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Region Kronoberg 

Remissvar Kulturplan 2022-2024 

Kulturplanen ska bidra >ll målen i Gröna Kronoberg 2025 som yDerst handlar om aD 
Kronoberg ska vara en plats aD vilja leva och bo på. Kulturen kan vara en kraI som ger ökad 
aDrak>vitet >ll en plats men kulturen har också eD eget, unikt värde som inte handlar nyDa 
eller mål. Kultur i sig är värdefullt och behöver inte mätas och eller mo>veras. Ändå förstår 
alla aD med ändliga resurser behöver kulturens utrymme av den gemensamma regionala 
kakan på något säD mo>veras och hanteras.  

De frågor remissen vill ha svar på är: 
Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för konst, kultur och 
idroD i Kronoberg?  

Möter de regionala kulturpoli>ska prioriteringarna nuläge och utmaningar för Kronobergs 
kulturliv? 

Utgör kulturplanen en bra grund för målsäDningar och prioriteringar i din organisa>on? Hur 
vill din organisa>on bidra i förändringsarbetet? 

När Smålandsoperan läser kulturplanen och de kulturpoli>ska prioriteringarna för 2022-2024 
ser vi hur man i den försökt väga in de olika intressenterna, ta hänsyn >ll såväl na>onella som 
regionala mål och förhålla sig >ll någon slags ”lite >ll alla-filosofi”. Den talar om de olika 
konsXormerna och försöker sig på aD säga aD länets invånare i >digare kulturplaner, eller 
tack vare dem, fåD >llgång >ll en större mångfald av konstnärliga uDryck. Man talar också om 
öppnandet av digitala arenor och aD förutsäDningarna för konstskapare har blivit bäDre. Vi 
är inte helt säkra på aD så fak>skt är fallet. Hur mäter man bäDre förutsäDningar för 
konstskapare? Hur långt är eD snöre? 

Om vi vänder på steken och enbart förhåller oss >ll hur förutsäDningarna är för en privatägd 
operaproducent i ak>ebolagsform i Kronobergs län år 2021 så ser vi följande. 

- vi har en pågående pandemi som inneburit aD vi har fåD ställa in varenda förställning 
sen mars 2020. De ekonomiska risker vi inte tagit och de ekonomiska vinster vi inte 
gjort under den perioden har >ll viss del kompenserats genom na>onella och även 
regionala krisstöd eIersom vårt företag fanns innan pandemin tog fart.  

- vi har precis lika svårt idag som år 2013 aD hiDa ekonomiskt riskkapital eller bidrag >ll 
våra professionella uppsäDningar. Vi är helt och hållet beroende av bilje[ntäkter och 
däreIer an>ngen sponsorer eller bidrag från Statens Kulturråd, privata fonder eller 
andra bidragsgivare. Sam>digt som de som betraktas som ins>tu>oner och är 
inkluderade i kultursamverkans-modellen kan ha en bidragsfinansiering på 85% i sina 



uppsäDningar lever vi med en bidragsfinansiering på kanske 15%. Resten måste vi 
spela och sjunga in eller hiDa på annat håll. Det är fullständigt orimligt aD av oss 
avkräva aD vi skall få en publik aD betala vad produk>onerna kostar sam>digt som 
deDa inte krävs av dem som ingår i kultursamverkans-modellen. Det bakbinder oss 
och tvingar oss aD hela >den vara enbart kommersiella vilket i sin tur omöjliggör för 
oss aD få stöd från Kulturråd och andra som eIerfrågar innova>on och nyskapande. 
Den verkligheten tycker vi inte framkommer i nulägesanalysen utan där beskrivs 
området scenkonst som väl utvecklat i länet. Dock vill vi på nyD påpeka aD nya 
aktörer inte får plats i Kronoberg  och den svårigheten nämns inte heller i 
nuylägesanalysen.  

- vi blir per automa>k eD hot mot de ins>tu>oner som redan finns eIersom eD inträde 
i kultursamverkans-modellen för vår del skulle innebära, förmodligen, aD kakan för 
dem som redan är där blir mindre.  

- Som en konsekvens av deDa betraktas vi som mindre professionella, mindre ”på 
rik>gt” och mer som amatörer, inte på grund av våra presta>oner eller 
utbildningsnivån hos dem vi kontrakterar utan för aD vi just utgör eD hot. 
Betraktaren i deDa fallet är de redan etablerade ins>tu>onerna och det är ju >ll dem 
man går och ställer frågan när nya aktörer dyker upp. Vi följer kollek>vavtal och är 
medlemmar i Svensk Scenkonst, vi försöker så långt vi kan och förmår aD delta i 
branschens gemensamma ak>viteter - men vi kommer all>d springande långt eIer 
eIersom vi inte förmår finansiera tjänstemän som kan bevaka och medverka i sådant 
som inte är direkt produk>ons-relaterat. Det blir >ll slut en ond cirkel där vi all>d drar 
det kortaste stråt men hoppas och drömmer om aD en produk>on ska bli en sådan 
konstnärlig succé aD vi inte längre kan säDas på undantag. Tyvärr är det svårt aD i 
hård konkurrens och mediebrus uppnå just det. Sam>digt som ins>tu>onerna inom 
kultursamverkans-modellen kan nöja sig med aD uppfylla mål gällande publiktal, 
fördelning män resp. kvinnor, antal barn och unga som fåD del osv. måste vi klara mer 
än så. Vi måste, med vår privata finansiering, förutom de kvan>ta>va målen även 
säDa oss på den konstnärliga kartan så >ll den grad aD vi inte längre kan förbises.  

