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FÖRORD 

 
Människor i Sverige är de mest kulturaktiva i hela EU. Detta enligt Europeiska kommis-

sionens senaste undersökning Cultural access and participation. Resultatet visar betyd-

elsen av upplevelser och skapande, professionella konstnärers arbete och en aktiv natio-

nell, regional och lokal kulturpolitik. Det är också ett kvitto på Kulturrådets dagliga 

uppdrag, genomfört av starkt engagerade medarbetare och en aktiv verksamhet inom det 

kulturpolitiska fältet. 

 

Kulturrådets uppgift är att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, 

verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp 

statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder (enligt myndighetens förordning 

med instruktion).  Hur arbetet bedrivs speglas i denna årsredovisning. 

 

Ett kvalitativt kulturutbud som är tillgängligt för alla var än man bor är en viktig fråga 

ur ett demokratiskt perspektiv. Barn och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden 

samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen genomsyrar Kulturrådets verksam-

het, då dessa är regeringens prioriteringar under mandatperioden. Digitaliseringens 

möjligheter till nya uttryck, ökad efterfrågan på konstnärligt innehåll, nya mötesplatser, 

upplevelser, aktivt medskapande och deltagande ger dessa prioriteringar och mål en 

särskild kraft och potential. 

 

I den kreativa och kulturella sektor som Kulturrådet verkar inom finns många av de 

innovativa aktörer som både beskriver och gestaltar den samtid vi lever i. I de olika 

regionerna skapar upplevelser och olika konstnärliga uttrycksformer redskap som bidrar 

till framtidstro och även kan initiera näringsverksamhet. Kreativt tänkande människor 

skapar också, när det är som bäst, en demokratisk medvetenhet. Vår tid präglas av för 

demokratin betydelsefulla ställningstaganden. Konsten är i detta sammanhang en 

dynamisk, utmanande och obunden kraft för ett hävdande av mänskliga rättigheter och 

yttrandefrihet. 

 

Under 2013 har ett arbete bedrivits för att kunna klara av ett minskat förvaltningsanslag. 

Samtidigt som ett omfattande årsuppdrag har genomförts noteras i den medarbetar-

undersökning som genomförts under året att arbetsbelastningen fortsatt är hög vid 

myndigheten. 

 

Det kvalitativa arbetet internt i förvaltningen har förbättrats genom införandet av en ny 

styrmodell för verksamheten. Dialogen och samverkan med olika aktörer nationellt och 

internationellt har också utvecklats. Allt i syfte att skapa en ändamålsenlig verksamhet 

anpassad att möta omvärldens förväntningar på en strategisk nationell kulturmyndighet 

som är kunskapsbaserad och nyorienterad.  

 

De anställda vid myndigheten, alla ledamöter i referens- och arbetsgrupper inom olika 

konstområden samt ALMA-juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, bidrar 

till myndighetens legitimitet. Arbetet präglas starkt och självklart av förnyelse byggd på 

kunskap och erfarenhet inom alla de olika fält som Kulturrådet verkar inom. 
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2013 var det år då det lokala, regionala, nationella och internationella perspektivet fick 

tydligt genomslag i Kulturrådets verksamhet. Kultursamverkansmodellens alla delar och 

uppföljning av denna var även detta år en prioriterad fråga för myndigheten. 

 

Kulturrådet startade även ett utvecklingsarbete i rollen som svensk samordnare för att 

stärka scenkonstens internationalisering. Genom nya kontakter och konkreta samarbets-

projekt får regeringens prioriteringar uppmärksamhet och sätter Sverige på den kultur-

ella kartan. Kännetecken är att konstnärliga uttryck och konstnärskap i Sverige håller 

mycket hög kvalitet också internationellt. 

 

Intresset för svensk kultur märktes särskilt vid kulturfestivalen Nordic Cool i 

Washington DC för ett år sedan. Kulturrådet var också övergripande ansvarig för 

Sverigetemat vid barnboksmässan i Bologna i mars 2013. Sveriges ordförandeskap i 

Nordiska Ministerrådet märktes inte minst genom de tre strategiskt viktiga konferenser 

som Kulturrådet arrangerade. Teman vid dessa nordiska konferenser var litteratur och 

läsande för barn och unga, ett utvecklat arbete för kulturella fristäder samt kultur för 

äldre.  I detta sammanhang återfinns även en positiv myndighetssamverkan på nationell 

nivå där flera politikområden framsynt verkar för att nå målet för den nationella 

kulturpolitiken. Till detta kan läggas det statliga kultursamverkansrådet som leds av 

Kulturrådet och som tillsammans ska vara en aktivt lyssnande och verkande part i 

dialogen med landets regioner för att främja konstnärlig och kulturell tillväxt i hela 

landet. 

 

Vi kan konstatera att Kulturrådets uppdrag är brett och mångfacetterat. Genom att 

strategiskt fördela bidrag i kombination med andra främjande insatser skapas nya arenor 

för konstnärliga uttryck. En utveckling som idag har ett bredare intresse och engage-

mang än tidigare precis som Europeiska Kommissionen förmedlar i sin senaste 

undersökning. 

 

 

Kerstin Brunnberg  Benny Marcel 

Ordförande  t f generaldirektör 
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RESULTATREDOVISNING 

 

Kulturrådets uppdrag  
 

Kulturrådet har till uppgift att ”med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, 

verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga 

bidrag och genom andra främjande åtgärder” (ur aktuell Förordning med instruktion för 

Statens kulturråd). 

 

Inom Kulturrådets uppdrag ryms ansvaret för de stöd som ingår i kultursamverkans-

modellen. Till modellen är ett samverkansråd knutet. I rådet ingår berörda statliga 

myndigheter och organisationer. Kulturrådet är ordförande. Kulturrådet har även ett 

särskilt ansvar för administration av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 

(ALMA) och ett sektorsansvar för handikappfrågor med anknytning till myndighetens 

verksamhetsområde. 

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar 

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas 

rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskap-

ande kulturen.  
 

Kulturrådets verksamhet är inriktad på bidrag och andra främjande åtgärder som stöder 

regeringens kulturpolitiska prioriteringar för mandatperioden.  Kulturrådet bedömer att 

med hänsyn tagen till tillgängliga resurser har det som gjorts fallit väl ut.  

 

Som framgår i hela årsredovisningen, arbetar Kulturrådet systematiskt med ett barn-  

och ungdomsperspektiv i verksamheten. En övergripande redovisning finns i avsnittet 

”Samverkan för ökad kunskap om barn- och ungdomskultur” under ”Konstområdes-

övergripande”. Där finns också ett avsnitt om satsningen på Skapande skola. Under 

2013 kom 37 procent av Kulturrådets samtliga beslutade direkta bidrag barn och unga 

till del, vilket kan jämföras med Kulturrådets målsättning om minst 30 procent. 

Kulturrådet för dialog och samverkar på olika nivåer kring barn- och ungdomsfrågorna 

samt ingår tillsammans med andra myndigheter i myndighetsnätverket för dessa frågor. 

Den nordiska konferens som arrangerades inom det nordiska ordförandeskapsåret är ett 

exempel på hur de kulturpolitiska prioriteringarna får genomslag i verksamheten. 

 

Museiområdet har en mycket stark ställning i alla regioner och får en väsentlig del av de 

statliga medel som regionerna fördelar inom kultursamverkansmodellen. De statliga 

medel som fördelas genom kultursamverkansmodellen är viktiga för att ge goda förut-

sättningar för att ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas. Museiområdet är 

också väl företrätt när det gäller de regionala utvecklingsbidrag som Kulturrådet bevil-

jar. Kulturarvsperspektivet är även aktuellt vid bedömning av forskningsansökningar 

från centrala museer. För att öka kvaliteten i bedömningar av sådana ansökningar avser 

Kulturrådet att anlita sakkunniga. Kulturrådet ger dessutom bidrag till Kungliga Akade-

mien för de fria konsterna. Kulturarvet levandegörs ibland även i föreställningar vid 

regionala scenkonstinstitutioner. Även Kulturrådets främjande insatser för att förbättra 
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villkoren för bild- och formkonstnärer genom det så kallade MU-avtalet (medverkans- 

och utställningsersättningsavtalet) är en del i främjandet av kulturarv för framtiden – 

och förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.  

 

Kulturrådet strävar ständigt efter att försöka förbättra villkoren för konstnärligt skap-

ande och utövande, vilka utgör grunden för ett nyskapande kulturliv. Under 2014 

initierade och genomförde Kulturrådet en uppföljning av hur det statliga avtalet för 

medverkans-och utställningsersättning tillämpas. Uppföljningen ledde till att 

Kulturrådet under hösten fick ett regeringsuppdrag om att lämna förslag på ett nytt 

avtal. Ett förslag utarbetades i samråd med berörda konstnärsorganisationer och 

lämnades till regeringen i slutet av året. 

 

Nyskapande inryms i den konstnärliga utveckling som är ett kriterium vid bedömning 

av bidragsansökningar och överväganden om hur bidragsgivningen kan utvecklas, och 

vilka främjande insatser som behövs. I styrelsens direktiv till arbets- och referens-

grupper ingår att löpande diskutera kvalitetsbegreppet. Det är Kulturrådets uppfattning 

att de flesta aktörer inom kulturområdet som myndigheten kommer i kontakt med 

strävar efter att ständigt utvecklas. Samtidigt finns det aktörer som i vissa skeden är mer 

nyskapande än andra. Vid prövningen av ansökningar om utvecklingsbidrag är nyskap-

ande en viktig bedömningsvariabel. 

 

Kulturrådets prioriteringar 

Kulturrådets styrelse fastställde i början av 2013 en treårig verksamhetsplan för verk-

samhetsåren 2013-2015. Övergripande prioriteringar för planeringsperioden var:  

•  Fortsatt implementering av kultursamverkansmodellen i samspel med övrig 

bidragsgivning 

•  Styrning, kontroll och uppföljning 

 

Kulturrådet bedömer att båda prioritieringarna har fått genomslag i myndighetens verk-

samhet.  Arbetet med kultursamverkansmodellen och Kulturrådets dialoger med regio-

nala företrädare samt myndighetsrepresentanter inom Samverkansrådet har fortsatt att 

utvecklas väl även om det är tidskrävande. En mer omfattande uppföljning av modellen 

genomfördes under året, vilket har föranlett fortsatt diskussion om vad och hur 

uppföljningen ska se ut framöver. 

 

Styrningen har utvecklats under året, se sidan 99. Styrelsen beslutade i november om en 

styrmodell för Kulturrådet. Implementeringen, som även innebär att verksamhetsplan-

ering och riskanalys bättre integreras, fortsätter under kommande år. Härnäst ska också 

styrningen av bidragen ses över.  

 

Förtydligandet av bidragsprocessen har fortsatt och innebär en effektivare handlägg-

ning. Handläggningstiderna har också sjunkit något. Uppföljningen inom bidragsgiv-

ningen har fortsatt utvecklas även om en del utvecklingsarbete kvarstår innan rutinerna 

fungerar till fullo. I mars kommer en redovisningsrapport om teater, dans och musik 

under 2012 att publiceras. 
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Kulturrådets ekonomi 
 

Den totala omsättningen för Kulturrådet 2013 blev 2 066 656 tkr varav 1 978 117 tkr 

betalades ut som bidrag. Kulturrådets förvaltningskostnader uppgick 2013 till 88 556 

tkr, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Med förvaltnings-

kostnader menas alla de kostnader som inte avser bidragsutbetalningar. 

 

Tabell 1. Verksamhetsutfall totalt 2009-2013, tkr 

  
 

Ökningen av förvaltningskostnaderna beror till stor del på satsningen på barnboksmäs-

san i Bologna, på administration av bidragen till Aktörssamverkan (medel från SIDA) 

och nordiska konferenser med bidrag från Nordiska rådet.  

 

Tabell 2. Kostnader och intäkter 2010-2013 per verksamhetsgren, tkr 

 
 

Förändringen av kostnadsfördelningen mellan 2011 och 2012 förklaras främst av för-

ändring och förtydligande i Kulturrådets definition av sitt uppdrag, i enlighet med den 

revidering av Förordning med instruktion för Statens kulturråd som skedde under 2012. 

Under 2013 genomfördes, på styrelsens begäran, en översyn av vad andra främjande 

åtgärder är på Kulturrådet. Detta skedde i samarbete med myndighetens internrevisions-

chef. Tidigare år fördelades kostnaderna i större utsträckning efter schablon. Nu fördel-

as de i större utsträckning direkt på bidragsgivning och andra främjande åtgärder. Den 

uppdelningen är dock inte alltid enkel att följa då verksamheten är väl sammanlänkad. 

Många handläggare arbetar med flera olika stöd och angränsande andra främjande 

åtgärder samtidigt, varför tidsåtgången blir svårmätbar. Översyn av tidredovisningen har 

dock skett under året och en förbättrad modell infördes under slutet av 2013. 

 

De förvaltningskostnader som belastar de olika sakanslagen avser det som i instruktion-

en för Kulturrådet anges som ”Andra främjande åtgärder” (än bidragsgivning). Det 

utgörs av arvoden och andra kostnader för arbets- och referensgrupper, löner för viss 

kanslipersonal, övriga kostnader (till exempel för mässdeltagande, produktion av barn-

bokskatalog, distribution av böcker med mera) samt uttagna overheadkostnader. 

 

2013 2012 2011 2010 2009

Verksamhetens intäkter 88 348 81 996 77 271 79 030 79 974

Verksamhetens kostnader -88 556 -81 850 -77 332 -79 089 -79 971

Verksamhetsutfall -208 146 -61 -59 4

Medel från statens budget 

för finansiering av bidrag 1 945 138 1 881 130 1 806 891 1 747 228 1 687 159

Övriga erhållna medel för 

finansiering av bidrag 32 979 20 221 28 225 4 675 1 242

Lämnade bidrag -1 978 117 -1 901 351 -1 835 116 -1 751 903 -1 688 411

Saldo transfereringar 0 0 0 0 0

2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010

Intäkter av anslag 56 284 56 814 57 647 45 450 24 876 19 626 12 654 30 589 81 160 76 440 70 301 76 038

Övriga intäkter 5 751 4 546 6 851 2 992 1 438 1 010 119 1 204 7 189 5 556 6 970 2 992

S:a intäkter 62 035 61 360 64 498 48 442 26 314 20 636 12 773 31 793 88 348 81 996 77 271 79 030

Kostnader -62 242 -61 215 -63 502 -47 273 -26 314 -20 636 -13 830 -31 815 -88 556 -81 850 -77 332 -79 089

Lämnade bidrag -1 978 117 1 901 351 1 835 116 1 751 903 0 0 0 0 -1 978 117 1 901 351 1 835 116 1 751 903

* Kallades i ÅR2011 för "Kommunikation och särskilda insatser"

Bidragsgivning Andra främjande åtgärder* Summa
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Tabell 3. Förvaltningskostnader 2011-2013 på anslagsposter till sakanslag, tkr 

 

 

Satsningen på barnboksmässan i Bologna, ökad satsning på läsfrämjande samt 

överföringen av 300 tkr till Skolverket ingår också i ökningarna på sakanslag. 

 

 

Figur 1. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader 

  
 

Förvaltningskostnaden i förhållande till beviljade bidragsbelopp och i förhållande till 

antal prövade bidragsansökningar är ganska stabil, dock med en svag ökning under 

2013. De samlade förvaltningskostnaderna har ökat jämfört med 2011 samtidigt som de 

prövade bidragen varit fler och det totala bidragsbeloppet större. 

 

  

Anslag(spost) Ändamål År

Arbets- o 

ref.grupper Löner Övrigt OH Totalt

2011 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 76 174 250

2011 0 4 205 1 009 2 066 7 280

2012 292 1 142 1 000 5 204 7 638

2013 320 25 814 5 260 6 419

2011 0 1 853 274 598 2 725

2012 0 38 906 2 400 3 344

2013 0 34 637 3 188 3 860

2011 0 0 0 0 0

2012 0 83 44 57 184

2013 0 0 42 258 300

2011 0 535 22 267 824

2012 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0

2011 1 277 0 0 0 1 277

2012 1 690 0 0 1 211 2 901

2013 1 793 640 2 433

2011 1 057 3 345 8 814 1 442 14 658

2012 4 268 826 10 488 0 15 582

2013 4 386 1 037 11 734 1 250 18 408

2011 2 334 9 938 10 119 4 373 26 764

2012 6 250 2 089 12 438 8 872 29 649

2013 6 499 1 096 13 304 10 770 31 669

Not. Under arb/ref grupper ingår samtliga kostnader som grupperna haft, dvs arvode och resekostnader

TOTALT

Särskilda jämställd-

hetsåtgärder
3.1.015

1.6.1
Bidrag till regional 

kulturverksamet

2.2.1

Bidrag till vissa teater, 

dans- och 

musikändamål

3.1.1
Bidrag till litteratur 

och kulturtidskrifter

1.2.1
Bidrag till allmän 

kulturverksamhet

1.3.1 Skapande skola

1.4.13
Forskning och 

utvecklingsinsatser
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Förvaltningskostnader per konstområde samt kultursamverkan 
Totalt sett redovisas 59 procent av den samlade årsarbetstiden (2012: 60 procent, 2011: 

72 procent) och 69 procent av förvaltningskostnaderna på bidragsgivning. Den ökade 

andelen under andra främjande åtgärder förklaras bland annat av arbetet med yttrande-

frihet (fristäder), priset till minne av Astrid Lindgrens 10-årsfirande, deltagande i 

Almedalen, vid bokmässor samt internationellt arbete. Men det kan också delvis vara en 

slumpmässig effekt av trubbiga mätverktyg eftersom gränsdragningen mellan stora 

delar av bidragsgivningen och andra främjande åtgärder är integrerade. 

 

Figur 2 visar hur Kulturrådets totala förvaltningskostnader (direkta och indirekta) samt 

totala årsarbetstid beräknats vara fördelade mellan konstområdena samt kultursamver-

kan. Grunden för denna fördelning är dels fördelningen av de direkta kostnaderna, dels 

en efterhandsbedömning av hur alla anställdas tid fördelades mellan områdena under 

2011–2013.   

 

 

Figur 2. Årsarbetstid samt 

förvaltningskostnader mellan 

konstområden 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Not. Jämförelsesiffrorna för 2012 har korrigerats jämfört med ÅR2012. 

 

Utfallet av beräkningarna som utgör underlag för tabell 4 styrs av antalet ärenden och 

deras karaktär inom respektive område. Inom till exempel området Kultursamverkans-

modellen (SAMV) är det samlade bidragsbeloppet stort och ärendena ganska få – men 

kräver en omfattande arbetsinsats. Det ger en låg förvaltningskostnad i förhållande till 

utbetalade bidrag men en hög förvaltningskostnad per prövad ansökan. 

 

I tabell 4 har per konstområde beräknats dels förvaltningskostnader i relation till bevil-

jade bidrag, dels förvaltningskostnad i absoluta tal per prövad ansökan.  
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Tabell 4. Förvaltningskostnad 2011-2013 per prövat och beviljat bidrag  

 

 
 

Man måste också komma ihåg att en del av grunden för beräkningar har skapats genom 

att all arbetstid har fördelats till något område. Det är inte samma sak som att all tid har 

använts till att bereda bidrag. Mycket av den nedlagda tiden används de facto för kon-

troll, sammanställning och analys av redovisningar, för utåtriktad verksamhet, samver-

kan med olika myndigheter och andra aktörer etc, som är en central del i Kulturrådets 

uppdrag. Sådan verksamhet har ingen egen stapel i diagrammet.  

 

Kulturrådets nya tidsredovisning är anpassad för att arbetsinsatser inom olika områden 

ska kunna följas upp och användas i verksamhetsplanering, redovisning i årsredovisning 

med mera.  

 

Bedömning 
Kulturrådet bedömer att metoderna för analys och beskrivning av insatserna och deras 

fördelning i verksamheten behöver förbättras ytterligare. Det är även fortsatt ett utveck-

lingsområde för 2014. 

 

Kulturrådet har i olika sammanhang återkommit till regeringen om behovet av ökade 

förvaltningsmedel för att ytterligare kunna intensifiera arbetet med att stärka kultursek-

torn som helhet. Kulturrådet tar upp frågan i Budgetunderlag 2015-2017. Det anslags-

sparande som finns på förvaltningsanslaget 2013 är medel för en rapport om teknisk 

tillgänglighet som Kulturrådet snart ska lämna till regeringen. En konferens anordnas i 

Umeå med anledning av rapporten. Kulturrådet eftersträvar alltid att planera och 

anpassa verksamheten till tillgängliga medel så att anslagskrediten inte ska utnyttjas. 

