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Bakgrund 
Centrum för dramatik är en av tretton centrumbildningar på kulturområdet, våra 
medlemmar skriver för scen, film/tv, audio och nya plattformar.  
 
Centrumbildningarna samlar runt 11.000 professionella fria kulturskapare. Genom 
anslag från Kulturrådet arbetar centrumbildningarna med förmedling av uppdrag, 
marknadsföring av kulturskapare i hela landet och internationellt, med projekt för 
breddande av kulturarbetsmarknaden till nya områden, samt genomför 
kompetensutveckling för medlemmarna. 
 
Varje centrumbildning arbetar utifrån sitt konstområdes särskilda förutsättningar för 
att ge effektiva insatser för kulturskaparna. Centrumbildningarna utgör en omistlig 
infrastruktur för det fria professionella kulturlivet både som initiativtagare, 
förmedlare och aktörer/projektägare, och är en förutsättning för att fler fria 
professionella kulturskapare ska ha möjlighet att försörja sig inom sitt yrke.  
 
Ett exempel på breddande projekt inom kulturnäring är Centrum för dramatiks 
projekt tillsammans med Sveriges Hembygdsförbund för att skapa nya berättelser 
och därmed öka attraktiviteten för bygdegårdar som besöksmål.  Ett annat projekt 
tillsammans med datorspelssektorn kommer att genomföras för att öka 
kontaktytorna mellan manusförfattare och spelutvecklare med syftet att på sikt 
bidra till att fördjupa berättelsen och dramaturgin i datorspel.  
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Kulturskaparna – konstnärerna utgör ”kärnan” i de kulturella och kreativa 
näringarna, deras verk och skaparkraft, villkor och arbetsmarknad är grundläggande 
faktorer för hur kulturella och kreativa näringar kan utvecklas framöver. Därför bör 
kulturskaparnas erfarenheter tas till vara och ges plats för inflytande och dialog 
kring en strategi för kulturella och kreativa näringar.  
 
Centrum för dramatik ansluter till KLYS: yttrande över SOU 2022:44 Kreativa 
Sverige! med följande tillägg:   
 
7.2 Förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och innovationsstöd 
 
Under kapitel 7.2 vill vi uppmärksamma utredningen på att centrumbildningarna 
arbetar för att stödja fria professionella kulturskapare och besitter 
specialkompetens inom sina respektive konstområdens arbetsmarknad. 
Organisationernas arbete med att genomföra kompetensutveckling och matchning 
för uppdrag, samt att driva kulturprojekt för en breddad arbetsmarknad är ett 
viktigt led för att fler kulturskapare ska kunna försörja sig på en arbetsmarknad som 
i stort präglas av en ”star economy”, dvs att några få tjänar mycket bra – men de 
allra flesta tjänar för lite för att fullgott försörja sig.  
 
Under pandemin har centrumbildningarna till exempel skapat en lång rad 
uppdrag/arbetstillfällen samt genomfört kompetensutvecklingsinsatser för sina 
medlemmar för att motverka att fler kulturskapare lämnar sina yrken under krisen. 
Centrumbildningarna bidrar också till kulturlivets internationalisering genom bland 
annat utbyten, deltagande i festivaler, pitchar, turnéer och projekt.  
 
Centrumbildningarnas insatser når en stor andel av de yrkesverksamma 
kulturskaparna och organisationerna skulle med förstärkta resurser direkt kunna 
utöka och förstärka sin rådgivning till medlemmarna.   
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