 Även här tycker vi aD nulägesanalysen brister. Den talar om eD rikt utbud anpassat  
 för eD glest befolkat län. Utbudet kommer från någon av de tre stora i    
 Kultursamverkansmodellen:  Regionteatern, Musik i Syd eller     
 Riksteatern. Andra aktörer, som inte köps in av någon av dessa, eller samarbetar i 
 produk>oner hos dem, göre sig icke besvär. De facto kan vi ha produk>oner som om  
 de säljs exempelvis via Musik i Syd, som kan subven>onera dem, kostar betydligt   
 mindre än om vi själva säljer dem. Länets kommuner vill självklart ge sina invånare  
 valuta för skaDemedlen vilket innebär aD fristående scenkonstproducenter som vi  
 an>ngen måste se >ll aD hamna hos någon av de tre större aktörerna eller låta bli aD  
 ens försöka. Vi tycker aD alla tre nämnda organisa>oner gör fantas>ska saker och vi 
 vill gärna samverka men vi vill sam>digt påtala läget. Det finns en inlåsningseffekt  
 som omöjliggör för nya aktörer aD beträda arenan och erbjuda eD utbud.    
 YDrandefrihet inom scenkonst har du bara om du har de ekonomiska resurserna. Det  



 särskilda uppdrag som idag finns för Musik i Syd aD främja opera i länet önskar vi   
 förtydligat och kompleDerat med reella produk>onsstöd för regionala    
 operaproducenter. AD eD nyD scenkonsthus behövs för Regionteatern skriver vi gärna 
 under på men vi skulle i det sammanhanget vilja påtala vikten av aD även tänka in  
 den fria operan och dansen i deDa.  
  

- En annan, och mer posi>v konsekvens av deDa, är aD vi så länge vi kan finansiera oss 
också är totalt fria aD göra precis vad vi vill. Vi går inte i någons ledband och kan friD 
och frivilligt bestämma oss för aD producera vadhelst vi får lust >ll. Man ska dock 
komma ihåg aD för aD göra vadhelst man har lust >ll, t.ex. vara nyskapande och 
innova>v och/eller nå de många kronobergarna, behöver man betala löner och gager 
>ll dem som genomför de konstnärliga idéer man har. Myndigheten för kulturanalys, 
kom nyligen ut med en rapport som berör styrningen av bidrag från stat, region och 
kommun. ”Det äger idag rum kulturpoli>sk styrning i Sverige som påverkar, eller 
riskerar aD påverka, den konstnärliga friheten nega>vt. Den slutsatsen dras i 
rapporten ”Så fri är konsten” som Myndigheten för kulturanalys presenterade den 9 
juni. Myndigheten för kulturanalys rekommenderar därför aD regeringen, statliga 
bidragsgivare, regioner och kommuner ser över styrningen och låter idealet om 
konstnärlig frihet i större utsträckning vägleda både kulturpoli>kens uXormning och 
genomförande.” Citatet är taget från vår arbetsgivarorganisa>on, Svensk Scenkonsts, 
hemsida. Man skriver vidare: 

 ”När det gäller verksamhetsstyrningen på regional och kommunal nivå visar   
 utredningen aD armlängdsprincipen är svår aD fullt ut >llämpa i regional och   
 kommunal kulturpoli>k. Avståndet mellan poli>k och konstnärlig och kulturell   
 verksamhet är kort och poli>ker siDer de facto på inflytelserika posi>oner i rela>on  
 >ll både bidragsgivning och kulturins>tu>oner. 

 Principen om armlängds avstånd och konstens egenvärde hävdas visserligen i   
 regionernas kulturplaner. Sam>digt kombineras deDa med en målstyrning där den  
 regionala kulturen och även regionala kulturins>tu>oner och bidragsmoDagare oIa  
 förväntas bidra >ll regionens utveckling, exempelvis dess aDrak>vitet, >llväxt,   
 hållbara utveckling eller folkhälsa.” 