 

Det utnyttjande av anslagskredit under 2013 som framgår i den finansiella redovisnin-

gen, härrör i det ena fallet från hanteringen av Skapande skola. Där har Kulturrådet – på 

grund av att anslagssparande inte tillåts – initialt fattat beslut om bidrag utöver anslaget, 

dock inom ramen för beviljad anslagskredit. Detta gjordes under antagande att det 

liksom tidigare år sent under året skulle komma en hel del återbetalningar. Under 2013 

återbetalades inom Skapande skola totalt 9,7 mkr – nästan uteslutande delar av erhållna 

bidrag – i huvudsak sent på hösten. Skolhuvudmännen uppger som anledning bland 

annat sjukdom, omorganisationer och tidsbrist på grund av nationella prov. Kulturrådet 

anser att det skulle vara bättre att myndigheten kunde ha möjlighet att disponera 

återbetalade medel för utbetalningar nästkommande år istället.  

 

  

Område 2013 2012 2011 2013 2012 2011

SAMV 0,6 0,4 1,2 31,5 20,8 74,4

TDM 2,6 2,0 1,1 4,1 4,5 4,0

LBT 21,5 14,0 17,6 8,5 6,6 8,8

KMU 5,9 6,5 3,5 17,4 27,6 17,2

KÖ 6,0 11,0 8,6 25,9 34,3 26,7

Not. Jämförelsesiffrorna för 2012 har korrigerats jämfört med ÅR2012.

Förvaltningskostnad i % av 

beviljade bidrag

Förvaltningskostnad 

tkr/prövad ansökan
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1§ Statens kulturråd har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens 
utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande 
åtgärder. 
 
2§ Myndigheten ska särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som 
rör 
1. teater, dans, musik och annan scenkonst, 
2. litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, 
3. bild och form samt museer och utställningar, 
4. regional kulturverksamhet, 
5. samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, och 
6. andra kulturella ändamål. 
 
3§ Myndigheten ska också… 
1. Verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet, 
2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt 
och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet, 
3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshinderfrågor med anknytning till myndighetens 
verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till 
övriga berörda aktörer, 
4.inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet representera staten i dialogen med berörda landsting och kommuner, 
5. pröva frågor om utställningsgarantier enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier, 
6. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne, 
7. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram, 
8. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden, och 
9. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet. 
 
5§ … Myndigheten ska även främja samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande mellan lokala, regionala, nationella 
och internationella aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för kulturens utveckling. 
 

 (ur Kulturrådets instruktion) 

Övergripande om Kulturrådets bidragsgivning och 

andra främjande åtgärder 
 

Utgångspunkter: 

 

Förordning med instruktion och det årliga regleringsbrevet sätter ramar för bidragsgiv-

ningen, tillsammans med ett antal av regeringen beslutade bidragsförordningar som 

anger mer detaljerade villkor. För närvarande finns 13 bidragsförordningar som gäller 

för bidragsansökningar. På Kulturrådets webbplats framgår utförligt alla förutsättningar 

och villkor för myndighetens bidragsgivning inom olika områden. 

Bidragsgivningen  
Bidragsgivningen är Kulturrådets resursmässigt mest krävande uppgift. Under verksam-

heten bidragsgivning redovisas tidsmässigt såväl renodlad bidragsverksamhet (bedöm-

ning av ansökningar, beslutsprocess, utbetalning) som all annan verksamhet som är 

direkt knuten till detta, till exempel regelverkarbete, utformning av blanketter, informa-

tion på webbplatsen om aktuella stöd, deltagande i konferenser för att informera om 

bidragen, uppföljande besök hos bidragsmottagare, sammanställning och bedömning av 

redovisningar från bidragsmottagarna, etc. Som framgår av tabell 2 bedömdes 2013 

cirka 71 procent (2012: 75 procent, 2011: 71 procent) av Kulturrådets totala förvalt-

ningskostnader avse bidragsgivningen.  

 

Verksamheten följs bland annat upp genom sammanställningar av ärendebalansen för 

varje bidragsform, det vill säga alla ärenden som inte är avslutade och arkiverade. Det 
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görs 7-8 gånger under året. Ärenden som resulterat i att bidrag beviljats är öppna tills 

Kulturrådet fått in och godkänt redovisning av hur bidraget använts. Av tabell 5 framgår 

i vilken fas av bidragsprocessen alla öppna ärenden befann sig vid de senaste årsskif-

tena. Under 2013 inkom 6722 (2012: 6340) nya ansökningar om bidrag samt 44 (2012: 

33, 2011: 46) ansökningar om utställningsgarantier. De flesta bidragsärenden togs upp 

för beslut under året men, som framgår av översta raden i tabell, var det vid årsskiftet 

411 bidragsärenden som ännu inte hunnit granskas och 27 där ansökningarna måste 

kompletteras för att kunna behandlas. 

 

Tabell 5. Kulturrådets ärendebalans för bidragsärenden 2011-2013 

Ärendestatus 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

Registrerat, avvaktar granskning 411 414 634 

Avvaktar komplettering ansökan 27 124 21 

Avvaktar beslut 247 302 206 

Avvaktar utbetalning 317 356 294 

Avvaktar revidering/rekvisition/ granskning rekvisition 224 234 307 

Avvaktar redovisning 2 827 2 464 2 297 

Redovisat, avvaktar granskning 769 447 603 

Avvaktar komplettering redovisning 62 68 49 

Redovisning granskad 49 49 461 

Avvaktar återbetalning 36 52 45 

Hos Kammarkollegiet (för återkrav) 14 9 6 

Avvaktar garantitid  24 24 24 

Avslutat (men inte hunnit arkiveras) 283 0 52 

TOTALT antal ärenden 5 306 4 543 4 999 

 

 

Vid det senaste årsskiftet balanserades totalt 5 306 bidragsärenden. Kulturrådets tider 

för ansökningar och beslut är i stort sett desamma från år till år för respektive stödform. 

Därför bör tabellen ge en ganska bra bild av ett normalår. De flesta som har beviljats 

stöd ska lämna redovisning året därpå. Ökningen mellan de två senaste årsskiftena av 

antalet ärenden som avvaktar redovisning speglar ökningen mellan 2011 och 2012 av 

antal beviljade bidrag.  

 

Ett stort antal ärenden bereddes som vanligt under hösten/vintern 2013 men kunde 

beslutas först i början av 2014 när bidragsmedlen blev disponibla för Kulturrådet. I 

tabellen avvaktar de följaktligen granskning eller beslut. De flesta av de 2 827 ärendena 

med status ”avvaktar redovisning” är sådana som beslutades under 2013 och vanligtvis 

ska redovisas under 2014. I siffran ingår också ärenden som Kulturrådet tack vare ett 

bemyndigande redan 2013 kunde besluta om stöd för 2014. I ärendebalansen avvaktade 

dessa ärenden utbetalning. De ska sedan i de flesta fall lämna redovisningar våren 2015. 

Samma sak gäller för de ärenden för vilka stöd beslutades i början av 2014. Enskilda 

ärenden är öppna tills redovisningarna har godkänts och kunnat arkiveras. 
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Ansökningar och beviljade bidrag 

Kulturrådet tog under 2013 ställning till 6 561 bidragsansökningar (2012: 6 362, 2011: 

5 974). Totalt sett har 2013 bidrag beviljats i 49 procent av de ärenden som beslutats 

(2012: 54 procent, 2011: 53 procent). Beviljandegraden varierade kraftigt mellan olika 

bidragsformer. Lägst var den för ärenden av projektkaraktär där det kommer många 

ansökningar från nya aktörer, högst inom bidragsformer med få och stabila aktörer. 

 

Tabell 6. Volymuppgifter 2010-2013 Kulturrådet totalt 

  2013 2012 2011 2010 

Beslutade bidragsansökningar, antal
1
 6 561 6 362 5 974 5 842 

Beviljade bidrag, antal  3 212 3 453 3 205 3 258 

Beviljade bidrag, tkr 1 987 337 1 933 665 1 864 357 1 763 238 

Not 1. I denna siffra ingår även avvisade, avskrivna, återkallade och utlyfta (”bordlagda”) ärenden vilka vanligtvis 

också kräver en hel del arbete. Under 2013 handlade det om sammanlagt 176 ärenden (2012: 196,  2011: 98, 2010: 

115). Antal beslut 2010–2012 har justerats jämfört med ÅR2012 genom att utställningsgarantier har exkluderats. 

(För 2012 var det 17 stycken, 2011 var det 25 stycken och 2010 42 stycken utställningsgarantier som nu utgått). 

 

Ansökningarna var av olika karaktär och komplexitet, vilket tabellerna 7 och 8 över alla 

stödformer indikerar. Exempelvis kräver beredningen av kultursamverkansärendena (det 

vill säga regionernas kulturplaner) insatser från många av Kulturrådets anställda och i 

det av regeringen tillsatta samverkansrådet. Efterhandsstöd till en bok beslutas till 

exempel däremot av en arbetsgrupp efter att 2–3 personer i arbetsgruppen läst och be-

dömt boken. Fördelning av medel till inköpsstöd inom folk- och skolbiblioteksområdet 

kan ske mera schabloniserat, baserat på kommunernas invånarantal samt kvalitet och 

innehåll i kommunernas läsfrämjandeplaner. När det till exempel gäller stöd till fria 

grupper inom teater-, dans- och musikområdet och övrig scenkonst bedöms ett stort 

antal ansökningar av referensgrupper som läser ansökningar och lyssnar på ljudprover 

(musik) eller studerar rörligt material (dans) på dvd och sammanträder under ett antal 

dagar för att väga samman sina bedömningar. Sammantaget blir det en process som 

kräver en relativt lång handläggningstid. 

 

En viktig utgångspunkt för Kulturrådets bidragsfördelning är att alla ska få tillgång till 

ett omfattande och varierat utbud av kultur av hög kvalitet. Kulturrådets interna bered-

ningsprocesser av de många olika formerna för bidrag ska bidra till det. Tabell 7 ger en 

översiktlig bild av antal ansökningar och beviljade bidrag för alla bidragsformer 2011–

2013. Den breda tillgången till olika slags stöd möjliggör en stor bredd på kulturutbudet 

samt att finansiera nyskapande kultur, samtidigt som den speglar områdets mångsidig-

het. Tabell 8 ger en fördjupad information för 2013. Den visar bland annat hur stor 

andel av det sökta beloppet som beviljades till de som fick stöd.  

 

De beviljade bidragen har i enlighet med Kulturrådets arbetsordning beslutats av antin-

gen Kulturrådets styrelse, Kulturrådets GD eller av någon av styrelsen utsedd arbets-

grupp – eller juryn för ALMA. 
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Figur 3. Bidrag 2011–2013 i storleksklasser 

 
 

Stödformerna är även mycket olika om man ser till hur stora belopp som beviljas. Cirka 

65 procent av antalet beviljade stöd uppgick 2013 till högst 100 tkr och endast 28 beslut 

gällde belopp som översteg 10 miljoner kronor. Dessa avsåg kultursamverkansbidrag, 

bidrag till regional verksamhet i det län som ännu inte är med i kultursamverkansmodel-

len, två av alliansverksamheterna samt bidrag till Umeå 2014. Mottagarna av dessa 

större belopp är således välkända aktörer för vilka det i princip är förutbestämt att de 

kommer att få bidrag varje år.  

 
De under 2013 beslutade bidragen till projekt inom Skapande skola ligger i intervallet 7 tkr till 

10 mkr med ett genomsnitt på 464 tkr. För mobilitetsstöd inom ramen för stöd till internationellt 

kulturutbyte beviljas en del små bidrag under 20 tkr, dock med ett medelvärde på 48 tkr. Bidrag 

till samverkan med komponister ligger i intervallet 25–300 tkr (medelvärde 83 tkr) och bidrag 

till fria musikgrupper i intervallet 30–485 tkr (medelvärde 70 tkr). Inom litteraturstödet var 

intervallet 9–110 tkr (medelvärde 46 tkr). 

 

Den stora spridningen i beloppsstorlekar speglar de sökandes mycket olika förutsättnin-

gar men även bidragsformernas stora flexibilitet. I vissa fall kan även små belopp vara 

betydelsefulla för utvecklingen inom ett område, inte minst när det gäller att på olika 

sätt stimulera internationaliseringen.   

 

De flesta som beviljas stöd får inte det belopp de sökt. Avvägning måste göras mot 

tillgängliga resurser och önskan att det finns många aktörer så att kultursatsningarna når 

så många som möjligt. Om det är stor skillnad mellan sökt och beviljat bidrag kräver 

Kulturrådet in reviderade planer/budgetar för att veta att även det minskade beloppet 

möjliggör verksamhet som bör få stöd. Det är sällsynt att beslutade bidrag inte alls tas i 

anspråk.  
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Tabell 7. Kulturrådets bidragsbeslut 2011–2013 per bidragsform   

 
Not. Skuggade fält innebär att bidragsformen inte fanns det aktuella året. 

Bidragsform

Antal 

ansök-

ningar

Antal 

beviljade 

bidrag

Beviljat 

bidrag, tkr

Antal 

ansök-

ningar

Antal 

beviljade 

bidrag

Beviljat 

bidrag, tkr

Antal 

ansök-

ningar

Antal 

beviljade 

bidrag

Beviljat 

bidrag, tkr

Aktörssamverkan 21 14 3 388 47 21 5 301 63 28 7 429

Alma-pristagarsumma 1 1 5 000 1 1 5 000 1 1 5 000

Arrangerande musikföreningar 86 60 30 800 80 59 30 595 76 48 23 850

Arrangörsbidrag norra Sverige 5 5 300

Arrangörsstöd - konstomr.övergr. 6 4 1 430 13 10 6 730 10 8 3 470

Arrangörsstöd dans - projektbidrag 14 4 750 7 2 130

Arrangörsstöd dans - verksamhetsbidrag 26 19 15 970 16 13 7 435

Bidragsärende 48 37 116 006 58 47 83 404 78 40 83 954

Centrala amatörkulturorganisationer 24 22 11 570 27 21 11 570 27 21 11 520

Centrumbildningar 13 13 25 888 12 11 25 588 13 13 35 357

Daglig träning för dansare 6 5 1 600 4 4 1 400 4 4 1 400

Dansnät 12 11 1 870 11 11 2 217 11 11 3 463

Folk- och skolbibliotek - inköp av litteratur 246 242 24 160 247 247 24 800 261 258 25 480

Fonogram/Marknadsstöd 53 8 370 60 9 405 75 12 443

Fonogram/Produktionsstöd 512 132 7 532 447 135 7 857 376 113 7 620

Forskning inom kulturområdet 11 9 3 416 12 9 3 534 13 7 3 383

Fria dansgrupper/Projektbidrag 122 32 7 615 90 24 4 200 97 25 4 515

Fria dansgrupper/Verksamhetsbidrag 51 35 32 305 44 32 23 270 45 38 23 005

Fria musikgrupper 400 236 16 540 393 228 16 570 344 202 16 540

Fria teatergrupper/Projektbidrag 227 20 6 105 174 40 7 010 162 42 7 370

Fria teatergrupper/Verksamhetsbidrag 87 56 47 700 86 64 50 570 79 61 51 010

Fristadsförfattare 8 6 173

Internationell kulturverksamhet/mobilitetsbidrag 376 113 5 477 306 111 5 198 293 110 5 346

Internationell kulturverksamhet/projektbidrag 175 41 6 212 151 44 5 768 148 49 7 115

Internationell och interkulturell 

kulturverksamhet/verksamhetsbidrag 15 9 6 150 19 10 7 575 16 9 6 070

Internationella nätverk 19 14 1 175 21 15 1 188 23 13 1 085

Internationellt litteratursamarbete 48 19 42 125 73 1 261 166 69 2 106

Kollektivverkstäder - utrustningsbidrag 23 16 1 000 14 11 1 130 29 15 1 250

Konsthantverkskooperativ 15 15 2 180 15 15 2 085 18 16 1 900

Kultur för äldre 117 24 28 509 16 15 9 514 107 24 28 000

Kultursamverkan/utvecklingsbidrag 201 107 41 845 198 106 43 095 89 43 14 175

Kultursamverkan/verksamhetsbidrag 20 20 1 123 213 17 17 960 786 5 5 551 640

Kulturtidskrifter/Nättidskrifter 27 16 1 750 47 33 2 700 5 5 95

Kulturtidskrifter/Produktionsstöd 115 75 17 275 225 175 34 975 29 13 1 120

Kulturtidskrifter/Utvecklingsstöd 18 7 2 550 19 7 2 577 126 98 17 640

Litteraturprojekt i utlandet 70 34 1 461 13 12 3 620

Litteraturstöd 1828 779 36 007 1742 799 37 917 1640 739 35 724

Litteraturstöd/e-bok 37 26 972 57 28 959

Litteraturstöd/Invandrarspråk 6 1 109 36 4 172 52 14 612

Litteraturstöd/Skolklassiker 1 1 73 8 8 527 12 12 1 108

Litteraturstöd/Utgivning 39 12 1 056 32 11 1 180 73 24 2 260

Litterära evenemang 73 38 2 555 65 43 2 697 60 34 2 169

Litterära evenemang/bokhandeln 35 28 1 000 37 28 999

Lokalhållande organisationer 5 5 12 725 5 5 12 725 4 4 12 525

Läsfrämjande 173 85 10 187 124 71 9 332 127 71 10 548

Läsfrämjande/studieförbund 2 2 650 4 3 1 000

Musik/projektbidrag 96 40 3 000 60 34 3 400

Nat min - Kultur 51 34 9 872 68 41 7 795 49 31 7 350

Nat min - Litteratur 16 13 815 12 7 365 3 1 150

Organisationer inom bild- och formområdet 5 4 13 530 5 4 13 230 9 6 13 420

Regional biblioteksverksam-

het/verksamhetsbidrag 1 1 2 203 5 5 7 211 15 15 20 272

Regional konsulentverksamhet 1 1 400 8 8 1 600 21 21 4 275

Regional musikverksamhet 1 1 6 028 6 6 68 199 17 17 197 144

Regional mångkulturkonsulentverksamhet 1 1 200 3 2 550

Regionala museer/utvecklingsbidrag 2 2 550 6 4 1 600 54 22 6 725

Regionala museer/verksamhetsbidrag 2 2 5 148 6 6 26 273 19 18 90 682

Samverkan med komponister 208 93 7 697 201 96 8 108 169 76 6 700

Skapande skola 422 378 175 340 439 399 156 323 402 381 153 970

Skådebaneverksamhet 8 8 2 500 9 8 2 490 9 8 2 610

Särskilda dansinsatser 1 1 150

TDM-inst. utvecklingsbidrag 9 4 2 500 16 10 4 150 58 34 10 100

TDM-inst. verksamhetsbidrag 4 4 74 305 10 10 128 872 26 26 289 913

Tillgänglighet 1 0 0

Utställningsarrangörer inom bild och form 41 30 9 250 45 29 9 050 47 31 7 945

Viss teaterverksamhet 10 10 22 750 9 9 19 100 9 9 19 250

Översättningsstöd/Drama 8 2 40 11 7 127

Översättningsstöd/Internationellt 252 131 3 207 274 122 2 958 230 146 3 588

Översättningsstöd/Nordiskt 52 24 561 42 19 514 34 29 781

Totalsumma 6561 3212 1 987 337 6362 3453 1 933 665 5974 3205 1 864 356

Beslutade bidragsärenden 2013 Beslutade bidragsärenden 2012 Beslutade bidragsärenden 2011



Kulturrådets årsredovisning för 2013 

 

 17(116) 
 

 

Tabell 8. Söktryck och beviljandegrad 2013 

 
 

  

Bidragsform

Antal 

bidrags-

sökande

Totalt sökt 

stöd, tkr

Antal 

beviljade 

bidrag

Sökt belopp, 

tkr, av de som 

fick bidrag

Beviljat 

belopp, tkr

Andel (%) 

ansökningar 

som bifallits

Andel (%) av 

totalt sökt 

belopp som 

beviljats

Beviljad andel (%) 

av sökt belopp för 

dem som beviljats 

stöd

Aktörssamverkan 21 5 047 14 3 398 3 388 67% 67% 100%

Alma-pristagarsumma 1 5 000 1 5 000 5 000 100% 100% 100%

Arrangerande musikföreningar 86 59 990 60 51 172 30 800 70% 51% 60%

Arrangörsstöd - konstomr.övergr. 6 3 618 4 2 625 1 430 67% 40% 54%

Bidragsärende 48 122 696 37 120 290 116 006 77% 95% 96%

Centrala amatörkulturorganisationer 24 17 885 22 17 750 11 570 92% 65% 65%

Centrumbildningar 13 41 656 13 41 656 25 888 100% 62% 62%

Daglig träning för dansare 6 3 349 5 3 299 1 600 83% 48% 48%

Dansnät 12 1 927 11 1 877 1 870 92% 97% 100%

Folk- och skolbibliotek - inköp av litteratur 246 24 160 242 24 160 24 160 98% 100% 100%

