Framtidens stödsystem, Stockholms Stad
Förslag till arbetsgruppen
Årsta, 16 mars 2011

Reflektioner kring arbetsgruppens arbetsmetod och funktion
Med anledning av arbetsgruppens senaste möte så har vi (Anders och Johan) diskuterat och funderat en del
kring tillvägagångssätt gällande hur arbetsgruppen kan ta sig an de stora frågor som ska diskuteras vidare på
ett både spännande och utmanande sätt. Till att börja med så känns det angeläget att formulera en tydlig ordning för hur respektive deltagares synpunkter och inspel tas tillvara i det arbete som arbetsgruppen utför.
Ett möjligt arbetssätt i denna process är att – när förslagen börjar konkretiseras – använda ett typ av röstnings- eller underskrissystem, för att på så sätt göra det transparent vilka/hur många i arbetsgruppen och
senare referensgruppen som har stött vilka förslag. Risken är annars att de goda ambitionerna till förändring
och dynamik får bakslag; att det upplevs som att både riktning och slutresultat egentligen är bestämt på förhand. Anledningen till att vi ser detta som ett extra viktigt område är att det tyvärr är relativt vanligt att kulturaktörer ingår i t.ex. utredningar där de framför kritik och förslag som inte förmedlas i rapporten men där
kulturaktörens namn i legitimeringssye fortfarande står med som en del av "kulturlivet". Det är viktigt att
var och en av de som deltar i arbetet känner att de har möjlighet att stödja just de förslag de tror på.
Ytterligare något som framkom under arbetsgruppens senaste möte var att vi lade mycket tid på att prata om
våra egna verksamheter som goda exempel. En önskan vore att vi lägger våra egna verksamheter åt sidan för
att diskutera de frågor som ligger på vårt bord nu, på ett sätt som forcerar oss att tänka annorlunda och se nya
sammanhang och nå nya idéer.
Vidare menar vi att arbetsgruppen i vissa frågor bör vara försiktiga med att dra slutsatser som baseras på egna
erfarenheter, och istället eerlysa undersökningar som tar fram ett gediget och faktabaserat underlag, med
större möjlighet att analysera och utvärdera på ett seriöst sätt. Ett exempel på sådana frågor är hur olika organisationer utnyttjar sina lokaler och hur så många som möjligt kan få användning av de lokaler som finns.
I detta dokument har vi brainstormat fram en rad tankar som vi hoppas kan bidra till era diskussioner på
torsdag. Tankarna är relativt snabbt formulerade och bör alltså i första hand betraktas som inspel och förslag
på perspektiv.
Bästa hälsningar och lycka till!
Anders Jacobson
anders.jacobson@hybriskonst.org
070-718 62 07

Johan elander
johan.thelander@hybriskonst.org
070-297 79 70
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Kategorisering och motivering av vad stöden ska omfatta
För att arbetsgruppen gradvis ska nå fram till konkreta och genomförbara förslag gällande stödsystemen, är
det av stor vikt att vi diskuterar en slags målbild, en idé om vilken situation vi vill uppnå i Stockholms konstoch kulturliv. En möjlig ingång till att diskutera detta skulle vara att diﬀerentiera olika kategorier av verksamheter, för att på ett överskådligt sätt kunna diskutera vad som bör ingå i just Kulturstrategiska avdelningens
stöd, vad som bör hänvisas till andra ekonomier (eller nya definitioner av existerande ekonomier), vad som
behöver stärkas och argumenteras för på politisk nivå, osv.
Här följer förslag på kategorier av verksamheter, med perspektiv som kan stimulera en sådan diskussion och
bidra till utformning av kriterier för vad som bör prioriteras och kombineras för att eersträva en mångfald
av kvaliteter och funktioner.
Gällande verksamhetens/konstnärskapets ambitioner
• Verkar professionellt inom konstnärligt yrke/miljö
• Har ambitionen att verka professionellt inom konstnärligt yrke/miljö
• Verkar semi-professionellt/på deltid inom konstnärligt yrke/miljö
• Verkar som amatör, på hobbynivå eller på ideell basis
Gällande verksamhetens/konstnärskapets karaktär
• Verksamhet av primärt konstnärlig karaktär
• Verksamhet av primärt infrastrukturell karaktär
• Verksamhet av primärt deltagarkulturell karaktär
• Verksamhet av primärt social karaktär
• Verksamhet av primärt FoU- eller kompetensutvecklings- eller teoretisk karaktär
• Verksamhet av primärt innovationskaraktär
Gällande verksamhetens/konstnärskapets medborgarperspektiv
• Verksamhet baserad på idén om oﬀentliga/publika händelser (tillkommer medborgarna i direkt möte)
• Verksamhet baserad på idén om indirekta och långsiktiga verkningar, dvs. utan publik i strikt mening (tillkommer medborgarna/samhället genom utveckling av konst- och kulturfälten, idéspridningar, där ett direkt publikt möte inte är nödvändigt eller gynnsamt)
• Verksamhet baserad på deltagande (tillkommer medborgarna genom direkt utövande)
• Verksamhet som tillhandahåller fysisk mötes- och produktionsplats för kulturarbetare, som i ett senare
skede möter en publik
Gällande verksamhetens/konstnärskapets riktning (främst gällande platser)
• Verksamhet baserad på urval/specificitet
• Verksamhet baserad på öppenhet och tillgänglighet/allmänning
(Respektive begrepp bör naturligtvis förtydligas, för att de ska vara till någon nytta.)
