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Remissvar till Kulturplan Kronoberg 2022–2024  

Författat av Pelle Olsson, regional bevakare för Sveriges Författarförbund 

 

 

Inledning 

Vi uppskattar den tydliga ambitionen i texten om kulturens egenvärde, att vi kulturskapare 

ska kunna leva på vår konst och att den ska vara oberoende och befinna sig på en armlängds 

avstånd till beslutsfattande politiker. Som författare noterar vi särskilt värnande om 

yttrandefriheten. Vi har också upplevt en förbättrad dialog med regionen och vi gläds åt det 

ökade antalet stipendier till både författare och andra kulturskapare, vilket också borde lyftas 

fram i kulturplanen. 

Däremot har vi synpunkter på andra delar av kulturplanen. Vi inser att den måste vara 

övergripande och inte kan gå in på detaljer, men tycker ändå att formuleringarna många 

gånger är alltför undflyende. Vi efterlyser mer konkretion, både om vad som har gjorts och 

vad som borde göras. Ur vår synvinkel som författare i länet tycker vi också att texten kunde 

problematisera sådant som inte har fungerat optimalt. 

 

Snårigt kring dokumenten 

Det blir också inledningsvis förvirrat för läsaren då remissutgåvan till kulturplanen levereras i 

två skilda dokument och ett följebrev. Dels om ”visioner och mål”, dels en nulägesanalys, 

enligt följebrevet. Det första av dessa dokument heter ”Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 

2022–2024” på tio sidor (som innehåller ”visioner och mål”). Den andra heter ”Nulägesanalys” 

på 41 sidor och kallas bilaga till remissutgåvan. I följebrevet står det också under rubriken 

”Remissutgåvans upplägg” att ”Remissutgåvan innehåller två delar.”  Remissutgåvan är alltså 

både hela remissutgåvan och en del av den. Det blir snårigt redan innan man börjar läsa 

dokumenten. 

 

Övergripande synpunkter 

I nulägesanalysen saknar vi beskrivningar över hur kulturfrågorna styrs och hur beslutsfattarna 

skaffar sig underlag för besluten. Vi ställer oss undrande till hur pass väl kulturskaparna själva 

är involverade i idéerna bakom besluten, om kulturskaparnas kunnande tas tillvara. 

Författarförbundets medlemmar uppfattar att nulägesanalysen i vissa delar är tillrättalagd 

med en positiv vinkling särskilt när det gäller Det fria ordets hus och Biblioteksutveckling 

Blekinge Kronoberg. 

 Det är till stora delar allmängiltiga beskrivningar. Det är också svårt att förstå vad som 

avses vara regionalt och vad som avses vara nationellt. Texten innehåller mycket värdeord 

som upprepas lite väl ofta, till exempel: bättre, goda, professionella, hållbar … 

         Dokumenten visar på goda ambitioner för kulturen och för författarna. Vi efterlyser dock 

tydligare exempel på vad som ska göras och hur. 
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Det förekommer många ledande formuleringar som det är självklart att hålla med om och som 

ingen skulle säga emot. Dock utan att det blir konkret vad som avses av typen ”Alla ska ha det 

bra”. 

Det är onödigt svårt att ta till sig budskapet i dokumentet just på grund av upplägget med 

två dokument och brist på konkreta skrivningar. Det skulle behövas sammanfattningar, gärna 

i punktform som inledning och sedan vad som ska göras, när det ska göras, hur genomförandet 

ska ske, hur ekonomin ser ut och har sett ut tidigare, och vilka resultat man avser uppnå. 

 Strategier och flerårsplaner bör beskriva hur de ska följas upp med delprojekt, 

detaljerade (års)planer och aktiviteter som beskriver genomförande. Annars skapas lätt en 

känsla av önskedrömmar. 

Vi är också kritiska till det kommersiellt inriktade perspektivet. I samband med det borde 

korten läggas på bordet och redovisa budgetsituationen och besparingar i olika sammanhang. 

Bland annat har det skett nedskärningar och stängningar av biblioteksfilialer. Att man inte får 

veta något om detta i kulturplanen tycker vi är en brist. 

  

 

Detaljerade synpunkter på texten i remissutgåvan 

Sidan 2: ”Konst och kultur kan generera samhällsnytta och värden som hållbar utveckling, 

attraktivitet, social sammanhållning, god hälsa och ekonomisk tillväxt” 

 Mycket bra att kulturen att beskrivs som samhällsnyttig med ett egenvärde (det står i 

rubriken), men varför blanda in ekonomisk tillväxt? Här finns risk att ”armlängds avstånd” inte 

respekteras. Begreppet markeras dock tydligt på samma sida, vilket är viktigt för alla 

kulturskapare. 

