

infonnationsmate-utformaroch tjänster;verksamhet, produkterorganisations
information.rial och muntligger

myndighet062.20 Informationsman
informations-och utformarverksamhet tjänster;myndighetsInformerar om

informationssekreterarebenämnasoch muntlig information. Kanmaterial ger
pressombuds-informationschef ochförseller informationsassistent. Hit även

vid myndighet.man

062.90 inom 062Andra
individualyrken inomtill andrahänföraskanHit förs informationsmän som

denna yrkesfamilj.

TVradio,063 Programtj änstemän
televisionssändningarradio- ochförPlanerar och redigerar program

och inspelningar.
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063.10 Programtjänsteman radio, TV
Planerar innehåll och uppläggning; redigerar medverkarprograms program;
ofta själv i Tjänstgör ibland Kanprogramannonsör.programmen. som vara
producent och med utgångspunkt for inhämtat faktamaterial producera radio-
och TV-program. Hit förs studioman sköteräven förbindelsen mellansom
producent och medverkande i st11dion.

063.90 Andra inom 063
Hit förs programtjänstemän kan hänföras till individualyrke inomannatsom
denna yrkesfamilj, producenter vid enskilda företag producerart.ex. ochsom
säljer för radio och TV eller videokassetter V-producent.ITsamtprogram som

Övriga069 inom 06
Hit förs utför litterärt och joumalistiskt arbetepersoner som men som
kan hänföras till andra yrkesfamilj inom denna yrkesgrupp.er

Översättare069.10
Översätter till frånoch främmande språk. Kan translatortext specia-som vara
liserad på med fackmässigt innehåll. Hit förs tolktext muntligtäven över-som

samtal, föredragsätter o.d.

069.90 Andra inom 06
Hit förs utför litterärt och joumalistiskt arbete kanpersoner som men som
hänföras till andra individualyrken inom denna yrkesgrupps olika yrkesfamil-
jer, teckenspråkstolk dövtolk vidt.ex. opinionsunder-intervjuaresamt t.ex.
sökningar.
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Konstnärligt07 arbete

skapande ochkonstnärligtyrkesgrupp bedriverdennainomPersoner
och lay-outformgivningarbetar medverksamhet,reproducerande samt

talroller,utfördekorationsarbete, regisserarskyltning och samtannat
musik.spelardansuppträdanden påochsång- samtscenm.m.

mJl.071 Bildkonstnärer
verksamhet inomreproducerandeskapande ochkonstnärligtUtöver

tecknartidskrifterböcker,grafik illustrerarmåleri, skulptur, etc., m.m.,
reklamtryck,tillidéskisserreklambilder,affischer och gör samman-

och kom-modeteckningarbild lay-out,ochställer rubriker, görtext
bokomslag.ponerar

Målare-konstnär071.10
målaochstafflimålarekanmålningar och teckningar.Utför konstnärliga vara

direktarbetenmonumentalmålare och utföramuralmålare ellertavlor, mur,
glasmåleri ochvävdfull skala förskisser i tapet,göra t.ex.vägg mo-samtetc.

Hitsammanhang.arkitektoniskadekorera i främstdekorationsmålare ochsaik,
tavelkonservator.förs även

Grafiker071.15
litograñskellerplåt, träsnitttilldemoch överföroriginalteckningarUtför t.ex.

högtryck t.ex.specialiserad trä-Kanavdragsten samt tar varapapper.
torrnålsradering ellerplåt ellerpåetsningkopparstick,snitt, djuptryck t.ex.

fotografe-använderfotografikerförslitografi. Hitplantryck t.ex. även som
s.k.enligtarbetarserigraftill teckningkomplementring samt somsom

silkscreenmetod.

071.20 Skulptör
lera,icke-föreställande form iellerföreställandetredimensionellt medArbetar

skulpturkonservator.material. Hit förseller andrametall, ävengips, trä, sten

071.25 Bokkonstnär
bestämmerväljer stilsoxter,böcker;konstnärlig utformningförslag tillGör av

kompo-utseendetitels och omslagsmarginals proportioner, samtochsatsytas
typsnittoch väljeruppläggningillustrerade böckersplanerarband; t.ex.nerar

teckningsmanér.tillanslutersom resp.

071.30 Layoutman
tidskrifterreklamtryck, tidningar,tillarbetsritningarskisser ochGör m.m.;

redaktionellochfrån såväl reklammässigoch bildrubrik,ställer textsamman
direktorsynpunkt.reproduktionsteknisk Kantypografisk och artsomsom

reklammaterial eller AD-assistentoch utformning taför bildidéer somavsvara
Originalareförsfärdigställa original. Hitochunderlag, skisser ävenfram göra

tryck.original föriordningställerhuvudsakligensom
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071.35 Illustrationstecknare
Komponerar och ritar bokomslag, illustrationer till böcker, tidskrifter och
reklamtryck, tecknar tidningsserier m.m.

071.40 Reklamtecknare
Ritar kundskisser vid illustrering layout for tryckning avseddagörsamtav
originalteckningar. Kan specialiserad trycksakstecknare,t.ex.vara som an-
nonstecknare, precisionstecknare eller afischtecknare. Hit fors tekniskäven
tecknare bl.a. perspektiv- ochgör röntgenteckningar visar konstruk-som som
tion och funktion hos maskiner och andra tekniska produkter.

071.45 Filmtecknare
Framställer tecknad film, vanligen reklam-, instruktions- och skolfilrn; tillver-
kar modeller; ibland konstnärliggör fortext till spelfilm. Kan benämnas ani-
matör.

071.50 Modetecknare
Tecknat modeller för modejoumaler; for tillverkning kundskisser ellergör
katalogteckningar med modeller, ofta eftersäsongens modellkonstruktörsnya
idéer; illustrerar modereportage och modekåserier. Hit förs modeformgivare
073.90.

071.55 Scenograf
Utformar scenmiljö; skissar forslag och modeller till dekor, kostymergör m.m.
Hit förs kostymtecknare.även

Dekormålare071.60
Målar dekorationer for och film benämnasKan jilmmålare ellerteater etc. t.ex.
teatermålare.

071.90 Andra inom 071
Hit fors bildkonstnärer m.fl. kan hänföras till andra individualyrkensom
inom denna yrkesfamilj, ritar tillt.ex. mönsterritare mönster tyger, tapetersom

karikatyrtecknare och färgkonsulent rådtatuerarem.m., samt som ger om
lämpliga fárgsättningar.

072 Dekoratörer, textare
Utför affarsskyltning och textningsarbete.

072.10 Dekoratör
Tillverkar och målar blickfáng fönsterskylmingar ochgörm.m.; exponerar

i varuhus eller affär innedekorationer.görsamtvaror

072.20 Textare
Textar bokstäver och siffror, vanligen i samband med skyltning, dekoration
och reklam.
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072.90 inom 072Andra
individualyrkentill andrakan hänförasdekoratörer ochHit förs textare som

yrkesfamilj.inom denna

m.fl.Formgivare073
konstföremålsynpunkterfunktionellaochkonstnärligaUtformar från

lokaler inte-inredningarförslag till samtoch industriprodukter, gör av
filminspelningarföroch exteriörerriörer m.m.