Fonogram/Marknadsstöd 53 3 322 8 710 370 15% 11% 52%

Fonogram/Produktionsstöd 512 40 247 132 11 107 7 532 26% 19% 68%

Forskning inom kulturområdet 11 4 415 9 4 415 3 416 82% 77% 77%

Fria dansgrupper/Projektbidrag 122 36 671 32 10 014 7 615 26% 21% 76%

Fria dansgrupper/Verksamhetsbidrag 51 75 656 35 63 150 32 305 69% 43% 51%

Fria musikgrupper 400 61 851 236 44 842 16 540 59% 27% 37%

Fria teatergrupper/Projektbidrag 227 59 502 20 8 125 6 105 9% 10% 75%

Fria teatergrupper/Verksamhetsbidrag 87 107 178 56 88 388 47 700 64% 45% 54%

Fristadsförfattare 8 252 6 252 173 75% 69% 69%

Internationell kulturverksamhet/mobilitetsbidrag 376 24 042 113 7 992 5 477 30% 23% 69%

Internationell kulturverksamhet/projektbidrag 175 36 069 41 9 399 6 212 23% 17% 66%

Internationell och interkulturell kulturverksamhet/verksamhetsbidrag15 10 299 9 9 295 6 150 60% 60% 66%

Internationella nätverk 19 2 280 14 1 800 1 175 74% 52% 65%

Internationellt litteratursamarbete 48 226 19 86 42 40% 19% 49%

Kollektivverkstäder - utrustningsbidrag 23 4 196 16 3 456 1 000 70% 24% 29%

Konsthantverkskooperativ 15 3 065 15 3 065 2 180 100% 71% 71%

Kultur för äldre 117 169 989 24 44 585 28 509 21% 17% 64%

Kultursamverkan/utvecklingsbidrag 201 97 970 107 60 063 41 845 53% 43% 70%

Kultursamverkan/verksamhetsbidrag 20 1 123 213 20 1 123 213 1 123 213 100% 100% 100%

Kulturtidskrifter/Nättidskrifter 27 6 618 16 3 577 1 750 59% 26% 49%

Kulturtidskrifter/Produktionsstöd 115 39 365 75 28 995 17 275 65% 44% 60%

Kulturtidskrifter/Utvecklingsstöd 18 6 401 7 4 369 2 550 39% 40% 58%

Litteraturprojekt i utlandet 70 3 786 34 2 090 1 461 49% 39% 70%

Litteraturstöd 1828 36 007 779 36 007 36 007 43% 100% 100%

Litteraturstöd/e-bok 37 1 679 26 1 186 972 70% 58% 82%

Litteraturstöd/Invandrarspråk 6 109 1 109 109 17% 100% 100%

Litteraturstöd/Skolklassiker 1 73 1 73 73 100% 100% 100%

Litteraturstöd/Utgivning 39 4 895 12 1 476 1 056 31% 22% 72%

Litterära evenemang 73 8 294 38 5 744 2 555 52% 31% 44%

Litterära evenemang/bokhandeln 35 2 244 28 1 861 1 000 80% 45% 54%

Lokalhållande organisationer 5 19 816 5 19 816 12 725 100% 64% 64%

Läsfrämjande 173 38 518 85 17 038 10 187 49% 26% 60%

Läsfrämjande/studieförbund 2 747 2 747 650 100% 87% 87%

Musik/projektbidrag 96 11 457 40 3 842 3 000 42% 26% 78%

Nat min - Kultur 51 17 353 34 14 244 9 872 67% 57% 69%

Nat min - Litteratur 16 2 940 13 2 480 815 81% 28% 33%

Organisationer inom bild- och formområdet 5 24 484 4 24 084 13 530 80% 55% 56%

Regional biblioteksverksamhet/verksamhetsbidrag 1 2 384 1 2 384 2 203 100% 92% 92%

Regional konsulentverksamhet 1 2 990 1 2 990 400 100% 13% 13%

Regional musikverksamhet 1 6 028 1 6 028 6 028 100% 100% 100%

Regionala museer/utvecklingsbidrag 2 550 2 550 550 100% 100% 100%

Regionala museer/verksamhetsbidrag 2 5 300 2 5 300 5 148 100% 97% 97%

Samverkan med komponister 208 20 040 93 9 624 7 697 45% 38% 80%

Skapande skola 422 255 809 378 248 148 175 340 90% 69% 71%

Skådebaneverksamhet 8 5 563 8 5 563 2 500 100% 45% 45%

TDM-inst. utvecklingsbidrag 9 7 720 4 3 800 2 500 44% 32% 66%

TDM-inst. verksamhetsbidrag 4 82 222 4 82 222 74 305 100% 90% 90%

Utställningsarrangörer inom bild och form 41 21 846 30 15 999 9 250 73% 42% 58%

Viss teaterverksamhet 10 41 374 10 41 374 22 750 100% 55% 55%

Översättningsstöd/Drama 8 132 2 41 40 25% 30% 98%

Översättningsstöd/Internationellt 252 8 455 131 3 882 3 207 52% 38% 83%

Översättningsstöd/Nordiskt 52 2 262 24 786 561 46% 25% 71%

Totalsumma 6561 2 833 232 3212 2 361 614 1 987 337 49% 70% 84%
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De 37 beviljade bidrag som i tabellen neutralt benämns ”Bidragsärende” – och 

tillsammans beviljats 116 mkr – utgörs beloppsmässigt till stor del av stöd till 

verksamheter som regeringen angivit i Kulturrådets regleringsbrev (RB) för 2013.  

Under beteckningen ”Bidragsärende” finns bland annat: 

- teater-, dans- och musikallianserna (62,06 mkr enl. RB) 

- Kungliga Akademien för de fria konsterna (1,66 mkr enl. RB) 

- verksamhetsbidrag till Hanaholmen (1,2 mkr enl. RB) 

- Sveriges författarfond (1 mkr enl. RB) 

- Export Music Sweden AB, Svensk musik, Berwaldhallen (3,75 mkr) 

- Moomsteatern (2,6 mkr) 

- Institutet för dans och rörelseterapi (1,6 mkr) 

- kulturprojekt i utlandet genom svenska ambassader resp. Svenska institutet (0,79 mkr) 

- pensionsmedel till Stockholms konserthusstiftelse (0,643 mkr) 

 

Den successivt ökade bidragsvolymen de senaste åren beror främst på den fortsatta 

utbyggnaden av Skapande skola, satsningen på Kultur för äldre, aktörssamverkan i 

samarbete med Sida, pris- och löneuppräkning av vissa anslag samt vissa medel från 

Svenska filminstitutet, Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Riksteatern som 

flyttats in i kultursamverkansmodellen. Samtidigt övertog Kungliga Biblioteket biblio-

teksmedel från Kulturrådet. För 2012 utgörs förändringen främst av att anslaget 1:6 

Bidrag till regional kulturverksamhet ökades med 25 mkr för utvecklingsmedel och att 

cirka 20 mkr från andra kulturmyndigheter lyftes in i kultursamverkansmodellen. 

Vidare ökade anslaget till fria grupper med 14 mkr med anledning av nedläggningen av 

Rikskonserter. Därtill utnyttjade Kulturrådet för första gången bemyndigande för 

kulturtidskrifter med 17 mkr, det vill säga beslut togs under 2012 om utgifter som 

belastar anslaget först 2013. Den tillfälliga satsningen 2011 på 30 mkr för Kultur för 

äldre kompletterades med 10 mkr 2012. Under 2013 tillkom extra anslag med 37 mkr 

för Umeå 2014. 

 

Offentlig samt privat finansiering 
För de flesta bidrag till verksamheter och projekt som Kulturrådet beviljar kompletteras 

den statliga finansieringen av ännu större andel finansiering från landsting, kommun 

och andra aktörer. Hur medfinansieringen ser ut är en av de faktorer som Kulturrådet 

har med vid bedömningen av ansökningar inom de flesta stödformer. Den samlade 

ekonomiska bilden följs även upp i redovisningarna från bidragsmottagarna. 

 

Figur 4. Finansiering 2013 av 

projekt som fått utvecklingsbidrag 

 

Eftersom de flesta som beviljas 

statligt stöd inte får hela det belopp 

de sökt förändras den samlade finan-

sieringsbilden. Ett exempel på 

finansieringsbild är de 107 beslut 

som fattades 2013 om bidrag till 

utvecklingsprojekt i de 20 län som 

ingick i kultursamverkansmodellen. 

Figuren visar den sammansättning 
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som erhålls med Kulturrådets beslutade belopp samt de belopp som i ansökningarna 

angivits för övriga finansiärer. Möjligheten finns att även några andra finansiärer kan 

komma att ändra sina åtaganden när förutsättningen förändrats eftersom staten inte 

skjutit till önskat belopp. En tillförlitlig finansieringsbild erhålls i efterhand, genom 

uppföljningen av bidragsmottagarnas genomförda verksamhet. Uppföljningsrapporten 

om kultursamverkansmedel avseende 2012 har till exempel en fyllig sådan redovisning.  

Hur förändringen ser ut på ärendenivå – från beviljad ansökan till genomfört projekt för 

alla ärenden – har Kulturrådet inte haft praktiska möjligheter att analysera. Det pågåen-

de utvecklingsarbetet med att förbättra uppföljningsrutiner och det nödvändiga data-

stödet som krävs för detta kommer bland annat att möjliggöra mer systematiska 

analyser av sådana frågeställningar. 

Geografisk och konstområdesvis fördelning av bidragen 
Den geografiska fördelningen av Kulturrådets bidrag till de olika länen är en viktig indi-

kation på hur väl bidragsbesluten medverkar till att göra kulturen tillgänglig för alla i 

hela landet. De utbetalade totalbeloppen speglar i hög grad befolkningstätheten i landet 

medan bidragen omräknade till kronor per invånare ger en helt annan bild. Här är det 

istället de befolkningssvaga regionerna med Gotland och Västerbotten i täten som bevil-

jats högst belopp per invånare. Bidraget till Kulturhuvudstadsprojektet i Umeå förstär-

ker 2013 detta för Västerbotten. Det låga stödet till Stockholmsområdet beror till stor 

del på att många av de stora scenkonstinstitutionerna och museerna i Stockholm är stat-

liga och inte får sitt stöd från Kulturrådet utan från egna anslag på statsbudgeten. En 

mer komplett finansieringsbild ges därför återkommande i Kulturrådets rapporter om 

den samlade statliga finansieringen. En sådan presenterades i juni 2013 och nästa 

rapport ska lämnas till regeringen senast den 30 juni 2015. 

 

Vid den geografiska fördelningen i tabell 9 av Kulturrådets samtliga beslutade bidrags-

medel har även de samlade kultursamverkansmedlen – totalt 1 123 mkr till 20 landsting 

2013, 960 mkr till 16 landsting 2012 respektive 552 mkr till 5 landsting 2011 – fördelats 

på konstområden. Det har varit möjligt med hjälp av uppgifter från landstingen/region-

erna som visar hur de i sin tur preliminärt har vidareförmedlat de statliga medlen. Till 

kategorin konstområdesövergripande har i tabell 9 (Obs! Endast i tabell 9) lagts de 

kultursamverkansmedel som landstingen förmedlat till film, arkiv, hemslöjd och kultur-

främjande verksamhet. Dessa konstområden förekommer inte annars i Kulturrådets 

direkta bidragsgivning. 

 

Den sista kolumnen i tabell 9 visar hur Kulturrådets beslutade bidragsmedel fördelas 

mellan länen, uttryckt i kronor per invånare. Spridningen är stor och delvis historiskt 

betingad av den institutionsstruktur som funnits.  

 

Cirka 63 procent av de bidragsmedel som utbetalades från Kulturrådet 2013 (2012 och 

2011 cirka 66 procent) gick till teater-, dans- och musikområdet (TDM). I detta inbe-

grips regionernas vidareförmedling av statliga medel genom samverkansmodellen för 

regional kulturverksamhet. De regioner som fick kultursamverkansmedel fördelade å sin 

sida 76 procent av dessa (2012: 76 procent) till TDM-området. Denna struktur är rela-

tivt stabil mellan åren, vilket bland annat beror på stabiliteten i Kulturrådets, regioner-

nas och berörda kommuners egen finansiering till de stora regionala institutionernas 

verksamheter. Även vid regionernas fördelning av de statliga medlen inom kultursam-

verkansmodellen är således teater-, dans- och musikområdet starkt dominerande.   
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Tabell 9. Kulturrådets beslutade bidrag samt av regioner vidareförmedlade  

kultursamverkansbidrag. Fördelat per län och konstområde 2011-2013  
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Kvalitetsäkringsåtgärder   
Kulturrådets definition av ”de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat”: 

Resultatet av Kulturrådets egen verksamhet utgörs av myndighetens egna beslut om 

bidrag och andra främjande åtgärder. Beslutsprocessen ska genomföras med god 

kvalitet, på ett rättssäkert sätt och med sådan transparens att åtgärderna är synliga och 

möjliga att granska för den som önskar. 

 

Att ”redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat” kräver en ganska 

utförlig redovisning. I denna årsredovisning fokuserar Kulturrådet på hur kvalitetssäk-

ringen sker i bidragsprocessen. Förutom i det här stycket tas frågan upp under respek-

tive område. Där beskrivs de mera områdesspecifika åtgärderna för kvalitetssäkring.    

 

Motsvarande krav på rättssäkerhet och transparens som i bidragshanteringen gäller 

självklart även för myndighetens många andra främjande åtgärder. Centralt är hela tiden 

transparensen och öppenheten om vad som görs. Åtgärderna sker dessutom nästan alltid 

i samverkan med relevanta aktörer vilket säkrar både insyn och rimliga möjligheter att 

påverka.   

 

Kvalitetssäkring i bidragsprocessen  

Kvalitetsfrågan beaktas på olika sätt genom hela bidragsprocessen. Grundläggande är 

att det på Kulturrådets webbplats finns genomtänkt och korrekt information om, när och 

hur stöd kan sökas, att det finns ansökningsblanketter som är logiska från den sökandes 

perspektiv och ger Kulturrådet tillräcklig information om den sökande och den verk-

samhet för vilken bidrag söks. Vidare är det väsentligt att de sökande får god service 

och support när de har frågor kring ansökningar och Kulturrådets behandling av ansök-

ningar. När inkomna ansökningar ska bedömas är det angeläget för Kulturrådet att ha 

tillgång till nödvändig och kvalificerad sakkunskap vid bedömningarna. Därför finns, 

förutom Kulturrådets egna handläggarresurser, ett antal arbets- och referensgrupper som 

består av kvalificerade ämnesexperter
1
. De bedömer ansökningar inom sina respektive 

områden och för en ständigt pågående diskussion om det komplexa kvalitetsbegreppets 

innehåll och värde. En del av bedömningen är kontrollera att formella krav är uppfyllda, 

till exempel i förordningar och föreskrifter. Därutöver krävs noggranna kvalitetsbedöm-

ningar med hjälp av den samlade expertkunskapen. Endast ansökningar som bedöms ha 

tillräcklig kvalitet kommer ifråga för bidrag. 

 

Perspektiv som är viktiga i kvalitetsbedömningen, vid sidan av konstnärlig kvalitet, är 

bland annat hur de sökande hanterar frågor kring jämställdhet, mångfald, förnyelse, till-

gänglighet såväl i lokaler som geografiskt, verksamhetsmässiga prestationer, ekonom-

iska förutsättningar med mera. Samlade bedömningar görs också om varje bidragsom-

gång av ett stöd exempelvis uppnår målen när det gäller eftersträvad könsfördelning 

eller andel bidragsmedel som går till verksamhet inriktad på barn- och ungdom. I de fall 

                                                 
1
  På Kulturrådets webbplats, www.kulturradet.se finns aktuell förteckning över samtliga ledamöter i 

Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt juryn för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. 

Kulturrådets styrelse utser ledamöterna i dessa. Arbetsgrupperna fattar på styrelsens uppdrag själva beslut 

medan referensgrupperna är rådgivande inför beslut som styrelsen har delegerat till GD att fatta. Arbets-

grupper finns inom litteraturområdet (fyra grupper) samt för fonogramstödet. En tillfällig jury utsågs för 

urval av illustratörer till Bologna-utställningen i mars 2013. 

http://www.kulturradet.se/
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det finns väsentliga avvikelser kommenteras det särskilt, såvida inte stödformen är irre-

levant för perspektivet ifråga. När det gällde beslut om bidrag till kultur för äldre kom-

menterades till exempel inte barn- och ungdomsperspektivet. 

 

Under 2013 anlitade Kulturrådet 134 (2012: 127, 2011: 130) experter till 15 (2012: 16, 

2011: 17) olika arbets- och referensgrupper samt ALMA- och Bolognajuryerna. Sam-

mansättningen av grupperna ska bidra till att garantera god kvalitet i besluten. Dessa 

experter anlitas vanligtvis under högst fyra år. Arbetsgrupper med beslutsrätt finns inom 

litteraturområdet och för fonogramsstödet. Inom teater- och dansområdet ingår det även 

i uppdraget för referensgruppernas ledamöter att bevista föreställningar för att upprätt-

hålla god kunskap om aktuella aktörer och deras kvaliteter. Inom bild- och formområdet 

bevakas utställningar. På litteraturområdet krävs läsning av kulturtidskrifter och böcker, 

för fonogramstödet och stödet till fria musikgrupper krävs lyssning på ljudprover. 

Under året har även anlitats ett tiotal sakkunniga inom olika ämnesområden samt lek-

törer. Under 2014 kommer Kulturrådet att ytterligare kvalitetssäkra bedömningarna av 

forskningsmedel till de centrala museerna genom att anlita ett antal externa forskare 

som sakkunniga. 

 

I början av varje år ansvarar enhetscheferna inom bidragshanteringen för att informera 

och gå igenom nyheter med alla ledamöter i arbets- och referensgrupperna. Det gäller 

såväl omvärldsfrågor som förordningstolkningar, Kulturrådets roll, styrelsens direktiv 

och gruppens uppdrag. Den årliga genomgången är viktig för att säkerställa att ledamöt-

erna i respektive grupp har samma syn på gruppens uppdrag, inte minst för att ett antal 

ledamöter i grupperna byts ut varje år. 

 

Kvalitetsaspekterna i bidragshanteringen säkras också genom att alla ansökningar 

bereds av flera personer/nivåer innan beslut fattas. I de beslut som fattas av Kulturrådets 

styrelse sker till exempel först beredning med enhetschef, avdelningschef och general-

direktören. När det gäller ärenden inom ramen för kultursamverkansmodellen sker 

beredning även med det av regeringen utsedda samverkansrådet. 

 

För att bidragsgivningen ska kunna medverka till kulturens utveckling krävs expertkom-

petens. Av detta följer att jäv ibland aktualiseras och då måste hanteras noga genom 

skriftliga noteringar, såväl i arbets- och referensgrupper som vid beslut av GD och 

Kulturrådets styrelse. Samma krav gäller om handläggare vid Kulturrådet i något ärende 

skulle vara jävig. 

 

Kansliets personal håller sig löpande uppdaterad när det gäller olika kulturaktörers verk-

samhet samt trender och tendenser inom kulturlivet. Kulturrådets breda kontaktnät och 

många möten med olika konstellationer av aktörer inom kulturområdet är av stor betyd-

else för att kunna upprätthålla kvalitet i beredningsprocesser och beslutsfattande. Det 

gäller såväl i bidragshanteringen som i arbetet med andra främjande åtgärder. 

 

För att säkerställa kvaliteten i beslutsprocessen kring bidragen utvecklade Kulturrådet 

2011 de interna rutinerna för bidragshanteringen. Det gjordes genom att fastställa en 

generell bidragsprocess som tydliggör ansvarsfördelningen mellan handläggare och 

administratörer i bidragshanteringen. En särskild processbeskrivning för litteraturstödet 

fastställdes också. De fastställda processrutinerna har tillämpats med gott resultat. En 
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översyn gjordes 2013 av den generella processbeskrivningen varvid några marginella 

justeringar gjordes.  

 

Redovisningsfrågor 

Även redovisningarna av den verksamhet som haft stöd från Kulturrådet är viktiga för 

kvalitetssäkringen – dels för att säkra att beviljade stöd använts till det de var avsedda 

för, dels för att få en samlad uppföljning av de många bidragsformernas relevans, funk-

tion, effektivitet och resultat. Ett internt projekt pågår för att effektivisera uppföljningen. 