 Sidan 3.  ”vårt regionala bidrag till att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i 

kulturlivet.” Utmärkt att detta nämns inför framtiden. Det har fram till nyligen knappast stämt 

för oss lokala författare. 

  Sidan 3. Om kulturpolitisk vision och att ”Kronoberg ska erbjuda” och ”att goda 

arbetsvillkor för konstnärer och professionella kulturskapare bidrar till utveckling som är 

ekonomiskt hållbar.” Här skulle vi vilja ha ett förtydligande att det gäller kulturskapare som 

bor i länet. Vi tycker också att formuleringen om en utveckling som är ekonomiskt hållbart är 

tveksam. Hållbar är ett positivt laddat modeord som i det här fallet kan tolkas som att vara 

försiktigt med utgifterna. 

 Sid 4. ”Förutsättningarna för kulturskapare inom olika konstområden som vill bo och 

verka här har blivit bättre.” Ja, som vi anger ovan har vi författare börjat märka det, men det 

borde nämnas konkreta exempel i texten, till exempel om regelbundna dialogmöten med 

regionens tjänstemän, fler kulturstipendier och den nya författarscenen. 

Sid 4. ”För att möta utmaningarna garanterar den regionala kulturpolitiken en stabil 

regional infrastruktur.” Det har hittills saknats för författarna. Det närmaste man kommer är 

Biblioteksutveckling Blekinge/Kronoberg och Det fria ordets hus, men deras insatser för oss 

har varit svåra att få grepp på. Mer om detta nedan. 
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Sid 5. ”samverka med länets kommuner /…/ stärka professionella kulturskapares villkor 

och möjligheter att bo och verka i länet samt främja konstnärlig återväxt.” Det borde anges 

på vilket sätt och att denna återväxt är beroende av en dialog mellan oss kulturskapare och 

beslutsfattarna inom den för kulturpolitiken i länet. Som författare noterar vi förstås 

finansieringen med den nya författarscenen, vilket vi hoppas är en inledning på fler dialoger 

mellan regionen och Ord i Kronoberg. 

 Sid 5. Regionsamverkan Sydsverige. (även sidan 9).  

Det ges en otillräcklig bild av hur samverkan i regionen sker och hur infrastrukturen är 

uppbyggd. Planen skulle vinna på att tydligt beskriva vad Regionsamverkan Syd är, vilket 

inflytande den ena eller den andra instansen äger för att tillgodose den enskilde 

kulturskaparens, den enskilde medborgarnas för den delen, behov av kunskap om det 

demokratiska arbetet och därmed arbetet för kulturen i regionen. 

Sid 8. ”ekonomiska förutsättningar, som finansieringsmöjligheter för kulturliv och 

civilsamhälle eller arbetstillfällen för konstnärer och kulturskapare.”  Bra! Detta är precis 

målsättningen för Ord i Kronoberg. Se slutkommentar. 

 Sid 8. ”Professionell kulturskapare är ett samlingsbegrepp för yrkesverksamma 

konstnärer och kulturskapare inom alla konstområden.”  och på samma sida: ”Det 

professionella kulturlivet utgör en bred men viktig intressent för kulturplanen.” 

Här efterlyser vi en mer nyanserad definition både av professionell och yrkesverksam. Det 

är i praktiken en flytande skala och stora skillnader hur yrkesverksamheten för en författare 

ser ut. Den kan vara någon om arbetar heltid i ett helt annat yrke, men ändå ger ut böcker, i 

vissa fall utan att tjäna några pengar på dem. Eller har en deltidsanställning vars inkomster 

kompletteras av bokinkomster. Eller lever helt och hållet på att skriva böcker utgivna på 

kommersiella bokförlag. Alternativt försörjer sig som översättare.  Eller skriver böcker på 

heltid som inte generar särskilt mycket inkomster, men främst lever på sidoverksamheter som 

kursledare och föreläsare. Eller lever på sin partner, eller på sin pension eller sjukpenning. Eller 

är egenutgivare av sina böcker vilket kostar mer än inkomsterna av dem. Eller är poet på heltid 

eller deltid och deltar i massor med uppläsningar och poetry slam-tävlingar utan att (ännu) ha 

gett ut sina dikter i bokform. 

Gemensamt är dock att alla skriver litteratur och brinner för det, samt avsätter mycket 

tid för sin passion. Alla dessa kategorier är för övrigt välkomna i föreningen Ord i Kronoberg. 

