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1. Förord 
Kulturrådet fördelar årligen närmare 1,6 miljarder kronor i statsbidrag för regional 
kulturverksamhet. En liten del av detta anslag, mellan två och tre procent, fördelas som 
regionala utvecklingsbidrag. Det fullständiga namnet på bidraget är innehållsrikt och 
svårgreppbart på samma gång: ”tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser 
av nationellt intresse”. Syftet med bidraget är att bidra till att uppfylla de kulturpolitiska 
målen och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. I urvalet av 
vilka projekt som får stöd ska Kulturrådet särskilt prioritera kvalitet, konstnärlig förnyelse 
och tillgänglighet till kulturutbudet. Bidraget är en del av kultursamverkansmodellen, som 
innebär att regioner fördelar statliga verksamhetsbidrag till kulturverksamheter. Om 
verksamhetsbidragen säkerställer att det finns en infrastruktur för att konst och kultur ska 
produceras och vara tillgänglig i hela landet, kan utvecklingsbidragen bidra till att utveckla 
denna infrastruktur: att finna nya sätt att producera konst och kultur och göra den 
tillgänglig för fler.  

För att få mesta möjliga utväxling av de kommunala, regionala och statliga medel som 
används för att erbjuda invånare i hela landet ett brett utbud av konst och kultur, krävs en 
samverkan mellan kommuner, regioner och stat. Den bidragsform som är i fokus för 
denna rapport, har en stor potential att låta finansiering från olika politiska nivåer mötas i 
utvecklingssyfte.  

Regeringens uppdrag till Kulturrådet sammanföll med beslutet att tillägna 2022 års 
separata uppgiftsinsamling av kultursamverkansmodellen de regionala 
utvecklingsbidragen. Föreliggande rapport är därför både en redovisning av ett 
regeringsuppdrag, och en delrapport av en större uppföljning. I den fördjupande delen av 
uppföljningen kommer vi att se närmare på möjliga sätt att utveckla bidraget. En central 
del i det är att föra dialog med landets regioner. 

2. Sammanfattning 
Kulturrådet har fått i uppdrag att ”genomföra en uppföljning, analysera resultaten, samt 
eventuellt föreslå förändringar av bidragsgivningen av tidsbegränsade bidrag till 
strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse 2017–2021, inom ramen för anslag 
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2022.” 

Rapporten redogör för Kulturrådets fördelning av regionala utvecklingsbidrag inom 
kultursamverkansmodellen 2017–2021. Dels är rapporten en redovisning av nämnda 
regeringsuppdrag, dels utgör den en delrapport till en fördjupad uppföljning, som kommer 
att genomföras i form av en så kallad separat uppgiftsinsamling1 under senare delen av 
hösten 2022 och våren 2023. 

I en uppföljning av utvecklingsbidragen som Kulturrådet genomförde endast ett par år 
efter att kultursamverkansmodellen införts2, konstaterades att utvecklingsbidragen utgör 
ett viktigt komplement till verksamhetsbidragen. De ansågs stimulera utveckling och 
förnyelse inom kulturlivet regionalt, och bidra till att uppfylla de kulturpoliska målen. Den 
bedömningen gäller fortfarande. Trots att bidragen utgör endast två-tre procent av de 
medel som Kulturrådet fördelar till regional kulturverksamhet visar rapporten att de bidrar 
till att upprätthålla dynamik och stimulera utveckling i landets regioner samt bidrar till att 

 
 
1 Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, Adm 2020/4 
2 Uppföljning av regionala utvecklingsbidrag. Dnr KUR 2014/4183 
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uppfylla de nationella kulturpolitiska målen, genom att de ger möjligheter att strategiskt 
kunna stödja särskilda insatser som bedöms vara av stor betydelse.  

En av slutsatserna i den tidigare rapporten var att det finns behov av ökad 
kommunikation kring projektens resultat, i syfte att sprida den kunskap som projekten 
genererar till andra i kultursektorn. Det är ett behov som kvarstår. 

Denna delrapport om utvecklingsbidragen visar bland annat att: 

• Under åren 2017–2021 beviljade Kulturrådet 162 miljoner i regionala 
utvecklingsbidrag, varav 73 procent gått till verksamheter i 
kultursamverkansmodelen. 

• Alla regioner har fått del av utvecklingsbidrag, om än i olika omfattning. 
• Prioriterade verksamhetsområden, som bild- och form och dans, har fått relativt 

stora bidrag. 
• Regioner och ideella föreningar har varit de vanligaste verksamhetsformerna 

bland bidragsmottagarna. 
• Kulturrådets utvecklingsbidrag stod i genomsnitt för 33 procent av projektens 

intäkter, baserat på inkomna redovisningar. 
• Personalkostnader har varit den största utgiftsposten med 66 procent av 

kostnaderna, baserat på inkomna redovisningar. 

Regleringen av bidraget skiljer sig åt mellan Stockholm och de regioner som ingår i 
kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen har gjort det möjligt att utarbeta 
och etablera nya verksamheter genom att utvecklingsprojekt i flera fall kunnat övergå till 
att bli reguljär verksamhet. 2022 har sex unika verksamheter som beviljats 
utvecklingsbidrag under den undersökta perioden beviljats verksamhetsbidrag av region. 
Ytterligare ett antal utvecklingsprojekt har införlivats i befintliga verksamheter, vilket 
föranlett höjda verksamhetsbidrag. Vi ser detta som en positiv effekt, att bidraget bidrar 
till en utveckling av infrastrukturen för hur konst och kultur produceras och tillgängliggörs.  

I september 2022 sändes en kort enkät till regionernas kulturledningar. De ombads svara 
på i vilken utsträckning utvecklingsbidraget, såsom det är utformat i dag, bidrar till de 
kulturpolitiska mål som pekas ut i förordningen: konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till 
kulturutbudet. De fick även svara på om de ser utvecklingsmöjligheter med bidragets 
utformning, eller Kulturrådets arbete med bidraget givet dess syfte. Måluppfyllelsen 
bedöms som något högre när det gäller tillgänglighet till kulturutbudet än konstnärlig 
förnyelse. Av fritextsvaren framgår att utvecklingsbidraget är värdefullt ur en rad aspekter: 
det möjliggör experimenterande med nya metoder och modeller, leder till bättre 
flernivåsamverkan och förbättrar kulturell infrastruktur. Att både offentliga och fristående 
aktörer kan söka stödet uppfattas positivt.  

Även om vår bedömning är att bidragen i stort fungerar väl pekar vi i rapporten på flera 
utvecklingsområden som vi kommer att undersöka vidare. Det viktigaste är kopplat till 
kunskapsuppbyggnad. Arbetssätt och erfarenheter som genereras av projekten behöver 
få ökat spridning jämfört med hur det är i dag. Ett systematiskt lärande av såväl 
framgångar som motgångar över regiongränserna behöver komma till stånd. Kulturrådets 
fördjupade uppföljning av de regionala utvecklingsbidragen, som fortsätter under 2022 
och våren 2023 kommer bland annat att fokusera på detta.  
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3. Uppföljningens ramar 
3.1. Bakgrund 
Kulturrådet har fördelat regionala utvecklingsbidrag sedan 1997. Bidragsformen infördes 
som ett resultat av 1996 års proposition Kulturpolitik, och syftade till att skapa en mer 
flexibel bidragsgivning för att främja utveckling av regionala teater-, dans- och 
musikinstitutioner samt regionala museer och -biblioteksverksamheter. En viss del av 
anslagen till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, 
biblioteksverksamhet och regionala museer avsattes för utvecklingsbidrag. Bidragen var 
då låsta till respektive kulturområde och till de aktörer som regeringen angett i 
regleringsbrevet under respektive anslag. När kultursamverkansmodellen infördes 2011, 
sammanfördes medel som tidigare varit låsta till ovan nämnda kulturområden, och därtill 
var försedda med adresslapp, till ett gemensamt anslag. Medel som tidigare disponerats 
av Svenska Filminstitutet, Riksarkivet, Riksteatern och Riksantikvarieämbetet fördes till 
anslaget. Kultursamverkansmodellen medförde att institutioner och verksamheter fortsatt 
gavs möjlighet att söka medel för tidsbegränsade utvecklingsinsatser, och för de regioner 
som ingått i modellen blev det möjligt att själva söka utvecklingsbidrag. Dessutom 
öppnades möjligheten att söka bidrag för andra aktörer än de av regeringen utpekade. 