Keramikkonstnär,glaskonstnär073.10
keramik elleriprodukterframställningdekor vidfärg ochSvarar för form, av

experi-deltar ileder ochprodukter;till olikamodellerglas; ritningar ochgör
tillverkningsmetoder.ochmed glasyrer,mentverksamhet massor

Inredningsarkitekt073.20
offentliga lokaler;ochheminredningförslag tillmöbler ochRitar gör av

filmarkitekt görHit försinredningsdetaljer.väljer ävenkomponerar eller som
och exteriör-till interiör-arbetsritningarutarbetarförslag till scenlösningar,

TV-arkitektfärgfilmklädfárger förmöbel- ochbyggen, bestämmer samtetc.
exteriörbyggen,ochtill interiör-arbetsritningaroch teaterarkitekt görsom

rekvisita.förslag till möbler och annan

Industriformgivare073.30
produkter, hu-utformningestetiskfunktionell ochtekniskförslag tillGör av

material; utformarliknandeplast ochmetall,serietillverkning ivudsakligen för
prydnads-ochhushållsartiklarmaskiner,fordon, redskap,tillexteriörert.ex.

designer.benämnaskonstruktionsarbete. Kanföremål; ibland visstutför

073.40 Textilkonstnär
ochutexperimenterar görfárgskisser;till görKomponerar mönster tyger; upp

utställ-broderiarbetenkonstvävnader,arbetsbeskrivningar till etc.; arrangerar
Hit försvid heminredning.textilier ävenvalråd beträffandeochningar avger

textilkonservator.

073.50 Dessinatör
vävnadsbindningmönsterbildning,färgsammansättning,material ochVäljer

för olikaoch beredningsförfarande tygtyper.

073073.90 Andra inom
individualyrken inom dennatill andrahänföraskanHit förs formgivare som

tecknariblandochkomponerarmodeforrngivareyrkesfamilj, t.ex. mo-som
modelleroriginaltillverkarochritningardeller konstsmed samtgörsamt som

konstföremål metall.till i
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074 Fotografer
Fotograferar med stillbildskameror, filmkameror, TV-kameror och vi-
deokameror. förs reprofotografHit 802.

074.10 Porträttfotograf
utför porträttfotografering; ordnar belysnings- och kameratekniska förhållan-
den; utför ibland mörkrumsarbete.

074.20 Reklamfotograf
Utför industri-, arkitektur- eller modefotografering för t.ex.varu-, annonser,
broschyrer, affischer och kataloger.

074.30 Pressfotograf
Utför nyhets- och reportagefotografering för dags- och veckopress. Hit förs

nyhetsfotograf för andra media.även

074.40 Filmfotograf
Utför huvudsakligen ñlrnfotografering; bestämmer samarbeteA-fotograf isom
med regissör films bildmässiga karaktär. stillbilderB-fotografKan tasom

kortfilmer och dokumen-i övrigt assistera A-fotograf. Kan arbetasamt som
tärfotograf eller triclgilmfotografanimationsoperatör.

074.50 Institutionsfotograf
Utför fotografering vid sjukhusfoto-myndighet eller institution. Kan t.ex.som
graf fotografera operationer, obduktioner och liknande eller museijfotografsom
fotografera inom eller fotografera kulturhistoriskt arbets-intressantamuseum

föremål och byggnader.moment,

074.60 Industrifotograf
Utför teknisk fotografering vid industriföretag samband med konstruktions-i
arbete, arbetsstudier och liknande; kan framställa bilder reklarnsyfte.iäven

074.70 TV-fotograf
Sköter televisionskamera samband med inspelning direktsändning.i eller Hit
förs videofotografäven

074.90 Andra inom 074
Hit förs fotografer kan hänföras till andra individualyrken inom dennasom
yrkesfamilj, mikroflmare specialiserad fotografering arkiv-t.ex. t.ex.av
material, flygfotograf frånfotograferar flygplan för framställning kar-som av

o.d. eller bilder för kommersiellt ändamål fotograf uppdragtor samt tarsom
bilder illustrationför böcker ändamåloch broschyrer för andra änt.ex.av re-
klam.

7 17-1602
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075 Scenkonstnärer m.fl.
Utför talroller sång- och dansroller vid filminspel-påsamt m.m. scen,
ningar och andra framträdanden.

Skådespelare075.10
Utför talroller vid teaterföreställningar eller inspelningar. Hit förs ävent.ex.
recitatör läser diktverk.som upp

075.20 Mimartist
rörelser.Utför mimroller uttrycka med minspel och Hit forssigattgenom

mimograf mimföreställningar.även sättersom upp

075.30 Dockspelare
lånaSpelar dockteater handdockor och marionettermanövrera samtattgenom

dem sin tillverkar dockor.röst;

Sångare075.40 seriös repertoar
kyrkosång.konsert- och HitSjunger utförpartier operetter etc. samtur operor,

förs korist.även

Populärsångare075.50
vokalist i orkester.Sjunger visor, schlager, jazz, Kanetc.pop vara

075.60 Dansare
balettkårvidUtför danspartier vid scenframträdanden Kan vara pre-m.m.

baletter ochmiärdansör, -dansös. Hit förs balettmästare sätteräven som upp
baletter.leder balettkår koreograf komponerarsamt som

075.70 Varietéartist
Iindansare,akrobat,Uppträder på varieté eller cirkus cirkusartist t.ex.som

jonglör, clown eller illusionist.imitatör,

075.90 Andra 075inom
individualyrkenkan hänföras till andraHit förs scenkonstnärer m.fl. som

denna skådespelare i farligainom yrkesfarnilj, ersättert.ex. stuntman som
sekvenser statist.samt

076 Musiker
och musikaliska verk, medverkar OrkestrarKomponerar iarrangerar

eller uppträder solister, utför orgelmusik leder församlings-samtsom
sång.

076.10 Kompositör
Skapar och skriver ned musikaliska verk och melodier. hit förs även arrangör

harmoniserar och melodier. Skriver filmkompositör bak-som arrangerar som
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grunds- och illustrationsmusik till film, detaljerad musiklista ochgör upp an-
musikens längd till bildsvit.passar

076.15 Dirigent
Leder orkester och/eller kör; ofta Kallas kapellmästare.är även repetitör. även

kormästare inövande ochKan vid lyrisk for körpartiersteatersom svara vara
sångsolister.repetitör för förs musikproducent.Hit även

076.20 Kyrkomusiker
Spelar orgel och leder församlingssång vid gudstjänst; och leder kyrko-övar
kör; undervisar ungdom psalmsång och musik. distrikti Kan iorganist ettvara
eller domkyrkoorganist råd frågor rörande kyrkomusikerverksamhetisom ge

skolkantor.inom stift. Hit förs kyrkokantor ochäven

076.30 Musiker tangentinstrument
Spelar piano, elorgel, cembalo eller liknande tangentinstrument.

076.35 Musiker bälginstrument
Spelar eller liknande bälginstrument.dragspel, bandoneon, concertina

stråkinstrument076.40 Musiker
stråkinstnunent.Spelar violin, altviolin, violincell cello, kontrabas eller annat

Hit förs konsertmästare.även

076.45 Musiker knäppinstrument
Spelar eller lcnäppinstrument.harpa, gitarr, banjo, mandolin, cittra annat

träblåsinstrument076.50 Musiker
Spelar eller träblåsinstrument.flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon annat

bleckblåsinstrument076.55 Musiker
eller bleck-Spelar komett, valthorn, althom, basun, bastuba annattrumpet,

blåsinstrument.