Ett viktigt mål med projektet är att i princip alla redovisningar 2015 ska ske online. Det 

ska både underlätta för bidragsmottagarna och förenkla Kulturrådets arbete med att 

sammanställa, kvalitetssäkra och analysera informationen.  

 

Den indelning i åldersklasser (0-12, 13-18, 19-25 år) som regeringen har angett att 

Kulturrådet ska efterfråga i underlagen håller successivt på att implementeras i alla 

relevanta elektroniska redovisningsblanketter. Hela blankettöversynen beräknas vara 

klar under 2014. Kulturrådet kan dock konstatera att det inom många stöd har visat sig 

inte vara möjligt att tillämpa den av regeringen önskade indelningen i åldersklasser, var-

ken i beslutsunderlag eller i uppföljningarna av bedriven verksamhet. De bidragssökan-

de är sällan så strikt åldersgruppsinriktade att åldersintervallen passar. Vid föreställnin-

gar och konserter krävs systematiska publikundersökningar om redovisningen till 

Kulturrådet av publikens ålderssammansättning ska kunna bli detaljerad och pålitlig. 

Det har få aktörer resurser för. Kulturrådet begär dock alltid att en bedömning ska göras 

av publik 0–18 år. Denna problematik behandlas även i Kulturrådets budgetunderlag 

2015-2017. 

 

Kvalitet i resultaten av bidragsmottagarnas verksamhet kan inte enbart bedömas genom 

redovisningarna. Främst inom scenkonstområdet, men även inom bild- och formkonst-

området, krävs kompletterande inhämtning av kunskap. Det sker till exempel genom att 

myndighetens personal och ledamöter i referensgrupperna gör personliga besök vid 

framföranden och utställningar. Kulturrådets personal besöker ofta föreställningar, 

deltar vid konferenser, mässor etc. För efterhandsstödet inom litteraturområdet är 

kvalitetsbedömningen inbyggd i systemet genom att det är den färdiga boken som 

bedöms. 

 

Handläggningstider 

 

Figur 5. Handläggnings-

tider 2010-2013 

 

För de flesta ärenden är 

handläggningstiderna 

planerade genom fastställda 

ansökningstidpunkter och 

schemalagda beslutstill-

fällen, vare sig beslut ska 

tas av styrelsen, GD eller 

särskild arbetsgrupp. Bered-

ningen av ansökningar ska 

bland annat garantera rättssäker behandling, hög kvalitet och god geografisk fördelning. 
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Den ska även beakta de sökandes verksamhetsmässiga prestationer och ekonomiska 

situation samt ta hänsyn till styrande förordningar och kulturpolitiska prioriteringar i 

övrigt.  

 

Den planerade handläggningstiden ligger vanligtvis på 2–3 månader eftersom det är 

många ansökningar som ska kvalitetsbedömas och vägas dels mot varandra, dels mot 

andra medelsanspråk inom relevant(a) anslag. Översyn av rutiner har successivt möjlig-

gjort totalt sett kortare handläggningstider. Den genomsnittliga handläggningstiden för 

Kulturrådets samtliga bidragsbeslut har sedan 2010 successivt minskat och uppgick 

2013 till 74 kalenderdagar, alltså betydligt kortare än 2012 då det var 82 dagar. 

 

 

Bedömning 
 

Kulturrådet konstaterar att det inom vissa områden är högt söktryck men låg beviljande-

grad. Det är en indikation på att det med förstärkt finansiering skulle kunna gå att öka 

kulturutbudet och skapa bättre villkor för konstnärligt arbete. 

 

Det är mycket positivt att Kulturrådet tack vare den nya förordningen för scenkonsten 

har kunnat göra angelägna omprövningar av stöden. Kulturrådet bedömer att bredden i 

myndighetens bidragsgivning relativt väl motsvarar behoven inom ett mångsidigt konst- 

och kulturliv. Kulturrådet bedömer också att gällande bidragsförordningar i huvudsak 

möjliggör de successiva anpassningar av bidragsutbudet som Kulturrådet behöver göra. 

Dock finns behov av en ny förordning för bild- och formkonstområdet. 

 

Den indelning i åldersklasser, som regeringen föreskriver i regleringsbrevet, vållar stora 

och delvis omöjliga problem att hantera. Den är i många fall inte möjlig att applicera 

eller använda. Problemet har diskuterats i Kulturrådets styrelse som är angelägen om att 

endast tillförlitlig och användbar statistik hämtas in. Kulturrådet försöker dock i alla 

relevanta sammanhang åtminstone få fram bedömningar av de andelar som gäller barn 

och unga, definierat som 0-18 år enligt FN:s barnkonvention. Det är nödvändigt att 

fortsätta diskussionen med regeringen kring kravet på indelning i åldersklasser. 

 

Ingen bred undersökning av ”kundnöjdhet” hos Kulturrådets bidragssökande har ännu 

gjorts men planering pågår för att genomföra en sådan under 2014. 

 

Frågor kring kvalitetssäkringsåtgärder är ständigt levande i myndighetens dagliga verk-

samhet. Resultatet av Kulturrådets egen verksamhet utgörs av myndighetens egna beslut 

om bidrag och andra främjande åtgärder. Beslutsprocessen ska genomföras med god 

kvalitet, på ett rättssäkert sätt och med sådan transparens att åtgärderna är synliga och 

möjliga att granska för den som önskar. Kvalitetssäkringsfrågor diskuteras även åter-

kommande i Kulturrådets styrelse. 
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Bidrag och andra främjande åtgärder inom olika 

områden 
 

Kulturrådets bidragsgivning och andra främjande åtgärder redovisas uppdelat på 

regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen samt konstområdena: 

 verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet inom samverkansmodellen 

samt alla utvecklingsbidrag (SAMV) 

 teater, dans, och musik (TDM) 

 litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter (LBT) 

 bild och form, museer och utställningar (KMU) 

 konstområdesövergripande (KÖ). 

Bidragen till den regionala kulturverksamheten inom kultursamverkansmodellen 

(SAMV) går till landsting/regioner som sedan vidarefördelar dem till olika verksam-

heter. Dessa medel särredovisas därför avskilt från Kulturrådets bidrag inom de övriga 

områdena som går direkt till aktörerna. 

 

Andra främjande åtgärder är i stor utsträckning integrerade med bidragshanteringen 

inom de olika konstområdena. Framför allt gäller det information och möten i olika 

former och olika omfattning.  

 

Figur 6. Beviljade bidrag fördelat på områden 2010-2013 

  
 

 

Kultursamverkansbidragen 2013 till de 20 landsting/regioner som ingår i kultursamver-

kansmodellen omfattade 57 procent av de bidragsmedel som Kulturrådet under året 

beslutade om. Redan 2012 med 16 län i modellen blev kultursamverkansområdet störst 

av de fem områdena och omfattade då 52 procent av de bidrag som Kulturrådet fördel-

ade. Kulturrådets direktfinansiering av teater-, dans- och musikområdet har i och med 

införandet av kultursamverkansmodellen minskat kraftigt. 2013 utgjorde den cirka 19 

procent (26 procent 2012) av de av Kulturrådet totalt beslutade bidragen. Proportioner-

ligt minskade även den direkta bidragsgivningen till museiområdet kraftigt. Förändrin-

gen är stor jämfört med 2010 eftersom kultursamverkansmodellens införande från och 

SAMV TDM LBT KMU KÖ

2010 158 687 1 084 78 173 645 213 343 132 778

2011 565 815 791 835 143 637 162 159 200 911

2012 1 003 88 511 769 148 075 83 733 186 206

2013 1 165 05 383 745 121 851 61 586 255 097
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med 2011 gav helt nya förutsättningar. Ingen analys har gjorts av konsekvenser för de 

berörda verksamheterna av att direktfinansiering från Kulturrådet inte längre sker. 

 

I kategorin konstområdesövergripande bidrag ryms främst bidrag till Skapande skola, 

kultur för äldre, nationella minoriteter, centrala amatörkulturorganisationer, centrum-

bildningar, skådebanor samt vissa andra medel. Där återfinns även de tillfälliga medlen 

till kultur för äldre respektive Umeå 2014. Så långt det varit möjligt har alla bidrag som 

gått att hänföra till andra konstområden förts till dessa i redovisningen av beslutade 

bidragsansökningar, antal beviljade bidrag och tillhörande bidragsbelopp.  

 

Stöd till internationell verksamhet redovisas under respektive relevant konstområde. En 

sammanfattande text om Kulturrådets internationella verksamhet finns under avsnittet 

Konstområdesövergripande. 
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Kultursamverkansmodellen och utvecklingsbidragen 
 

Under denna rubrik redovisas arbetet med kultursamverkansmodellen och de beslut om 

kultursamverkansmedel som Kulturrådet fattat utifrån berörda regioners kulturplaner. 

Även samtliga regionala utvecklingsbidrag från anslaget 1:6 Bidrag till regional kultur-

verksamhet redovisas i detta avsnitt. Kulturrådets beslut om regionala verksamhets-

bidrag till aktörer som ännu inte ingår i kultursamverkansmodellen, samt ett mindre 

antal bidrag av regional karaktär, redovisas däremot under respektive konstområde. 

Under 2013 gäller detta endast sex beslut om verksamhetsbidrag som rörde Stockholms-

regionen, samt ett antal andra beslut om mindre belopp. 

 

Tabell 10. Volymuppgifter 2010-2013. Kultursamverkansbidrag och 

utvecklingsbidrag från anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 
  2013 2012 2011 2010

1
 

Beslutade bidragsansökningar, antal 221 215 94 1 

Beviljade bidrag, antal 127 123 48 1 

Beviljade bidrag, tkr 1 165058 1 003 881 565 815 158 687 
 

   
 1

 Den tidigare försöksverksamheten med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel i Skåne t.o.m. 2010. 

 

Kulturrådets styrelse fattade den 24 januari 2013 beslut om kultursamverkansmedel till 

tjugo regioner. Det skedde efter granskning och bedömning av kulturplanerna som läm-

nades till Kulturrådet i början av november 2012. I besluten redogjorde Kulturrådet för 

vilka överväganden som gjorts och vilka villkor som var förknippade med de beviljade 

medlen, bland annat vad som ska ingå i redovisningen av bidraget. Under 2013 hade 

Kulturrådet möten, till exempel workshops kring uppföljnings- och utvecklingsfrågor, 

med alla regionerna. Bland annat diskuterade man kulturens roll i den regionala utveck-

lingen, civilsamhällets och kulturskaparnas roll i modellen, nationella minoriteter och 

funktionshinderspolitiken. Cirka 35 möten och dialoger med bäring på samverkans-

modellen ägde rum. Till en större samverkanskonferens var samtliga kulturchefer eller 

motsvarande i regionerna inbjudna liksom samtliga parter från samverkansrådet
2
. KLYS 

(Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) och Ideell kulturallians del-

tog som åhörare. Den årliga samverkanskonferensen rymde föreläsningar och dialoger 

mellan regioner och samverkansrådets parter.  

 

Våren 2013 rapporterade regionerna hur de förmedlat kultursamverkansmedlen för 

2013. 

 

Kulturrådet sammanställde våren 2013 en rapport om 2011 års utbetalade kultursamver-

kansbidrag. Den visar hur medlen hade använts av de fem regioner som ingick i kultur-

samverkansmodellen under dess första år. Rapporten publicerades endast på myndig-

hetens webbplats och var ett test på hur uppföljningen skulle kunna presenteras. 

 

                                                 
2
 Enligt regeringsbeslut ska i Samverkansrådet ingå Kulturrådet (ordförande), Svenska Filminstitutet, 

Konstnärsnämnden, Kungl. Biblioteket, Länsstyrelserna genom länsstyrelsen i Sörmland (2014 genom 

Kronoberg), Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdfrågor, Riksantikvarieämbetet och Riksteatern. 
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I maj 2013 lämnade de 16 regioner som ingick i modellen 2012 redovisningar av verk-

samheten 2012, både enligt Kulturrådets föreskrifter för kvantitativ uppföljning och som 

skriftliga kvalitativa uppföljningar. Materialet kvalitetssäkrades gentemot regionerna 

och sammanställdes till en omfattande uppföljningsrapport som publicerades i novem-

ber 2013. Uppföljningsrapporten är utgångspunkten för de fortsatta övervägandena om 

hur uppföljningen bör utvecklas. 

 

I början av november 2013 lämnade regionerna/landstingen sina kulturplaner och revi-

deringar för 2014 till Kulturrådet. Därefter granskade och bedömde Kulturrådet tillsam-

mans med samverkansrådets parter kulturplanerna, bland annat i förhållande till de 

nationella målen för kulturpolitiken och kraven i förordningen för kultursamverkans-

modellen. Kompletterande information begärdes in från de flesta regionerna eftersom 

områden i kulturplanerna bedömdes vara otillräckligt preciserade som beslutsunderlag. 

Kulturrådets styrelse beslutade sedan den 29 januari 2014 om 2014 års kultursamver-

kansmedel till de 20 aktuella länen. Samtidigt togs ett samlingsbeslut om bidragen till 

de regionala institutionerna i Stockholms län som står utanför kultursamverkans-

modellen. 

 

För att säkra god kvalitet i den framtida uppföljningen av Kultursamverkansmodellen 

har Kulturrådet genomfört workshops med fokus på erfarenhetsutbyte och kunskaps-

uppbyggnad tillsammans med samtliga regioner som omfattas av kultursamverkans-

modellen. Samtidigt har en översyn gjorts av Kulturrådets handbok för redovisningen 

som ska underlätta arbetet med att göra nationella jämförelser. Kulturrådet har även 

2013 bidragit med medel till fortsatt utveckling av Region Skånes kulturdatabas som 

alla landsting/regioner i kultursamverkansmodellen använder bland annat för redovis-

ningen till Kulturrådet.  

 

Under året kontrollerade Kulturrådet tre regioners system för kontroll av hur tilldelade 

medel inom samverkansmodellen hanterats. 

 

Samverkansrådet träffades vid tre tillfällen under året och diskuterade då bland annat 

regionernas kulturplaner, innehållet i Kulturrådets beslut om samverkansmedel, uppfölj-

ningsfrågor samt former för dialog med regionerna. Därutöver har samverkansrådets två 

arbetsgrupper träffats kring uppföljning och beredning av kulturplaner. 

 

Regelbundna möten har också ägt rum med företrädare för civilsamhället och kultur-

skaparna, främst genom Ideell kulturallians och KLYS. Samspelet med den civila sek-

torn är viktigt för att genomföra Kultursamverkansmodellen i de olika regionerna, och 

Kulturrådet följer hur denna samverkan utvecklas. I samband med bidragsfördelning till 

regionerna för Kulturrådet en dialog med KLYS och Ideell kulturallians. Kulturrådet har 

under året också fört en dialog om kultursamverkansmodellen med Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) vid två tillfällen. 

 

Kultursamverkansmedlen  
Kulturrådets beslut om samlade medel för 2013 till landstingen/regionerna inom ramen 

för kultursamverkansmodellen omfattade totalt 1 123 mkr. Kulturrådet tog samtidigt 

beslut om verksamhetsbidrag till sju regionala verksamheter (fyra scenkonstinstitutio-

ner, två museer, ett länsbibliotek) i Stockholms län som inte ingår i modellen. I tabell 11 
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redovisas hur landstingen/regionerna fördelade de statliga kultursamverkansmedlen 

inom de sju områden som de regionala medlen får användas till. Tabellen visar även 

vilka regionala medel som Kulturrådet och övriga berörda myndigheter 2013 fördelade 

till Stockholms län som ännu inte ingår i kultursamverkansmodellen, Dessa medel till 

Stockholmsområdet ingår därför inte i totalsumman i tabell 10. 

 

Vissa landsting/regioner har utvecklade samarbeten vilket kan anas i tabell 11. Blekinge 

och Kronoberg har en gemensam regionteater. Det administrativa ansvaret vilar på 

Kronoberg där de statliga medlen också redovisas. På motsvarande sätt är länsbiblio-

teket gemensamt för Blekinge och Kronoberg. Det administrativa ansvaret ligger på 

Blekinge som redovisar de statliga medlen. Danskonsulentverksamheten delas mellan 

Blekinge, Kalmar och Kronoberg med administrativt ansvar hos Kronoberg. Även 

Filmresurscentrum är gemensamt för de tre regionerna med regionförbundet i Kalmar 

som ansvarigt för de statliga medlen och administrationen. Inom scenkonstområdet 

samarbetar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland inom ”Norrlands 

nätverk för musik, teater och dans” (NMD) med Västerbotten som administrativt 

ansvarigt för de 10,5 mkr som är statliga medel. Dessa länsövergripande samarbeten är 

angelägna men ställer samtidigt särskilda krav på tydlighet i bidragsbesluten och på 

redovisningen i uppföljningen. 

 

 
Tabell 11. Beslutade statliga medel 2013 som verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet, 

totalt och fördelat på kultursamverkansmodellens områden. För regionerna  som ingick i 

samverkansmodellen deras vidareförmedling enligt rapportering till Kulturrådet våren 2013. 

 
*TDM=teater, dans och musik.  KKfrämj=Konst- och kulturfrämjande verksamhet  

 

Av uppgifterna i tabellen kan man bland annat konstatera att fördelningen mellan främst 

scenkonst- och museiområdena visar stora skillnader mellan länen. De kultursamver-

kansmedel som Kulturrådet beviljade 2013, och som framgår av summakolumnen i 

tabellen, utgjorde i princip 2012 års verksamhetsbidrag (även från Filminstitutet, 

Statliga bidrag 2013         Varav andel som fördelades till …

Län i modellen 2013 tkr TDM* museer Kkfrämj* arkiv film hemslöjd bibl

Blekinge län 16 020 49,1% 28,1% 3,6% 3,3% se Kalmar 3,8% 12,2%

Dalarnas län 31 493 69,1% 17,3% 2,4% 1,4% 3,8% 2,0% 4,0%

Gotlands län 21 959 62,1% 28,6% 0,4% statligt 2,2% 2,8% 3,8%

Gävleborgs län 36 677 46,5% 24,6% 20,1% 3,2% se Kkfrämj se Kkfrämj 5,5%

Hallands län 23 888 61,7% 25,6% 6,1% 1,9% se Kkfrämj se Kkfrämj 4,7%

Jämtlands län 27 228 56,8% 30,5% 2,5% 1,1% 2,8% 2,2% 4,2%

Jönköpings län 29 653 68,5% 20,6% 3,7% 1,0% se Kkfrämj 2,1% 4,1%

Kalmar län 28 298 55,4% 32,1% 1,1% 1,0% 4,2% 2,2% 4,0%

Kronobergs län 32 746 76,5% 19,3% 0,9% 1,3% se Kalmar 1,9% se Blekinge

Norrbottens län 39 562 78,0% 10,0% 1,7% 1,1% 3,0% 1,5% 4,7%

Skåne län 178 980 82,0% 13,4% 0,5% 0,2% 1,0% 0,7% 2,3%

Södermanlands län 24 464 64,6% 19,9% 2,6% 3,2% 2,4% 2,6% 4,7%

Uppsala län 37 860 79,1% 12,1% 1,7% 1,2% 1,1% 1,6% 3,2%

Värmlands län 48 514 78,7% 12,8% 1,0% 0,9% 2,4% 1,3% 3,0%

Västerbottens län 75 047 85,1% 9,0% 1,3% 0,6% 1,3% 0,8% 1,9%

Västernorrlands län 41 808 81,7% 11,3% 1,7% 1,1% se TDM 1,5% 2,7%

Västmanlands län 29 317 73,2% 14,4% 2,3% 1,6% 2,0% 2,1% 4,5%

Västra Götalands län 298 470 80,1% 12,7% 4,5% 0,3% 0,5% 0,6% 1,3%

Örebro län 35 928 77,5% 13,8% 1,6% 1,2% 1,3% 1,3% 3,2%

Östergötlands län 65 301 84,6% 9,9% 0,5% 0,7% 0,9% 0,9% 2,6%

Delsumma "i modellen" 1 123 212 76,1% 15,1% 2,9% 0,8% 1,2% 1,1% 2,8%

Län utanför modellen 2013

Stockholms län 89 972 89,3% 5,7% 0,0% 0,5% 1,4% 0,7% 2,4%

SUMMA BIDRAG 1 213 184 77,1% 14,4% 2,7% 0,8% 1,2% 1,1% 2,7%
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De extra 

25 mkr

Övriga 

utvecklings-

medel

Samtliga 

utvecklings-

medel

Antal projekt som beviljades bidrag 55 58 113

Viktigaste prioriteringsgrunder (vanligtvis flera för varje projekt)

Förnyelse 23 8 31

Tillgänglighet 40 52 92

Nydanande 44 11 55

Kulturarv 10 23 33

Barn och unga 31 24 55

Internationellt/interkulturellt 25 20 45

Umeå 2014 4 7 11

Digitalt 12 8 20

Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet och Riksteatern) med en uppräkning med 

0,6 procent. Vissa prioriterade tillägg om sammanlagt 2 625 tkr gjordes därutöver till 

fyra regioner (Sörmland, Skåne, Örebro och Norrbotten) för särskilda permanenta 

satsningar. Dessa tillägg minskade samtidigt utrymmet för utvecklingsbidrag. 

