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Välkommen till digitala Kultur i Almedalen 5-6 juli!
Vi är glada att återigen kunna presentera Kultur i Almedalen som vi arrangerar tillsammans med Sveriges
Museer! I år blir Kultur i Almedalen 2021 digital. Den 5 och 6 juli sänder vi från Junibackens terrass på
Djurgården i Stockholm och fortsätter att föra dialog och samtal om konstens och kulturens betydelse
som drivande kraft i samhället. 

Vill du vara med i denna demokratiska arena genom att arrangera ett samtal, seminarium eller
workshop? Kontakta Svensk Scenkonsts kommunikationschef Annika af Trolle.

Birgitta Svendén vald till 
Svensk Scenkonsts nya ordförande
Birgitta Svendén valdes den 5 maj till ny ordförande för
bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk
Scenkonst. Hon efterträder Stefan Forsberg som varit
ordförande sedan 2012. 

Du har varit ledamot i Svensk Scenkonsts styrelse i
många år. Vad vill du bidra med i din nya roll som
ordförande?
Jag hoppas att tillsammans med övriga ledamöter kunna
inspirera och samla den breda kompetens som finns där
för att arbeta strategiskt med att stärka scenkonstens
position i samhället och i framtiden.

Vad anser du är Svensk Scenkonsts viktigaste roll i
det läge som branschen nu befinner sig i?
Först och främst att finnas för våra medlemmar som stöd.
Att arbeta med att långsiktigt stärka branschen genom att
aktivt delta i den kulturpolitiska debatten som idag är
alldeles för osynlig. Man glömmer lätt att vi står för en
omfattande del av landets arbetstillfällen. 

https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1ezQGAyYLoDYqOjFDQ0te3PaB4OtomEV_VD0tx0aDouioGZroLsHiNWp-CkcNu7uZxpXo4ZXLItHCWuyCEAKF0KmQJCfQcJi5GkM8gICTlzHOz4k2d_TGyJy00E8G2k1NhSZDXybN4bdTKFh_Ak9qrhw/
https://www.anpdm.com/taf/28905289/43475D447748465E41794341584571
https://www.anpdm.com/oa/28905289/43475D447748465E41794341584571
https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1e7UwaIdZrTD2hYNd0ijTno__1zcGQMmoNibLMFi0DQrOoHI1zjdWWg0_x-Ct0mEs8YP3BEjNcUktO8I98lNkaqsULoz896FrCXf9qEDcCmjbcfjn9HV-XDy8HqIIP-rdAfOPI7_mza8Mtt1N6tikK9qK2hjdmdt7Em1iYneXZoOLOiE1AP0CXrlAMYxi9pAsG/
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"Tillfälliga restriktioner leder till
permanent kompetensbrist"
Inställda arrangemang kan leda till allvarlig
kompetensbrist inom scenkonsten, enligt en
rapport som Svensk Scenkonst presenterade i
början av maj.
- Våra medlemmar vittnar om att det som i början
av pandemin sågs som ett temporärt yrkesbyte för
att försörja sig nu har blivit långvarigt.
Osäkerheten om återstarten riskerar bidra till att
erfarna personer med spetskompetens aldrig
återvänder till scenkonstyrket, säger Svensk
Scenkonsts vd Mikael Brännvall.

I en medlemsundersökning genomförd av Svensk
Scenkonst under vintern 2020/2021 instämmer
samtliga respondenter helt eller delvis i att det
finns en risk för att yrkesverksamma lämnar
branschen permanent, framför allt dansare,
musiker och skådespelare men också frilansande
ljud- och ljustekniker. Dessutom är återväxten

Svensk scenkonst har under pandemin sett värdet av att
samverka inom hela kultursektorn, oavsett om vi är
statligt, regionalt eller privat styrda. Tillsammans växer
och utvecklar vi kulturens, som jag tycker, självklara plats i samhället. Inte minst i frågan om hållbarhet. 

Hur ser du på framtiden för scenkonsten, efter pandemin? 
Jag tror att scenkonsten kommer att betyda mer än någonsin för människor efter pandemin! Vi har saknat
konsten som mötesplats, vi har saknat gemenskapen i upplevelsen, vi har saknat det som rör om i våra
liv via konsten. Nu måste vi värna om att den ges hållbara ekonomiska förutsättningar för att kunna
utvecklas inifrån sin egen kraft. 

Vi måste också försäkra oss om att människor även i framtiden ska kunna försörja sig inom scenkonsten.
Till viss del vill vända tillbaka till hur det såg ut innan pandemin, allt ska bli som vanligt. Men jag hoppas
och tror att det vi lärt under pandemin också ska få oss att vilja förändra och tänka nytt, inte endast
konstnärligt utan även som arbetsgivare.