076.60 Musiker slagverksinstrument
klockspelSpelar såsom cymbal, xylofon, marimba,tonföränderliga instrument

och såsom rumbainstrumentpukor eller bashöjdsfasta instrument trummor,
o.d.

076.90 Andra inom 076
andraHit förs musikaliskt arbete kan hänföras tillmedpersoner men som

notskri-individualyrken yrkesfamilj, elektkronmusikerinom denna t.ex. samt
eller till notblad föröverför i kompositörs partiturstämmor arrangörsvare som

enskilda instrument.
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077 Regissörer, inspicienter m.fl.
föreställningar tekniskaRegisserar olika slag för vissasamt svararav

och organisatoriska uppgifter samband med teaterföreställningar ochi
inspelningar förs belysningstekniker 769 eller inspel-Hitm.m.
ningstekniker mil. 766.

077.10 Regissör
Sätter konstnärliga lösningar och väljerteaterföreställningar göretc.;upp
medverkande; filmregissör,leder repetitioner och inspelningar. Kan t.ex.vara

eller Hit förs dramaturg 061. 70.T V-regissör.teaterregissör

077.20 Teaterproducent
Planerar innehåll kontaktar medverkande och för-och uppläggning,programs
bereder harföreställning. förs jilmproducentuppsättning Hit även mot-somav

filmproduktionsledare.svarande uppgifter samband med ñlrninspelningi samt
Hit förs V-producentT 063 6.10.

077.30 Inspicient
samband medSvarar för tekniska och organisatoriska uppgifter ivissa teater-

föreställning filminspicient,eller inspelning. Kan teaterinspicientt.ex.vara
eller V-inspicient. förs scenförman.T Hit även

077.40 Scripta
föremålsSer till medverkandes olika placeringklädsel, maskeringatt etc. samt

riktig vid kallar medverkande till repetitionerinspelningar för film och TV;är
produktions-och skriver benämnasrepetitionstider Kanrapporter m.m.om

eller produktionssekreterare.assistent

077.50 Attributör
teaterföreställning ellerSvarar för rekvisita, möbler används vidm.m. som

inspelning.

077.60 Sufflör
bistår skådespelareFöljer rolltext föreställningarunder repetitioner och samt

vid osäkerhet i replikföring.

077.70 Filmklippare
Klipper dialogmaterial; anvis-ñlmscener; redigerar bild- ochsamman ger
ningar till laboratoriets ledning.

077.90 Andra inom 077
till andra indi-Hit förs regissörer mfl. kan hänförasoch inspicienter som

vidualyrken scentekniker ochdenna yrkesfamilj, specialiseradeinom t.ex.
kata-turnétekniker, påklädare ljudejfektarkivarie samlar,vid teater samt som

logiserar och arkiverar ljudeffekter.
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Övriga079 inom 07
förs kan hän-Hit utför konstnärligt arbete sompersoner som men

föras till andra yrkesfamiljer denna yrkesgrupp.inom

079.10 Maskör
maskerstilriktigaSminkar och kammar skådespelare; utformar ochporträtt-

med-håruppsättningar. föreoch förs sminkör sminkarHit även som personer
verkan i TV-program.t.ex.

079.20 Rekvisitör
teaterföre-Anskaffar behövs förinredningsdetaljer och utrustningannan som

förestår attributförråd.ställning eller inspelning samt

079.30 Kostymmästare
filmbolag; handhar in-Förestår kostymförråd elleroch ateljé vid t.ex. teater

inspelningarellerköp, samband med föreställningarkläder itransport av m.m.
kostymarbetare vid och TV.Hit förs samtligaort. teaterannan

079.40 Discjockey
programin-tekniker vid diskotek;Ar producent, programvärd och annonserar

slag, förstärkare och teknisk utrustning.sköter mikrofoner, annan

079.90 Andra inom 07
tillhänföraskanförs konstnärligt arbeteHit utför men sompersoner som

yrkesfarniljer,olikaandra denna yrkesgrupps attri-individualyrken inom t.ex.
butmakare konsthantverkare bildkonstnärer.vid ärteater samt som
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Bilaga 3

statistik arbetslöshetenAMS över m.m.

bland konstnärer

Kvarstående årkultur- och mediayrken 1994inom

"Kulturkontor"
år årårår 35-44 45-Kvinnor Totalt -24 25-34Män

32 8806170 24Författare 87 59 146 3
827 681Bildkonstn 98 668m.fl. 071 081 194 2 2741 1
258 205223Formgivare m.fl. 073 136 575 711 25
187 76252Fotografer m.fl. 074 402 193 596 81
458 251676Scenkonstn m.fl. 075 952 609 225657 1
454 234Musiker 119 721m.fl. 076 245 283 1 5281
124 81Regissör m.fl. 077 186 234 420 44 171

Övriga 26 1362inom 079 118 1807 27 91
627796 2 365 1Summa 613 23 821 3 581 7 402

"Övriga kontor"
år årår 35-44 45-Totalt 25-34Kvinnor -24Män

1811Författare 1906170 37 16 53 5
609 563793Bildkonstn m.fl. 071 677 711l 255 1 421 2

268283 282m.fl. 174Formgivare 073 241 766 1 007
145230607 458Fotografer m.fl. 074 938 503 1 441
83134Scenkonstn 289m.fl. 075 467 776 270309

163336Musiker 374 612m.fl. 076 294 191 1 4851
62228 121m.fl. 077 623 212Regissör 331 292

Övriga 48 3795inom 079 182 279 9907 96
772 1 3391Summa 838 8 340 2 452 2 7774 502 3
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Kvarstående kultur- mediayrkeninom 19950

"Kulturkontor"
Män Kvinnor Totalt år å år-24 25-34 35-44 45-

Författare 06170 68 46 114 6 28 27 53
Bildkonstn m.fl. 071 1731 1 409 2 582 143 805 885 748
Formgivare m.fl. 073 159 655 814 37 263 278 236
Fotografer m.fl. 074 461 258 719 123 94304 197
Scenkonstn m.fl. 075 773 148 9211 1 303 819 500 299
Musiker m.t1. 076 1 421 324 1 746 150 806 523 267
Regissör m.fl. 077 252 302 553 71 221 162 99
Övriga inom 07 079 35 116 151 29 70 38 15
Summa 4 341 4 258 8 599 862 3 316 2 609 8121

"Övriga kontor"
Totalt år år å årMän Kvinnor -24 25-34 35-44 45-

Författare 06170 51 28 79 6 22 22 29
Bildkonstn m.fl. 071 1 447 1 546 2 993 726 864 691 712
Formgivare m.fl. 073 252 825 1 076 162 290 302 323
Fotografer m.fl. 074 0091 534 1 543 564 500 283 196
Scenkonstn m.fl. 075 359 520 879 283 319 158 118
Musiker m.f1. 076 1 425 242 668 2231 394 664 387
Regissör m.fl. 077 354 298 652 190 238 136 89
Övriga inom 07 079 101 201 303 103 99 60 40
Summa 998 1954 4 9 193 2 429 2 994 2 039 1 730
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Kvarstående kultur-inom mediayrken 19960

