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Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle 

Sammanställd av Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, KLYS, och Ulrica Källén, 

verksamhetsledare KLYS. 

 

 

1  Mötesplatsen för fjärde gången – störst hittills 

För fjärde gången samlade KLYS till ett nationellt möte för professionella kulturskapare för 

erfarenhetsutbyte och fortbildning i frågor kring kulturskaparnas villkor och samrådsarbetet med 

regionernas kulturförvaltningar i skrivningarna av kulturplanerna runtom i landet. Denna gång 

träffades vi i konserthuset i Gävle måndagen den 8 februari för ett möte mellan kl. 11 och 17 med 

avslutande gemensamt mingel. 

 

Tidigare mötesplatser har ägt rum i Örebro hösten 2011, Sånga Säby utanför Stockholm december 

2013 och i Göteborg februari 2015.  

 

Detta var den hittills största KLYS-mötesplatsen med sammanlagt ca 60 personer på plats från 15 av 

landets 21 regioner. Alla konstarter som KLYS organisationer omfattar var representerade. På plats 

från KLYS var ordförande Marika B. Lagercrantz, verksamhetsledare Ulrica Källén, koordinator 

Jessica Lindeberg och undertecknad Carl Liungman. 

 

Temat för årets mötesplats var ”Inflytande och representation” och handlade om hur professionella 

kulturskapare representeras i regionala samråd i arbetet med kulturplanerna, samt hur inflytandet 

ser ut i realiteten i den regionala och kommunala kulturpolitiken. 

 

Inbjudna talare i dagens program var fotografen Lasse Persson från Örebro län, sångerskan och 

musikskaparen Karina Kampe från Gotland, sångerskan och musikskaparen Suvi Richter från 

Stockholm samt översättaren och författaren Ludvig Berggren, projektledare för Författarförbundets 

regionala ombud. 

 

Inbjudan hade även denna gång främst gått till yrkesverksamma kulturskapare, såväl fria frilansande 

som institutionsknutna, men bland deltagarna fanns även representanter från KLYS 

medlemsorganisationer, centrumbildningar, kollektivverkstäder och kulturföreningar. 

 

 

2  Dagens inbjudna föredragshållare 

Undertecknad välkomnade alla som kommit och berättade kort om dagens program och temat. 

Marika Lagercrantz inledde dagen med en historisk tillbakablick och nulägesrapport under rubriken 

”Sverige i världen”.  Efter Marika var fotografen Lasse Persson först ut av dagens inbjudna talare. 
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Föredrag av Lasse Persson, föreningen The Art of Sweden 

The Art of Sweden är en förening för fria yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstområden i 

Örebro län. Föreningen verkar konstområdesövergripande som ett slags ”miniklys” i länet. Bl.a. 

påverkar man den regionala kulturpolitiken genom dialog med länets kulturtjänstemän och -politiker. 

 

Fotografen Lasse Persson, en av initiativtagarna till föreningen, berättade om verksamheten och 

varför The Art of Sweden startades. Bakgrunden var bl.a. de strukturella problem som finns i 

regionen med små möjligheter att påverka den regionala kulturpolitiken. Huvudinriktningen är 

regionalt lobbyarbete, bl.a. genom att bygga upp relationer med politiker och tjänstemän i regionen.  

 

Man verkar för upprätthållande av konstnärlig kvalitet och rimliga ersättningsnivåer som t.ex. MU-

avtalet. Föreningen har också inrättat lokalavdelningar runt om i länet. Som ”fria” kulturskapare 

betraktas alla de kulturskapare som har sin huvudsakliga inkomst från sitt skapande. Det kan vara 

som frilansande kulturskapare i kombination med fast anställning. The Art of Sweden är 

remissinstans till den regionala kulturplanen. 

 

Med hjälp av bidrag från Kulturbryggan (125.000 kr) har The Art of Sweden kunnat bygga upp en 

webbportal. Det löpande arbetet med hemsidan sköts av en webbmaster, som finansieras med ca 50 

% av verksamhetsbidraget från Region Örebro län. 

