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Rapport om dramatiska villkor för länsinstitutionerna 
diskuteras på Folk och Kultur 

 
Teater Halland, Gud i kulissen/foto Emanuel 

Minskade anslag, färre anställda men ändå utökade uppdrag.  Det visade rapporten 
"Dramatiska villkor" från Myndigheten för Kulturanalys som presenterades i januari 
2017. Rapporten belyser den ekonomiska utvecklingen för länsteatrarna från 1980 
till 2015, men budgetunderlag från Statens kulturråd visar en liknande utveckling för 
stora delar av kultursektorn i övrigt. Vad blir effekterna av detta? Det är en av de 
viktiga kulturpolitiska frågor som kommer att tas upp på Folk och Kultur 7-10 
februari. 
Rapporten "Dramatiska villkor" presenterades i januari 2017 och synar hur det ekonomiska 
utrymmet att bedriva verksamhet vid landets länsteatrar har utvecklats från 1980 till 2015 
och beskriver länsteatrarnas inkomster och utgifter, verksamhetsbidragens utveckling samt 
personalstyrkans storlek och sammansättning över tid.  

- Rapporten visar, med länsteatrarna som exempel, att även om de ekonomiska bidragen till 
samverkansmodellen ökat så har länsteatrarnas verksamhetsanslag urholkats som en följd av 
lönekostnadens utveckling, säger Sverker Härd, direktör för Myndigheten för Kulturanalys.  
-Urholkningen började 20 år innan samverkansmodellens införande. Andra studier visar att 
utvecklingen sannolikt är densamma också för andra delar av kultursektorn där 
personalintensiteten är hög, såsom hos regionmusiken och länsmuseerna . 

- Den fasta personalstyrkan är betydligt mindre och antalet produktioner per år är signifikant 
färre, säger Lena Engqvist Forslund, teaterchef på Teater Västernorrland. - Dessa fakta har 
kommit smygande, men tydligt förändrat arbetsmarknaden för alla de som utbildats på våra 

 



konstnärliga högskolor. 

Seminarium om effekterna av "Dramatiska villkor" 
Vilket ansvar vill man från nationell och regional kulturpolitisk nivå ta för att vi nu och 
framåt ska ha ett dynamiskt, utmanande och obundet kulturliv i hela Sverige? Där alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla hela samhällets utveckling? 

Under rubriken Effekterna av "Dramatiska villkor" arrangerar Länsteatrarna i Sverige, 
Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Myndigheten för 
Kulturanalys fredag 9 februari ett seminarium för att diskutera effekterna av den urholkning 
av verksamhetsanslagen som skett sedan 1980-talet och dess konsekvenser för medborgarna. 
Medverkar gör Sverker Härd, direktör för Myndigheten för Kulturanalys och 
institutionscheferna Lena Engqvist Forslund, teaterchef Teater Västernorrland, Olof 
Hermelin, museichef Östergötlands museum och Beryl Lunder, vd Örebro Konserthus samt 
politiker på nationell och regional nivå. 

  

Effekterna av Dramatiska villkor/Folk och Kultur 
Fredag 9 februari, kl. 14.20 - 15.20 

Övriga medverkande: Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden Västra 
Götalandsregionen, Robert Uitto, Regionråd (s) Ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden 
Region Jämtland Härjedalen samt Niklas Malmberg (mp) kulturpolitisk talesperson, Per 
Lodenius (c) kulturpolitisk talesperson och Cecilia Mangnusson (m) Kulturutskottet Sveriges 
Riksdag. Kerstin Brunnberg är moderator. 

Arrangörer: Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd, 
Myndigheten för Kulturanalys 

  

Ladda ner rapporten här 

Läs mer om rapporten här 

”Länsteatrarnas ekonomi urholkas sedan länge”  Läs TTs artikel 20 jan 2017 här 

”Administrativa avgifter ökar länsteatrarnas utgifter”  Lyssna på Inslag i SR P1 Kulturnytt 20 
jan 2017 här 

 

 

 

För mer information om Länsteatrarna i Sverige kontakta:  
Linde Sjöstedt, vd  

073 709 28 88, linde.sjostedt@lansteatrarna.se 

 

Länsteatrarna i Sverige driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, 
erfarenhetsutbyte och utveckling. Våra 21 medlemsinstitutioner är tillsammans den största aktören 
inom den regionala scenkonsten i Sverige. 

Tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd arrangerar vi Folk och 
Kultur – ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för den regionala konsten. Besök gärna vår hemsida 
www.lansteatrarna.se 
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt 
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 
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