"Kulturkontor"
Män Kvinnor Totalt -24 å25-34 år år35-44 45-

Författare 06170 74 45 120 4 39 30 46
Bildkonstn m.fl. 071 1 145 1 445 2 590 188 807 883 712
Formgivare m.f1. 073 168 633 801 38 278 260 225
Fotografer m.fl. 074 506 290 796 145 326 218 107
Scenkonstn m.f1. 075 831 1 295 2 125 330 904 553 338
Musiker m.fl. 076 1 481 351 1 832 147 841 565 279
Regissör m.fl. 077 307 361 668 84 282 186 115
Övriga inom 07 079 44 141 185 35 82 51 17
Summa 4 557 4 560 9 117 970 3 561 2 747 1 839

"Övriga kontor"
Män Kvinnor Totalt år å-24 25-34 år år35-44 45-

Författare 06170 58 32 90 7 23 22 37
Bildkonstn m.f1. 071 1 639 l 818 3 457 765 1 029 807 856
Formgivare m.fl. 073 262 882 1 144 146 296 331 371
Fotografer m.f1. 074 1 045 547 1 591 536 516 298 241
Scenkonstn m.fl. 075 403 574 977 311 343 187 136
Musiker m.t1. 076 1 474 252 1 726 377 638 412 298
Regissör m.fl. 077 358 305 662 172 249 142 99
Övriga inom 07 079 112 228 340 106 122 59 53
Summa 3505 4 637 9 987 2 421 3 216 2 259 2 092
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arbete 1994tillåtgärder lämnatarbetslösa,Kvarstående totalt, i samt

ArbetslösaSamtliga
TotaltKvinnorTotalt MänKvinnorMän

662541200125 7506170Författare
1 447793654809600 2208 1061 exkl 061 1Journalist m.

22096123404185219m.fl 063lfrogramtjm.
754406348491842 1649069inom 06Ovriga
646383 21 263 14 9512 615336m.fl. 071 2Bildkonstn
85864721171811 341073 377m.fl.Formgivare
08413557292 037696340m.fl. 074 1Fotografer
3441801543385419 2967 1075Scenkonstn m.fl.
186168 l1 0183 0134742 539m.fl. 076Musiker
611300312042526 1077 517m.fl.Regissör
22215468397274123079Ovriga inom 07

924561 427Övriga 362 182245886 315437 550448 766
438 362689674 187760 250906447 595459 165Samtliga

Till arbeteåtgärdI
TotaltKvinnorTotalt MänKvinnorMän

7342391406170Författare
20111586551314237exkl 061Journalist f1061m.

2511141014556mfl 063lfrogramtjm.
623924286150136069Ovriga inom 06

20611789976501476m.fl. 071Bildkonstn
72561633525976073m.fl.Formgivare

1113972508194314m.fl. 074Fotografer
1759976461273189075m.fl.Scenkonstn
2003816249365428076Musiker m.fl.

784236236120116m.fl. 077Regissör
26187815427079inom 07Ovriga

58 188623565 27Övriga 30193 51884 522996108NYK
59 348199150 2831197 57086 505065111Samtliga

med stödDärav
TotaltKvinnorMän

00006170Författare
00exkl 061 0Journalist t1.06lm.
000mil 063lffrogramtjm.
00069 0Ovriga inom 06
000m.fl. 071Bildkonstn
000m.fl. 073Formgivare
00074 0Fotografer m.fl.
000m.fl. 075Scenkonstn
000Musiker m.fl. 076

A O00m.fl. 077Regissör
00079 0inom 07Ovriga

Övriga 342138204NYK
343138204Samtliga



SOU 1997:183 Bilaga 3 203

Kvarstående totalt, arbetslösa, åtgärderi lämnat till arbete 1995samt

Samtliga Arbetslösa

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Författare 06170 118 74 193 55 35 90
Bildkonstn m.fl. 071 2 620 2 955 5 575 1 445 1 624 3 069
Formgivare m.fl. 073 410 1 480 1 890 222 772 994
Fotografer m.fl. 074 1 470 792 2 262 792 429 1 221
Scenkonstn m.fl. 075 1 132 1 669 2 800 670 982 1 652
Musiker m.fl. 076 2 846 567 3 413 1 149 213 1 362
Regissör m.fl. 077 606 600 1 205 370 356 726
Ovriga inom 07 079 136 317 453 82 178 260

17 791 9 374
Övriga NYK 458 692 479 592 938 283 232 071 191 990 424 061
Samtliga 468 030 488 044 973 866 236 855 196 580 442 809

åtgärdI Till arbete

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Författare 06170 21 11 31 4 3 7
:Bildkonstn m.fl. 071 478 499 977 107 129 236
Formgivare m.fl. 073 69 237 306 16 59 76
Fotografer m.fl. 074 302 178 480 69 42 111
Scenkonstn m.fl. 075 188 274 462 79 101 180
Musiker m.fl. 076 447 66 513 179 47 226
Regissör m.fl. 077 104 105 209 37 45 82
Ovriga inom 07 079 25 62 86 7 20 27

3 065 945
Övriga NYK 87 302 75 399 162 700 30 572 28 267 58 839
Samtliga 88 935 76 830 168 830 31 070 28 713 60 728

Därav med stöd

Män Kvinnor Totalt
Författare 06170 0 0 1
Bildkonstn m.fl. 071 15 12 27
Formgivare m.fl. 073 2 5 7
Fotografer m.fl. 074 9 3 12
Scenkonstn m.fl. 075 6 8 14
Musiker m.fl. 076 14 4 18
Regissör m.fl. 077 4 5 8
Ovriga inom 07 079 1 l 2

89
Övriga NYK 4 309 2 137 6 447
Samtliga 4 361 2 175 6 624
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årtill arbete 1996Kvarstående åtgärder lämnattotalt, arbetslösa, i samt

ArbetslösaSamtliga
TotaltKvinnorTotaltKvinnor MänMän

10768 39209Författare 06170 132 77
3 150470 1 680Bildkonstn m.fl. 071 263 6 047 12 785 3

958737944 221Formgivare m.fl. 073 430 1 514 1
433 237805 12 388Fotografer m.fl. 074 551 8371

8391 106 1734Scenkonstn m.fl. 075 869 3 1021 233 1
1 425210 2153 558 1Musiker m.fl. 076 2 955 603

380 760380666 330Regissör m.fl. 077 664 1
28419885369 525Ovriga inom 07 079 156

9 75910419
Övriga 945181 043 394213 902623 942 380447 757 494NYK

185 829 414 464218 875980 588664 503 820Samtliga 457

Till arbeteåtgärdI
TotaltKvinnorTotalt MänKvinnorMän

4 8440Författare 06170 28 12
156 277370 121Bildkonstn 669 702 1m.fl. 071

826517418Formgivare m.fl. 073 101 317
12476 48641221Fotografer m.fl. 074 420

110 19484520Scenkonstn 206 314m.fl. 075
21848614 17067Musiker m.fl. 076 547

53 9543295m.fl. 138Regissör 077 157
25 34812287Ovriga inom 079 3507

03110204
Övriga 59 521327 31 194023 28112 462 248NYK 135 561

701 61 58328 851 31256 064320Samtliga 137 723 114

med stödDärav
TotaltKvinnorMän

0 lFörfattare 06170 1
19Bildkonstn 071 9m.fl. 10

m.fl. 073 1 3 5Formgivare
2 7Fotografer m.fl. 074 5

12Scenkonstn m.fl. 075 6 6
1 8Musiker m.fl. 076 7

6m.fl. 077 3 3Regissör
Övriga 2inom 07 079 1 1

59
Övriga 3 208203 1 005NYK 2

326Samtliga 237 1 031 32
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Nyinskrivna kultur- mediayrkeninom 19940