Föreningen använder begreppet litterärt aktiva eller litterärt verksamma. Medlemskap i 

Sveriges Författarförbund kräver däremot ett godkännande där grunden är två utgivna böcker 

av god kvalitét och att man har en kontinuitet i sitt författarskap, oberoende om man tjänar 

pengar på sitt skrivande eller inte. 

 

Synpunkter på Nulägesanalys 

Sid 5. ”Kulturskapare väljer i högre utsträckning än andra yrkesgrupper att etablera sig i 

storstäder och storstadskommuner. 70% av Sveriges kulturskapare bor i någon av de tre 

storstadsregionerna.” 
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Korrekt och viktigt påpekande. Det är intressant att jämföra med idrotten. Där är det lag 

och enskilda idrottsutövare som bor i landsortskommuner som vinner mästerskapen. Detta 

avspeglas även i lokalpressen. Det är ingen kritik mot kulturplanen, men varför skulle inte 

lokala författare och andra kulturskapare kunna få lika stor uppmärksamhet som lokala 

idrottare?  Denna ambition skulle kunna inkluderas i texten. 

Sid 5. ”Region Kronoberg verkar för att de professionella kulturskapare som är verksamma 

i länet ska ha goda villkor. ” 

Har saknar vi beskrivningar vad detta innebär konkret, annars hänger att ”verka” för 

”goda villkor” i luften. Det finns ju bra exempel. 

 Sid 6. ”Kronobergarna står särskilt ut vad gäller det egna skapandet, vilket även stämmer 

överens med nationella kulturvaneundersökningar där Kronoberg tillsammans med Småland 

och öarna står ut.” 

Intressant! Dock efterlyser vi källhänvisningar. 

Sid 11. ”Region Kronoberg stödjer det civila samhällets regionala strukturer …”  Ideella 

föreningar står inte nämnda. Det borde de göra. 

Sid 15-16. ”Litteraturområdet har samma typ av utmaningar med nya strukturer som är 

under uppbyggnad i länet.” 

Ange vilka strukturer och hur de ser ut. Hittills hade de som sagt saknats för litteraturen, 

vilket borde framgå tydligare i texten. Varför kan det inte nämnas i kulturplanen att Ord i 

Kronoberg, eller åtminstone författarrepresentanter, börjat bli en del av den litterära 

strukturen?  OiK uppskattar de nya kontakter som nu finns med regionen. 

Sid 16. Om Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 

”Regionalt resurscentrum med uppdrag att samordna och främja bibliotek, litteratur och 

läsfrämjande i två län. Organiserad inom regional förvaltning (Region Blekinge)” 

Men inte författarna enligt den skrivningen. Det skulle som vi nämnt tidigare behövas en 

sådan infrastruktur direkt till oss. BiB/K omnämns på sammanlagt fem olika ställen i 

kulturplanen där det upprepas samma sak med likartade och enbart positiva formuleringar 

utan att man får veta något mer substantiellt, särskilt inte vad de har genomfört sedan starten 

för fyra år sedan. Även utanför skrivningarna i kulturplanen har det varit oklart vad de gör för 

de lokala författarna. 

Sid 17. Om Det fria ordets hus. ”Regionalt resurscentrum med uppdrag att främja 

yttrandefrihet och det litterära arvet i Kronoberg.”  

Även om vi författare utnyttjat lokalerna ett antal gånger och framträtt där, och är 

tacksamma för det, har det alltid varit på ideell basis medan utifrån kommande författare fått 

arvoden. Deras roll har varit oklar det har varit svårt för publiken att hitta hit. Vi upplever att 

de lokala författarna inte har varit prioriterade i deras verksamhet. 

Sid. 23. Huvudrubrik: Yttrandefrihet och ord 

 Under mellanrubriken Yttrandefrihetens gränser haltar analysen. Dagens verkligt 

storskaliga inskränkningar av press- och yttrandefriheten i västvärlden sker under 

odemokratiska regimer, inte av upprörda personer på sociala medier (”cancelkultur”). Denna 
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utveckling hotar även Sverige. Det borde läggas ett regionalt perspektiv på detta i 

nulägesanalysen, med konkreta exempel. 

  Sid 23. om Det fria ordets hus: 

De lokala författarna nämns inte heller här. Hela denna högerspalt ger en alltför positiv 

bild, menar vi. En nulägesanalys måste, enligt vårt sätt att se, även diskutera det som fungerat 

mindre bra. Det bör nämnas att Det fria ordets hus samlokaliserades med Växjö konsthall i 

samband med en nedskärning. Den kommunala kulturpolitiken och biblioteksväsendets små 

medel påverkar oss lokala författare m fl i allra högsta grad och detta bör alltså inte utelämnas 

i analysen.  