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Det framstår för oss som rimligt att just verksamhets- och projektstöden främst ska gå till verksamheter som
är eller har ambitionen att verka professionellt inom ett eller annat konstnärligt område. Detta utan att bortse
från de otroligt viktiga funktioner som fylls av socialt definierade verksamheter.
Det är av stor vikt att i det här sammanhanget ha en inkluderande beskrivning av konstnärlig verksamhet,
dvs. inte i relation till en eller annan genre, utan till olika typer av kvaliteter som vid ett givet tillfälle definieras som mest relevant i samtiden. Det finns t.ex. inget som säger att samtida dans per definition har större
konstnärlig relevans än streetdance eller vice versa, och det vore positivt att fundera kring ett antal generella
kriterier som kan appliceras på alla typer av uttryck och verksamheter på ett sätt som förhoppningsvis motverkar fördomsfull representation, spär på motsättningar osv. T.ex.:
"Kulturstrategiska avdelningen ska stödja konstnärlig verksamhet med särskild relevans för Stockholms
konstnärliga miljö, kulturliv och samhälleliga utveckling. Exempel på prioriterade konstnärliga kvaliteter är i
det här fallet verksamheter och konstnärskap som t.ex.:
• Utforskar vad estetik innebär i samtiden
• Bidrar till komplexitet och eertanke i ett stort, snabbt och generaliserande informationsflöde
• Syar till empowerment av en specifik målgrupp som är av särskild betydelse i dagens samhällsklimat
• Verkar för möten, sammankoppling och utbyte mellan separerade grupper, förhållningssätt och teoribildningar
• Bidrar till utveckling av det konstnärliga fältet, inspirerar och påverkar andra inom den konstnärliga miljön
• Utforskar, utvecklar och delar experimentella metoder, annorlunda format för produktion eller mötet med
en allmänhet/publik
• Har ett maktkritiskt, normkritiskt och demokratiserande förhållningssätt som bidrar till utmaning och utveckling av ekonomiska och politiska strukturer inom kulturfältet och samhället i stort
• Förmår fånga upp kulturella strömningar i tiden och föreslå strategier för tanke och handling i framtiden
• Utforskar och utmanar kulturell, estetisk eller politisk historieskrivning
• Vågar riskera prestige och anseende, tar upp obekväma och icke-korrekta perspektiv, utmanar estetiska och
politiska trender
• Artikulerar frågeställningar och processer genom ett uttalat konstnärligt perspektiv, dvs. som inte skulle
kunna göras lika väl inom t.ex. forskning, journalistik, politik, underhållning etc.
• Utmanar dessa riktlinjer.

Konkreta förslag
Ledord: Möjlighetsstrukturer
Organisationsforskaren Rosabeth Moss Kanter introducerade i slutet av 70-talet begreppet ”möjlighetsstruktur”. Kanter talar om möjlighetsstrukturer i relation till jämställdhet, där män i organisationer vet om att de
har större möjligheter än kvinnor, och därmed beter sig som att de har större möjligheter. Detta beteende leder till gott självförtroende, positivt och engagerat beteende, via gott bemötande och, javisst, större reella
möjligheter. På motsvarande sätt fungerar negativa spiraler för den som är eller upplever sig som diskriminerad och maktlös. Det är rimligt att anta att tankemodeller om dessa typer av spiralmekanismer är relevanta att
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applicera även utanför jämställdhetsområdet. Vad händer om vi diskuterar möjlighetsstrukturer inom kulturfältet?
Vilka aktörer, verksamheter, estetiska och politiska förhållningssätt bör stimuleras för att odla ett ”möjligt
klimat” som bygger på att en mängd metoder och uttryck stimuleras i en miljö som präglas av ömsesidigt
stöd och utbyte, ett solidariskt men kritiskt konstfält, en livlig och angelägen samhällsdebatt ur konstnärliga
perspektiv? Hur sprida känslan av möjlighet, på sätt som stärker, utmanar, uppmanar och utvecklar i realiteten?
Förslag: Kvotering under en begränsad testperiod
Hur kan vi rikta stöden för att stimulera till kulturella möjlighetsstrukturer? Vad skulle hända om vi under en
testperiod på tre år skulle kvotera och rikta stöden utifrån formulerade mål och prioriteringar? T.ex.:
• x% till aktörer som aldrig tidigare fått stöd
– för att visa att det finns möjligheter för både nykomlingar och andra som tidigare hamnat utanför.
• x% till idé- eller projektutvecklingsstöd
– för att uppmuntra formulering av idéer som kan vara svåra att förstå, men som verkar lovande och som
behöver stöd för att bli tydliga och genomförbara. Kan riktas till aktörer och delar av fältet som särskilt behöver stärkas, och bör inte innehålla krav på genomförande.