Kultursamverkansmodellen och dess utvecklingsbidrag har nagelfarits av flera. Bland 
avsändare till rapporter om stödformen återfinns Kulturanalys, Statskontoret, Riksdagens 
utredningstjänst, Kulturdepartementet och SKR. Kritik/invändningar som rests är att 
utvecklingsbidraget innebär en statlig styrning av den regionala kulturpolitiken, vilket har 
uppfattats stå i motsatsförhållande till en modell som syftar till decentralisering. 

Våren 2021 inledde Kulturrådet planeringen med att 2022 genomföra en så kallad 
separat uppgiftsinsamling med fokus på regionala utvecklingsbidrag. Behovet av en 
uppföljning som kunde ligga till grund för utveckling av bidraget hade lyfts från flera håll.  

Inför verksamhetsåret 2022 fick Kulturrådet i regleringsbrev ett uppdrag att följa upp 
”bidragsgivningen av tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av 
nationellt intresse” – som är bidragets benämning enligt Förordning (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

Med andra ord sammanföll Kulturrådets egeninitierade uppföljning av de regionala 
utvecklingsbidragen med regeringens uppdrag att följa upp desamma, men med olika 
tidsspann för genomförandet.  

I juli beslutade regeringen om direktiv för en översyn av kultursamverkansmodellen. 
Utredaren ska analysera och föreslå om utvecklingsbidragens syfte och hantering bör 
förändras.  

Efter att denna förberedande sammanställning lämnats till regeringen fortsätter 
Kulturrådet med sin mer fördjupande del av uppföljningen och planen är att publicera en 
slutrapport våren 2023. 

3.2. Syfte och mål 
Enligt uppdrag i regleringsbrev för 2022, ska Kulturrådet ”genomföra en uppföljning, 
analysera resultaten, samt eventuellt föreslå förändringar av bidragsgivningen av 
tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse 2017–
2021, inom ramen för anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet. Uppdraget ska 
redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2022.” 
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Föreliggande uppföljning ska svara mot regeringsuppdraget, genom att redovisa och 
analysera myndighetens fördelning av regionala utvecklingsbidrag per regioner och 
konst- och kulturområden under åren 2017–2021. Samtidigt syftar den till att fungera som 
kunskapsunderlag inför kommande dialogmöten med regionernas kulturledningar. Den 
del av regeringens uppdrag som handlar om att ”eventuellt föreslå förändringar av 
bidragsgivningen” kommer att bli föremål för diskussioner på dessa möten, och 
presenteras i en fördjupad studie våren 2023. 

3.3. Disposition 
Efter detta inledande kapitel presenteras i kapitel 4 kortfattat utvecklingsbidragens 
reglering, Kulturrådets beredningsprocesser och beslut. I kapitel 5 redogörs för 
utvecklingsbidragens utfall 2017–2021. I kapitel 6 presenteras resultat från en enkät, som 
skickats ut till regionerna. I kapitel 7 innehåller slutsatser och bedömningar. 

3.4. Avgränsning och metod 
Denna undersökning innehåller en förberedande och primärt kvantitativ uppföljning av de 
regionala utvecklingsbidragen inom kultursamverkansmodellen, åren 2017–2021. 
Bidragets fullständiga namn enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet §10 är ”tidsbegränsade bidrag till strategiska 
utvecklingsinsatser av nationellt intresse”. Vi har emellertid valt att även inbegripa 
utvecklingsbidragen till Stockholm, trots att de regleras av en äldre förordning som 
benämner bidraget ”särskilda utvecklingsbidrag”. Skälet är, att Kulturrådet försökt att så 
långt möjligt ha gemensamma former för dem som är i och utanför 
kultursamverkansmodellen. Bidragsmedlen kommer från samma anslag, och riktlinjerna 
som beslutats för bidraget gäller oavsett geografi. Det som skiljer sig är vilka som kan 
söka bidraget; i Stockholm är det högst begränsat genom förordning och villkor i 
regleringsbrev. 

4. Regelverk och beredningsformer  
4.1. Bidragets reglering – för kultursamverkansregioner respektive 
Stockholm 

För de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen gäller Förordning (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Där framgår att ändamålet 
med bidraget är, att fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella 
kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och 
variationer (4 §). För de tidsbegränsade bidragen (utvecklingsbidragen) gäller, att de får 
lämnas till verksamhet som också får bidrag från region, kommun eller annan huvudman, 
för strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Vidare ska Kulturrådet vid 
fördelning av dessa tidsbegränsade utvecklingsbidrag särskilt beakta de nationella 
kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till 
kulturutbudet (10 §). 

För Stockholm, som inte ingår kultursamverkansmodellen, är det Förordning (1996:1598) 
om statsbidrag till regional kulturverksamhet som styr. Där framgår, att ”särskilda 
utvecklingsbidrag /får/ lämnas under högst tre år” (12 §). ”Utvecklingsbidrag till teater-, 
dans- och musikinstitutioner skall ges för arbete med att nå nya publikgrupper, 
turnéverksamhet, samarbete över konstområdesgränserna samt samverkan mellan 
professionella konstutövare och amatörer” (13 §). ”Utvecklingsbidrag till regionala museer 
skall ges för arbete med att nå nya publikgrupper och att granska museernas samlingar” 
(14 §).” Utvecklingsbidrag till länsbibliotek skall ges för arbete med att utveckla den 
regionala biblioteksverksamheten” (15 §).  
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I Kulturrådets regleringsbrev preciseras vilka verksamheter i Stockholm som kan beviljas 
stöd från anslaget. Samma formulering återfinns i regleringsbreven för 2017, 2018, 2019, 
2020 och 2021: 

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) 
om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer: Folkoperan AB, 
Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet, 
Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör AB, Region Stockholm 
för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamhet, Region 
Stockholm för Stockholms läns museum, Stadsmuseet i Stockholm, Grafikens hus 
och särskilda utvecklingsbidrag som Region Stockholm3 och de institutioner som 
namnges under denna anslagspost är berättigade att ansöka om.  

Kulturrådets riktlinjer för statsbidrag till tidsbegränsade utvecklingsbidrag till regional 
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen4 gäller både kultursamverkansregioner 
och Stockholm. Där framgår, att bidrag kan sökas för projekt som har effekter som 
sträcker sig utöver de enskilda verksamheternas organisatoriska utveckling, och som 
bidrar till att främja en kulturpolitiskt värdefull utveckling som relaterar till de nationella 
kulturpolitiska målen. Projekten kan exempelvis vara konstnärliga och kvalitativa 
utvecklingsprojekt, projekt som är metodutvecklande eller kan utveckla den nationella 
infrastrukturen inom ett kulturområde.  

Därtill har regeringen i Kulturrådets regleringsbrev för åren 2017, 2018, 2020 och 2021 
angett särskilda prioriteringar för utvecklingsbidragen. Dessa gäller för verksamheter 
såväl inom som utanför kultursamverkansmodellen, och har formulerats på följande sätt:5     

• 2017 och 2018 – Statens kulturråd bör genom utvecklingsbidrag bl.a. 
uppmärksamma projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet. Bland 
annat ska insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bild- och 
formområdet främjas. Särskild uppmärksamhet ska också ges till interregionala 
samarbeten. 

• 2020 – Statens kulturråd ska inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat 
prioritera dans, insatser för att stärka arrangörer samt länsövergripande 
samverkan. 

• 2021 – Statens kulturråd ska inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat 
prioritera digitalisering, dans, insatser för att stärka arrangörer samt interregional 
samverkan. 

 

Kulturrådets styrelse har fastställt strategiska områden för fördelning av 
kultursamverkansmodellens verksamhetsbidrag, som utgör 97-98 procent av anslaget för 
regional kulturverksamhet 6. Dessa är på en mer övergripande nivå än regeringens 

 
 
3 2017–2019 ”landstinget i Stockholms län”. 
4 Adm 2020/164. 
5 I regleringsbrevet för 2022 står att ”Statens kulturråd ska inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat 
prioritera digitalisering, interregional samverkan, insatser för att stärka arrangörer, barn och unga samt insatser 
för att stärka återväxten av blåsmusiker och blåsmusiken som konstart.” 
6 ”Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter ökar 
tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar 
som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden: 
• utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och interregionala 
samarbeten 
• ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur 
• insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet 
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda möjligheter för 
kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig huvudman, så kallade ”fria 
aktörer”.” Nya prioriteringsgrunder för regionala verksamhetsbidrag 2020, Adm 2020/16 
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prioriteringar för utvecklingsbidragen. Inför revidering och fastställande diskuterades och 
förankrades dessa med regionerna7. 