Svensk Scenkonsts stämma: 
Nationella planen måste hanteras skyndsamt
Vid Svensk Scenkonst årliga stämma den 5 maj enades man om ett gemensamt uttalande om den
nationella planen för återöppning som regeringen har aviserat. I uttalandet betonas bland annat
Sveriges scener varit stängda eller starkt begränsade för fysiskt närvarande publik i över ett år och att
effekterna av pandemin med stor tydlighet har påvisat hur ett samhälle utan scenkonst och andra
kulturyttringar framstår. 

Läs hela stämmouttalandet på vår webbplats

Se branschdagarna i efterhand
Svensk Scenkonsts branschdagar är över för i år. Den
5-6 maj sändes programmet digitalt från Uppsala
stadsteater och vi är mycket glada över det stora antalet
deltagare. Vi riktar också ett särskilt tack till alla
medverkande i panelsamtal och diskussioner.

Se sändningarna på webben
Missade du årets branschdagar eller vill du se något av
innehållet igen? På Svensk Scenkonsts webbplats kan
du se alla programpunkter från dagen i efterhand.

Branschdagarna 2021 – titta i efterhand

https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1e64WmYD29zU73Ip3PLMxG-agdrDXOeW_UeBzU-uwIeNUmAuyeAIPoU2VIoYkp44GJQ-tK4hBkpSGh9KlXabLBjrmNrrs01f8WRfO1mEi3nYW-nKlzDY5DxVAkHrNYJHtyOjmldsCCKUV1rkfI9d__POITy9TSwrErg6rKetLYGLRLAHfL-bTjAkole1xUUxbn7ncIJqdAfoV47Wx7xpgZuQzt6-Qw3boQV0l9WvtZndCIYWnYPW4G4WX50xEPu_gD/
https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1e2ri1urKkDwqrEYQ2DGOUG_TaO1VdpfmW-sgZKssU6nqWNt748hDINdm3iFQk1fkhEqV9wMuaSUvPMp-pwDYmoFrfaMxhf2LLFnjVZuBsZpj2XzMrP3QWBTQOtxFBrLhtHWtkmTA80b3vJQ50aU5cUEJR8uSqBKx-PKTUosi47budrA_WIxGC6XXwwrrtAfr_WUdzMIj2X6e45_9RluisFA/
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hotad.

- Nyexaminerade inom till exempel dans, musik
och teater har nu särskilt svårt att få ett första
arbete och studerande vittnar om svårigheter att
utvecklas i önskad takt. Risken är stor att de byter
bransch eller yrke.

Läs hela rapporten på vår webbplats

Remissvar om fortsatt giltighet av
covid-19-lagen
Svensk Scenkonst svarade den 20 april på
regeringens förslag om fortsatt giltighet av covid-
19-lagen. Svensk Scenkonst betonar att lagarna
är av extraordinär karaktär och att dessa möjliggör
betydande inskränkningar av människors
grundläggande fri- och rättigheter.

Begränsningarna kan även, i vissa fall, medföra
stora ekonomiska konsekvenser för företag inom
scenkonsten och andra verksamheter.

Läs hela remissvaret på vår webbplats

Remissvar om justerade
åldersgränser i pensionssystemet
Svensk Scenkonst lämnade den 7 maj ett yttrande
över Socialstyrelsens promemoria ”Konsekvenser
av justerade åldersgränser i pensionssystemet
och i andra trygghetssystem”. Svensk Scenkonst
konstaterar att det är rimligt ur samhällsekonomisk
synvinkel att eftersträva att befolkningen kvarstår i
arbete längre tid än idag. Utifrån det perspektivet
har Svensk Scenkonst i tidigare remissvar på Ds
2019:2 tillstyrkt förslaget om att höja
åldersgränserna i pensionssystemet och i andra
trygghetssystem.

Läs hela remissvaret på vår webbplats

Följ oss

För professionella verksamheter inom scenkonstbranschen
Svensk Scenkonst är den heltäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen för professionell scenkonst. Vi
verkar för att medlemmarna ska ha optimala förutsättningar att producera och sprida scenkonst av högsta kvalitet i
hela landet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare. Med gedigen kunskap om branschen företräder vi
medlemmarna och erbjuder stöd och service som utgår från deras behov.