"Kulturkontor"
Män Kvinnor Totalt år-24 år å25-34 5-44 år45-

Författare 06170 3 3 6 0 2 2 2
Bildkonstn m.fl. 071 40 52 92 10 39 26 18
Formgivare m.fl. 073 6 21 27 2 10 9 6
Fotografer m.fl. 074 24 15 39 7 18 9 4
Scenkonstn m.fl. 075 58 80 137 23 62 35 18
Musiker m.fl. 076 70 21 91 12 46 23 10
Regissör m.fl. 077 17 24 41 5 18 12 7
Övriga inom 07 079 2 6 8 l 4 1 1
Summa 219 221 441 60 199 116 65

"Övriga kontor"
Män Kvinnor Totalt år å år-24 25-34 5-44 45-

Författare 06170 3 2 4 1 2 1 1
Bildkonstn m.fl. 071 92 110 202 77 64 34 27
Formgivare m.fl. 073 17 51 68 18 23 15 12
Fotografer m.11. 074 65 43 108 56 33 13 6
Scenkonstn m.fl. 075 23 33 56 26 20 6 4
Musiker m.fl. 076 82 20 102 42 1637 7
Regissör m.fl. 077 28 31 59 24 23 8 5
Övriga inom 07907 8 15 23 11 8 3 1
Summa 317 305 621 253 209 95 64
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mediayrkenNyinskrivna kultur- 1995inom 0

"Kulturkontor"
år årår 35-44 45-Totalt -24 25-34KvinnorMän

2 22Författare 3 6 106170 3
202699 11 41Bildkonstn m.f1. 071 40 58

8 51329 2Formgivare m.f1. 073 6 23
10 58 19Fotografer m.f1. 074 16 4226

1960 34137 24Scenkonstn m.f1. 075 58 79
82288 14 44Musiker m.f1. 076 67 21

21 15 748 5Regissör m.f1. 077 22 27
Övriga 3 15ll 2inom 07 079 2 9

6811967 206235 459Summa 224

"Övriga kontor"
år årår år 45-Totalt 25-34 35-44-24KvinnorMän

12 1Författare 5 106170 3 2
30 2464Bildkonstn m.f1. 071 191 7389 102

22 15 1165 18Formgivare m.f1. 073 14 51
731 13104 52Fotografer m.f1. 074 61 43

8 530 21Scenkonstn m.f1. 075 26 38 64
16 940Musiker m.f1. 076 23 100 3577

422 822Regissör m.f1. 077 27 28 55
Övriga 29 324 10inom 07 079 8 16

94 63606 241 209Summa 304 302
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Nyinskrivna kultur- mediayrken 1996nom 0

"Kulturkontor"
årKvinnor Totalt år år årMän -24 25-34 35-44 45-

Författare 06170 3 3 6 11 3 1
Bildkonstn m.fl. 071 64 1951 115 23 48 25
Formgivare m.fl. 073 27 34 87 4 17 5
Fotografer m.fl. 074 31 19 49 12 22 9 5
Scenkonstn m.fl. 075 2852 73 125 57 25 15
Musiker m.fl. 076 61 20 81 40 19 815
Regissör m.fl. 077 21 30 51 10 22 13 7
Övriga inom 07 079 3 8 12 2 6 3 1
Summa 229 244 472 93 216 103 60

"Övriga kontor"
år år år årKvinnor Totalt 25-34 35-44 45-Män -24

Författare 06170 2 3 2 1 14 1
Bildkonstn m.fl. 071 36105 118 223 90 73 25
Formgivare m.fl. 073 1318 51 69 21 25 11
Fotografer m.fl. 074 12 871 52 123 70 33
Scenkonstn m.fl. 075 34 47 81 42 25 11 4
Musiker m.fl. 076 85 21 106 44 37 15 10
Regissör m.fl. 077 27 29 56 24 22 7 4
Övriga inom 07 079 8 10 2 217 25 11
Summa 349 338 687 304 225 96 63
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åtgärderI kultur mediaområdet årinom 19960

Samt-
06170 071 073 074 075 076 077 079 liga

Rekryteringsstöd 2 43 6 22 24 25 13 2 135män
1 35 12 9 29 1137 14 5kvinnor

Starta 3 60 21 53 9 37 19915 1eget män
59 491 17 13 1 7 5 152kvinnor

Beredskaps- 6 60 1624 18 24 29 19 1män
arbete 3 47 25 8 8 6 14432 15kvinnor
Arbetslivs- 10 197 31 80 236 42 10 720115män
utveckling 5834 215 101 52 120 18 44 28kvinnor
Utbildnings- 6 0 4 2 5 1 0 17män
vikariat 12 3 3 3 l 23l 1kvinnor
Arbetsplatsintro- 2 96 11 55 25 72 23 5 290män
duktion 1 103 34 34 33 8 25 13 252kvinnor
Offentligt till- 1 0 0 1män
fálligt arbete 0 0kvinnor
Datortek 1 25 2 14 7 29 3 3 84män

2 9 16 12 2 4 5 691kvinnor
Kommunala 8 3 9 11 30 3 1 8 23 5män
ungd.avt. 0 33 ll 44 26 5 7 4 131kvinnor
Ami-åtgärd 0 6 7 2 3 1 0 19lmän

2 80 8 2 2 2 0 1 1kvinnor
A-utbildning 2 110 13 54 21 63 18 6 285män

3062 140 57 27 41 14 11 15kvinnor
Lönebidrag 9 22 17 3 1451 30 8 5 5män

6627 13 9 3 2 7 5kvinnor
OSA 2 2 3 1 1 135män
off. skyddat arb. 0 00kvinnor

29540 1370 418 641 520 614 122 4020

06170 Författare-
071 Bildkonstnärer m.f1.-
073 Formgivare mfl.-
074 Fotografer mfl.-
075 Scenkonstärer mi-
076 Musiker mfl.-
077 Regissör m.f1.- Övriga079 inom 07-
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etablerade konstnärerblandArbetslösheten

statistiskutredningen gjortharStatistiska centralbyrån SCB en
Konstnärsnärrmdenförsökt medelkonstnärerkörning 00013 somav

visarArbetsmarknadsstyrelsen databaser. DenFörfattarfondenoch mot
arbets-inskrivning videtablerade konstnärerdessa väl22 % äratt av

förmedlingen.

Konstnärliga yrkesgrupper, inkomstår 1995

Yrkesgrupp
Bild Musik Scen Ord Summa

formo.