4.2. Beredning och beslut 
Ansökningarna om regionala utvecklingsbidrag uppvisar en stor bredd, både geografiskt 
och sett till antalet konst- och kulturområden. För att handlägga och bedöma 
ansökningarna på ett tillfredsställande sätt krävs därför en bred kompetens om enskilda 
konst- och kulturområden och sakfrågor kopplade till dessa, samt kulturpolitisk överblick. 
I beredningen av ansökningarna deltar ett tiotal av Kulturrådets handläggare, sakkunniga 
inom de konst- och kulturområden som kan få del av bidragen. Även samverkansrådets 
tjänstemannagrupp deltar i beredningen och bedömningen av ansökningarna. 
Samverkansrådets bidrag i beredningen är särskilt värdefull inom de konst- och 
kulturområden som Kulturrådet inte har bidragsgivning till utöver 
kultursamverkansmodellen: film, arkiv, hemslöjd och museiområdet. 

Främst är det ansökningar om nya projekt som bedöms. Eftersom Kulturrådet saknar 
möjlighet att bevilja medel för mer än ett år i taget, krävs ett förnyat ansökningsförfarande 
från projektägare som har fleråriga projekt. Vanligen beviljas bidrag för maximalt tre år. 
Beredningen av ansökningar för år två och tre är förenklad. Om projekten löper enligt 
ursprunglig plan, beviljas de medel för ett andra och tredje år. Om förutsättningarna för 
genomförandet förändrats i betydande omfattning, kan Kulturrådet be om 
kompletteringar. Under pandemin har vi haft en generös syn på förseningar och andra 
förändringar i genomförandet av projekten.  

Bedömningarna stäms av och diskuteras i gemensamma beredningsmöten, där 
projektens kvalitet och angelägenhet, i sig själva och för aktuellt konst- och kulturområde, 
bedöms. Därtill vägs de mot de prioriteringar regeringen angett i Kulturrådets 
regleringsbrev.  

Regional förankring och medfinansiering är av vikt i beredningsprocessen. Därför har 
Kulturrådet inhämtat synpunkter/bedömningar av projekten från landsting/regioner. 
Metoden för detta har varierat under åren. Under en del av perioden som redovisas i 
denna rapport har samtliga ansökningar gällande en region remitterats. Förfarandet med 
remiss av samtliga ansökningar inom en region syftade till ökad transparens och 
prövande av nya samverkansformer. Det uppfattades emellertid av några regioner som 
arbetskrävande, och i vissa fall överflödigt (i de fall regionen redan står bakom ansökan, 
som sökande eller som part). Vid 2022 års fördelning prövades därför att endast remittera 
ansökningar i de fall Kulturrådet såg ett behov av regionala synpunkter för att kunna 
säkerställa en tillfredsställande beredning. 

Prioriteringarnas genomslag i bidragsgivningen visas schematiskt på annat ställe i denna 
rapport. 

Eftersom ansökningarna regelmässigt omfattar betydligt större belopp än vad som finns 
tillgängligt har en praxis om högsta belopp utvecklats. Det är mycket ovanligt med projekt 
som beviljas mer än en miljon i statligt bidrag per år. På annan plats i denna rapport 
framgår genomsnittlig storlek på projekten. Kulturrådet har gjort bedömningen att denna 
praxis bäst gynnat måluppfyllelsen. Att bevilja större belopp skulle medföra fler avslag, 
och riskera att nya projekt inte kan komma till stånd.  

 
 
7 Rundabordssamtal 12 september, 2019. 



En uppföljning av tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse 2017–2021 

 

 
 

9/28 

 
 

Kulturrådet avvisar inom de flesta bidrag icke behöriga sökanden/ansökningar. Vad gäller 
detta bidrag kan det vara svårt att dra gränsen för vad som är skäl för avvisning och 
Kulturrådet har valt att hellre avslå när det konstateras att ansökningen inte kan 
prioriteras. Att detta tillvägagångssätt har valts beror på att det avvisats några 
ansökningar på felaktig grund, och att detta innebär ett avsevärt arbete att rätta till8.  

Beslut om bidrag har under den undersökta perioden fattats av generaldirektören.  

 
 
8Felaktigheter som kan uppstå är till exempel att en sökande har säte i Stockholm, och därför avvisas eftersom 
de inte är en aktör nämnd i Kulturrådets regleringsbrev, men att ansökan i själva verket avser utveckling av en 
verksamhet i ett samverkanslän. 
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5. Beviljade utvecklingsbidrag 2017–2021 
Detta kapitel redogör för utvecklingsbidragens kvantitativa utfall perioden 2017–2021.  

I det inledande avsnittet visas på aggregerad nivå hur utvecklingsbidragen fallit ut per år 
2017–2021. Därefter följer avsnitt med utvecklingsbidragens fördelning per konst- och 
kulturområden, regioner, verksamhetsområden, verksamheter utanför 
kultursamverkansmodellen, fördelning på stora mottagare och storleksklasser samt 
bidragens fördelning inom olika prioriteringsområden. 

I det sista avsnittet i kapitlet har vi sammanställt uppgifter från bidragsmottagarnas 
redovisningar i de fall redovisningar funnits tillgängliga. Det handlar om hur olika typer av 
intäkter och kostnader fördelat sig per konst- och kulturområden. 

5.1. Fördelning av bidrag per år 2017–2021 
Tabell 1 visar antal ansökningar och beviljanden 2017–2021. Under perioden har i 
genomsnitt 170 ansökningar kommit in varje år och 85 ansökningar har beviljats. Totalt 
sökt stöd per år har varierat mellan 103 och 80 miljoner kronor och totalt beviljat belopp 
mellan 38 och 25 miljoner kronor. 

Sökande som fick del av bidrag 2021 beviljades i genomsnitt 75 procent av det belopp de 
sökte. Av det totala sökta beloppet 2021 (dvs. inklusive de som fick avslag) kunde 
Kulturrådet bevilja 38 procent. 

Tabell 1 Kulturrådets beslut om utvecklingsbidrag 2017–2021, tusen kronor och procent 

År Antal 
ansökningar 

Antal 
beviljade 

ansökningar 

Andel (%) 
ansökningar 

som 
beviljats 

Totalt 
sökt stöd, 

tkr 

Beviljat 
belopp, 

tkr 

Beviljad 
andel (%) 

av sökt 
belopp 
för dem 

som 
beviljats 

stöd 

Andel (%) 
av totalt 

sökt 
belopp 

som 
beviljats 

2021 165 84 51% 83 092 31 746 75% 38% 

2020 176 88 50% 80 054 34 627 73% 43% 

2019 172 85 49% 90 597 33 040 67% 36% 

2018 152 69 45% 81 675 24 660 68% 30% 

2017 202 102 50% 102 548 38 202 69% 37% 

Totalt 867 428 49% 437 966 162 275 70% 37% 

 

5.2. Fördelning av bidrag per konst- och kulturområde 
Figur 1 nedan visar utvecklingsbidragens fördelning per konst- och kulturområden 2017–
2021. Teater, dans och musik har fått störst andel, 33 procent. Därefter följer Bild och 
form, museer och kulturområdesövergripande projekt. Bild- och formområdet har fått 
störst andel i relation till hur de regionala verksamhetsbidragen normalt sett fördelar sig. 

Området teater, dans och musik har beviljats totalt 52,9 miljoner kronor under perioden. 
Under de två år regeringen pekat ut dansområdet som prioriterat, 2020 och 2021, har 
nära 12 miljoner kronor beviljats projekt som syftat till utveckling inom detta område. Nio 
av de 31 projekt som haft dans som prioriteringsgrund återfinns även under 
prioriteringsgrunden interregional samverkan. 
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Figur 1 Kulturrådets utvecklingsbidrag per konst-och kulturområden 2017–2021, procent. 