 

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet 
Innan kultursamverkansmodellen infördes beviljades utvecklingsbidrag från ett särskilt 

museianslag, ett anslag för regionala scenkonstinstitutioner och ett biblioteksanslag. 

Från och med 2011 finns alla utvecklingsmedel på anslaget 1:6 Bidrag till regional 

kulturverksamhet. Därför redovisas utfallet av besluten samlat i detta avsnitt. Det gäller 

även de beslut om utvecklingsbidrag som gäller projekt i län som ännu inte ingick i 

kultursamverkansmodellen. Tabell 12 redovisar omfattningen av beslutade utvecklings-

bidrag i den gamla och nya strukturen. 2013 delades det ut ett lägre belopp än 2012 i 

utvecklingsmedel. Det beror på att verksamheter i Sörmland, Örebro och Norrbotten, 

som tidigare finansierats av Kulturrådet utanför samverkansmedlen och bedömts som 

regional verksamhet, 2013 lyftes in i samverkansmodellen och fick finansiering från det 

regionala anslaget. 

 

Tabell 12. Utvecklingsbidrag 2010-2013 

 
Anm. Fr.o.m. 2011 övertog Kungl. Biblioteket medlen till utvecklingsbidrag inom biblioteksområdet. 

 

För 2012-2014 har anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet tillförts 25 miljoner 

kronor årligen som förstärkning för förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck 

samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen.  

 

 

Tabell 13. De viktigaste prioriteringsgrunderna vid beslut 2013 om utvecklingsbidrag 

 

 

Vid Kulturrådets 

bedömning av ansök-

ningarna har gransk-

ningen också skett 

utifrån bedömd kvalitet, 

om projekten förväntas 

bidra till tillgänglighet 

till kulturutbudet, om 

de är intressanta ur 

perspektiven barn och 

unga, viktiga för kulturarvsområdet, internationellt/interkulturellt eller interregionalt. 

2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010

SAMV 41 845 42 145 14 175 fanns ej 107 104 43 fanns ej

TDM (ännu inte i modellen) 2 500 4 150 10 100 14 645 4 10 34 60

KMU (ännu inte i modellen) 550 1 600 6 725 10 765 2 4 22 44

LBT (inte i modellen) 0 950 0 4 395 0 2 0 27

Summa 44 895 48 845 31 000 29 805 113 120 99 131

Konstområde samt 

samverkansmodellen

Antal beslutade bidragBeslutade bidrag, tkr
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Umeå 2014 har också varit ett möjligt skäl för prioritering liksom frågan om de kan vara 

viktiga för den digitala utvecklingen inom kulturområdet. 

 

Omkring 81 procent av alla beviljade utvecklingsprojekt har haft tillgänglighet till kul-

turutbudet som en viktig faktor. Barn och unga, nydanande sätt att sprida och tillgäng-

liggöra kultur, förnyelse samt internationellt/ interkulturellt perspektiv har också varit 

framträdande prioriteringsgrunder. Alla projekt som beviljats bidrag har bedömts vara 

av god kvalitet. 

 

 

Tabell 14. Utvecklingsbidrag 2013 till olika konstområden 

 
 

 

Kulturrådet fördelade under 2013 sammanlagt 113 utvecklingsbidrag om totalt 44,9 

miljoner kronor inom ramen för anslaget. Av dessa medel gick 93 procent till de 20 län 

som ingick i Kultursamverkansmodellen. Fördelningen föregicks av dialoger med länen 

som ingick i kultursamverkansmodellen. Totalt 90 ansökningar fick avslag. Det främsta 

skälet var att förslagen i huvudsak skulle ha inneburit finansiering av befintlig 

verksamhet eller för att de hade andra brister. En del avslogs även på grund av 

medelsbrist. 

 

De regionala utvecklingsbidragen till de regionala teaterinstitutionerna, inklusive 

cirkusverksamheterna, har huvudsakligen riktats mot projekt som karaktäriseras av 

konstnärligt utvecklingsarbete, ökad tillgänglighet till kulturlivet, interregional och 

internationell samverkan, digitalisering och kombinationer av dessa. Flera av projekten 

riktar sig även mot barn och unga och några utgör en del av kulturhuvudstadsåret Umeå 

2014. Ett antal utvecklingsprojekt syftar till att stärka respektive institutions profil inom 

ett område som till exempel Örebro länsteaters utveckling av teckenspråkig scenkonst, 

Västerbottensteaterns satsning på berättarteater, Göteborgs stadsteaters tillgänglighets-

arbete med ”lätt text på scen”, Östgötateatern – ung scen/östs fördjupade arbete med 

unga och Stockholms stadsteaters införlivande av danskonsten i sin verksamhet. 

 

 

 

 

Konstområde Antal Beviljat Sökt Antal Beviljat Sökt Antal Sökt

Arkitektur 2 350 634

Bibliotek 6 1 870 2 430 2 410

Bild och form 14 5 960 8 815 8 2 745 3 415 13 4 620

Cirkus 2 850 1 150

Dans 13 6 250 9 657 3 765

Film 3 750 1 300 1 600

Musik 6 3 625 4 382 10 3 580 4 780 20 7 722

Museum 7 2 780 4 150 20 5 795 8 896 16 5 136

Slöjd 1 200 300 2 874

Teater 3 1 150 1 752 8 4 400 6 750 13 6 732

Övrigt 4 2 900 3 650 6 1 690 2 353 20 8 146

Totalsumma 55 25 385 35 985 58 19 510 28 428 90 35 005

Beviljade bidrag av 

"extramedlen"

Beviljade bidrag av övriga 

utvecklingsmedel

Ansökningar som 

fick avslag
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Tabell 15. Länsvis fördelning av regionala utvecklingsbidrag 2011–2013 

 
 

Utöver den reguljära bidragsgivningen inom dansområdet och bild- och formområdet 

har utvecklingsbidrag beviljats i syfte att stärka infrastrukturen för såväl dans som bild- 

och formkonsten inom ramen för kultursamverkansmodellen. Bidragen bedöms leda till 

ökade möjligheter för konstnärlig utveckling och ett förbättrat utbud av professionell 

dans och bild- och formkonst i landet. För att främja en nationell spridning av vunna 

kunskaper ägde rundabordssamtal inom dessa konstområden på Kulturrådet i december. 

Där kunde de regionala projektägarna inom området utbyta erfarenheter och bilda 

nätverk. 

 

Formerna för ansökningar där regioner och institutioner till Kulturrådet beskriver sina 

utvecklingsprojekt är väl etablerat. Rundabordssamtal kan bli ett viktigt led för återför-

ing av kunskap och fortsatt utveckling och förnyelse i kulturlivet. Kulturrådet kommer 

2014 i samband med att utvecklingsprojekten för 2013 ska återrapporteras genomföra 

en samlad uppföljning av utvecklingsprojekten för 2011-2013. 

 

Det är svårt att kortfattat i årsredovisningen ge den bild som regeringen efterlyser i 

regleringsbrevet – ”fördelning och utfall av utvecklingsbidragens effekter för kulturens 

utveckling 2011–2013”. Därför har det diskuterats hur en fördjupad redovisning skulle 

kunna ske. Några exempel på utvecklingsprojekt som fick stöd inom ramen för medels-

tillskottet på 25 mkr redovisas dock nedan. 

Region/landsting Antal

Beviljat 

(tkr) Antal

Beviljat 

(tkr) 2013 2012 2011

Blekinge - - 1 300 300 300 100

Dalarna 2 600 1 350 950 650 400

Gotland 1 100 1 300 400 600 1 200

Gävleborg 1 300 1 300 600 1 100 1 050

Halland 4 1 970 2 450 2 420 3 125 1 375

Jämtland 2 750 3 1 040 1 790 2 140 850

Jönköping 2 1 250 2 675 1 925 3 375 1 500

Kalmar 1 400 4 1 370 1 770 1 205 750

Kronoberg 5 2 150 2 650 2 800 1 340 1 500

Norrbotten 5 3 000 1 280 3 280 3 800 2 900

Skåne 5 2 110 9 3 060 5 170 6 785 3 690

Södermanland 4 1 380 2 400 1 780 2 580 550

Uppsala 1 350 1 300 650 1 150 300

Värmland 2 1 300 1 165 1 465 1 550 650

Västerbotten 4 2 450 7 3 600 6 050 7 190 2 060

Västernorrland 2 495 2 750 1 245 850 1 050

Västmanland - - 3 750 750 600 350

Västra Götaland 6 3 080 6 1 320 4 400 3 730 4 975

Örebro 1 200 3 1 500 1 700 2 175 1 150

Östergötland 3 1 100 4 1 300 2 400 2 350 1 250

Delsumma "i modellen" 51 22 985 56 18 860 41 845 46 595 27 650

Län utanför modellen 2013

Stockholm 4 2 400 2 650 3 050 2 250 3 000

Totalsumma 55 25 385 58 19 510 44 895 48 845 31 000

Not. Summan för 2011 är inkl . 350 tkr ti l l  KLYS som inte är regionalt fördelat.

Beviljade bidrag 

2013 av 

"extramedlen"

Beviljade bidrag 

2013 av övriga 

utvecklingsmedel

Samtliga beviljade 

utvecklingsmedel (tkr)
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 Scenkonst Västernorrland AB beviljades medel för projektet ”Musiksamverkan i norr, 

Kulturhuvudstad 2014”. Det är ett samverkansprojekt mellan länsmusikorganisationerna i 

Norrbotten, Västernorrland och Jämtland som syftar till samverkan, samplanering och 

samordning av de olika regionala musikinstitutionernas verksamheter under kulturhuvud-

stadsåret 2014. Kulturrådet bedömer att projektet långsiktigt kan utveckla nya metoder och 

nätverk för ökad tillgänglighet, ökad kvalitet och variation av kulturutbudet i dessa tre 

regioner med avstamp i kulturhuvudstadsåret samt att projektet kommer att synliggöra ett 

interregionalt kulturutbud långt utanför de tre länens gränser. 

 

 Västra Götalandsregionen beviljades medel för projektet ”Partnerskap för interkulturell 

dialog”. Det ska genom att etablera ett partnerskap för interkulturell dialog kommer att 

arbeta långsiktigt, metodiskt och samlat för att delaktighet och mångfald ska öka. Målet är 

att partnerskapet ska fungera som ett gemensamt forum för erfarenhetsutbyten och kun-

skapsbildning mellan olika aktörer, exempelvis civilsamhälle, kommuner, kulturinstitu-

tioner, näringsliv och akademi. Kulturrådet bedömer att projektet kan utveckla nydanande 

och inkluderande metoder för att tillgängliggöra kultur. 

 

 Cirkus Royale – Cirkus i Glasriket beviljades medel för projektet ”The Phoenix Project – 

Interdisciplinär, Interregional, Internationell”. Syftet med projektet är att skapa förut-

sättningar för ett fördjupat och långsiktigt konstnärligt utvecklingsarbete med utgångspunkt 

i en interdisciplinär arbetsmetod som omfattar scenkonst-, musik-, kulturarvs- samt bild- 

och formområdet. Parallellt ska metoder utvecklas för interregionalt och internationellt 

samarbete inom kulturområdet. 

 

 Flera län och institutioner har beviljats medel för utveckling av den professionella dansen. 

Som exempel kan nämnas Skånes Dansteater, Smålands Musik & Teater, Landstinget 

Dalarna och Stockholms stadsteater som från olika utgångspunkter arbetar med att stärka 

dansens infrastruktur, öka tillgängligheten och förbättra arbets- och produktionsvillkoren 

inom konstformen.  

 

 

När Kulturrådet bedömer ansökningar gör handläggarna en uppskattning av hur stor del 

av ett bidrag som kan komma att stödja verksamhet för barn och unga.  

 

 

Figur 7. Andel bidrag till barn och unga 

vid regionala utvecklingsbidrag 2013 

 

Omkring 27 procent av utvecklingsmedlen 

bedömdes 2013 (2012: 24, 2011: 32) gå 

till projekt med inriktning på barn och 

unga. 

 

 

 

 

Kvalitetsäkringsåtgärder 
Beredningsprocessen inför beslut i Kulturrådets styrelse är omfattande och berör ett 

tiotal handläggare inom Kulturrådet. Den konstområdeskompetens och kompetens inom 
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tvärfrågorna som finns tas tillvara. I beredningen ingår också en arbetsgrupp inom sam-

verkansrådet. Där diskuterar myndigheterna och organisationerna tillsammans med 

Kulturrådet samtliga kulturplaner och revideringar som skickats in. Samverkansrådet 

har ett formellt samråd innan Kulturrådets styrelse fattar sina beslut om bidrag till 

landsting och regioner. 

 

Under året förs fortlöpande dialoger med samtliga regioner/landsting kring kulturplan-

erna och beslutet i Kulturrådets styrelse. I dialogerna förs också diskussioner om aktu-

ellt utvecklingsarbete. Kulturrådet träffar under året regelbundet företrädare för Ideell 

kulturallians, KLYS och SKL samt företrädare för funktionshindersorganisationerna 

och de nationella minoriteterna. Viktiga frågor är då bland annat hur kulturplanerna 

förankras med olika aktörer i regionerna. 

 

Som ett led i handläggarnas arbete ingår att ta del av de verksamhetsberättelser som 

finns för de institutioner som erhållit statsbidrag. Ett omfattande arbete har gjorts för att 

utveckla uppföljningen av kultursamverkansmodellen. I det arbetet har samverkansrådet 

och samtliga landsting/regioner deltagit. Kulturrådet granskar därutöver i särskild ord-

ning hur regionerna hanterar problematiken kring mutor och jäv, ytterst frågan om 

rättssäkerhet. 

 

Det uppdrag som Myndigheten för kulturanalys har att löpande utvärdera kultursamver-

kansmodellen och analysera modellens långsiktiga effekter ger viktigt underlag för 

Kulturrådets kvalitetssäkringsarbete. Kulturrådet bistår löpande Myndigheten för kultur-

analys med uppföljningsinformation. 

 

Bedömning 
Kulturrådet bedömer att arbetet med kultursamverkansmodellen och Kulturrådets 

dialoger med regionala företrädare och regioner samt myndighetsrepresentanter inom 

samverkansrådet har fortsatt att utvecklas väl. Dialogerna med regionerna har under året 

skapat möjlighet att diskutera kulturpolitiskt prioriterade frågor, regionernas utveck-

lingsområden och uppföljningsfrågor. Inte minst har sammanställningen av Kulturrådets 

uppföljningsrapport för 2012, publicerad i november 2013, gett anledning till fördjup-

ade diskussioner och reflektioner om hur uppföljningen bör utvecklas. Rapporten visar 

också tydligt att regionerna har ökat sin finansiering till den regionala kulturverksam-

heten som ingår i kultursamverkansmodellen medan det statliga bidraget i fasta priser 

har minskat. 

 

Kulturrådet kan även konstatera att det inom ramen för utvecklingsbidragen och för-

stärkningen om 25 miljoner kronor pågår och startas många intressanta utvecklings-

projekt. Den nationella överblick som Kulturrådet har är av stor vikt för att bedöma 

ansökningarna och redovisningarna från projekten. De projekt som beviljats bidrag 

2013 har bedömts bidra till att utveckla den nationella infrastrukturen och förbättra 

tillgången till ett varierande kulturutbud i hela landet. Samtidigt ger projekten utrymme 

för regionala prioriteringar och variationer. Kulturrådet har initierat flera konstområdes-

visa träffar där aktörer från olika delar av landet har kunnat utbyta erfarenheter. 

 

För att ta tillvara och kunna sprida kunskapen från genomförda projekt har Kulturrådet 

beslutat sammanställa dem i en rapport våren 2014. Även information om de projekt 
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som till och med 2013 fått stöd men ännu inte hunnit redovisa resultatet ska ingå. Syftet 

är att förbättra kunskapsspridningen och stimulera utvecklingen inom och mellan olika 

konstområden och regioner. Kulturrådet bedömer att det i dagsläget inte finns någon 

anledning att förändra villkoren för utvecklingsbidraget och att det är viktigt att 

omfattningen av medlen är tillräckligt stor för att projekt runt om i landet ska kunna 

stödjas samtidigt. 

   

Under året har Kulturrådet haft ett starkt fokus på utveckling av uppföljningssystem och 

sådana finns nu som kontroller för såväl kvantitativ som kvalitativ uppföljning. Även 

regionerna har utvecklat sina uppföljningsrutiner. Mot bakgrund av de insatser som 

gjorts och de beslut som fattats under året, bedömer Kulturrådet att det finns förutsätt-

ningar för en god uppföljning av de statliga medlen. Detaljeringsgraden i uppföljningen 

behöver dock ses över och stabila rutiner skapas för kontinuerligt arbete med kvalitets-

säkring, kunskapsuppbyggnad, kontrollsystem och former för presentation av resultaten. 
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Teater, dans, musik och övrig scenkonst 
Kulturrådet har en omfattande bidragsgivning inom scenkonstområdet. I myndighetens 

uppdrag ingår att fördela stöd till aktörer inom den fria scenkonsten och fria musik-

grupper och arrangörer, till fonogramproduktion och vissa aktörer av kulturpolitiskt 

intresse. Dessutom ska myndigheten fördela verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag 

direkt till vissa institutioner, och inom ramen för kultursamverkansmodellen fördela 

bidrag för professionell teater-, dans- och musikverksamhet. Även en mycket stor del av 

de internationella bidrag som söks och beviljas avser scenkonstområdet, liksom vissa 

bidragsärenden som inte ingår i någon samlad bidragsomgång. 

 

Tabell 16. Volymuppgifter 2010-2013 Teater, dans, musik och övrig 

scenkonst 
  2013 2012 2011 2010 

Beslutade bidragsansökningar, antal 2 456 2 203 2 073  2 005 

Beviljade bidrag, antal 945 992 961 952 

Beviljade bidrag, tkr 383 745 511 769 791 835 1 084 785 
 

 
 
 
   

  

Sedan 2011 har de regionala bidragen successivt övergått från att Kulturrådet fördelar 

direkt till regionala teater-, dans- och musikinstitutioner till att berörda regioner/ lands-

ting inom ramen för kultursamverkansmodellen vidareförmedlar statliga medel till 

regionala verksamheter. Denna nya rutin ligger bakom hela minskningen från 2010 i 

tabellen av beviljade bidragsbelopp. Jämfört med 2012 fick därför de regionala teater-, 

dans- och musikverksamheterna i Uppsala, Värmland, Dalarna och Gävleborg 2013 de 

statliga bidragen genom kultursamverkansmodellen. Redovisningsmässigt flyttades de 

från tabell 16 till att redovisas inom kultursamverkansmodellen. Ökningen av antalet 

bidragsansökningar som Kulturrådet tagit ställning till beror främst på ett ökat antal 

ansökningar inom musikområdet och ansökningar om projektbidrag inom dans och 

teater samt övrig scenkonst. 

  

Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag till bland annat scenkonst- och musikområdet 

redovisas samlat i det tidigare avsnittet ”Utvecklingsbidrag till regional verksamhet” 

under ”Bidrag till olika områden”. 

 

Till och med 2012 fördelade Kulturrådet bidrag till arrangörer av fri danskonst som ett 

separat stöd. Från och med 2013 ingår arrangörsstödet i den samlade bidragsgivningen 

till den fria scenkonsten. 

 

Kulturrådet har de senaste åren ökat stödet till musikområdet, bland annat för samarbete 

med komponister, fria musikgrupper och arrangörer inom musikområdet. Inför 2012 

fick Kulturrådet även ökade medel för satsningar inom musikområdet som en följd av 

Rikskonserters nedläggning. Satsningen på dansområdet har fortsatt i linje med 

Kulturrådets strategi för den professionella dansen. 

 

Regionala scenkonst- och musikinstitutioner och regional musikverksamhet finns 

representerade i samtliga län och presenterar konserter och föreställningar i egna lokaler 

och på turné. 
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Inom den fria sektorn fördelas bidrag till ett stort antal aktörer inom scenkonst- och 

musikområdet samt till arrangörer som presenterar föreställningar och konserter av 

professionella aktörer.  