Antal maka storurvalet 165 80 9877 420
Antal maka storurvalet, uppräknat 4903 2363 2389 2640 12294

Antal maka AMS 72 33 43 34 182
Antal maka AMS, uppräknat 2069 882 1373 942 5266

Andel arbetssökande maka AMS 42% 3 7% 57% 36% 43%i

Inskrivna periodAF 893 183 634 484 2194en
Antal dagar AF, medelvärde 195 110 189 171 181

KAS period 621 96 237 78 1032en
Antal dagar KAS, medelvärde 266210 223 220 219

A-kassa period 666 623 892 542 2723en
Antal dagar A-kassa, medelvärde 326 355 343 323 338

V
Arbetsmarknadsutbildning period 106 73 32 0 21 1en
Antal dagar i utbildning, medelvärde 5 1 22 47 0 41

Övriga inskrivna periodl 237 12 121 30 400en
dagar,Antal medelvärde 246 79 8547 107 1

Totalt antal inskrivna 966 524 2647AF 334 823
Totalt antal KAS 621 96 237 78 1032
Totalt antal A-kassa 938 741 995 562 3236
Totalt antal arbetsmarknadsutbildning 106 73 32 0 21 1
Totalt antal övriga inskrivna 908388 73 382 65

l ALU, datortek, lönebidrag m.m.
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ochorganisationerFörteckning över

samrått medutredningenpersoner

AMS
KulturarbetsdelegationAMS

ÖrebroMalmö, Stockholm, Umeå,Kultur Media, Göteborg,AMS

KulturrådStatens

Ku 96:04Konstnärsstödsutredningen

SamarbetsnämndKonstnärliga och YrkesutövaresLitterära
IndustrifonngivareKonsthantverkare ochSverigesFöreningen

RiksorganisationKonstnärernas
Svenska Fotografernas Förbund

oumalistförbundetSvenska J
Musikerförbundet
Teaterförbundet
Författarförbundet

KonstnärsförbundetSvenska
yrkesbyteArbetsgruppen för dansares

Produktion ServiceDans
Kulturkansliet INUTI

Danscentrum
Fotograñcentrum

-Öst-Nord, -Syd,Författarcentrum-Riks,
Illustratörscentrum
Konsthantverkscentrum

-Öst-Nord, -Syd,Konstnärcentrum-Mitt, -Väst,
Musikcentrum
Musikcentrum-Väst
Teatercentrum
Översättarcentrum

Edström, f.d. teaterdirektörLars
Kolk, förbundsdirektörJaan

John jazzmusikerHögman,
Björn Lundén, konsult

f.d. statssekreterareGunnar Svensson,





1997utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

miljöbalken.till M.Följdlagstiñning32.for U.gymnasieskolanDen steg steg.nya -. OECD:sstudieEnlära33.Att gränser.Fi. överdelInkomstskattelag, I-lll. av. samarbete.Fi.förvaltningspolitiskaFastighetsdataregister.Ju.. Övervakning miljön. M.34.miljöinfonnation.M.Förbättrad av. nañkpolitiken bilagor.K.kurs i35.Nystödfor +effektivarelönebidrag.EttAktivt. Fi.penningtvätt.Bekämpande36.arbetshandikappade.A. av
Göteborg.U.forskningsinstitutiteknisktfordonsfrågor. 37.Ettoch K.i trafik-rollLänsstyrelsemas. marknad.Myndighetellerförändring 38.årbackspegeln.FemtioiByråkratin av. Fi.verksamhetsformer.olikaStatsförvaltningensförvaltningsområden.Fi.sex Informationsteknik.Ju.OffentlighetIntegritethälsa. 39.psykiska S.ungdomarsochbarnsRösterom. ocharbete.ln.40.Ungaochverksam-Förändringförvaltning.Flexibel. trossamfundenoch41. Statenstatsförvaltningenshetsanpassningav

regleringRättsligstruktur.Fi.
Grundlagvalutapolitiken.Fi.för10 Ansvaret -. trossamfundLagFi.sysselsättning.miljö ochSkatter,ll om-. kyrkan.Svenska Ku.LagochZOOO-skiñet.ReferatIT-probleminfor12. om- trossamfundenoch42. Statenanordnadfrån hearingslutsatser aven

Begravningsverksamheten.Ku.december.IT-kommissionenden18
trossamfundenoch43. Statenl/97. K.IT-kommissionensrapport

egendomenkyrkligavärdefullakulturhistorisktDenSverige.hela N.Regionpolitikför13.
arkiven.kyrkliga Ku.ochdetjänst.i kulturens Ku.lT14.

trossamfundenoch44. StatenframväxtResultatstymingenssamspelet.svåra15.Det
personal.Ku.kyrkansSvenskaFi.problematik.och

trossamfundenochStaten45.industriforskningsinstituten.N.utveckla16.Att
finansiering.Ku.ochStöd,skattersysselsättning.tjänsterochSkatter,17.

trossamfundenoch46. StatenFi.Bilagor.+
avgiftsbetalning.Ku.medverkanvidStatliggranskning.Granskningav. trossamfundenochFi. 47. StatenDanmark.SverigeochistatligarevisionenDen

kyrkliga egendomen.Ku.Denkonsumentpriser.In.informationBättre19. om
Arbetsgivarpolitiki48, staten.1993-1996.N.Konkurrenslagen20.

Fi.ochresultat.kompetensoch FörbarnläroplanförFörslagtilllärande.i2l. Växa
medier.Ju.Grundlagsskyddför49.år. nya6-16 U.unga

för EU:sutvecklingsvägarAlternativa50.kapital.Ju.Aktiebolagets22.
jordbrukspolitik.Jo.Teknik,seminariumdemokr@ti.EttDigital23. gemensammaom

iBrister51.november1996den8delaktighetdemokratioch omsorg
äldre.bemötandefrågaFolkomröstningsutredningen,IT-anordnat avomenav - och inlevelsekunskapmedOmsorg52.Kommunikationsforsknings-ochkommissionen
äldre.bemötandefråga2/97 K.IT-kommissionensberedningen. avrapport omen-, Fi.reklamskattenAvskaffa53.räckerinte.verkligheten PengarVälfärd i24. - ochmakten.Ministem54.EU-fat.Jo.25. Svenskmat- Fi.praktikeniministerstyrefungerarHurlivsmedels-globalajordbrukspolitik ochden26. EU:s

Sammanfattningamatrossamfunden.ochStaten55. avförsörjningen.Jo.
Ku.utredningarna.statligaförslagenfråndeFi.Värdepapper.Reavinst.Kontroll27

beslutsfattare.ochrådgivareFolketroll och 56.Statstjänstemannenstjänst.demokratins28. I som
ochBilaga l 2. Ju.Fi. +offentligavårt etos.

tjänst.medborgarnas57. IBampomografifrågan.29.
Fi.förförvaltningspolitiksamladEn staten.Innehavskriminalisering Ju.m.m.

Personaluthyrning.A.for 58.betydelseEuropeiseringensoch30.Europa staten.
forvaltningsform.Ku.VoksenåsensSvenskhemmet59.Fi.statsförvalming.svensk

Television.Ku.SverigesinomBetal-TV60.framtiden.Kristallkulan31. röstertretton om-
3/97.K.IT-kommissionensrapport
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6 Att blandbetongochväxa kojor. 89.Handelnmedskrotochbegagnade N.varor.. Ett delbetänkande Ändradbarnsochungdomars 90. organisationfor detstatligaplan-,om bygg-
uppväxtvillkor i storstädemas områdenfrån ochbostadsväsendet.utsatta ln.
Storstadskommittén. 9 Jaktensvillkor utredning vissaen om-.62.Rosor betong. Jo.av
En antologitill delbetänkandetAtt bland Ägande92. Medieföretagväxa i Sverige och-betongochkojor frånStorstadskommittén. strukturförändringari radioochTV. Ku.press,

63. Sverigeinför epokskiftet. 93. Hantering fel i utjämningssystemetforav
IT-kommissionens 5/97.K. kommunerrapport ochlandsting.In.