Tabell 2 visar antal ansökningar och beviljanden per konst- och kulturområden 2017–
2021. Flest ansökningar har avsett området teater, dans och musik, 287, varav 132 
beviljades – vilket ger en beviljandegrad baserat på antal ansökningar på 46 procent. 
Museer var det område vars ansökningar och sökta och beviljade belopp beviljades i 
lägst utsträckning – 38 procent av ansökningarna beviljades. De som fick sina 
ansökningar beviljade fick 66 procent av sökt belopp, vilket låg relativt nära genomsnittet 
på 70 procent för alla områden. Att just museer ligger lite lägre i beviljandegrad än andra 
områden kan bero på att de genom vana att söka projektmedel sökt i relativt stor 
utsträckning samtidigt som regeringens prioriteringar för utvecklingsbidragen bland annat 
inriktat sig på kulturområden med en relativt sett svagare infrastruktur. 

Konst- och kulturområdesövergripande projekt står för 15 procent av beviljade belopp. 
Inom denna kategori ryms projekt som omfattar minst två (ofta fler) av förordningens 
områden. Det kan till exempel handla om projekt för att stödja arrangörsstrukturer, 
residensfrämjande oavsett konst- och kulturområde eller främjande av nationella 
minoriteters kultur. 

Kategorin ”Övrigt” innefattar inkomna ansökningar som inte omfattats av förordningen 
och därmed avslagits. 
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Tabell 2 Kulturrådets beslut om utvecklingsbidrag per konst-och kulturområde 2017–2021, tusen 
kronor och procent 

Konst- och 
kulturområde 

Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Andel (%) 
ansökningar 

som 
beviljats 

Totalt 
sökt 

stöd, 
tkr 

Beviljat 
belopp, 

tkr 

Bevilja
d andel 
(%) av 

sökt 
belopp 
för dem 

som 
fått 

bifall 

Beviljad 
andel 

(%) av 
totalt 

sökt 
belopp 
(bifall 

och 
avslag) 

Konstområdes-
övergripande 110 48 44% 57 572 23 627 73% 41% 

Teater, dans, 
musik 287 132 46% 145 822 52 901 73% 36% 

Museer 158 60 38% 93 098 23 927 66% 26% 

Bibliotek, läs- 
och litteratur-
främjande 

60 41 68% 28 248 15 235 68% 54% 

Bild och form 174 105 60% 80 066 33 360 68% 42% 

Arkiv 34 19 56% 12 961 5 930 72% 46% 

Film 18 12 67% 6 638 3 244 75% 49% 

Hemslöjd 16 11 69% 6 682 4 051 76% 61% 

Övrigt 10   0% 6 879     0% 

Totalt 867 428 49% 437 966 162 275 70% 37% 
Anm. I tabell 2 och övriga tabeller är benämningarna på konst- och kulturområdena förkortade. De 
fullständiga benämningarna enligt gällande förordning är: professionell teater-, dans- och 
musikverksamhet, museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och 
läs- och litteraturfrämjande verksamhet, professionell bild- och formverksamhet, regional enskild 
arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. 

5.3. Fördelning av bidrag per region 
Figur 2 nedan visar utvecklingsbidragens fördelning per region och ”internationellt” samt 
”nationellt” 2017–2021. Om man bortser från nationellt inriktade projekt är Skåne den 
region som fått störst andel, nio procent. Därefter följer Västra Götaland och Norrbotten 
med sju procent vardera. Blekinge med sina sex procent är den region som fått störst 
andel om man ser till regionernas befolkningsmängd. 

Nationellt innebär att projekten antingen genomförs av/i ett flertal regioner enligt samma 
metod, eller att projekten syftar till att ta fram metoder eller resultat som kan användas i 
hela landet. Ibland genomförs projekt i samverkan mellan samtliga regioner (till exempel i 
samverkan med länsmuseernas samarbetsråd). 
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Figur 2 Kulturrådets utvecklingsbidrag per region 2017–2021, procent 

Tabell 3 visar antal ansökningar och beviljanden per region 2017–2021 tillsammans med 
”nationellt” och ”internationellt”. Andel beviljade ansökningar i de olika regionerna varierar 
mellan 21 procent i Stockholm, där möjligheterna att söka bidraget är begränsat till de 
regeringen angett i förordning och regleringsbrev, och 71 procent i Västmanland. Om 
man ser till de ansökningar som beviljats stod Gävleborg för högst beviljat belopp, 87 
procent, medan Östergötlands beviljade projekt fick 58 procent av sökt belopp.  
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Tabell 3 Kulturrådets beslut om utvecklingsbidrag per region 2017–2021, tusen kronor och procent 

Region 
Antal 

ansökni
ngar 

Antal 
beviljade 
ansökning

ar 

Andel (%) 
ansökningar 

som 
beviljats 

Totalt 
sökt stöd, 

tkr 

Beviljat 
belopp, 

tkr 

Beviljad 
andel (%) 

av sökt 
belopp 
för dem 

som 
beviljats 

stöd 

Andel (%) 
av totalt 

sökt 
belopp 

som 
beviljats 

Blekinge 28 19 68% 17 094 9 550 68% 56% 

Dalarna 35 23 66% 13 579 6 403 73% 47% 

Gotland 15 6 40% 8 073 1 380 63% 17% 

Gävleborg 22 13 59% 10 630 4 605 87% 43% 

Halland 20 8 40% 11 608 2 196 69% 19% 

Internationellt 7 6 86% 3 355 2 000 65% 60% 

Jämtland 24 9 38% 9 460 1 630 81% 17% 

Jönköping 37 21 57% 19 533 9 930 76% 51% 

Kalmar 32 16 50% 15 829 5 256 80% 33% 

Kronoberg 13 8 62% 7 152 2 400 68% 34% 

Nationellt 41 37 90% 32 595 20 965 74% 64% 

Norrbotten 43 28 65% 23 104 10 670 68% 46% 

Skåne 129 49 38% 48 438 14 840 71% 31% 

Stockholm 52 11 21% 26 817 6 640 67% 25% 

Södermanland 29 17 59% 15 006 7 130 67% 48% 

Uppsala 21 9 43% 7 409 2 825 75% 38% 

Värmland 40 23 58% 18 365 6 800 68% 37% 

Västerbotten 33 18 55% 21 656 8 581 69% 40% 

Västernorrland 33 19 58% 14 175 6 031 73% 43% 

Västmanland 21 15 71% 12 843 6 742 63% 52% 
Västra 
Götaland 123 32 26% 62 516 11 310 73% 18% 

Örebro 28 16 57% 12 509 4 940 70% 39% 

Östergötland 41 25 61% 26 220 9 451 58% 36% 

Totalt 867 428 49% 437 966 162 275 70% 37% 

 

5.3.1. Jämförelse med regionernas verksamhetsbidrag 
Figur 3 nedan visar en jämförelse mellan regionernas andel av Kulturrådets 
verksamhetsbidrag (blå staplar) och regionernas andel av Kulturrådets utvecklingsbidrag 
(orangea staplar).  

De två stora regionerna – Västra Götaland och Skåne – står också för stora andelar av 
verksamhetsbidragen, med en procentuellt sett lägre andel utvecklingsbidrag. I övrigt 
varierar det hur mycket utvecklingsbidrag regionerna fått i förhållande till 
verksamhetsbidrag. Blekinge sticker ut med tre gånger så hög andel utvecklingsbidrag 
som verksamhetsbidrag. Men även Jönköping, Sörmland och Norrbotten har fått relativt 
mycket utvecklingsbidrag i relation till verksamhetsbidrag. Fördelningen följer av de 
prioriteringar som gällt för utvecklingsbidragen, se vidare i avsnitt 4.7. 



En uppföljning av tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse 2017–2021 

 

 
 

15/28 

 
 

 

Figur 3 Regionernas andel av Kulturrådets verksamhetsbidrag (blå stapel) jämfört med regionernas 
andel av Kulturrådets verksamhetsbidrag (orange stapel). 
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5.4. Fördelning av bidrag per verksamhetsform 
Figur 4 visar fördelningen av utvecklingsbidrag 2017–2021 per verksamhetsform. 43 
procent av utvecklingsbidragen har drivits av regionerna själva, 20 procent av ideella 
föreningar, 13 procent av stiftelser och 12 procent av kommuner. 