 

Föredrag av Karina Kampe, SKAP 

Sångerskan och musikskaparen Karina Kampe bor på Gotland och är medlem och styrelseledamot i 

SKAP, föreningen Svenska kompositörer och textförfattare. Utgångspunkten för Karinas föredrag var 

att traditionella inkomstkällor för musikskapare minskat drastiskt senaste åren. För 20 år sedan var 

arvoden för spelningar på en acceptabel nivå. Idag betalas nästan inga arvoden ut. Saknas ofta 

trygghetsavtal och försäkring för musiker. 

Stockholm är t.ex. en medioker stad för livespelningar. 

Spotify har hemliga avtal så att ingen vet exakt betalning. SKAP jobbar för att skapa insyn. 

Produktionsmusikbolag som Epidemic Sound försämrar villkoren för kulturskaparna avsevärt. 

 

Föredrag av Suvi Richter, Musikcentrum Öst och Musikerförbundet 

Suvi Richter (medlem i Musikerförbundet), musiker, artist, ordf. Musikcentrum Öst, talade om 

musikskapares villkor i Sverige idag. Hon berättade bl.a. om arbetet med att skapa ett Musikens hus i 

Stockholm och om resursprojektet Artists Welcome för nyanlända musikskapare. Tog upp vikten av 

det konstområdesövergripande mervärdet när man tar vara på så mycket bra resurser från 

nyanländas kulturkompetenser, inte enbart musikkompetens. 

Berättade också om sitt arbete med Manifest on Tour, en satsning för att finna nya talanger, som 

drivs av bl.a. Sveriges oberoende musikproducenter (SOM) och Sensus. 

 

Föredrag av Ludvig Berggren, Författarförbundet 

Ludvig Berggren är verksam som översättare samt ansvarig för Författarförbundets regionala ombud. 

Förbundet har ombud i 15 av landets 21 regioner. Ombuden bevakar litteraturen, kulturlivet och 

kulturpolitiken regionalt. Finns även ett biblioteksombud i Stockholm. 
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Ludvig beskrev författarnas och översättarnas regionala representation i landet och tendenser på 

litteraturområdet inom de regionala kulturplanerna, bl.a. ”amatörisering” och instrumentalisering, 

där man ofta använder litteraturen i läsfrämjande insatser på bekostnad av den konstnärliga 

utvecklingen. Han underströk att regionerna skiljer sig mycket åt när det gäller litteratursatsningar i 

och med att Kulturrådet uppmanat regionerna att separera biblioteksfrågor och litteraturen som 

konstform och läsfrämjande insatsområde. 

 

Berättade också om Författarförbundets engagemang i fristadsförfattare och att flera regioner nu 

inrättar fristadsförfattarprojekt. 

 

3  Rapporter från regionala samråd 

Några kulturskapare som sitter i samrådsgrupper för Region Gotland respektive Dalarnas läns 

landsting informerade om året som gått och nuvarande läget i sina regioner. 

 

Kulturskaparsamråd på Gotland 

Region Gotland representerades på Mötesplatsen 2016 av musikern Annika Fehling, bildkonstnären 

Eva Höök, konsthantverkaren Eva-Marie Kothe, dansaren Unn Thorell och 

författaren/bildkonstnären Marita Jonsson. 

 

Gotland har ett konstområdesöverripande råd sedan drygt ett år tillbaka med 10 stycken 

representanter – konsthantverkare, musiker, dansare, litteratur. Länskonsulenterna (4 st) sitter också 

med. De har haft två möten sedan starten, arvoderade. Rekrytering till samrådet skedde genom 

annonser i lokalpressen och urvalet utifrån lämplighet. 

 

Kulturskaparrepresentanterna anser att samrådet är en bra början, men att det går långsamt i 

påverkansprocessen. När det gäller kulturskaparnas inflytande i politiken har regionen börjar förstå 

vikten av professionell konst och kultur, och kulturskaparnas perspektiv. Situationen har blivit bättre 

jämfört med hur det var tidigare när det t.ex. gäller ersättningar och nivåer. Samrådet ska yttra sig 

över den kommande kulturplanen som är på remiss våren 2016. På det hela positiv utveckling 

jämfört med tidigare. 

 

Svårt att forcera kulturens roll och egenvärde i turism och näring. Nedskärningar och 

nedprioriteringar: Gotlands dansutbildning läggs ned utan djupare debatt. Länsteatern bjuder inte in 

frilansande dansare från Gotland utan bockar av dansen med gästspel utifrån. 