64. Samhall.En arbetsmarknadspolitiskåtgärd 94. Konkurrensneutralttransportbidrag.N.
Bilagedel.A+ 95. Forumför världskultur

65.Polisensregister.Ju. rikarekulturliv. Ku.rapport etten om-66. Statsskuldspolitiken.Fi. 96. Lokalförsörjningoch fastighetsägande.
Återkallelse uppehållstillstånd.UD. En utvärdering fastighetsorganisation.av statensav.68.Grannlands-TVi kabelnät.Ku. Fi.

69. Besparingari ochsmått.U.stort 97. Skydd skogsmark.Behovochkostnader.M.av
Totalförsvaret70. och frivilligorganisationema 98. Skydd skogsmark.Behovochkostnader.av

uppdrag,stödochersättning.Fö. Bilagor. M.-
7 Politik for 99.En vattenadministration.unga. Vatten livet. M.ärny. 2 bilagor. In.+ st 100.Nya samverkansfonnerinom denSjöhistoriska
72. lagEn socialförsäkringar. museiverksamheten.om Ku.
73 Inför svenskpolicy säkerelektronisk 101.Behandlingen personuppgifterom av om. kommunikation.Referatfrån seminarium totalforsvarspliktiga.ett Fö.

anordnat IT-kommissionen,Närings-och 102.Mat Miljö. Svenskav strategiför EUzs
handelsdepartementetochSEISden december11 jordbruk i framtiden.Jo.
1996.IT-kommissionens 6/97.K. 103.Rapportrapport medförslag sändningsorter.Ku.om

74. jordbrukspolitik,EU:s miljön ochregional 104.Polis i fredenstjänst.UD.
utveckling.Jo. 105.Agenda21 i Sverige.

75.Bosättningsbegreppet.Skatterättsligaregler för FemårefterRio resultat framtid.och M.Hfysiska Fi. 106. fondEn för konsmärer.personer. Ku.unga
76. Invandrarei vårdoch 107.Den gymnasieskolanomsorg nya

fråga bemötande äldre. problemochen möjligheter.om av U.- -Uppföljning77. inkomstskattelagen.Fi. 108.Att lämnaskolanmedrakav Om tillrättenrygg-78.Medelsförvaltningi kommuneroch landsting.ln. skriftspråketoch förskolansochskolansom
79.Försäkringsmäklare.En lagöversyn möjligheter förebyggaoch läs-ochav att möta

Försäkringsmäklarutredningen.Fi. skrivsvårigheter.U.
Reformerad80. stabsorganisation.Fi. 109.Myndighetsansvaretför farligttransportavAllmännyttiga81 bostadsföretag. gods.Fö.. Bilaga.In.+ 110.Säkrareobligationer Fi.
Lika82. möjligheter.In. lll. Branschsaneringochandrametodermot-83.Ommaktochkön-i spåren offentliga ekobrott.Ju.av
organisationersomvandling.A. 112.En samordnadmilitär skolorganisation.

84. hållbarEn kemikaliepolitik.M. ll3. halvaMot makten elvahistoriskaessäerom-85.Förmånefter inkomst Samordnatinkomst kvinnorsstrategieroch motstånd.mäns A.-
begreppför bostadsstödenoch 114.Styrsystemochjämställdhet.Institutionerinya
kvalifikationsreglerför tillrätt förändringochkönsmaktensframtid.A.
sjukpenninggrundandeinkomst. 115.Ljusnandeframtid eller långt farvälett

86.Punktskattekontroll alkohol,tobakoch svenskaDen välfärdsstatenijämförandeav
mineralolja, Fi. belysning.A.m.m.

87.Kvinnor, ochinkomster.män 116.Barnetsbästai främsta FN:skonventionrummet.
Jämställdhetochoberoende.A. barnetsrättigheterförverkligasi Sverige.om

88.Upphandlingfor utveckling.N. 116. bästaBarnets antologi.en-
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Nobelcenteri Stockholm informations-117. och 153.Arbetskraftensfria rörlighet trygghetochett-
aktivitetscentrumkring naturvetenskap,kultur och jämställdhet Bilagedel.A.+
samhälle. PatientenharKu. 154. rätt.

118.Deladestäder. MiljösamverkanS. 155. i vattenvården.M.
119. tydligareroll för hälso-ochsjukvårdenEn i 156.Ett ochbättre utvidgning:Europa EUzsstörre

folkhälsoarbetet. Samhällsekonomiskaeffekter. Fi.
120.Vuxenpedagogiki Sverige.Forskning,utbildning, omvärlden. till för157.Att Förslag läroplanerövra

utveckling. Kartläggning. förskolan.En U. U.
Skolfrågor121 Omskolai tid. VuxenpedagogikU. 158. i teori ochpraktik.U.enny-.122.Rättigheteri luñfartyg. utvidgateuropeiskt frihet,K. 159.Ett områdemed

effektivare123.Ett näringsforbud. säkerhetN. ochrättvisa.Ju.
124 IT-kommissionenshearing den medie-och Regionalakonsekvenser160. EU:söstutvidgning.N.om nya av. programvaruindustrin.Andrakammarsalen, Stödi förâldraskapet.161.

Riksdagen,1997-06-16.K. Medborgarskapoch identitet.162. In.
Översvämningskatastrofensvensktinvesterarskydd.125 Ett Fi. 163. i Polen-

126.Bilen,miljön ochsäkerheten.Fi. stödfrån ochnäringsliv.N.stat
127.Straffansvarför juridiska Del MedlingsinstitutA+B. Ju. 164. och lönestatistik.personer.

Verkställighet128. ochkontroll i utlänningsärenden. bilagor.5 A.+ st
UD. 165.Läkemedeli priskonkurrens.S.

129 Kollektivtrafik i tid Bilaga. Ohälsoforsälcringen.K. 166. Trygghetochaktivitet.S.+. Effektivare130. statliginköpssamordning.Fi. livsmedelsstrategiför167.En Sverige.
premiepension.Fi.131.Lag 168.Vinstutdelningi aktiebolag.Ju.om

132.Antimicrobial FeedAdditives. FörsäkringsmedicinsktJo. 169 centrum..Antimikrobiella fodertillsatser133 sammandrag. för utredningochJo. En metodutveckling.resurs. Förtroendemannainflytande134. ökadkvalitet och 170.Bemötandet äldre.av-
rättssäkerhet. svenskflaggade171.Den handelsflottans
Ledare, och135. makt kön. konkurrenskraft.A. K.

136.Kvinnorsoch löner varförsåolika A. 172.Bidragtill fri svenskTV-produktion.Ku.mäns -
137.Glastakochglasväggar könssegregerade MiljöhänsynDen 173. i standarder.N.

arbetsmarknaden.A. Räknamedmångfald.Förslagtill174. lag
138.Familj, maktochjämställdhet. etniskdiskrimineringi arbetslivetA. In.mot m.m.
139.Hemmet,hamenochmakten.Förhandlingar 175.Förbud diskrimineringi arbetslivet grundmotom

arbeteoch i familjen. sexuellläggning.A. A.pengar av
Fonogramersättning.140. Ku. Förbud diskrimineringi176. arbetslivetmot av
Boken tiden.141. i Ku. medfunktionshinder.A.personer
Högkostnadsskydd142 sjuklönekostnader. Byggkvalitetför framtiden.177. In.mot.143.StörreEU säkrareEuropa.UD. Enskildanäringsidkare.178.- Översynfastigheter.144.Försvarets skattereglema.Fi.av

for kostnadseffektivFormer och Klaraspelregler förutsättning179. för samverkanen en-
verksamhetsinriktadförvaltning.Fi. mellanoffentlig privatoch hälso-ochsjukvård.