 

Figur 4 Kulturrådets utvecklingsbidrag per verksamhetsform 2017–2021, procent 

Tabell 4 visar antal ansökningar och beviljanden per verksamhetsform 2017–2021. 
Beviljad andel av sökt belopp för dem som beviljats stöd är cirka 60–70 procent oavsett 
verksamhetsform. Andelen beviljade ansökningar skiljer sig desto mer mellan 
verksamhetsformerna. Regionerna har en beviljandegrad på 76 procent, följt av 
kommunerna med en beviljandegrad på 52 procent: Ekonomiska föreningar och ideella 
föreningar har lägst beviljandegrad på 29 respektive 38 procent. 13 ansökningar från 
enskild firma med F-skattsedel har också inkommit, vilka samtliga har avslagits eller 
avvisats. 

Tabell 4 Kulturrådets beslut om utvecklingsbidrag per verksamhetsform 2017–2021, tusen kronor 
och procent 

Verksamhetsform Antal 
ansökningar 

Antal 
beviljade 

ansökningar 

Andel (%) 
ansökningar 

som 
beviljats 

Totalt 
sökt 

stöd, 
tkr 

Beviljat 
belopp, 

tkr 

Beviljad 
andel (%) 
av sökt 
belopp 
för dem 

som 
beviljats 

stöd 

Andel (%) 
av totalt 

sökt 
belopp 

som 
beviljats 

Aktiebolag 105 42 40% 57 143 16 736 66% 29% 

Ekonomisk förening 31 9 29% 18 519 3 250 62% 18% 
Enskild firma med F-
skattsedel 13   0% 4 668     0% 

Ideell förening 277 106 38% 114 503 32 000 70% 28% 

Kommun 94 49 52% 50 389 19 660 77% 39% 

Region 214 162 76% 122 233 69 468 71% 57% 
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Stiftelse 133 60 45% 70 511 21 161 67% 30% 

Totalt 867 428 49% 437 966 162 275 70% 37% 

 

5.5. Utvecklingsbidrag till verksamheter utanför 
kultursamverkansmodellen 

Utvecklingsbidrag har beviljats till verksamheter med regional förankring men som vid 
tiden för beviljande inte haft årliga verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen. 
I tabell 5 visas fördelningen av utvecklingsbidrag 2017–2021 för dessa verksamheter. I 
tabell 5 redovisas inga utvecklingsbidrag till verksamheter i Stockholm, eftersom denna 
region står utanför kultursamverkansmodellen och det därmed är regeringen som avgör 
vilka som är berättigade att söka.   

Totalt inkom 305 ansökningar mellan 2017 och 2021 från verksamheter som inte har 
verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen. Av dessa har 111 bifallits, vilket är 
26 procent av det totala antalet beviljade ansökningar. Flest beviljade ansökningar för 
verksamheter utan verksamhetsbidrag finns inom professionell teater-, dans- och 
musikverksamhet samt professionell bild- och formverksamhet. Malmö kommun har 
beviljats medel för ett projekt som syftar till att rädda enskilda arkiv som hotas på grund 
av internationella konflikter. 

Jämfört med utvecklingsbidragen i sin helhet (se tabell 2) så har verksamheter som inte 
erhåller regionala verksamhetsbidrag en lägre beviljandegrad, 34 procent jämfört med 49 
procent. Beviljad andel av sökt belopp för de verksamheter som beviljats stöd är 
densamma för verksamheter utan verksamhetsbidrag och utvecklingsbidragen i sin 
helhet. 

Tabell 5 Antal beviljade ansökningar och belopp (tkr) till verksamheter som inte har regionala 
verksamhetsbidrag per konst- och kulturområdet 2017–2021 

Konst- och 
kulturområde 

Antal 
ansökningar 

Antal 
beviljade 

ansökningar 

Andel (%) 
ansökningar 

som 
beviljats 

Totalt 
sökt 

stöd, tkr 

Beviljat 
belopp, 

tkr 

Beviljad 
andel (%) 

av sökt 
belopp 
för dem 

som 
beviljats 

stöd 

Andel (%) 
av totalt 

sökt 
belopp 

som 
beviljats 

Konstområdesövergripande 59 15 25% 22 894 5 840 83% 26% 

Teater, dans, musik 107 40 37% 43 084 13 995 74% 32% 

Museer 41 12 29% 21 084 3 050 65% 14% 
Bibliotek, läs- och 
litteraturfrämjande 20 7 35% 7 026 2 150 72% 31% 

Bild och form 61 31 51% 26 993 10 020 67% 37% 

Arkiv 5 3 60% 2 300 1 100 73% 48% 

Film 2   0% 640 0   0% 

Hemslöjd 4 3 75% 1 409 950 83% 67% 

Övrigt 6  0% 3 708 0  0% 

Totalt 305 111 36% 129 138 37 105 72% 29% 
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5.6. Projekt som övergått till reguljär verksamhet inom modellen  
En vanlig fråga kopplad till kultursamverkansmodellen är hur förutsättningarna för nya 
verksamheter att inkluderas i modellen ser ut. Inkluderingen av nya verksamheter i 
modellen kan vara en viktig del av konstnärlig förnyelse och tillgängliggörande av kultur 
tillsammans med det som görs av de verksamheter som redan finns i modellen. Vi kan 
konstatera att projekt som beviljats utvecklingsbidrag i ett antal fall övergått till att bli 
reguljär verksamhet, som får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen. Sex 
verksamheter som har beviljats utvecklingsbidrag fick också verksamhetsbidrag genom 
kultursamverkansmodellen 2022. Nedan beskriver vi dessa kortfattat. Ytterligare ett antal 
utvecklingsprojekt har införlivats i befintliga verksamheter, vilket föranlett höjda 
verksamhetsbidrag. Vi beskriver några av dessa nedan.  

ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling 
och inkludering som har beviljats utvecklingsmedel. Kunskapscentret får från och med 
2022 verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen från Region Jönköpings län, 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Projektet var prioriterat både utifrån 
interregional samverkan och breddat deltagande.   

Rejmyre Art lab i Östergötland är ett konstnärsdrivet initiativ och sorteras under 
prioriteringsgrunden bild och form. Verksamheten är lokaliserad till ett gammalt glasbruk 
och kan beskrivas som ett långsiktigt, platsbaserat konstnärligt forskningsprojekt, ett 
center för studier i periferin. Verksamheten har verksamhetsbidrag sedan 2021. 

I Kalmar län har arbetet med litteratur som konstart stärkts, först genom utvecklingsbidrag 
och från 2021 i form av verksamhetsbidrag till Litteraturnod Vimmerby.  

Ett par exempel på befintliga kommunala verksamheter som har stärkts genom 
utvecklingsbidrag och sedan införlivats i modellens grundfinansiering finns inom bild- och 
formområdet. I Falkenberg (region Halland) har verksamheten i Rian designmuseum 
utvecklats och inkorporerats bland regionens prioriterade verksamheter. Inom projektet 
byggdes nätverk och nya förmedlings- och visningsformer etablerades. 
Verksamhetsbidrag till Rian beviljades 2022.  

Ystads konstmuseum utvecklade i projektet Bästa biennalen – metodutveckling för 
tillgängligt konstmuseum – en biennal för hela Skåne med fokus på barn och unga. 
Verksamheten permanentades efter projekttiden, och Region Skåne gjorde bedömningen 
att detta borde resultera i att inte bara Bästa biennalen blir en del av modellen, utan att 
Ystads konstmuseum i sin helhet bör stärka det regionala bild- och formarbetet. Bästa 
biennalen fick verksamhetsstöd inom modellen från och med 2018, och från och med 
2022 ingår hela museet som en regional verksamhet. 

I Östergötland har den samtida cirkusen etablerats som ett verksamhetsområde genom 
utvecklingsbidrag. Efter en projekttid som fokuserat på att utveckla samarbete med ett 
antal kommuner i länet, har cirkusfrämjandet nu blivit reguljär verksamhet, som bland 
annat konkretiserats i ett uppdrag till Östgötateatern. Verksamhetsbidrag beviljades 2022. 