Saknas en regional musikkonsulent, men scenkonstkonsulenten hanterar musikfrågor, detta kunde 

förbättras. Saknas en konsulent som hanterar design och konsthantverk. 

Litteraturen som konstform har svårigheter att utvecklas med regionens stöd. Mest fokus på publika 

saker som t.ex. nystartade deckarfestivalen. 
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Kulturskaparsamråd i Dalarnas läns landsting 

Dalarna representerades av musikern Ellinor Fritz och konsthantverkaren Matilda Haritz Svenson. 

 

Dalarna har sedan 2015 en samrådsgrupp bestående av fem kulturskapare som representerar film, 

musik, konsthantverk och bildkonst. Gruppen har bra kontakt med en samrådsansvarig person på 

landstinget. Denne har dock inte med sig hela landstingsenheten i alla sakfrågor. Det är en splittrad 

organisation och dålig struktur. Kulturskaparna i samrådsgrupperna är rekryterade genom direkta 

förfrågningar/handplockade. 

 

När det gäller inflytande har kulturskaparna fått gehör för synpunkter i kulturplanen, vilket KLYS 

också kan bekräfta. En del negativa beslut i den regionala kulturpolitiken: Länsmuseet kommer att 

förlora status som Länsmuseum. Dalarna står också inför generella neddragningar pga. ekonomiska 

problem, vilket kan innebära att en del kulturplanesatsningar inte kommer att bli verklighet. 

 

4  Gruppdiskussioner 

Vi delade in oss i fyra slumpmässigt valda grupper och hade fokuserade diskussioner kring hur de 

regionala kulturskaparsamråden kan utvecklas och hur kulturskaparna bättre ska kunna påverka den 

regionala kulturpolitiken och kulturlivets regionala strukturer framöver. 

 

Följande fyra frågor var utgångspunkter för gruppdiskussionerna: 

 

 I vilken utsträckning och hur är yrkesverksamma kulturskapare representerade i 

dialogprocesser kring kulturplanen och den regionala konstnärspolitiken i din region? 

 I vilken utsträckning har kulturskapare reellt inflytande när det gäller kulturplanen och 

kulturskapares villkor i din region?  Ge exempel. 

 Vilka frågor vill ni att regionerna fokuserar på för att främja kulturskapares villkor regionalt 

och lokalt? Vilken är den viktigaste konstnärspolitiska frågan regionalt? 

 På vilket sätt kan KLYS arbeta för att öka kulturskapares representativitet och inflytande i 

regionerna? Konkretisera. 

 

Diskussionsgrupp 1  

 Konstaterades att representationen och inflytandet ser väldigt olika ut i olika regioner. När 

det gäller vissa regioner får kulturskapare gehör, i andra regioner knappt alls. 

 Gruppen ser problem med att kulturplaner inte förpliktigar – verkligheten är en annan än vad 

som beskrivs i planen, därför skulle det behövas en uppföljning av vad som egentligen 

händer konkret i regionernas kulturpolitik och kulturliv. 

 Kulturskaparsamrådens arvodering ser olika ut, likaså urvalet och värvningen av deltagare. 

 Ett bra exempel i Västernorrland – projekt Resurscentrum, avlönade bildkonstnärer. 

 Uppsala län – en ”länskonstnär”. Finns med i kulturplanen, men i verkligheten blev det en 

förstudie. 
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 Annat Uppsala-exempel: kulturskapare praoa hos politiker, och politiker praoa hos 

kulturskapare, Panikteatern i Uppsala följde en kommunalpolitiker. 

 

Diskussionsgrupp 2  

 Delaktigheten handlar mycket om storleken på regionen. Politiker bjuder gärna in de 

kulturskapare som de vill prata med. Kulturskapare måste börja sätta agendan. 

 Sörmland – skapats dialog mellan politiker och tjänstemän. Problem hur man förmedlar 

kunskapen till andra kulturskapare i regionen som inte ingår i dialogen. Hur når man utanför 

samråden? 

 Vikten av en webbsida för professionella kulturskapare lyftes, som i fallet The Art of Sweden, 

som har en avlönad webbredaktör för den löpande driften. 

 Viktiga frågor att fokusera på regionalt är att kulturskapare ska få betalt för sitt arbete. Likaså 

frågan om långsiktig finansiering och att kunna ansöka om pengar regionalt.  