145.Förvaltamedmiljöansvar.Statsforvaltningens Kämavfall180. ochBeslut. från seminariumRapport ett
arbeteför ekologiskhållbarhet.M. beslutsprocesseni sambandmedlokaliseringom

146.Grunddata i samhälletstjänst.Fi. slutförvar kärnbränsle.använtettav av-
bilder åldrande147 Bams Umeå april8-10 1997.M.av. fråga bemötande äldre. 181.Redovisningochaktiekapitalien om av euro-

148 Utbildningskanalen.U. och utländskvaluta.Ju.annan. Miljön149. i utvidgatEU. bostadsforskning.M. 182.En plan-,bygg-och ln.ett ny
150.EUzsjordbrukspolitikochöstutvidgning.Jo. 183.Arbete konstnärer.Ku.
151.Foodandtheenvironment,Swedish for Generellakonstnärsstöd.184. Ku.strategy

thefutureof EU agriculture.Jo.
Uppehållstillstând152. grund anknytning.UD.av
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Förmånefter inkomst SamordnatinkomstbegreppJustitiedepartementet -
kvaliñkationsreglerförför bostadsstödenochnyaFastighetsdataregister.3

till sjukpenninggrundandeinkomst.85rättAktiebolagetskapital. 22 i främsta konventionBarnetsbästa FNzsrummet.Bampomografifrågan. förverkligasi Sverige.barnetsrättigheter 116omInnehavskriminalisering 29m.m. bästa antologi.116Barnets en-Offentlighet Informationsteknik.Integritet 39 Deladestäder.l 18förGrundlagsskydd medier.49nya tydligareroll för hälso-ochsjukvårdeniEnFolket rådgivareochbeslutsfattare.som folkhälsoarbetet.119Bilaga och 561+ Förtroendemannainflytandeökadkvalitet och-Polisensregister.65 rättssäkerhet.134Branschsaneringochandrametoder ekobrott.1 11mot- Högkosmadsskydd sjuklönekostnader.142motStraffansvarför juridiska Del 127A+B.personer. bilder åldrandeBarns avutvidgateuropeisktområdemedfrihet,Ett fråga bemötande äldre.147aven om-säkerhetochrättvisa.159 Patientenhar 154rätt.i 168Vinsrutdelning aktiebolag. Stödi föräldraskapet.161Redovisningochaktiekapitali euro i 165Läkemedel priskonkurrens.och utländskvaluta.181annan Ohälsoförsäkringen.Trygghetochaktivitet. 166
Försäkringsmedicinsktcentrum.Utrikesdepartementet

metodutveckling.169för utredningochEnresursÅterkallelse uppehållstillstånd.67av 170Bemötandet äldre.avPolisi fredenstjänst.104 Klaraspelregler förutsättningför samverkanen-Verkställighetochkontroll i utlänningsärenden.128 ochsjukvård.179mellanoffentlig ochprivat hälso-143StörreEU säkrareEuropa.-
Uppehållstillståndpågrund anknytning.152av Kommunikationsdepartementet

fordonsfrågor.Länsstyrelsemasroll i trañk- och 6Försvarsdepartementet
2000-skiftet.ReferatochslutsatserfrånIT-probleminförTotalförsvaretoch frivilligorganisationema IT-kommissionendenhearinganordnaden avuppdrag,stödochersättning.70- december.IT-kommissionens 1/97.1218 rapportpersonuppgifterBehandlingav om Teknik,Digital demokr@ti.Ett seminariumomtotalförsvarspliktiga.101 delaktighetden novemberdemokratioch 8 1996Myndighetsansvaretför farligt gods.109transportav Folkomröstningsutredningen,anordnat IT-avskolorganisation.112samordnadmilitärEn kommissionenochKommunikationsforsknings-

2/97. 23beredningen.IT-kommissionensrapportSocialdepartementet
framtiden.Kristallkulan röstertretton om-ochungdomarspsykiskahälsa.8barnsRösterom IT-kommissionens 3/97.31rapportVälfärd i verkligheten räckerinte. 24Pengar- trafikpolitiken bilagor. 35Ny kurs i +Bristeri omsorg inför epokskiftet.Sverige

fråga bemötande äldre.51en om av- 5/97.63IT-kommissionensrapportochinlevelseOmsorgmedkunskap elektroniskInför svenskpolicy säkeren om52fråga bemötande äldre.om aven seminarium- kommunikation.Referatfrån anordnatett avblandbetongochkojor.Att växa lT-kommissionen,Närings-ochhandelsdepartementet
delbetänkande barnsochungdomarsEtt om decemberochSEISden 1996.11områdenfrånuppväxtvillkori storstädemasutsatta 73IT-kommissionens 6/97.rapportStorstadskommittén.61 Rättigheteri luftfartyg. 122

betong.Rosorav den medie-ochIT-kommissionenshearingom nyadelbetänkandet blandantologitill AttEn växa programvaruindustrin.Andrakammarsalen,
ochkojor från Storstadskommittén.62betong Riksdagen, 1241997-06-16.

socialförsäkringen.72En lagom Kollektivtrafik 129i tid Bilaga.+vårdochInvandrarei omsorg svenskflaggadehandelsflottansDen
fråga bemötande äldre.76en om av- konkurrenskraft.171
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Finansdepartementet Ett ochbättreEuropastörre EU:sutvidgning:
Samhällsekonomiskaeffekter. 156lnkomstskattelag,del 2I-lll.
Enskildanäringsidkare.Byråkratini backspegeln.Femtioår förändringav Översyn skattereglema.178avtörvaltningsområden.7sex

Flexibelförvaltning.Förändringochverksam- Utbildningsdepartementethetsanpassning statsförvaltningensstruktur.9av
Den gymnasieskolan for 1stegAnsvaretför valutapolitiken. nya steg.10 -
Växa i lärande.Förslagtill läroplanfor barnochSkatter,miljö ochsysselsättning.11

6-16år. 21Detsvåra ungasamspelet.Resultatstymingensframväxt
Ett teknisktforskningsinstituti Göteborg.37ochproblematik.15
Besparingari ochsmått.69stortSkatter,tjänsterochsysselsättning.
Den gymnasieskolanBilagor. 17 nya+

problemochmöjligheter.107Granskning granskning. -av
Att lämnaskolanmedrak Om tillrättenDenstatligarevisioneni Sverigeoch ryggDanmark.18 -skriftspråketoch förskolansochskolansKontroll ReavinstVärdepapper. om27
möjligheter förebyggaoch läs-ochatt mötaI demokratinstjänst.Statstjänstemannensroll och
skrivsvårigheter.108vårtoffentliga 28etos.
Vuxenpedagogiki Sverige.Forskning,utbildning,Europaoch Europeiseringensbetydelseforstaten.
utveckling.En Kartläggning.120svenskstatsförvaltning.30
Skolfrågor Omskolai tid. 121Att lära Enstudieöver 0ECD:s ennygränser. -av
Utbildningskanalen.148forvaltningspolitiskasamarbete.33
Att omvärlden.Förslagtill läroplanerövra förBekämpande penningtvätt.36av
förskolan.157Myndigheteller marknad.
Vuxenpedagogiki teori ochpraktik. 158Statsförvaltningensolika verksamhetsformer.38
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