Utöver de verksamheter som beskrivits ovan, har utvecklingsbidrag också resulterar i 
förändrade/förstärkta uppdrag till befintliga verksamheter. Detta gäller bland annat inom 
dansområdet, där flera regionteatrar fått förstärkta och tydligare uppdrag efter 
utvecklingsprojekt. Utvecklingsbidraget som Kronoberg/Blekinge beviljades för en 
danssatsning ledde till att Regionteatern Blekinge Kronoberg fick ett förändrat 
grunduppdrag som nu inbegriper dans. Därefter beviljades utvecklingsmedel för 
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interregional danssamverkan, vilket medförde ytterligare förstärkning av konstområdet, 
interregionalt och nationellt.   

På arkivområdet kan vi notera att regional enskild arkivverksamhet i flera fall beviljats 
förstärkt verksamhetsstöd som en följd av utvecklingsbidrag. Det mest framträdande 
exemplet är E-arkivet, som syftar till att lösa behovet av digitalt långtidsbevarande och är 
ett samarbete mellan Arkiv Sörmland, Folkrörelsearkivet för Uppsala län och 
Föreningsarkivet för Västernorrlands län. Initiativet inleddes 2017, då också Arkiv 
Gävleborg ingick.  

Polarbibblo är en verksamhet vid Regionbibliotek Norrbotten som beviljats 
utvecklingsbidrag. Verksamheten är läs- och skrivfrämjande riktat till barn och unga i hela 
landet. Polarbibblos verksamhet finns tillgänglig på svenska, de tre samiska språken 
samt på Meänkieli. Region Norrbotten beviljades ett förstärkt verksamhetsbidrag 2022, 
bland annat mot denna bakgrund.   

Ytterligare ett exempel är projektet Arkitektur, form och design som ledde till att enheten 
Bild och form på Region Dalarna har Gestaltad livsmiljö som ordinarie 
verksamhetsområde. 

5.7. Organisationer med högst beviljade belopp samt spridning av 
bidragsbelopp 

Tabell 6 visar de 20 organisationer som erhållit högst sammanlagt utvecklingsbidrag åren 
2017–2021. Alla utvecklingsprojekt är två- eller treåriga och beloppet i tabell 8 avser det 
samlande bidraget för dessa år och kan även inkludera flera olika utvecklingsprojekt ifall 
en organisation drivit mer än ett projekt under tidsperioden. Region Blekinge och Region 
Jönköpings län har ett markant högre bidragsbelopp än övriga organisationer på listan. 
Region Blekinge är bland annat huvudsökande för två projekt avseende regionsamverkan 
Sydsverige, som är ett samarbete mellan Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, 
Kronoberg och Skåne. Region Jönköpings län har bland annat drivit projektet Etablera 
ShareMusic som ett kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering 2017–
2020. ShareMusic erhåller från och med 2022 verksamhetsbidrag från Jönköpings län, 
Västra Götaland och Skåne inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Tabell 6 organisationer med projekt något eller flera av åren perioden 2017–2021, sorterat efter 
totalt beviljat belopp för samtliga år och projekt 2017–2021 

Organisation  Beviljat 
belopp 

Region Blekinge 9 440 

Region Jönköpings län  8 630 

Region Värmland 5 300 

Region Östergötland 5 200 

Östergötlands museum 4 600 

Region Västmanland 4 250 

Region Norrbotten 4 200 

Region Örebro län 3 690 

Kultur i Väst 3 400 

Sörmlands museum 3 100 

Västra Götalandsregionen 2 500 
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Smålands Musik och 
Teater 2 200 

Cirkör AB 2 100 

Region Kronoberg 2 000 

Stadsmuseet 1 900 

Kommunalförbundet 
VästmanlandsTeater 1 892 

Region Västernorrland 1 781 

Arkiv Sörmland 1 700 

Storumans kommun 1 700 

Dansinitiativet 1 600 

 

Tabell 7 visar organisationers samlande bidragsbelopp 2017–2021 uppdelat i sex 
storleksklasser. En dryg tredjedel av organisationerna har beviljats samlat bidragsbelopp 
mellan hundra tusen kronor och en halv miljon och ytterligare en tredjedel har beviljats ett 
samlat bidragsbelopp mellan en halv miljon kronor och 1 miljon kronor. En procent av 
organisationerna har beviljats utvecklingsbidrag under hundra tusen kronor och 9 procent 
har beviljats utvecklingsbidrag på över 5 miljoner kronor. 

Tabell 7 Kulturrådets utvecklingsbidrag efter storleksklasser 

Beviljat bidrag, tkr Antal org. Andel av 
org. 

5 000 - 10 000 4 3% 

2 000 - 4 999 10 6% 

1 000 - 1 999 39 25% 

500 - 999 50 32% 

100 - 499 53 34% 

< 99 2 1% 

Totalsumma 158 100% 

 

5.8. Fördelning av bidrag per prioriteringsgrund 
I Kulturrådets regleringsbrev pekas särskilda prioriteringsgrunder ut för 
utvecklingsbidragen. Prioriteringsgrunderna har varierat mellan åren 2017–2021 och 
2019 angavs inga prioriteringar alls. Endast interregional samverkan har varit 
återkommande som prioritering i regleringsbrevet under åren 2017, 2018, 2020 och 2021. 
Tabell 8 visar Kulturrådets fördelning av utvecklingsbidrag per prioriteringsgrund och 
konst- och kulturområden, antal beviljade ansökningar och andel av det totala antalet 
ansökningar per år 2017–2021. I tabell 9 visas motsvarande uppgifter för den beviljade 
bidragssumman. En ansökan kan prioriteras utifrån mer än en prioriteringsgrund. 

Andelen ansökningar som prioriterats på grund av interregional samverkan var som högst 
2017 och 2020, med 25 procent, och lägst 2021 med 17 procent. Andelen av det 
beviljade beloppet ligger något högre för alla år utom 2021, där andelen av det beviljade 
beloppet motsvarade andelen av de beviljade bidragen som prioriterats på grund av 
interregionala samverkan. 
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Bild och form var en prioriteringsgrund 2017–2018. Cirka en fjärdedel av de beviljade 
ansökningarna hade denna prioriteringsgrund och en ungefär lika stor andel av det 
beviljade beloppet. 

Breddat deltagande var en prioriteringsgrund 2017–2018. 2017 utgjorde beviljade 
ansökningar med denna prioriteringsgrund 30 procent och 2018 var det 20 procent. 
Andelen av det beviljade beloppet var några procentenheter högre, högst andel var det 
2017 med 37 procent av det beviljade beloppet. 

Dans var en prioriteringsgrund 2020–2021. Andelen beviljade ansökningar och andel av 
det beviljade beloppet med denna prioriteringsgrund var 17–19 procent för de båda åren. 

Stärka arrangörer var en prioriteringsgrund 2020–2021. 2020 hade 17 procent av de 
beviljade ansökningar denna prioriteringsgrund och 19 procent av det beviljade beloppet. 
2021 var motsvarande andelar 23 respektive 21 procent. 

Digitalisering var en prioriteringsgrund 2021 och 17 procent av de beviljade 
ansökningarna och 18 procent av det beviljade beloppet prioriterades utifrån 
digitalisering. 

Tabell 8 Kulturrådets fördelning av utvecklingsbidrag per prioriteringsgrund 2017–2021, antal 
beviljade ansökningar och andel av det totala antalet beviljade ansökningar respektive år 

  2017 2018 2020 2021 

  Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Bild och form (2017–2018) 30 29% 17 25%         

Breddat deltagande (2017–2019) 31 30% 14 20%         

Dans (2020–2021)         17 19% 14 17% 

Stärka arrangörer (2020–2021)         15 17% 19 23% 

Digitalisering (2021)             14 17% 

Interregional samverkan (2017–2021) 26 25% 16 23% 22 25% 14 17% 

Antal beviljade ansökningar totalt 102   69   88   84   

 

Tabell 9 Kulturrådets fördelning av utvecklingsbidrag per prioriteringsgrund 2017–2021, beviljat 
belopp och andel av totalt beviljat belopp respektive år 

  2017 2018 2020 2021 

  Belopp Andel Belopp Andel Belopp Andel Belopp Andel 

Bild och form (2017–
2018) 10 660 28% 5 300 21%         

Breddat deltagande 
(2017–2019) 14 225 37% 5 520 22%         

Dans (2020–2021)         5 730 17% 6 050 19% 
Stärka arrangörer 
(2020–2021)         6 645 19% 6 564 21% 

Digitalisering (2021)             5 648 18% 
Interregional 
samverkan (2017–
2021) 

13 021 34% 6 370 26% 11 365 33% 5 497 17% 

Antal beviljat 
belopp totalt 38 202   24 660   34 627   31 746   
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5.9. Intäkter och kostnader från redovisningar 
Tabell 10 och 11 visar fördelning av intäkter och kostnader hämtade från 
projektredovisningar avseende beviljade utvecklingsbidrag 2017–2021, per konst- och 
kulturområden. Alla bidragsmottagare under tidsperioden har ännu inte inkommit med 
redovisning. Av bidragsmottagare 2021 har sju projekt av de 84 beviljade ansökningarna 
redovisat. Sammanlagt består underlaget i detta avsnitt av 319 redovisningar av de 428 
beviljade ansökningarna. 