 KLYS bör fortsätta kartlägga hur samråden ser ut – de tio som finns i landet. KLYS bör också 

arbeta med att bättre nå ut till fler kulturskapare runt om i landet. 

 

Diskussionsgrupp 3 

 Kulturskaparnas representation ser olika ut i olika regioner. Där samråd finns är 

kulturskaparna normalt handplockade. I Östergötland har man vänt sig till kulturskapares 

organisationer för namn. I Västra Götalandsregionen samtalar regionen hellre med 

företrädare för centrumbildningarna än med företrädare för kulturskaparförbunden/ 

yrkesverksamma kulturskapare. Det är också dålig information från VGR-regionen angående 

samrådsmöten. 

 Arvoderingen sägs begränsa antalet möten. Det blir för dyrt för regioner att ha fler möten än 

två per år. 

 När det gäller inflytandet anser gruppen att det har blivit bättre sedan andra omgången av 

kulturplaner. En tendens är att tjänstemännen kidnappar idéer och förslag från kulturskapare 

och gör dem till sina egna. 

 De satsningar som formuleras i kulturplanerna – är det nya medel som tillförs kulturen, eller 

bara ord? Vad blir det av kulturplaneformuleringarna och hur följs de upp? 

 Gruppen anser att KLYS bör fortsätta som vi har gjort med regional kultur- och 

konstnärspolitik och arbetet med att få regioner att inrätta kulturskaparsamråd. 

 Viktigt att kunskaper om kulturskapares villkor kommer in redan på den konstnärliga 

utbildningarna. KLYS bör fungera ännu mer som blåslampa och fortsätta fortbilda politiker 

och tjänstemän. 

 Målsättningen bör fortsatt vara att det som kulturskapare ska vara möjligt att bo och verka i 

landets alla regioner. 

 

Diskussionsgrupp 4 

 Representation i samråden – Gotland har 10 kulturskapare (varav fyra konsulenter). Halland 

ej samråd klart än men är på gång. Dalarna samrådsmöten fyra gånger hittills, fem stycken 

kulturskapare som arvoderas för mötena. Uppsala har haft kulturskapardialog i fem år nu 

(var först ut i landet). 
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 Inflytandet – kulturskapare är synliggjorda i många regioner, men mycket kvar att göra när 

det gäller inflytande, ser därför KLYS som viktig påtryckare. 

 Viktiga frågor regionalt är: 

1) att skilja på civilsamhälle och professionella kulturskapare 

2) att se till att det finns plattformar för samtal 

3) att det betalas arvoden och att dessa är skäliga 

 KLYS bör göra en mall för/sammanställning av hur vi anser att ett kulturskaparsamråd bör se 

ut. En konkret modell för ett idealiskt kulturskaparsamråd 

 En kartläggning bör göras från KLYS över de samråd som finns och en jämförelse mellan hur 

det fungerar i regionerna. 

 

5  Övergripande synpunkter och frågor under dagen 
 

 Det bör inrättas fler regionala och lokala KLYS 

 Bör synliggöra yrkesverksamma kulturskapare mer i samhället, bl.a. i 

skolan och få med kulturskapare i styrelser av olika slag. 

 Kultursamverkansmodellen får inte leda till en flykt av kulturskapare från 

vissa regioner 

 Behövs undersökas närmare hur effektiva samråden är. Är det kanske 

bättre att ha regionala KLYS-föreningar som t ex Art of Sweden i Örebro 

län för att få inflytande? 

 Det går långsamt med att få kulturskaparna med på riktigt i 

regionalpolitiska processerna 

 Det finns stort behov från kulturskapares håll att visa upp sig och tala om 

att vi finns 

 Hur förbättrar vi kulturskaparsamråden överlag? 

 Bör också eventuellt införas etablerade regionala samråd med 

länsinstitutionernas kulturskapare. Såvida dessa inte är med i samråden 

med fria kulturskapare. 

 Behövs kompetensutveckling/fortbildning av regionföreträdare 

tjänstemän och politiker i frågor som rör kulturskaparnas villkor 

 Istället för att använda begrepp som stöd och bidrag till kultur och 

kulturskapare bör vi använda begrepp som ersättning/arvode, anslag och 

finansiering/investering. 

 

 