• x% till etablerings- eller organisationsutvecklingsstöd – ev. i samarbete med inkubator/aﬀärsutveckling
– för att ge möjlighet att utveckla en strukturerad organisation/företag med kapacitet att hantera dynamisk
ekonomi på ett tryggt sätt. Kan riktas till aktörer och delar av fältet som särskilt behöver stärkas.
• x% större stöd till ny aktör
– för att utmana "etableringstrappan" och ge ordentliga möjligheter till nya aktörer med potential att utveckla sitt konstnärliga fält gällande såväl metoder som uttryck.
• x% till utländska aktörer verksamma i Sverige, samt utlandssvenskar som ”återvänder” till Stockholm
– för att visa att vi i Stockholm är reellt intresserade och värdesätter influenser från andra länder och kulturer, samt för att skapa ett internationellt rykte om Stockholm som en stad som satsar på just detta.
• x% till kompetensutveckling och utvecklingsarbete för etablerade aktörer
– för att möjliggöra kompetensutveckling, vidareutbildning, tid för reflektion som utvecklar, förfinar och
fördjupar och utmanar etablerade konstnärskap, metoder och verksamheter.
• x% sökbart avvecklingsstöd
– för att ge en frivillig möjlighet att ta tillvara på erfarenheter eer att en verksamhet kommit fram till att
det är dags att avveckla.
• x% till långsiktiga projekt, upp till fem år
– för att göra projektbegreppet mer dynamiskt, stödet mer idébaserat och utforskande, samt visa på att projekt inte är samma sak som otrygg kortsiktighet.
• x% till långsiktig verksamhet
– för att ge stabilitet och arbetsro.
• x% snabbfördelade pengar
– till kortare utvecklingsprojekt och dagsaktuella arrangemang.
• x% "kärnverksamhetsstöd"
– som möjliggör en grundläggande verksamhet, vilken vidare möjliggör att söka/producera andra ekonomier på annat håll, genom t.ex. projektstöd, uppdrag, aﬀärsutveckling, samproduktion osv.
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• x% fria/odefinierade medel
– som kan gå till idéer eller aktörer som inte passar in i de givna kategorierna, som vi ännu inte lärt oss
känna igen.
Andra förslag:
• Uppmuntra organisationer som som delar med sig av rum, tid och organisationskapacitet till mindre etablerade aktörer
• Ställ krav på stadens institutioner att erbjuda olika former residens till, och samproduktioner med, mindre
etablerade aktörer
• Skapa förutsättningar för, och uppmuntra, kontors/produktionsplats-residens på institutioner och andra
ytor med verksamhetsstöd, som bara används ibland, t.ex. foajéer.
• Inför en "trendvarning", dvs, ett kritiskt förhållningssätt till det som "alla vill ha" för tillfället.
• Samordna internationaliseringsstrategier med t.ex. KUR och KN för att hitta tydliga och olikartade inriktningar och strategier.
• Genomför en forskningsstudie gällande stadens lokalanvändning för att ta fram en långsiktig strategi, i dialog med de som idag handhar/hyr/tillhandahåller lokaler/scener.
• Undersök möjligheter för lokalförmedlande funktioner, t.ex. med inspiration av Precare:
http://www.precare.org/Website/Precare/Main.php?lang=En&Menu=1&O=1
• Problematisera likhetstecknet mellan medborgarnytta, publik verksamhet och publiksiﬀror.
Transparens och kommunikation
• Tydliggör referensgruppernas funktion och utvärdera om de bör vara större eller ha en annan form för att
bättre underbygga beslut. Fundera på uppdragsbeskrivningar som möjliggör kompetens utöver Stockholms
lilla kulturliv, men som ändå har god kännedom om vad som pågår – internationella medlemmar? Teoretiker? Studenter? Konstnärer från andra konstformer än de som ska bedömas?
• Inför obligatorisk motivering av bifall och avslag, för att oﬀentliggöra och tydliggöra prioriteringar samt
främja en seriös diskussion om kvalitet.
• Utforma en kommunikationsplan och -strategi för att utveckla informationssatsningar, bemötande och stöd
till de som vill söka stöd.
• Verka för framförhållning; både i hur stöden fördelas samt när planerade förändringar ska genomföras.
Satsningar utanför Kulturstrategiska avdelningens område
• Kulturstrategiska avdelningen bör verka för att rusta upp de existerande samlings- och kulturlokaler som
finns, inte minst i stadens ytterområden. Dessa lokaler har fortsatt relevans och bör kunna användas i större
utsträckning som allmänna mötesplatser, istället för – eller som komplement till – att en mängd små aktörer söker medel för egna lokaler.
• Säkerställ att de typer av verksamheter som hittills legat under Kulturstrategiska avdelningens ansvar, men
som kanske hamnar utanför som ett resultat av denna förändringsprocess, har möjligheter och tydliga hänvisningar till andra/nya ekonomier.
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