Kulturrådets utvecklingsbidrag utgör en tredjedel av utvecklingsprojektens totala intäkter 
och den regionala finansieringen utgör en femtedel. Andelen av totala intäkter som utgörs 
av bidrag är 65 procent och 35 procent är övriga intäkter. Övriga intäkter utgörs främst av 
egna insatser i form av exempelvis personal som avlönas utanför projektets budget men 
också övriga intäkter som exempelvis biljettintäkter.  

Högst andel av de totala intäkterna som utgörs av utvecklingsbidrag från Kulturrådet har 
film och hemslöjd, med 50 respektive 49 procent, vilka också är de konst- och 
kulturområden som har de lägsta intäkterna i absoluta belopp. Utvecklingsbidragens 
andel av de totala intäkterna varierar mellan 28 och 50 procent för de olika konst- och 
kulturområdena. Den regionala finansieringen visar en större variation mellan områdena, 
där bild och form har högst andel regional finansiering med 25 procent och film har lägst 
andel med 2 procent.  

Tabell 10 fördelning av intäkter från projektredovisningar 2017–2021, per konst- och kulturområden  

Verksamhetsområde Antal 
redovisningar  

KUR-
bidrag 

Regionala 
bidrag 

Kommunala 
bidrag 

Övriga 
bidrag 

Övriga 
intäkter Summa 

Konstområdesövergripande 35 28% 20% 11% 9% 32% 57 677 

Teater, dans, musik 96 32% 21% 10% 3% 33% 111 351 

Museer 46 37% 11% 2% 8% 41% 42 138 

Bibliotek, läs- och 
litteraturfrämjande 32 32% 13% 2% 7% 46% 37 232 

Bild och form 84 33% 25% 9% 7% 27% 82 611 

Arkiv 14 33% 16% 0% 4% 47% 13 587 

Film 6 46% 2% 0% 5% 47% 1 958 

Hemslöjd 6 49% 6% 0% 5% 40% 5 321 

Totalt 319 33% 19% 7% 6% 35% 351 875 

 

Personalkostnader i form av löner och arvoden utgör två tredjedelar av projektens totala 
kostnader. Lokaler utgör 6 procent, administration 5 procent, marknadsföring 4 procent 
och övriga kostnader, exempelvis resor och logi, 19 procent.  

Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna är relativt jämn mellan konst- och 
kulturområdena, där hemslöjd har lägst andel med 60 procent och film har högst med en 
andel på 79 procent. Uppgifterna för dessa två konst- och kulturområden baseras också 
på markant lägre antal redovisningar än övriga områden (i och med att färre projekt 
genomförts inom film och hemslöjd, se exempelvis tabell 2 för mer information).  
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Tabell 11 fördelning av kostnader från projektredovisningar 2017–2021, per konst- och 
kulturområden 

Verksamhetsområde 
Antal 
redov-

isningar 

Personal-
kostnader Lokaler Administra

tion 
Marknads-

föring Övrigt Summa 

Konstområdes-
övergripande 35 71% 7% 3% 3% 17% 56 065 

Teater, dans, musik 96 62% 4% 8% 5% 22% 108 763 

Museer 46 69% 3% 8% 1% 19% 41 241 
Bibliotek, läs- och 
litteraturfrämjande 32 65% 3% 2% 5% 24% 35 332 

Bild och form 84 67% 9% 5% 4% 16% 76 978 

Arkiv 14 66% 15% 4% 1% 13% 13 572 

Film 6 79% 6% 3% 1% 11% 1 708 

Hemslöjd 6 60% 3% 4% 1% 32% 5 210 

Totalt 319 66% 6% 5% 4% 19% 338 868 
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6. Kultursamverkansregionernas bild av bidragets 
betydelse  
I september 2022 sändes en kort enkät till regionernas kulturledningar. De ombads svara 
på i vilken utsträckning utvecklingsbidraget, såsom det är utformat i dag, bidrar till de 
kulturpolitiska mål som pekas ut i förordningen: konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till 
kulturutbudet. De fick även svara på om de ser utvecklingsmöjligheter med bidragets 
utformning, eller Kulturrådets arbete med bidraget givet dess syfte. Inför redovisningen av 
detta regeringsuppdrag har 17 av de 20 regionerna som ingår i 
kultursamverkansmodellen besvarat enkäten. 

9 av 17 regioner (53 procent) av respondenterna bedömer att bidraget i hög eller mycket 
hög grad bidrar till konstnärlig förnyelse. 6 regioner anser att bidraget i viss grad bidrar till 
konstnärlig förnyelse och resterande 2 regioner har ingen uppfattning i frågan.  

På frågan om bidraget bidrar till tillgänglighet till kulturutbudet svarar 11 regioner (65 
procent) att det bidrar i hög eller mycket hög grad, fyra regioner i viss grad och två 
regioner hade ingen uppfattning i frågan.  

Några regioner kommenterar sina bedömningar av bidragets effekter. Bland annat 
beskriver de att projekten bidrar till konstnärlig förnyelse och tillgänglighet i olika 
utsträckning. Det beror på att behoven varierar mellan konstformer och 
samarbetspartners, enligt en respondent. I flera svar framhålls att bidraget gör det möjligt 
att kunna pröva nya metoder och arbetsformer. Detta, menar en respondent, bidrar i 
förlängningen till de kulturpolitiska målen i sin helhet, snarare än specifikt konstnärlig 
kvalitet och tillgänglighet. 

Som effekter av bidraget lyfter flera att bidragets utformning gör det möjligt att kunna 
pröva nya metoder och modeller, utifrån identifierade behov, ”innan ett eventuellt politiskt 
beslut” som en respondent skriver, och ge plats för innovation och nytänkande. Bidraget 
beskrivs som något som möjliggör utveckling som annars är svår att finansiera.  

Bidraget kan också bidra till att aktörer och initiativ kan växa, att verksamhet och nätverk 
stärks, att man vågar prova nytt och successivt kan lyfta in aktörer i modellen och att 
erfarenheter från projekt kan implementeras i regionens verksamhet. En respondent 
påpekar att även olyckliga effekter av projektifiering kan uppstå, om fortsatt finansiering 
för utvecklingsprojekt saknas. En annan lyfter att utvecklingen från projekt till reguljär 
verksamhet9, som förvisso är en styrka, också kan vara en problematik: att inkludera nya 
verksamheter i modellen ställer krav på mer långsiktiga satsningar och resurser. 

Vidare framförs att bidraget främjar samverkan mellan flera parter, även sådana som inte 
arbetat tillsammans tidigare. Det leder till bättre flernivåsamverkan, framför allt med den 
kommunala nivån menar en respondent. Satsningar som uppfattas som prioriterad hos 
många parter på olika politiska nivåer, främjar flernivåstyrningen och förbättrar kulturell 
infrastruktur. Att både offentliga och fristående aktörer kan söka stödet stärker den 
regionala kulturen på två plan, framför en respondent.  

En region framhåller att stödets vidd i syfte och mål gör att det kan bidra till olika aspekter 
av kulturuppdraget, både spets och bredd. Att stödet inte är tematiskt till innehållet ses 
som positivt. På så vis kan regioners olika behov tillgodoses.  