Varande en privat aktör inom kultur och krea>v näring har vi följande synpunkter: 

InräDa eD bidragssystem som möjliggör för nya aktörer aD komma in i kultursamverkans-
modellen. Nu har regeringen aviserat aD man kommer aD se över kultursamverkans-
modellen men oavseD var det slutar så måste det vara möjligt aD som kultur-entreprenör ta 
en plats i eD samhälle. Vi kan inte ha eD system som enbart gynnar dem som redan finns där 
utan innova>on, förnyelse och nya aktörer måste kunna ta plats. ED företag som vårt som 
har verkat i länet sedan 2013 har forXarande inte någon som helst möjlighet aD få del av 
förvaltningsmedel från Kulturrådet eIersom vi inte har det från regionen. Den konstruk>on 
vi idag har som ger medel >ll Musik i Syd för aD finansiera en operakonsulent är inte liktydigt 
med aD vi har regional finansiering. Vi ser som enda möjliga väg framåt aD någon av de 
etablerade ins>tu>onerna köper oss. Vi har ak>ebolagsformen endast för aD det är den form 



som krävs om vi skall kunna få leverantörer aD leverera men det är väl känt aD en opera 
sällan genererar vinst. 

SäD förutom kvan>ta>va mål även kvalita>va sådana. Inte bara majoritet och barn och 
ungdom utan även grupper som idag får väldigt liten del av kulturen måste kunna gynnas. 
Visst är det bra aD barn och unga får del av kultur men våga även se andra grupper. Våga 
kräva aD länets invånare på landsbygd skall få del av kulturen. Benämn gruppen äldre som är 
växande och behöver få ta plats.  

ED mål som nämns i förslaget är: 
Samverka över sektorsgränserna kring företagsfrämjande insatser som stärker länets 
kulturella och krea>va näringar. Smålandsoperan eIerlyser en tydligare skrivning här vad det 
egentligen innebär. Vi tror aD entreprenörskap bäst utövas av entreprenörer och aD det inte 
är genom administra>va åtgärder och poli>sk styrning man gynnar en krea>v sektor. Ge 
möjligheter i form av lokaler >ll ve[ga priser och möjligheter aD hiDa riskkapital så sköter 
branschen resten själva. Vad betyder företagsfrämjande insatser? Ge exempel. 

En annan punkt vi särskilt vill trycka på och varna för dess konsekvenser är följande citat ur 
kulturplanen: 
”Kulturplanens avgränsning är aD det är professionen som definierar konstnärlig kvalitet. 
Däremot kan poli>ken definiera kulturpoli>sk kvalitet, >ll exempel en mångfald av 
konstnärliga uDryck eller verksamhetsutveckling.” Om konsekvensen av deDa blir aD 
ins>tu>onerna som redan har en grundfinansiering blir den ensidiga ”profession” som  kan 
uDala sig om konstnärlig kvalitet har vi hamnat i eD slutet system där ingen förnyelse kan 
ske.  

Vi lever i eD samhälle som just nu är under förändring och där gamla defini>oner och 
regelverk måste omprövas. Inom kultursektorn är det väl känt aD de fasta anställningarna är 
få och flertalet kulturskapare får hiDa olika lösningar för aD klara sin försörjning för aD kunna 
fortsäDa vara kulturskapare. AD enbart betrakta utbildning och förvärvsverksamhet som 
grund för professionalism är förlegat. Vi vill aD den aspekten lyIs in i kulturplanen och aD 
begreppet kulturskapare breddas. Bredd och spets  är bra begrepp men när det ena övergår i 
det andra är svårare aD precist definiera.  

SammanfaDningsvis är deDa våra synpunkter: 
1. Säkerställ aD privata, fristående kulturproducenter finns med när professionen avgör vad 

som menas med konstnärlig kvalitet. 
2. Ge privata aktörer möjlighet aD söka regionala produk>onsstöd och komma in i 

kultursamverkans-modellen 
3. Ge kulturproducenter och aktörer rabaD på offentliga lokaler 
4. Säkerställ aD geografisk spridning i länet är eD kriterium som beaktas 
5. Inkludera gruppen äldre och deras >llgång >ll kultur som en vik>g fråga 
6. Använd inte offentliga medel >ll aD låta tjänstemän vara kulturskapare. Det snedvrider 

konkurrensen och slår undan benen på de entreprenörer som finns.  
7. När eD nyD scenkonsthus planeras - >llse aD även den fria operan och dansen ges 
 >llträde och får möjlighet aD verka där. 



8. Säkerställ aD fristående kulturproducenter kan konkurrera på lika villkor vid prissäDning av 
turnerande förställningar.  

Smålandsoperan tackar för aD ha givits möjligheten aD komma med synpunkter och ser fram 
emot den slutliga kulturplanen med stort intresse. Vi vill på alla säD vara med i det här 
sammanhanget och vårt kulturskapande ser vi som en del av utvecklingen i eD hållbart 
Kronoberg. Vi är kri>ska u>från den verklighet vi lever i men vi vill också medverka och ta vår 
del av ansvaret för aD göra hela regionen bäDre för alla. 

Med vänlig hälsning 

Chris>na Gu>érrez Malmbom 

Styrelseordförande och producent    

Chris>na@smalandsoperan.se   

076-18 59 169  
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Styrelseledamot 
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Styrelseledamot 
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Styrelseledamot   
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