 

Tabell 17. Beviljade verksamhetsbidrag 2010-2013 till scenkonst- och musikområdet (tkr)  

Verksamhetsbidrag 2013 2012 2011 2010 

Regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, 

verksamhetsbidrag (ej i kultursamverkansmodellen) 

80 333 197 071 487
 
057

 
786 712 

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse 22 750 19 100 19 250 19 100 

Samarbete med komponister 7 697 8 108 6 700 5 305 

Fria dansgrupper/koreografer  32 305 23 270 23 005 18 400 

Arrangörs- och turnéstöd, dans - 15 970 7 435 5 810 

Fria teatergrupper och övrig scenkonst 47 700 50 570 51 010 47 325 

Fria musikgrupper 16 540 16 570 16 540 13 240 

Musikarrangörer och konstområdesövergripande 

arrangörer 

32 230 37 325 26 820 26 585 

Fonogram 7 902 8 262 8 063 6 317 

SUMMA 247 457 376 246 645 880 928 794 

 

Inom scenkonst- och musikområdet samverkar olika aktörer inom fältets olika delar. 

Många utövare arbetar växelvis på institutioner och i fria grupper. Flera arrangörer inom 

området presenterar både föreställningar och konserter från institutioner och det fria 

kulturlivet. På vissa håll samverkar den regionala musikverksamheten (länsmusiken), 

fria musikgrupper och ideella arrangörer. Under de senaste åren har Kulturrådet också 

noterat en ökad samverkan mellan olika organisationer inom musikområdet.  

På vissa ställen delar institutioner och det fria kulturlivet resurser i någon omfattning. 

Under sommaren 2012 fattade regeringen beslut om en ny förordning för stödet till fria 

aktörer inom scenkonst- och musikområdet. Stödet siktar från och med 2013 i högre 

grad än tidigare på produktion, presentation och främjande inom scenkonstområdet. En 

ambition är att på ett effektivare sätt än tidigare utnyttja det bemyndigande som finns 

inom anslaget. På så sätt kan aktörerna tidigt få besked om vilket stöd de kommer att få 

följande år, förutsatt att förutsättningarna för den enskilde aktören inte förändras väsent-

ligt. 

 

Söktrycket är fortsatt starkt inom samtliga områden. Det framgår av tabell 7 och 8 som 

ger en överblick över alla bidragsbeslut som Kulturrådet fattade under 2011-2013 och 

en fördjupning för 2013. Lägst beviljandeandel redovisas alla år för fonogramstödet.  
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Figur 8. Andel beviljat bidrag 2009-2013 i relation till sökt belopp 

 
 

Internationellt kulturutbyte och samarbete 
Det finns betydande internationella inslag i scenkonst- och musiklivet i Sverige. Inom 

hela området äger många internationella gästspel och konserter rum. Många av de verk-

samma inom fältet turnerar utomlands och samarbetar med kollegor från andra länder. 

Internationellt och interkulturellt samarbete har under flera år varit ett prioriterat område 

för Kulturrådets utvecklingsbidrag till regionala institutioner. Kulturrådet har också 

beviljat medel till internationella turnéer, till gästspel inom Sverige och för internatio-

nella samarbeten. Framför allt har det fria kulturlivets internationalisering prioriterats. 

Samarbeten kan till exempel innebära samproduktioner, EU-projekt eller större arrange-

mang i Sverige eller utomlands. Stöd fördelas även till organisationer och nätverk som 

bedriver internationellt utbyte och samarbete och har betydelse för en ökad internatio-

nalisering av fältet. Det gäller teater-, dans- och musikområdet och bild- och formom-

rådet. 

 

I januari 2013 samordnade Kulturrådet tillsammans med Statens musikverk den svenska 

närvaron på scenkonstmässan APAP i New York. Ett 30-tal scenkonstaktörer medver-

kade. I samband med mässan producerades en katalog som presenterade föreställningar 

och grupper som är intresserade av att arbeta internationellt. Den uppföljning som gjor-

des efter APAP visade att många medverkande aktörerna uppskattade satsningen och 

såg ett behov av att samordningen fortsatte och utvecklades. I oktober finansierade 

Kulturrådet den svenska delen av en nordisk monter PAMS (Performing Arts Market in 

Seoul) i samverkan med Svenska institutet och svenska scenkonstaktörer. Kulturrådet 

hade även en observatör på plats för att undersöka möjligheterna för svenska utövare 

kommande år. Kulturrådet har också varit delaktig i Nordic Cool, en nordisk kultur-

festival vid Kennedy center där den svenska insatsen samordnades av svenska ambas-

saden i Washington. En rapport om de svenska insatserna vid festivalen lämnades till 

regeringskansliet i september. 

 

Under 2013 har myndigheten fattat beslut om en projektplan som är tänkt att stärka 

Kulturrådets roll som samordnare av svensk närvaro i de internationella sammanhang 

som fältet och myndigheten anser viktiga för scenkonstens internationalisering. Vidare 
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syftar projektet till att utveckla Kulturrådets samverkan med andra myndigheter och 

nordiska parter, och under 2014 vidareutvecklar Kulturrådet sin roll som nationell sam-

ordnare av en svensk närvaro på ett antal utvalda internationella mässor för scenkonst. 

 

Kulturrådet är sedan 2012 medlem av IETM (international network for contemporary 

performing arts) för att stärka sina internationella nätverk inom scenkonsten. Under 

2013 har även de utsända kulturråden haft möjlighet att söka stöd för projekt som främ-

jar scenkonstens internationalisering. 

 

Kulturrådets stöd går även till information i utlandet om musik från Sverige, bland 

annat genom bidrag till Svensk Musik och Export Music Sweden. 

Teater-, dans- och musikallianserna 
Arbetsmarknaden för professionella skådespelare, dansare och musiker kännetecknas av 

förhållandevis få tillsvidareanställningar, en stor andel visstidsanställningar och att 

många som anlitas har F-skatt, det vill säga är egna företagare. För att förbättra situa-

tionen har regeringen anslagit 65 mkr till scenkonstallianser där professionella skåde-

spelare, dansare och musiker kan få anställning och ersättning under perioder då de 

saknar andra engagemang. Allianserna ska verka för frilansande skådespelares, dansares 

och musikers trygghet och minska deras beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt 

stimulera till utveckling och rörlighet inom respektive konstområde. Under 2013 för-

delade Kulturrådet av regeringen fastställda belopp till allianserna. 

 

Aktörer inom den fria scenkonsten och fria musikgrupper 
En stor del av aktörerna inom den fria scenkonsten och de fria musikgrupperna har sin 

hemvist i storstäderna. Flertalet av grupperna turnerar i stora delar av landet och många 

även internationellt.  

 

Verksamhetsåret 2013 har Kulturrådets arbete inom området präglats av fokus på 

information om och genomförande av de nya stödordningarna för bidragsgivningen. 

Kulturrådet har genomfört stora förändringar för att bidragsgivningen i större utsträck-

ning ska spegla scenkonstens utveckling, svara mot fältets behov och vara flexibel och 

ändamålsenlig. Stöd till fria aktörer inom scenkonsten fördelas till produktion, presenta-

tion och främjande. Scenkonstens fria aktörer har genomgående varit positiva till den 

nya ordningen. 

 

Som framgår av tabell 7 har söktrycket jämfört med föregående år ökat när det gäller 

antal sökande till olika bidrag till fria grupper. Det beror på att ett flertal nya konstel-

lationer, vid sidan av mer etablerade grupper, sökt statsbidrag under en följd av år. För 

att kunna möta behovet av stöd även hos nya aktörer har Kulturrådet omprioriterat inom 

ramen för tillgängliga medel.  

 

En hörnpelare i Kulturrådets bidrag till aktörer inom den fria scenkonsten är att bevilja 

rimliga belopp i förhållande till sökandes budget. Det för att så långt det är möjligt 

skapa förutsättningar för bra arbets- och produktionsvillkor inom den fria sektorn. 

Denna ambition genomsyrade bidragsgivningen vid samtliga bidragsomgångar inom 

scenkonstområdet 2013 och bidrar därför till ökad måluppfyllelse. Om inte mer medel 
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tillförs området ser Kulturrådet samtidigt en risk i att substantiella verksamhetsbidrag 

till färre grupper riskerar att leda till minskad bredd och återväxt. 

 

För att förbättra förutsättningarna för ökad internationalisering inom scenkonsten bjöd 

Kulturrådet i samverkan med Konstnärsnämnden in till ett möte för informations- och 

erfarenhetsutbyte för och mellan aktörer som har barn och unga som målgrupp. Detta 

mot bakgrund av att både Kulturrådet och Konstnärsnämnden konstaterat att andelen 

ansökningar med barn och unga som målgrupp är fortsatt mycket låg inom bidragen till 

internationellt kulturutbyte. 

 

Teater och övrig scenkonst 
Bidragen inom teaterområdet omfattar de sceniska uttrycken teater, dockteater, mim, 

cirkus, opera/musikteater, performance och olika blandformer och fördelas till verksam-

heter och projekt som når en publik i hela landet. Många grupper turnerar nationellt och 

ett flertal turnerar regionalt. Ett antal grupper bedriver även internationell verksamhet.  

 

Ett delmål i Kulturrådets strategi för jämställdhetsarbete är att Kulturrådets bidrags-

givning ska verka för att minst 40 procent av medlen ska komma det underrepresen-

terade könet till del. Kulturrådet har i sin handläggning av bidrag till de fria teater-

grupperna därför räknat såväl upphovspersoner som regissörer, och Kulturrådet kan 

konstatera att både ansökningar och beviljade medel faller inom ramen för 40/60-

målet. 

 

De fria teatergrupperna har en lång historia av att tillgängliggöra scenkonst för barn och 

unga i hela landet. Kulturrådet bedömer det därför som angeläget att Unga Klaras 

grundfinansiering får en långsiktig lösning. Det kvalificerade arbete som Unga Klara 

bedriver ska få möjlighet till fortsatt främjande av nationell kunskapsutveckling och 

samverkan kring metoder och arbetssätt som stärker barns och ungas tillgång till scen-

konstupplevelser och delaktighet i konstnärliga processer. Kulturrådets styrelse har 

2013 haft möten med den politiska ledningen i såväl Stockholms läns landsting som i 

Stockholms stad för att ge sin syn på Unga Klaras betydelse för scenkonstens utveckling 

och för att diskutera möjligheter till en långsiktig finansiering av teaterns verksamhet. 

 

Figur 9. Andel bidrag till barn och unga vid stöd till 

fria teatergrupper 2013 

 

Vid de beslut som togs under 2013 uppskattades cirka 

5 3  procent av bidragen gå till projekt och verksam-

heter som riktade sig till den unga publiken. I besluten 

2012 bedömdes andelen till 56 procent och 2011 till 

53 procent. 

 

Dans   
Kulturrådets har fördelat stöd till en mångfald av uttrycksformer, format och olika typer 

av tematik inom den samtida danskonsten. Kulturrådet har under 2013 arbetat vidare 

med den strategi som styrelsen 2010 fattade beslut om för att främja den professionella 
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dansen. I detta ingår att utveckla bidragsgivningen till fria dansgrupper och koreografer 

för att förbättra produktionsvillkoren inom fältet.  

 

Danskonsten befinner sig i ett dynamiskt skede med en stark konstnärlig utveckling. 

Utvecklingen beror i hög utsträckning på den internationalisering som en yngre gene-

ration omfattar, Konstnärsnämndens internationella dansprogram, och att Dans- och 

Cirkushögskolan har internationaliserat sina program och den konstnärliga forskningen. 

Dessutom har flera fria scener utvecklat en allt tydligare internationell verksamhet. 

 

Dansnät Sverige är landets enda nationella turnénätverk för svensk och internationell 

samtida dans och till den närbesläktade scenkonsten. I Dansnät Sverige samverkar 

scener, kommuner, regioner och län med det gemensamma uppdraget att möjliggöra 

turnéer för scenkonst av både kommande och namnkunniga nationella och internatio-

nella koreografer och kompanier. Verksamhetens mål är att presentera samtida dans i ett 

brett spektra, öka publiken och dess kunskap om dans samt stärka danskonstens ställ-

ning i Sverige. Förutom att presentera produktioner arrangerar Nätverket publiksamtal, 

workshops, seminarier och andra kringaktiviteter för att skapa forum för dialog kring 

dansen. Cirka 15 procent av verksamheten riktas mot den unga målgruppen. 2013 

beviljades Dansnät Sverige ett projektbidrag för att ta fram en modell för ett turnénät-

verk för produktioner riktade till barn och unga. 

 

Inom de regionala utvecklingsbidragen har stöd beviljats för att stärka infrastrukturen 

inom dansområdet, detta för att öka utbud och möjligheter till konstnärlig utveckling 

inom den professionella dansen. Kulturrådet har inom ramen för sitt främjandearbete 

bjudit in de regionala projektägarna till de 13 pågående utvecklingsprojekten inom 

dansområdet till ett rundabordssamtal. Syftet var erfarenhetsutbyte och att utveckla 

nätverk. Kulturrådet planerar ett uppföljningsmöte. 

 

Det är positivt med de regionala satsningarna inom kultursamverkansmodellen även om 

de är relativt små jämfört med de som gjorts inom teater- och musikområdet. Dessa 

konstarter har i högre utsträckning än dansen en väl utbyggd infrastruktur, både på ett 

regionalt och lokalt plan. Det finns vissa regionala ansatser att utveckla förutsättningar 

för professionell dansverksamhet. Flertalet befinner sig dock i tidiga skeden och har 

olika resurser och målsättningar. Förankring, långsiktighet och kompetens kommer att 

vara avgörande för en gynnsam utveckling. En god samverkan mellan de regionala 

satsningarna och utövarna inom den fria sektorn kommer vara fortsatt betydelsefull för 

en dynamisk utveckling.  

  

Majoriteten av upphovspersoner och dansare bland de fria grupperna och koreograferna 

är kvinnor. Huvuddelen av de beviljade bidragen har kvinnor som upphovspersoner 

vilket speglar dansområdets sammansättning i stort. Män har prioriterats något i utfallet 

sett i relation till söktrycket.När det gäller andelen kvinnor i produktionen beräknades 

den till 58 procent för de grupper som 2013 beviljades stöd. 

 

Från och med 2013 fördelas bidrag till produktion, presentation och främjande viket 

innebär att även fria scener, festivaler, arrangörsnätverk kommer att ingå i redovisnin-

gen. Frågan om lokaler och scener kan därför inte jämföras med uppgifter för 2011 och 

2012. Fortsatt behov av goda produktionsvillkor som lämpliga repetitionslokaler för 

dansområdet kvarstår emellertid liksom behovet av scener och lokaler för att presentera 
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danskonst i. Det är därför av stor vikt att dansområdets utveckling även fortsättningsvis 

ingår i Kulturrådets regionala dialoger. Ett regionalt och kommunalt engagemang uti-

från nuvarande strukturer är avgörande om området ska fortsätta utvecklas och nå en 

publik över hela landet. En stor andel av både produktioner och föreställningar visas 

utomlands. 
 

 

Figur 10. Andel bidrag till barn och unga vid stöd till 

fria dansgrupper 2013 

 

Grupper som vänder sig till den unga publiken har i 

allt högre grad uppmärksammats i bidragsgivningen, 

både vad gäller större verksamhetsbidrag och projekt-

bidrag. Sett ur ett längre perspektiv utgör stödet till de 

grupper som riktar sig till de yngre målgrupperna en 

betydligt större andel än tidigare.  

 

 

Dansarrangörer  

Inom dansområdet fördelas bidrag dels till nätverk av arrangörer med spridning över 

delar av landet, dels till enskilda arrangörer. Dansarrangörernas samlade verksamhet når 

i mycket hög utsträckning en barn- och ungdomspublik.  

 

Med stöd av Kulturrådet har en modell för nationell samproduktion inom dansområdet 

tagits fram av Region Halland med Dansnät Sverige som förebild. Modellen syftar till 

breddad finansiering av produktion och presentation, konstnärlig utveckling och ökad 

tillgänglighet till danskonst av hög kvalitet. Det lokala finns med som del av den konst-

närliga idén, och arbetet genomförs genom längre residensperioder hos flera parter. 

Sammantaget förväntas det öka publikens möjlighet att ta del av danskonst. Kulturrådet 

har, som tidigare nämnts, även beviljat medel för att ta fram en modell för ett nationellt 

arrangörsnätverk med fokus på danskonst för den unga målgruppen. Dessa modeller 

förutsätter både ett långsiktigt och strategiskt statligt stöd och ett ökat ansvarstagande på 

lokal och regional nivå. Kulturrådet har inför 2014 ökat bidragnivåerna för flera av de 

fria arrangörerna som en strategiskt viktig satsning. Ett effektivt och väl fungerade 

arrangörsled är en förutsättning för att publiken ska ha möjlighet att ta del av danskonst 

och för koreografernas möjligheter att kunna visa sina verk och utvecklas konstnärligt i 

det publika mötet.  

  

Musik 
Fria musikgrupper har under året kunnat söka både verksamhetsbidrag och projektbid-

rag. Genom projektbidragen har Kulturrådet både ökat flexibiliteten i bidragsgivningen 

och ökat träffsäkerheten för bidragen till fria musikgrupper. Det har varit möjligt genom 

en tydligare avgränsning för vad projektbidragen kan användas för. De fria musikgrupp-

erna som beviljas bidrag turnerar både nationellt i alla län och internationellt, vilket 

framgår av redovisningarna av bidrag till fria musikgrupper för 2012. I samband med 

bidragsfördelning till fria musikgrupper under hösten konstateras att 31 procent av de 

konserter som kommer att genomföras under 2014 planeras att äga rum utomlands. 
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Figur 11. Andel bidrag till barn och unga vid stöd till 

fria musikgrupper 2013 

 

En stor del av den regionala musikverksamheten riktar 

sig till barn och unga, men inom det fria musiklivet är 

andelen konserter som är riktade till de yngre målgrup-

perna betydligt mindre.  

 

Inom det fria musiklivet har under 2013 antalet ansökningar som riktar sig särskilt till 

barn och unga hållit sig på oförändrad nivå, cirka 14 procent (2012: 15 procent). Ser 

man däremot på antalet planerade konserter för varje målgrupp, i samband med ansök-

ningsomgången för verksamhetsbidrag och projektbidrag till fria musikgrupper för 

2014, beräknades cirka 25 procent vara riktade till barn och unga mellan 0-18 år. 

 

Könsfördelningen vid beviljade bidrag 2013 till fria musikgrupper för 2014 (genom 

bemyndigande) har utvecklats positivt. Andelen kvinnor i konstnärlig ledning i grupper-

na var 2013 cirka 36 procent (2012: 35 procent). Kulturrådet har under senare år verkat 

för ökad jämställdhet och för varje år har andelen kvinnor i konstnärlig ledning ökat 

bland de ansökningar som beviljas stöd.  

 

Musikarrangörer 

I mars 2013 överlämnade Kulturrådet, tillsammans med Konstnärsnämnden, en rapport 

till regeringen om arrangörer inom musikområdet. Samråd har skett med Musikverket 

och synpunkter har hämtats in från musiklivets organisationer. Ett möte med musik-

arrangörernas riksorganisationer genomfördes under våren. Dialogen kring förändrade 

riktlinjer för Kulturrådets stöd har fortsatt under hösten och diskuterats vid ytterligare 

möten under tredje kvartalet. I samband med beredning av bidragsfördelning inför 2014 

har Kulturrådet tillsatt en grupp med sakkunniga för bedömning av ansökningar från 

arrangörer. Det är ett led i de förändringar som föreslagits i kartläggningen av arran-

görer. 

 

Under 2013 fördelades bidrag till arrangörer inom musikområdet i alla län och till ett 

stort antal kommuner i landet. Medel fördelades även till sex riksorganisationer som i 

sin tur fördelade stöd till sina medlemsföreningar. Utöver de 60 arrangörer inom musik-

området som beviljades bidrag från Kulturrådet fick 300 medlemsföreningar medel 

genom fördelning från de sex riksorganisationerna. 