Vi representerar ca 118 verksamheter inom scenkonsten.

svensk scenkonst | birger jarlsgatan 39 | box 1778 | 111 87 stockholm | tel 08 440 83 70 
info@svenskscenkonst.se | www.svenskscenkonst.se

https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1eg9msnr-8E9QThGu12PZGS9m3LQ7YsuMJDU7RpmXbyb_aWYeKODPPGPKMmVsCD6gi31Ey_ch8oaOaAPZExD3dzOYSuV0WoyDn-I7EiJJlGkmQVRgAdG0vFfX5J4ffmbk--SyArQk8MXVud-gcpoNPyqWR4-kC1u9Gu4ufqIjXUCjmHexi54ssCRX5LHb7j5JFUrKoY9TM80QCyN9D8amsxw0R2QAVS5zoE7Bj5eEIOW0/
https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1ejmqsThdqbVT2yDdgdHRDaSJGin7NDghmvDvYPkKfIQfaQRtHI0JKvpTIigEchbAWEwGXrlxTBighPCxcK7v6NInoIBtQtoMzGFNTKjiNNqZdrJU1KD-CGo2Ng2LeC2hL5qPrwVNwnjC-io_ourQigtCiQGSI1VenAZ87Wg0Ven-xLcuCSujg1JDJ9jqDZf6o22xuzDFXR7Jn5TB6oNc-g6eOWb0OPWMwY9iKaFH79L7ocjQkF1mdZeOgfXRYkRlR9pSg1SjC3oDWkapW7WcoDQ/
https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1egbMCLr0i57lSMMB1O007QK_nc-j7b6jprpGtR99JpE18w4oSYvJEQE0EP2L1-JMA80Wktny3wvXD_yKMESrwOxY46jlCq4GDmanldG4ONkulD6n9RZ2tea8AHt65R_Zb1f4O-TZ471H_QIyE98vJ2uEmYlAy5pN2p9y5HhhAZxBEg35R2f4cfRd7JsIB8Vv0u-bLwlsFHfsOrFnuhcDhi8kK8cnxU0KLZd8ZoxOiTTUQQfuAg5QLPPd04MNlc5rydKk-05sUi_EPs7gcgVtOHlDAnchZRtYNfl_xa7Tfhc4/
https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1eZ_SFL8WO1hc6i7PWvrJWKjjyXuRuseJfdniwh9LRGOIz1YzM2ZyNjjJCbZXB3myxv_duKnC7I3f7jI79ExYZqqUediyhjb9hDxPPrOPhc_ZRsUREpTGb_onNYiluG-D7k4YhaGkiP8LeJNzkzQKq3g/
https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1eH5aQUXDx0t5TQwtdFSjtyOCd72Xz-qJlHP5AIcNFnLD8y3sLl_0yN1zaBr6f2-UPadpk9Osnq3DQu0hkBSVWYFZHuDwhJx9yX96JGgNfVg5BxyVtkxcbvl_PYEBGuCLZ19hPXSmKBlE3RJdxeIVJ0w/
https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1eU3P9t7dZudOvW7bJAIJZk8aTysYAFH41QYSENAAByYJamGh1DA4qDUWx5DuPXoUeBBJA0dqZ1XIKLhLSluJVSL_OkSDk7qh5U_3D_uQnxW1TFJVXKiuSeEFzZIor3Jn1IymhDdWT0OnGVqyTu5i6oNzrnjXkhYhTxl2Ek0HnhZs/
https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1e4hH5X-bGVyCtFMZhZbdAyCIfs0UPbh11uUan-A0x3eyo-seHUXkXUZIAPEfnmQdtfKGT4WJIlMfbHLX51fGC62xpCUubjtTaqu8dcmwWM506pTNtnv_ulcSBDNqwwurw-VsEjvj1K8qpW-hqoLalkCFvBE2MkVNtbVNcm56F1Tw/
https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1eJbOy1bhAhdoJXAUAgqHSkHt55fr3L-v7H4qQi4JEODQzJGyRNrxFUaIGE8s72Up2D-lznSE6cIerYUUpWXRlYx9JP1Si3Je2f_07vWK8k7cxf1HMo2e7laMmPTCuLJbQIev91rPpd97r4xgPWoPQjL5UCKWcKXUTdnn6g5kzwNg/
https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtYYX-0Ab_xTayUo-i_5crwus3CHwZ4ki0fGXZ3_HQ77nwvdXZaxmTmvfjwbHNaSqZQ/x1eKoeR6wtzq_CaEZHNXf1U3XcNdILNEed6h8QLOe3XRDsR5FX9txmOwyw0T_DzjVGn2hGTeTGrZ08c1nK1qP3HxeOdbuWk9GN9E0EGg569RFPwpnR6BjNVM9tw-jpgGLaT/
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