Vidare har Det fria ordets hus själva talat om sina svårigheter att nå ut till allmänheten, 

bland annat i en artikel i Dagens Nyheter, och till följd av detta har publiksiffrorna ofta varit 

små vid evenemangen som arrangerats där. 

De växlar godtyckligt mellan att anlita kulturarbetare och att kostnadsfritt upplåta sina 

lokaler; vissa ska arvoderas, medan andra ska vara tacksamma att de slipper betala. 

Sid 24. Litteratur som konstform är relativt oetablerad inom kultursamverkansmodellen. 

Ett utvecklingsarbete för att stärka den regionala infrastrukturen. Det behövs insatser inom 

både offentlig verksamhet och uppdrag av kommersiell karaktär för att säkerställa skäliga 

arbetsvillkor och avtalsenlig ersättning pågår.  

Det stämmer att litteraturen saknat en regional infrastruktur trots stora satsningar på 

bland annat Det fria ordets hus och Biblioteksutveckling Blekinge/Kronoberg. Vi menar att  

författarna själva borde vara med i den framtida uppbyggnaden och efterlyser en skrivning 

om detta i texten när styrstrukturen ses över. 

Regionen borde ha resurser redan utan den kommersiella hjälpen. Den offentliga sektorn 

borde räcka.  

Sid 24. Deras förutsättningar att bo och verka i Kronoberg hänger nära ihop med 

möjligheterna att försörja sig på sitt konstnärskap.  

Korrekt analys! 

Sid 30. ”I Kronoberg är det Biblioteksutveckling Blekinge/Kronoberg som har detta 

uppdrag” Ser ovan sidan 16. Det står inget om uppdrag att främja och hjälpa författarna. Är 

det verkligen så att det inte ingår i deras arbetsuppgifter? 

 

Slutkommentarer och egna idéer 

Kulturen i regionen utgår ofta från idéer och önskemål från politiker och tjänstemän. Alltså 

uppifrån. Det skapas Det fria ordets hus, Biblioteksutveckling, Skrivyta Syd och annat som det 

avsätts pengar för. Ytterligare ett exempel är Läsfest. Det är ett utmärkt initiativ i sig, men 

varför engageras nästan inga lokala författare i detta projekt? 

Men vi tror att kulturen ska komma underifrån. Författare och andra kulturskapare är de 

som i större utsträckning än nu ska driva på utveckling och kreativitet.  Det är vi som skapar 

och hittar på, vi som brinner för vissa frågor och som vill genomföra vissa projekt. Det är vi 

som träffar kollegor, läsare, publik och får därigenom nya idéer. Detta sker hela tiden. En 
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massa kulturarbete utförs som ibland belönas med projektpengar eller kommunala bidrag, 

från en pott som till stora delar redan är inmutad.   

En ideell organisation är mycket kostnadseffektiv. Ord i Kronoberg, och innan dess en lös 

sammanhållen författargrupp, har genom årens lopp producerat en massa kultur för 

småpengar i kombination med gratisarbete.  

En omfördelning av kulturbudgeten direkt till de ideella organisationerna och enskilda 

kulturskapare utifrån vad de brinner för – givetvis efter noggranna bedömningar och 

utvärderingar från regionens tjänstemän – skulle göra stor skillnad. Kvalitén på kulturen ökar 

(t ex genom att en författare får mer ekonomisk möjlighet att våga satsa på sina litterära 

projekt), utbudet av kultur ökar och publikens intresse för den lokalt producerade kulturen 

ökar. 

Ett bra exempel på detta är Sagomuseet i Ljungby och Berättarnätet Kronobergs 

verksamhet som drivits fram av entusiaster för muntligt berättande. Här utförs fortfarande 

massor med ideellt arbete fast vid sidan om anställda eller arvoderade berättare som alla fått 

chansen att utvecklas inom sin konstart.  

Regionen bör inte ha ett ensidigt kommersiellt perspektiv, det vill säga inte rikta in sig 

alltför specifikt på att vara en möjlighet till stöd och skyltfönster för egenföretagare inom 

litteraturbranschen. Huvudsaken är att det görs satsningar på att skapa ett bestående litterärt 

kulturliv som även de lokala författarna, översättarna (och även lokala bokförlag som nästan 

inte existerar i länet) borde vara en självklar del av. Och där skäliga arbetsvillkor och 

Författarförbundets rekommenderade arvodesnivåer är norm. Ett sådant arbete griper in i 

både övergripande och specifika kulturmål, och utgör ett stöd för litteraturskaparna.  

Offentlig sektor har även en lång tradition av att värna och främja konstnärliga uttryck 

som inte är kommersiellt gångbara. Det bör även gälla på litteratursidan. 

 

 