 

För att skapa förutsättningar för ett brett utbud av musik i hela landet fördelades också 3 

mkr som projektbidrag till festivaler, turnésamarbeten och utveckling av arrangörsledet 

vid sidan av verksamhetsbidrag. Projektbidrag har varit sökbara både för arrangörer och 

för fria musikgrupper. Särskilt fokus på både gagefrågan och jämställdhetsfrågan i sam-

band med informationsinsatser om projektbidrag till arrangörer har bidragit till ökad 

måluppfyllelse. Projekt med sammanlagt 38 procent kvinnor och 62 procent män i de 

engagerade grupperna har fått bidrag, alltså nära målet att andelarna ska ligga inom 

40/60-intervallet. 
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Samverkan med komponister 
Bidrag till samverkan med komponister är avsett att stimulera beställning av nya verk 

och anställning av komponister. Bidraget kan sökas av aktörer inom scenkonst- och 

musikområdet. Även regionala institutioner inom teater-, dans- och musikområdet samt 

regionala musikverksamheter kan söka bidraget, liksom de som ryms inom vissa aktörer 

av kulturpolitiskt intresse. Från att ha varit ett bidrag riktat till regionala institutioner 

ligger tyngdpunkten av bifallen till aktörer numera inom det fria kulturlivet. Bidraget 

fördelas vid två tillfällen under året. Beredningen sker i samarbete med en referens-

grupp som lämnar förslag på hur medel ska fördelas. Kulturrådet förutsätter att den 

engagerade komponisten får arvode lägst enligt FST:s/SKAP:s
3
 tariffer. Avtalet kring 

dessa tariffer gick dock ut 31 december 2011 och inget nytt avtal har ännu tillkommit 

mellan FST/SKAP och Svensk Scenkonst, Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB 

samt Sveriges Utbildningsradio. Det försvårar möjligheten till avtalsenliga arvodes-

nivåer i bidragsgivningen.   

Av de 93 ansökningar som beviljades för 2013 var 34 procent av komponisterna kvin-

nor, en något lägre nivå än 2012 då siffran var 36 procent. 2011 var det 34 procent 

kvinnor. Kulturrådet konstaterar att andelen ansökningar som gäller samarbeten med 

komponister som är kvinnor fortfarande är relativt låg. 

Fonogramstöd 
Kulturrådet beslutade inför 2013 om nya direktiv för arbetsgruppens arbete. Vissa jus-

teringar gjordes för att anpassa fonogramstödet till en ny digital infrastruktur som med-

fört att skivförsäljningen kraftigt tappat mark till förmån för olika streamingtjänster som 

Spotify och Soundcloud. Dessa strukturella förändringar i lyssnarvanor och hur intäkter 

genereras har också medfört att flera etablerade skivbolag som ger ut smalare musik fått 

stora ekonomiska problem. Den senaste tiden har inte minst skivbolag som ger ut konst-

musik, vars produktionskostnader ofta är höga, drabbats.  

 

Den digitala infrastrukturen gör det också möjligt att på ett helt nytt sätt sprida och nå ut 

med musik internationellt via digitala plattformar. Ett internationellt perspektiv märks i 

allt högre grad bland ansökningarna om fonogramstöd. Därför började Kulturrådet 2013 

bevilja medel till internationellt marknadsstöd. Det syftar främst till att stötta svenska 

skivbolags utlandslanseringar av kulturpolitiskt värdefulla fonogram.  

 

Genremässigt är spridningen stor inom fonogramstödet, även om ansökningar om stöd 

till urban musik som hip hop och reggae fortsatt är få. Den brett definierade genren 

populärmusik står för runt hälften av ansökningarna. Om man ser till de produktioner 

som får stöd ökar samtliga övriga genrer på populärmusikens bekostnad. Barnmusik 

utgör alltjämt en liten del av ansökningarna även om det ökat något 2013. 

 

Vad gäller jämställdhet rör sig fonogramstödet sakta men tydligt i en positiv riktning. 

Andelen medverkande kvinnor bland de fonogramproduktioner som 2013 fått stöd är 

cirka 35 procent (2012: 31 procent, 2011: 30 procent). Här ser det olika ut inom olika 

musikaliska uttryck. Jazzen utmärker sig som mest ojämnställd. 

 

                                                 
3
 De två intresseföreningarna Föreningen Svenska Tonsättare och Sveriges Kompositörer och 

textförfattare. 
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Kvalitetsäkringsåtgärder 
För att säkerställa kvaliteten i beslutsprocessen kring bidragen utvecklade Kulturrådet 

2011 de interna rutinerna för bidragshanteringen. Det gjorde man genom att fastställa en 

generell bidragsprocess som tydliggör beredningsordningen samt ansvarsfördelningen 

mellan handläggare och administratörer i bidragshanteringen. 

 

Till sin hjälp inom området har Kulturrådets styrelse inrättat fyra rådgivande referens-

grupper som med stöd av Kulturrådets handläggare bedömer bidragsansökningar och 

lämnar förslag till samlingsbeslut till styrelsen. Det finns också en arbetsgrupp som 

själv beslutar om fördelning av bidrag till fonogram. Styrelsen beslutar även om kort-

fattade direktiv för arbets- och referensgruppernas arbeten för att garantera att 

tvärfrågeperspektiven beaktas.  

 

Samtliga grupper bemannas med sakkunniga inom olika ämnesområden. 2013 bedöm-

des ansökningar om arrangörsstöd av externa sakkunniga. Vid hantering av stöd för 

internationellt kulturutbyte bildades en tillfällig grupp med representanter från de fasta 

referensgrupperna inom området. 

 

De fyra referensgrupperna är… 

- Referensgruppen för samarbete med komponister 

- Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dansområdet 

- Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – teater, opera, cirkus, perfor-

mance och övriga uttryck 

- Referensgruppen för fria musikgrupper 

 

Kulturrådet har också arbetat för att öka kvaliteten i handläggningen av bidragen för att 

säkra en rättssäker hantering som tar hänsyn till scenkonstens utveckling. Betydande 

arbete har lagts på kontakter och dialog med regionala, kommunala och kulturlivets 

företrädare för att göra stöden träffsäkra och anpassade till området. 

 

2013 utnyttjades bemyndigandet att fatta beslut om bidrag för nästkommande år för det 

fria kulturlivet genom att en stor del av bidragsbesluten fattades redan i maj. Det gav de 

fria aktörerna väsentligt bättre planeringsförutsättningar inför det kommande året än 

tidigare. Därigenom bör även kvaliteten i genomförandet kunna höjas. 

 

EXEMPEL från direktiv till arbetsgruppen för fonogramstöd: 

Utgångspunkter för bedömning för fonogramstöd  

Bidrag prövas utifrån produktionens konstnärliga kvalitet och ekonomiska förutsättnin-

gar. Producenter med regelbunden utgivning av fonogram prioriteras i bidragsgivnin-

gen.  

 

Bidragsgivningen ska karaktäriseras av en mångsidighet vad gäller verk, artister och 

upphovspersoner som speglar samhällets mångfald. Kulturrådet ser positivt på ansök-

ningar som omfattar kvinnor i konstnärlig ledning. Ansökningar som vänder sig till barn 

och unga prioriteras.  

 

Bidragsgivningen ska under året präglas av ett jämställdhets-, mångfalds- och barn och 

ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och 

samarbete. 
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Bedömning  
Kulturrådet bedömer att bidragsgivningen och uppföljningen inom scenkonst- och 

musikområdet har utvecklats väl, både när det gäller att ge goda förutsättningar för 

utveckling inom respektive konstområde och att nå ut till flera sökande som tidigare inte 

beviljats stöd från Kulturrådet. Bemyndigandet att redan under 2013 fatta bidragsbeslut 

gällande 2014 utnyttjades för att tidigarelägga en stor andel av bidragsbesluten redan till 

i maj. Vad det får för praktisk betydelse för berörda aktörer planerar Kulturrådet att 

följa upp i särskild ordning.  

 

Den fria sektorns föreställningar och konserter är av stor betydelse för utbudet för barn 

och unga. Men för att kunna möta de förväntningar som finns från skolan, till exempel 

inom ramen för Skapande skola, behövs både stabilare ekonomi och längre framför-

hållning. Kulturrådet har fortsatt arbeta för ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv i 

bidragsgivningen. Nivån ligger i huvudsak i linje med myndighetens strategi, än så 

länge med undantag för vissa bidrag inom musikområdet.  

 

För att säkra den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten behöver Kulturrådet fortsätta 

att verka för förbättrade förutsättningar för konstnärligt arbete. Särskilt angeläget är det 

att arbeta för förbättrade produktionsvillkor, ökad tillgänglighet och möjligheter till 

internationalisering. Internationella samarbeten blir allt vanligare inom scenkonsten och 

Kulturrådet ser goda möjligheter till fortsatt utveckling inom det området. För att främja 

scenkonstens utveckling och stärka dess internationalisering avser Kulturrådet att 

vidareutveckla en roll som svensk samordnare av nationell närvaro i strategiskt viktiga 

sammanhang under 2014. 

 

Det fria scenkonstområdet utmärks av många och korta anställningar. Mot bakgrund av 

det är alliansverksamheternas funktion viktig inom området. Kulturrådet bevakar fort-

löpande tillgänglighetsfrågorna. Det framgår närmare i ”Konstområdesövergripande”, 

det samlade avsnittet om tillgänglighet. 

 

Professionell föreställnings- och konsertverksamhet är delvis ojämnt spridd. Kulturrådet 

fortsätter att följa utvecklingen för att säkra god tillgänglighet till scenkonst i hela lan-

det, bland annat genom att följa upp kultursamverkansmodellen. Kulturrådets bedömer 

dock att det även i fortsättningen är viktigt med särskilda satsningar för att öka utbudet 

av professionella dansföreställningar utanför storstadsregionerna.  

 

Av ansökningarna som kommit in under 2013 framgår att teaterområdet utvecklas mot 

ett bredare scenkonstområde där flera konstellationer verkar konstområdesövergripande. 

Inom teaterområdet presenteras en mångfald sceniska uttryck, och i allt högre grad är de 

sökande upphovspersonerna från olika discipliner och utbildningar inom scenkonstom-

rådet. Även det internationella perspektivet ökar. Främst handlar det om de grupper och 

konstellationer som verkar inom scenkonst för barn, performance och cirkus. Den nya 

förordningen och de nya direktiven för bidragsgivningen ger goda möjligheter att följa 

utvecklingen och ge fältet bättre förutsättningar att arbeta. 

 

För att bidra till dansområdets utveckling kommer Kulturrådet fortsätta att arbeta för 

bättre stöd till produktions- och mötesplatser för den professionella dansen. Det inbe-

griper en bättre regional infrastruktur för den professionella dansen vilket kräver sam-

verkan med den regionala och lokala nivån. De fria aktörerna inom dansområdet saknar 
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ofta lokaler att arbeta i. Det får till följd att koreografiskt material ofta måste skapas och 

iscensättas utan tillgång till scenrummet. Hos arrangörer och scener finns en önskan att 

kunna erbjuda fler speltillfällen av professionella dansföreställningar. Det finns också 

en vilja att öka samarbetet mellan befintliga arrangörer. Det kräver ökad kunskap hos 

nya arrangörer, förstärkta resurser och ökad samordning. Det gäller även internationella 

gästspel som skulle kunna nå en större publik. Utan en anslagsökning kommer troligen 

Kulturrådet att behöva prioritera produktionsledet inom frigruppsanlaget framöver. Där 

är den kommunala och regionala medfinansieringen låg jämfört med arrangörsledet. 

 

Under 2014 tänker Kulturrådet fortsätta utveckla bidragsgivningen inom området 

genom att integrera de internationella stöden inom ramen för den ordinarie bidragsgiv-

ningen till fria aktörer inom scenkonstområdet. Det sker bland annat mot bakgrund av 

att dansområdets aktörer, och många aktörer inom musikområdet, i hög utsträckning 

verkar internationellt och att den internationella dimensionen ska genomsyra all bidrags-

givning.  

 

Förändringarna av det statliga stödet inom musikområdet gör det särskilt angeläget att 

Kulturrådet arbetar aktivt för utvecklingen av bidragen till det fria musiklivet i samver-

kan med övriga myndigheter. Jämställdhetsfrågan, musik för barn och unga samt gager 

till professionella musiker är särskilt väsentliga frågor för fältets utveckling. Inom 

musikområdet spelar också fonogramstödet en viktig roll. Antalet ansökningar har ökat 

kraftigt de senaste åren. Därför fortsätter Kulturrådet att förtydliga kriterier och utgångs-

punkter för den beslutande arbetsgruppens bedömningar. En sannolik anledning till ök-

ningen är att det idag är lättare för artister att själva spela in och ge ut sin musik på eget 

bolag. Man behöver inte längre kontrakteras av ett etablerat skivbolag vars traditionella 

funktion som ”kvalitetsspärr” därmed är satt ur spel. En annan tänkbar orsak är att de 

ringa intäkter som fonogramutgivning av smalare musik numera genererar leder till ett 

ökat behov av ekonomiskt stöd.  
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Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 
 

Kulturrådet fördelar bidrag till litteratur och kulturtidskrifter med det övergripande 

målet att ge förutsättningar för mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen. 

Bidragsgivningen ska främja spridning och läsning av litteratur och kulturtidskrifter. 

Kulturrådet har också i uppdrag att främja svensk litteratur internationellt, bland annat 

genom stöd till översättning av svensk litteratur, stöd till litterära evenemang och pro-

jekt i utlandet. Vidare administrerar myndigheten Litteraturpriset till Astrid Lindgrens 

minne. Bidragsgivning och andra åtgärder för att främja fler fristäder för hotade och 

förföljda författare (och andra konstnärer) ingår också i uppdraget. Fristadsarbetet 

redovisas i ett eget avsnitt i området Konstområdesövergripande. Läsfrämjande är en 

viktig uppgift för Kulturrådet.  

 

Tabell 18. Volymuppgifter 2010-2013 för litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 

 

 

 

 

 

 

2011 flyttades biblioteksmedel från Kulturrådet till Kungl. Biblioteket. Kulturrådet fick 

2011 även ett bemyndigande att besluta om bidrag till kulturtidsskrifter 2012. 

 

 
Tabell 19. Beviljade bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande 2010-2013 (tkr) 

 
 

Andelen av de beviljade medlen som bedöms vara riktade mot barn och unga varierar 

mellan de olika stödformerna. Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek, Litteraturpriset 

till Astrid Lindgrens minne och Alla tiders klassiker är i sin helhet avsedda för barn och 

unga. För läsfrämjandebidraget bedömdes 2013 andelen till 81 procent, för efterhands-

stödet till litteratur 20 procent, för litterära evenemang samt det internationella litteratur-

2013 2012 2011 2010

Efterhandsstöd till litteratur (tkr) 36 930 38 098 36 428 37 573

Antal ansökningar om litteraturstöd 1 850 1 738 1 606 1 589

Antal beviljade ansökningar 793 803 755 780

Läsfrämjandebidrag (tkr) 10 837 10 331 10 548 11 064

Antal ansökningar om läsfrämjandebidrag 175 128 124 121

Antal beviljade ansökningar 87 74 70 80

Litterära evenemang (tkr) 3 555 3 696 2 169 3 160

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek (tkr) 24 160 24 800 25 480 24 210

Internationellt litteratursamarbete (projektbidrag och 

översättningsstöd) (tkr) 5 311 4 665 5 420 5 346

Kulturtidskrifter (stöd till produktion, utveckling och 

tidskriftsverkstäder)(tkr) 21 575 21 352 22 255 21 570

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA (tkr) 5 000 5 000 5 000 5 000

Alla tiders klassiker (tkr) 73 527 1 248 1 602

Övrigt (Planerad utgivning, fristadsförfattare, m.m.)(tkr) 1 229 2 514 3 491 3 101

TOTALT 111 575 110 983 112 039 112 626

  2013 2012 2011 2010 

Beslutade bidragsansökningar, antal 3 081 3 150 2 857 2 944 

Beviljade bidrag, antal 1 557 1 717 1 555 1 602 

Beviljade bidrag, tkr 121 851 148 075 143 637 173 645 
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samarbetet 3-4 procent. För planerad utgivning, fristadsförfattare och kulturtidskrifter 

avsåg däremot ingen del av bidragen verksamhet med inriktning mot barn och unga. 

 

Efterhandstöd till utgiven litteratur är det bidrag inom vilket Kulturrådet mottar flest 

antal ansökningar av samtliga bidragsformer. Som framgår av tabell 7 har antalet 

ansökningar ökat stadigt de senaste åren. 

 

Litteraturstöd 
Litteraturstödet är ursprungligen skapat för en annan förlagsstruktur än den nu rådande. 

Att ge ut böcker kräver idag inga nämndvärda investeringar, vilket har lett till att det ges 

ut en betydande mängd böcker av privatpersoner genom enskild firma. Detta skapar ett 

stort ansökningstryck, och har föranlett förtydliganden i regelverket om vad som krävs 

för att erhålla statligt litteraturstöd. Som professionell utgivare räknas den vars titlar 

finns tillgängliga för en bred allmänhet via till exempel bibliotek, bokhandlare och 

etablerade distributionskanaler. Professionella utgivare ska ansvara för att titlar som de 

söker stöd för präglas av ett professionellt redaktionellt och textkritiskt granskande 

arbete. De ska också ta ansvar för att det finns avtal som reglerar ersättning mellan 

utgivare, upphovspersoner och rättighetsinnehavare. Samtidigt står ett antal mycket små 

förlag för en betydande andel av kvalitetsutgivningen.  Dessa förlag är beroende av 

litteraturstödet.  

 

Under 2013 beviljade Kulturrådet 779 ansökningar om efterhandsstöd till litteratur. 170 

förlag mottog litteraturstöd. Medelbeloppet för beviljat stöd per titel var 46 tkr inklusive 

distributionsstödet. Av de beviljade ansökningarna inom samtliga litteraturkategorier 

var 158 titlar översatt litteratur. De vanligaste förekommande källspråk för beviljade 

översatta titlar var engelska och franska, därnäst tyska och spanska.  

 

Inom litteraturstödet söker förlagen ingen särskild summa. Om stöd beviljas görs en tek-

nisk uträkning av beloppet baserad på arkersättning och, i vissa fall, produktionskost-

nad. 

  

För att bidra till ökad spridning av kvalitetslitteratur distribueras samtliga litteraturstöd-

da titlar (och titlar som endast beviljats distributionsstöd på grund av annat statligt stöd) 

till landets huvudbibliotek, några länsbibliotek samt Nordens hus på Island. Totalt dis-

tribueras böckerna till 287 mottagare.  

 

Figur 12. Könsfördelning 

bland upphovspersoner 

 

Män som upphovspersoner är 

överrepresenterade när det 

gäller såväl antal inkomna 

som beviljade ansökningar 

inom litteraturstödet. Det 

gäller samtliga kategorier 

utom barn- och ungdoms-

litteratur där kvinnor utgör en 
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majoritet. Dock var det 2013 endast när det gäller facklitteratur som andelen verk som 

skrivits helt eller delvis av kvinnor understeg 40 procent.  

 

Stöd till planerad utgivning och till digital utgivning av e-litteratur 

Kulturrådet fördelar sedan 2010 bidrag till planerad utgivning. Stödformen är till skill-

nad från litteraturstödet ett förhandsstöd för större, särskilt kostnadskrävande utgiv-

ningsprojekt. Stödformen är projektbaserad i stället för att vara titelbaserad, vilket främ-

jar initiativ till fleråriga satsningar. 2013 beviljades 12 ansökningar. Dessa professio-

nella utgivare mottog stöd om i medeltal 88 tkr.  

 

Efter förslag från Litteraturutredningen fick Kulturrådet inför 2012 i uppdrag att erbjuda 

tre nya stödformer inom litteraturområdet. De nya stöden syftade till e-boksproduktion 

av förlagens s.k. back-list, litterära evenemang i bokhandeln och läsfrämjande samar-

betsprojekt mellan folkbiblioteken och studieförbunden. Enligt 2013 års regleringsbrev 

ska 3 000 tkr inom anslag 1.2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verk-

samhet och minoriteters språk och kultur användas för insatser inom nämnda områden. 

Av dessa har 2 733 tkr utbetalts i bidrag, varav 997 tkr till litterära evenemang i bokhan-

deln och 951 tkr till e-böcker. Som framgick av Litteraturutredningens slutbetänkande 

var bidraget som särskilt syftade till att utveckla samarbetsformer mellan folkbibliotek 

och studieförbund en tillfällig satsning. Mot denna bakgrund fanns inte skäl att stimu-

lera nya projekt under 2013. De samverkansprojekt som redan initierats och pågick 

2013 beviljades sammanlagt 785 tkr.  

 

Alla tiders klassiker 

Urvalet av titlar till klassikerserien för skolan, Alla tiders klassiker, avslutades 2010. 

Natur & Kultur har efter upphandling haft uppdraget att lagerhålla, marknadsföra och 

distribuera titlarna. Förlaget lämnade inte nytt anbud när uppdragstiden gått ut. 

Kulturrådet erbjöd samtliga förlag att överta sina titlar. Sex förlag valde att kostnadsfritt 

överta sammanlagt drygt 8000 böcker. I dagsläget finns drygt 200 000 böcker kvar i 

lager hos förlagssystem.  