 
 
9 Se avsnitt 5.6, Projekt som övergått till reguljär verksamhet inom modellen. 
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När det gäller utvecklingsmöjligheter uttrycker flera respondenter tydliga önskemål om 
mer fokus på lärande och kunskapsutveckling, genom till exempel erfarenhetsutbyten 
mellan projektägare och över regiongränserna, och genom uppföljning av projekt för att 
tydliggöra effekten av stödet.  

En respondent ser en otydlighet i hur utvecklingsbidragen förhåller sig till Kulturrådets 
övriga bidrag. I kommunikationen om bidraget har det framstått som att endast 
verksamheter som också uppbar verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen 
kan komma i fråga för bidraget.  

Att många ansökningar avslås skulle kunna avhjälpas med tydligare prioriteringsgrunder, 
menar en respondent. Å andra sidan lyfter flera som ett värde att bidraget är öppet för 
många typer av projekt och sökande.  

En respondent lyfter problematik som specifikt handlar om situationen för mindre 
regioner: kulturaktörer kan ha svårt att få stöd för önskad förnyelse, när denna redan 
finns i större län. Interregionala projekt är svåra att få till utan etablerade nätverk.  

En respondent efterlyser en mer aktiv statlig part där Kulturrådets erfarenheter samspelar 
med regionala behov, och att anpassningar utifrån detta kan genomföras. Det skulle öka 
måluppfyllelsen och förbättra förutsättningarna för innovation. Ett förslag från samma 
respondent handlar om att Kulturrådet inte ska fördela stödet som bidrag. 

7. Slutsatser och bedömningar 
Uppföljningen av de regionala utvecklingsbidragen vi presenterar i denna rapport visar att 
bidragsformen i stort fungerar väl, men att det finns potential att utveckla arbetet med 
bidragsgivningen och ett behov av att fördjupa undersökningen av ändamålsenligheten i 
bidragens utformning i dialog med regionerna.  

Slutsatser från tidigare uppföljning som Kulturrådet genomfört gäller fortsatt: 
utvecklingsbidragen kompletterar verksamhetsbidrag genom att stimulera utveckling och 
förnyelse i regional kulturverksamhet, och bidrar till att uppfylla de nationella 
kulturpolitiska målen, särskilt avseende konstnärlig förnyelse och ökad tillgänglighet.  

Vi kan konstatera att alla regioner tagit del av regionala utvecklingsbidrag, om än i olika 
omfattning, och att de områden som regeringen pekat ut som prioriterade för 
bidragsformen i Kulturrådets regleringsbrev fått genomslag vid fördelningen. Under 
perioden 2017–2021 beviljades 162 miljoner i regionala utvecklingsbidrag, varav 73 
procent gått till verksamheter i kultursamverkansmodellen. Prioriterade 
verksamhetsområden, som bild- och form och dans, har fått relativt stora bidrag.  

Det faktum att regleringen av bidraget skiljer sig mellan Stockholm och de regioner som 
ingår i kultursamverkansmodellen får konsekvenser. I Region Stockholm kan endast de 
verksamheter som regeringen pekat ut genom förordning och skrivningar i Kulturrådets 
regleringsbrev söka utvecklingsbidrag. För verksamheter i kultursamverkansregioner 
räcker det med att det finns en regional förankring för att en verksamhet ska kunna söka 
bidraget. Det medför att kultursamverkansmodellen har gjort det möjligt för 
utvecklingsprojekt att i ett antal fall övergå till att bli reguljär verksamhet, som får 
verksamhetsbidrag genom modellen. Bidraget bidrar således till en utveckling av 
infrastrukturen för hur konst och kultur produceras och tillgängliggörs vilket vi ser som en 
positiv effekt.  

Under perioden 2017–2021 har det funnits ett genomgående högt söktryck till 
utvecklingsbidragen med en beviljandegrad på ungefär 50 procent. Det kan vara relevant 
att diskutera om det fortsatt är rimligt att bevilja lägre belopp än det sökta, eller om 
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myndigheten i ökad grad ska prioritera ett mindre antal bifall med högre belopp. 
Enkätsvaren som inkommit från regionernas kulturledningar visar på att det inte är ett 
självklart vägval: Tydligare prioriteringar för bidraget föreslås vara en väg att gå. Å andra 
sidan uttrycks ett starkt stöd för att det är en bred bidragsform, där en mångfald av 
initiativ kan ges utrymme.  

Vi ser flera utvecklingsområden kopplade till bidragsformen. Det viktigaste är 
kunskapsuppbyggnad. Arbetssätt och erfarenheter som genererats av projekten behöver 
få ökad spridning jämfört med hur det är i dag. Ett systematiskt lärande av såväl 
framgångar som motgångar över regiongränserna behöver komma till stånd, genom till 
exempel spridningskonferenser. Erfarenhetsutbyten mellan projekt som liknar varandra 
behöver underlättas, i syfte att stärka lärandet. 

Kulturrådets fördjupade uppföljning av de regionala utvecklingsbidragen, som fortsätter 
under 2022 och våren 2023 kommer att fokusera på följande frågor:  

• Är utformningen av utvecklingsbidraget ändamålsenlig i relation till bidragets 
syfte?10 Hur påverkar skillnaderna i regeringens reglering av regionala 
utvecklingsbidragen inom kultursamverkansmodellen respektive Stockholm11? 

• Hur ska den kunskap som genereras med stöd av utvecklingsbidraget spridas 
vidare nationellt mellan regionala, kommunala och statliga aktörer? 

• Hur kan relationen mellan regionala utvecklingsbidrag och Kulturrådets övriga 
direkta bidragsgivning bli tydligare och mer ändamålsenlig?  

• Behöver regeringens reglering av utvecklingsbidraget ändras?12  
  

Den fördjupade uppföljningen planeras vara klar under våren 2023.  
 

  

 
 
10 För kultursamverkansregionerna gäller, enligt Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet 4 §: Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen 
uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer, samt 11 §: Vid fördelning av 
tidsbegränsade utvecklingsbidrag ska Statens kulturråd särskilt beakta de nationella kulturpolitiska målen som 
rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet. 
11 Utvecklingsbidrag till Stockholm regleras av Förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional 
kulturverksamhet, § 12-15. 
12 Myndigheter ska pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten, och vid behov lämna förslag 
till författningsändringar (9 kap. 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.) 
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Bilaga 1. Enkät till regionala kulturchefer 
Enkätmissiv till regionala kulturchefer 

Kulturrådets separata uppgiftsinsamling 2022 har de regionala utvecklingsbidragen i 
fokus. Vi har även fått ett uppdrag i regleringsbrev att ”genomföra en uppföljning, 
analysera resultaten, samt eventuellt föreslå förändringar av bidragsgivningen av 
tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse 2017–
2021, inom ramen för anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet. Uppdraget ska 
redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2022.” 

Mot denna bakgrund vill vi att ni besvarar denna korta enkät senast den 13 september. 
Enkäten består av två frågor med fasta svarsalternativ, med kommentarsmöjlighet, och 
två fritextfrågor. 

Tack för er medverkan! 

Enkätformulär 

Inledande informationstext i enkäten: 

Enkät till regionala kulturchefer  

Enligt Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet, är ändamålet med utvecklingsbidraget att bidra till att uppnå de 
kulturpolitiska målen, och att Kulturrådet vid fördelningen ”särskilt beaktar de nationella 
kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till 
kulturutbudet”.  

1) Bedömer ni att bidraget, såsom det är utformat i dag, bidrar till konstnärlig förnyelse? 

Svarsalternativ: 

• I mycket hög grad 
• I hög grad 
• I viss grad 
• Inte alls 
• Har ingen uppfattning 

2) Bedömer ni att bidraget, såsom det är utformat i dag, bidrar till tillgänglighet till 
kulturutbudet? 

Svarsalternativ: 

• I mycket hög grad 
• I hög grad 
• I viss grad 
• Inte alls 
• Har ingen uppfattning 

 

3) Kommentera gärna era ovanstående svar 
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Fritextfråga. 

4) Vilka andra effekter bedömer ni att bidraget bidrar till? [fritextfråga] 

Fritextfråga. 

5) Ser ni utvecklingsmöjligheter med bidragets utformning och/eller Kulturrådets arbete 
med bidraget i övrigt givet dess syfte (se ovan), jämfört med i dag? 

Fritextfråga. 
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