Från kris till kraft
Återstart för kulturen
SOU 2021:77

Innehållsförteckning

Återstart för kulturen – återhämtning och
utveckling efter coronapandemin (Ku 2020:03)
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Intervjuguide

Utredningen har genomfört intervjuer med centrala aktörer inom
kultursektorn för att identifiera de utmaningar som synliggjorts av
pandemin eller funnits redan tidigare samt hitta goda exempel på nya
sätt att gestalta och förmedla kultur. Aktörerna har även getts
möjlighet att skicka med andra medskick till utredningens arbete.
Följande frågor har utgjort grunden för intervjuerna och har
formulerats med utgångspunkt i utredningens direktiv och de
kulturpolitiska målen. Intervjuerna har anpassats efter
informanternas respektive verksamhetsområden.
Intervjufrågor
Utredningens syfte är att lämna förslag som kan bidra till att
skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och
utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och
oberoende kulturliv i alla delar av landet. Förslagen ska stärka
kulturlivet på lång sikt. Det kan handla om strukturella frågor
som blivit synliga under pandemin, men också om utmaningar
som fanns redan innan och där nya lösningar behöver tas fram.
Utredningen genomförs med en mycket begränsad tidsram. För att
effektivt möjliggöra datainsamling, få in underlag och idéer vänder
vi oss i första hand till branschorganisationer och andra centrala
aktörer inom kultursektorn och ber dem att samla in synpunkter
från medlemmar/enskilda intressenter. Ni är en av de aktörer som vi
vänder oss till.
Vi ber er att – om möjligt – stämma av frågorna nedan med era
medlemmar/aktörerna inom ert område, sammanställa svaren och
skicka dem till oss. Det är viktigt att texten är utvecklad och kan stå
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för sig själv (undvik ja och nej svar, skriv fullständiga meningar och
utveckla resonemangen där det behövs). Vi tar också tacksamt emot
rapporter som relaterar till våra frågor och som ni tycker att vi borde
känna till och tips på fria, oorganiserade aktörer som vi bör tala med.
Pandemins akuta konsekvenser utreds och hanteras löpande i
form av krisstöd av Kulturdepartementet och andra
kulturmyndigheter. Frågorna som följer är mer framåtsyftande och
är ett komplement till de underlag som andra tar fram. Frågorna är
indelade under tre rubriker: strukturer, goda exempel och andra
medskick. Använd er gärna av dessa rubriker i ert svar till oss.
Strukturer
Tidigare utredningar (till exempel den konstnärspolitiska
utredningen SOU 2018:23) har pekat på grundläggande strukturer i
kulturlivet som utgör problem för både kulturverksamhet och
tillgång till kultur och kulturskapares villkor. Begreppet strukturer
används här i vid bemärkelse. Det handlar till exempel om
förutsättningar för institutioner och fria aktörer, utformning av
stödsystem,
urholkning
av
finansiering,
underutvecklad
infrastruktur för ett visst konstområde, kompetenstapp/-brist,
hinder för deltagande och utövande av kultur kopplade till
diskrimineringsgrunder och socioekonomisk bakgrund, att
tillgången till kultur skiljer sig åt i landet, underutvecklad digital
infrastruktur, regler om vem som kan ta del av de offentliga
trygghetssystemen, med mera. Besvara de frågor nedan som är
mest relevanta för er.
• Vilka av exemplen ovan och andra strukturella problem har blivit
extra framträdande under pandemin?
• Kan ni ge exempel på strukturer som har stärkts under pandemin?
• Vilka är de största utmaningarna för återstart på kort och lång
sikt för era medlemmar/de kulturaktörer som verkar inom ert
område?
• Finns det aktörer inom kulturområdet/ena där ni är verksamma
för vilka återstarten är svårare än andra?
– Om ja, vilka och varför?
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• Finns det mellanhänder (till exempel gallerier, biografer,
arrangörer, förmedlare) eller kompetens som förlorats under
pandemin?
– Om ja, vilka insatser skulle behövas för att återskapa dessa?
• Hur har internationella samarbeten påverkats under pandemin?
– Vad innebär eventuella förändrade internationella samarbeten
för verksamheterna?
– Hur kan internationella samarbeten stärkas under och efter
pandemin?
• Vilka kompetenser har visat sig saknas för att kunna utöva och
tillgängliggöra kultur under pandemin?
• Vilka nya kompetenser behövs för att stärka kultursektorn
framåt?
• Hur har barns och ungas tillgång till kultur påverkats av
pandemin?
– Hur kan barns och ungas tillgång till kultur stärkas under och
efter pandemin?
• Finns det system eller lösningar för att hantera de
problem/utmaningar som ni redogör för genom att besvara
frågorna ovan som är intressanta att lära av (internationellt eller
lokalt)?
• Har ni egna förslag på hur problemen/utmaningarna kan
hanteras?
Goda exempel
Vi vill ha in konkreta exempel på nya sätt att gestalta och förmedla
kultur som har utvecklats/tillämpats under pandemin och som är
värdefulla att ta med sig framåt. Det kan röra sig om nya
samarbetsformer, distribution/förmedling, produktion eller
konstnärligt nyskapande. Vi är intresserade både av de delar som gått
bra och av de delar som varit utmanande. Ni får gärna dela med er
både av egna och andras goda exempel (till exempel internationella
initiativ som är inspirerande).
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• Har ni exempel på nya samarbetsformer eller former för
produktion?
• Har ni exempel på konstnärlig utveckling till följd av covid-19?
• Har ni exempel på nya sätt att tillgängliggöra kultur?
• Har ni exempel på initiativ som nått ut till nya målgrupper?
• Vad har möjliggjort att dessa initiativ har kunnat utvecklas och
genomföras?
• Har ni förslag på insatser som behövs för att stärka dessa
initiativ?
• Har ni exempel på initiativ som kan påverka kulturlivets
strukturer positivt, till exempel från kulturpolitiken
(internationellt/lokalt)?
• Vilken roll har digitalisering/den digitala tekniken spelat för att
tillgängliggöra och producera kultur under pandemin?
– Hur har förutsättningarna för att använda den digitala
tekniken i detta syfte sett ut under pandemin?
– Vilka är de största hindren/problemen för era medlemmar att
tillgängliggöra och producera kultur genom digital teknik?
Andra medskick
• Vad mer behöver vi känna till för att kunna formulera förslag som
möjliggör att Sverige i framtiden har ett starkt, hållbart och
oberoende kulturliv i alla delar av landet?
• Vilka nya insatser från staten behöver tillkomma för att gynna ett
hållbart och långsiktigt kulturliv? (Utredningens förslag ska
finansieras inom befintlig budgetram och vi efterfrågar därför i
första hand förslag som inte handlar om att utöka statens
budget).
• Vilka av statens nuvarande insatser eller inriktningar mot
kulturområdet behöver förändras för att gynna ett hållbart och
långsiktigt kulturliv?
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Organisationer som utredningen haft
en dialog med
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Övriga aktörer
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Media i urval
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Deltagande vid externa arrangemang
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