 

Kulturrådet vill bidra till att Alla tiders klassiker digitaliseras. Med anledning av detta 

utlystes en extra utdelning av bidrag till e-böcker under hösten 2013.  Detta resulterade i 

att ett tjugotal titlar fick bidrag till digitalisering. 

 

Svensk litteratur i utlandet  
Kulturrådet verkar för att stärka den svenska kvalitetslitteraturen i utlandet genom 

projekt- och översättningsstöd samt egeninitierad verksamhet. Översättningsstödet ger 

utländska förlag och teatrar möjlighet att söka bidrag för översättningskostnader av 

svensk litteratur och dramatik. Stödet är uppdelat i internationellt (utomnordiska sök-

ande) och nordiskt (nordiska sökande) översättningsstöd. Det nordiska översättnings-

stödet finansieras av Nordiska ministerrådet. Inom projektstödet kan svenska och 

utländska organisationer ansöka om bidrag för att arrangera evenemang, projekt i 

utlandet och internationellt utbyte som rör svensk litteratur.  

 

Under 2013 beviljade Kulturrådet 133 bidrag till internationellt översättningsstöd för 

översättningar till 35 språk. Flest beviljade ansökningar rörde utgivning på tyska och 

nederländska. När det gäller nordiskt översättningsstöd beviljades 24 via finansiering 

från Nordiska rådet och 8 via medel från Kulturrådet. 
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Tabell 20. Beviljade bidrag till internationellt litteratursamarbete, tkr         

Stödform 2013 2012 2011 2010 

Internationellt översättningsstöd 3 207 2 958 3 587 3 488 

Nordiskt översättningsstöd 561 514 781 1 154 

Litterära projekt/evenemang i utlandet 1 461 1 193 1 052 704 

SUMMA 5 229 4 665 5 420 5 346 

 

 

Under 2013 beviljades bidrag till 34 litteraturprojekt i utlandet om totalt knappt 1,5 mkr. 

En förutsättning för att den svenska litteraturens närvaro ska stärkas internationellt är att 

återväxten inom översättarkåren säkras. Kulturrådet prioriterar därför insatser för att 

stärka översättarnas villkor genom att stödja och i vissa fall arrangera översättarsemina-

rier i olika delar av världen. Under året beviljade Kulturrådet bidrag för översättarsemi-

narier i Paris, St. Petersburg samt för ett översättarseminarium kring svensk barnlittera-

tur i Milano och Rom. Kulturrådet beviljade även bidrag för Swedish Book Review, en 

tidskrift på engelska om svensk litteratur. 

 

Som en del i Kulturrådets uppdrag att främja den svenska litteraturen i utlandet närvar-

ade myndigheten under året vid de internationella bokmässorna i Bologna, London och 

Frankfurt. Kulturrådet hade det övergripande ansvaret för Sveriges hedersgästskap vid 

barnboksmässan i Bologna 2013 där temat var barns rätt till kultur; Children´s Right to 

Culture. På mässan ansvarade Kulturrådet för en illustratörsutställning, ett seminarie-

program och en svensk samlingsmonter. Samtliga planerade aktiviter i programmet 

genomsyrades av barns rätt till kultur.  

 

För femte året i rad ansvarade Kulturrådet för en gemensam monter i Frankfurt, med 

syfte att öka möjligheterna för mindre svenska förlag och agenter att ställa ut och nå en 

utländsk publik. Totalt deltog 11 utställare, inklusive Kulturrådet, i den gemensamma 

montern. Kulturrådet har också producerat skrifter som presenterar nyutgiven svensk 

litteratur, New Swedish Books 2013 och New Swedish Books for Young Readers 2013. 

 

I november genomförde Kulturrådet tillsammans med Svenska institutet och Sveriges 

ambassad i London ett tvådagars litteraturevenemang i London. Dels genom en mottag-

ning för översättare av svensk litteratur och brittiska förläggare, dels genom en littera-

turafton i en bokhandel med två svenska författare.  

 

Under hösten påbörjades ett arbete för att stärka den svenska dramatiken i utlandet samt 

arbetet med en informationsskrift om samtida svensk dramatik. Kulturrådet kommer 

under 2014 att genomföra en större satsning på dramatiken. Kulturrådet kommer när-

vara på bokmässor, internationella scenkonstfestivaler, översättarseminarier och liknan-

de evenemang.  Syftet är att informera om översättningsstödet för uppsättning av svensk 

dramatik i utlandet. Under 2014 kommer även en enkät att skickas ut för att kartlägga 

behov och möjligheter inom internationell dramatik. 
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Kulturrådet har sedan 2008 samarbetat med bokmässan i Göteborg, i syfte att öka möj-

ligheterna för utländska förläggare och agenter att ta del av den svenska utgivningen 

och skapa kontakter med företrädare för svenska förlag. Inför mässan i september bevil-

jades därför resebidrag för 27 utländska förlag och underagenters deltagande.  

 

Kulturrådet har bedrivit ett flertal projekt genom nätverket Nordlit. I nätverket ingår 

organisationer som har i uppdrag att främja den inhemska litteraturen i utlandet. På 

bokmässan i London hade man för första gången en gemensam nordisk monter. Vid 

bokmässan i Göteborg anordnades bland annat en uppföljning av 2012 års seminarium 

för nordiska fackboksförläggare och redaktörer.  Syftet var att öka antalet översättningar 

av sakprosa mellan de nordiska länderna. Nordlit ordnade även en monter och utställ-

ning som visade de nominerade till det av Nordens kulturministrar nyligen instiftade 

priset till nordisk barn- och ungdomslitteratur. Vidare har Nordlit gemensamt med 

Danska Kulturstyrelsen som huvudansvarig planerat och genomfört den nordiska littera-

turens närvaro under Nordic Cool vid Kennedy Center i mars 2013. Man har även 

genomfört en gemensam resa till bokmässan i Beijing för att undersöka en eventuell 

nordisk satsning vid bokmässan 2014. Stort fokus i det nordiska samarbetet har lagts på 

att öka det internordiska litteratursamarbetet, att öka antalet översättningar mellan 

språken och att skapa fler nordiska nätverk för översättare och andra aktörer.  

 

I enlighet med Kulturrådets regleringsbrev har 1 miljon kronor överförts till styrelsen 

för Sveriges författarfond för bidrag till författare och översättare för internationellt 

utbyte.  Författarfonden fördelade 333 tkr till översättare från svenska, 72 tkr till över-

sättare till svenska, 309 tkr till författare samt 185 tkr till fotografer, tecknare och 

dramatiker. 

 

Läsfrämjande insatser, litterära evenemang 
För att främja litteraturen och läsandet samt bidra till nya former för litteraturförmedling 

ger Kulturrådet bidrag för litterära evenemang, läsfrämjande insatser och inköpsstöd till 

kommuner. För att bidra till spridning av den litteratur som mottar litteraturstöd sändes 

under året 722 nya titlar till landets huvudbibliotek genom distributionsstödet. Därtill 

ska noteras att cirka 2,4 mkr av kostnaderna för ALMA bedöms utgöra läsfrämjande 

insatser.  

 
Tabell 21. Beviljade bidrag till läsfrämjande insatser m.m. 2010-2013 (tkr) 

Stödform 2013 2012 2011 2010 

Läsfrämjandebidrag (exkl. 

barnbokskatalogen) 

10 837 10  331 

10 548 11 064 

Litterära evenemang 3 555 3 696 2 169 3 160 

Inköpsstöd 24 160 24 800 25 480 24 210 

SUMMA 38 552 38 827 38 197 38 434 

  

Bidrag för läsfrämjande insatser fördelas huvudsakligen till projekt och verksamheter 

med barn och unga som målgrupp. Antalet ansökningar ökade kraftigt under 2013 vilket 

framgår av tabell 7. Under 2013 beslutade Kulturrådet om 85 läsfrämjandebidrag (2012: 

71, 2011: 71) om totalt 10,2 mkr samt 650 tkr (2012: 1 000 tkr) till läsfrämjande i sam-

verkan mellan folkbibliotek och studieförbund.  
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I juni 2013 fick Kulturrådet ett jämställdhetsuppdrag att under två år genomföra en 

läsfrämjandesatsning där idrottsföreningar samverkar med biblioteken för att tillgäng-

liggöra litteratur för idrottande pojkar och flickor. Syftet var att väcka intresse för 

läsning, särskilt hos pojkar.  Uppdraget finansieras med tre miljoner kr genom utgifts-

område 13, Integration och jämställdhet, varav en miljon kronor avsåg 2013. Satsningen 

har väckt stort intresse, och Kulturrådet har kontaktats av flera aktörer som driver läs-

främjandeprojekt med koppling till idrott. Ett samarbete har inletts med Riksidrottsför-

bundet och Studieförbundet SISU, Målet att är att genomföra gemensamma läsfrämjan-

de insatser med start 2014. Hösten 2013 utlyste Kulturrådet medel för att kunna stödja 

olika initiativ. Ansökningar om bidrag till idrott och läsfrämjande samordnades med den 

ordinarie ansökningsomgången för läsfrämjande. Beslut om stöd fattades under 

december.  

 

Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek används till inköp av litteratur för barn och 

unga. Inköpsstöd söktes 2013 av 246 kommuner varav 242 beviljades. Vid bedömnin-

gen av bidrag inom läsfrämjande insatser prioriterades projekt som byggde på bred sam-

verkan, var väl förankrade, långsiktiga och väl dokumenterade. Även vissa mindre pro-

jekt fick stöd, vanligen som ett resultat av att Kulturrådet uppmanat kommunerna att 

kombinera bidragen Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek och unga och Bidrag till 

Läsfrämjande insatser. Det har oftast varit lokala projekt som genomförts med ambi-

tionen att kunna bli ett gott exempel på läsfrämjande arbete och som gått att sprida till 

närliggande kommuner och i regionen.  

 

Ett fåtal läsfrämjande projekt tog särskilt upp frågan om jämställdhet. Några riktade sina 

insatser främst mot pojkar men vanligare var att projekten riktades till både pojkar och 

flickor och att man uttryckte en medvetenhet om pojkarnas särskilda behov. Några pro-

jekt hade fokus på pappor som läsande förebilder gentemot framförallt sina söner. Inom 

fördelningen till samverkan mellan bibliotek och idrottsföreningar har jämställdhet varit 

ett särskilt fokus. Samtliga beviljade ansökningar uttryckte en medvetenhet om pojkars 

sviktande läslust men också att det var viktigt att inte peka ut pojkarna särskilt och på så 

sätt stigmatisera. 

 

Läsambassadören som Kulturrådet inrättade 2011 fortsatte sitt arbete under 2013. För-

fattarcentrum fungerade som kansli för verksamheten. Läsambassadören har ökat sin 

aktivitet under 2013 och är mer väletablerad än under det första året. Vid Bok & Biblio-

tek utsågs författaren och bloggaren Johanna Lindbäck till ny nationell läsambassadör. 

Från och med 2014 tar Kulturrådet över administrationen av läsambassadören. 

 

Kulturrådet har under 2013 stöttat en rad svenska poesi- och berättarfestivaler samt 

andra evenemangssatsningar som resulterat i angelägna litteraturupplevelser och nått en 

bred publik. Flera av dessa svenska evenemangsprojekt rymmer internationella samar-

beten och utländska gästande författare medan andra har en regional och/eller en natio-

nellt övergripande förankring. Under 2013 har arrangörer uppmuntrats att på olika sätt 

stärka sin regionala förankring för att synliggöra sin roll, funktion och betydelse på 

litteraturkartan i sin region.  

 

I början av året utlyste Kulturrådet ett bidrag till litterära evenemang i bokhandeln, även 

detta i enlighet med förslag från Litteraturutredningen. 35 ansökningar om bidrag till 

litterära evenemang i bokhandeln inkom, och Kulturrådet beviljade 28 bidrag om totalt 
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1 mkr. Projekt som riktade sig till specificerade målgrupper, särskilt barn och unga, och 

som byggde på samverkan prioriterades.  Hänsyn togs också till egen insats och former 

för marknadsföring. 

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA)  

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) är världens största barn- och ung-

domslitteraturpris. Målet för kansliets arbete är att stärka intresset för ungas läsande 

genom att ge priset och pristagarna ökad uppmärksamhet nationellt och internationellt. 

2013 års pristagare, bilderbokskonstnären Isol från Argentina, deltog under året i ett 

stort antal evenemang i regi av såväl Kulturrådet som andra aktörer. Isol var före till-

kännagivandet inte utgiven i Sverige men har därefter kommit ut med fyra titlar på 

svenska.  

 

Tillkännagivandet av 2013 års pristagare skedde vid en presskonferens i Vimmerby i 

mars. Presskonferensen direktsändes via länk och visades under ett välbesökt arrange-

mang på storbildsskärm vid den internationella barnboksmässan i Bologna. Den sändes 

också live via ALMA:s webbplats. Pristagarveckan ägde rum i slutet av maj och rymde 

presentationer, seminarier och workshops i Stockholm, Vimmerby och München. Pris-

utdelningen ägde rum på Konserthuset i Stockholm.  

 

Pristagaren Isol medverkade i september på Bok & Bibliotek i Göteborg med seminarier 

och workshops. Intresset från media var stort på denna mässa liksom på den spansk-

språkiga världens största bokmässa Fierra del Internacional del Libro de Guadalajara 

(FIL) i slutet av november.  

 

Namnen på de nominerade kandidaterna till 2014 års pris offentliggjordes vid ett semi-

narium på bokmässan i Frankfurt i oktober 2013. Offentliggörandet av de nominerade 

kandidaterna till ALMA är sedan flera år en stående punkt i Frankfurtmässans program. 

 

Tabell 22. Nominerade kandidater och nominerande länder till ALMA  

(antal, efter år för tillkännagivandet) 

 2013 2012 2011 2010 

Nominerade kandidater 238 207 175 168 

Nominerande länder 68 67 60 60 

 

Kulturrådets ALMA-kansli har sedan augusti 2013 ett Twitterkonto för att snabbt kunna 

informera om händelser som rör priset, pristagarna och läsfrämjande projekt. Medie-

genomslaget som helhet var under året positivt med 28 789 besökare i det svenska 

pressrummet (2012: 25 250), 47 029 besökare i det engelska (2012: 21 126) och 708 

pressklipp i tryckt media (2012: 690).  

 

Samarbetet med Stockholms utbildningsförvaltning fortsätter genom projektet Barn och 

Böcker. I evenemang som Book after Work medverkar juryledamöter och informerar 

bland annat om de läsnycklar (lärarhandledningar) om pristagarnas verk som juryn pro-

ducerat. Läsnycklarna trycktes under våren på engelska och distribueras på internatio-

nella bokmässor. 
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Den totala kostnaden 2013 (exklusive kanslipersonalen) för ALMA uppgick till cirka 

3,7 mkr varav cirka 2,4 mkr bedöms utgöra läsfrämjande insatser. Antal årsarbetskrafter 

som arbetade med ALMA på Kulturrådet var tre även under 2013.   

 
Tabell 23 . Kostnader för priset till Astrid Lindgrens minne 

 2013 2012 2011 

Säkerställa kvalitet 1 071 1 070 1 085 

Evenemang 1 765 1 389 1 199 

Information/marknadsföring 780 960 499 

Biblioteksprojekt 19 22 20 

Administration  21 10 10 

SUMMA  3 655 3 451 2 813 

    

Under året har uppföljningen av ALMA-priset utvecklats. Tabellen ovan visar kostnad-

erna för de senaste tre åren. Beroende på pristagare påverkas kostnaderna för externa 

evenemang, bland annat under pristagarveckan. 2013 års pristagare Isol deltog i många 

olika evenemang, varför kostnaderna ökade under året. Med ”säkerställa kvalitet” i 

tabellen avses kostnader för såväl jury som nomineringsprocess. 

 

Kulturtidskrifter 

Produktionsstödet till kulturtidskrifter är sedan 2010 teknikneutralt. Under 2013 togs 

beslut om 17,3 mkr i produktionsstöd för 2014 till 75 kulturtidskrifter, baserat på 

bemyndigande. För 2013 beslutades 2012 om bidrag till 91 tidskrifter, varav 17 var 

elektroniskt utgivna. Totalt beviljades bidrag om 19,0 mkr i produktionsstöd. Andelen 

ansökningar och beviljade stöd till helt elektroniskt utgivna tidskrifter har ökat men 

utgör fortfarande en begränsad del av såväl ansökningar som beviljade medel. Samtidigt 

arbetar allt fler tidskrifter med både tryckta och elektroniska utgåvor varför stödet till de 

tryckta kulturtidskrifterna ofta också går till elektronisk utgivning. 

 

 

Tabell 24. Bidrag till kulturtidskrifter 2010 – 2013 (tkr) 

Stödform 2013 2012 2011 2010 

Produktionsstöd – totalt 17 275 18 775 18 635 18 205 

Utvecklingsstöd 2 550 2 577 3 620 3 365 

Not 1: Stöd till inlästa versioner av kulturtidskrifter fördelas från och med 2011 av Myndigheten för tillgängliga medier. För 

uppdraget har 500 tkr överförts.  

Not 2: Tabellen är exkl. beslut gällande 2013 som baseras på bemyndigande. 

 

När det gäller utvecklingsstödet kan man notera att tidskriftsverkstäderna i högre 

utsträckning har börjat söka bidrag för specifika projekt utöver det stöd man söker för 

verksamheten. Det är i linje med Kulturrådets ambition att utveckla just utvecklings-

stödet mot bakgrund av den förordning som trädde i kraft 2010. 
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Tabell 25. Könsfördelning 2011-2013 bland skribenter i tidskrifter  

med produktionsstöd från Kulturrådet 

Andel (%) tidskrifter med skribentfördelning 2013 2012 2011 

Mer än 80 procent kvinnor 7 % 4 % 3 % 

61-80 procent kvinnor 17 % 15 % 12 % 

40-60 procent kvinnor 47 % 53 % 50 % 

20-39 procent kvinnor 23 % 21 % 29 % 

Mindre än 20 procent kvinnor 7 % 7 % 6 % 

          

Jämställdheten i bidragen till kulturtidskrifterna redovisas i tabell 25 utifrån uppgifter 

från tidskrifterna om hur många av skribenterna i de vid ansökningstillfället fyra senaste 

numren av tidskriften som var män respektive kvinnor. Tabellen visar omkring hälften 

av de kulturtidskrifter som Kulturrådet beviljade produktionsstöd för de senaste tre åren 

låg inom ramen 40/60. Totalt sett var 2013 andelen kvinnliga skribenter 47 procent. 

Kvalitetsäkringsåtgärder 

För att säkerställa kvaliteten i beslutsprocessen kring bidragen utvecklade Kulturrådet 

2011 de interna rutinerna för bidragshanteringen. Det gjordes genom att fastställa en 

specifik bidragsprocess för litteraturstödet som tydliggör beredningsordningen samt 

ansvarsfördelningen mellan handläggare och administratörer i bidragshanteringen. 

 

Till sin hjälp inom litteraturområdet har Kulturrådets styrelse inrättat fyra beslutande 

arbetsgrupper som med stöd av Kulturrådets handläggare bedömer bidragsansökningar 

och bidrag till utgivning och distribution av barn- och ungdomslitteratur, bildverk och 

serier, skönlitteratur och facklitteratur. Samtliga arbetsgrupper bemannas med sakkun-

niga inom olika ämnesområden. Totalt ingår 28 personer i dessa grupper. 

 

Dessutom är referensgrupper rådgivande inför beslut om bidrag till kulturtidskrifter, 

svensk litteratur i översättning och planerad utgivning av litteratur (som även bedömer 

stöd till utgivning av e-litteratur från förlagens backlist). Ansökningar om stöd till kom-

munernas inköp av barn- och ungdomslitteratur, läsfrämjande insatser och litterära 

evenemang i Sverige och utlandet bereds av sakkunniga handläggare inom kansliet. 

 

EXEMPEL kompetenser i arbetsgrupperna 

I Kulturrådets arbetsgrupper inom litteraturområdet ingår många kompetenser. Vid 

årsskiftet 2013/2014 fanns bl.a. följande kompetenser: illustratör, författare, poet, 

bibliotekarie, skribent, docent i konstvetenskap, doktorand i fotografi, konstnär, 

serieskapare, litteraturvetare, översättare, kulturskribent, lektor i företagsekonomi, 

lektor i filosofi, molekylärbiolog, avdelningschef, professor, journalist, kritiker.  

 

De fyra arbetsgrupperna är… 

- Arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur 

- Arbetsgruppen för bildverk och serier 

- Arbetsgruppen för skönlitteratur 

- Arbetsgruppen för facklitteratur 
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EXEMPEL bedömningskriterier för arbetsgrupperna 

I uppdraget för samtliga fyra arbetsgrupper ligger bland annat att fortlöpande diskutera 

kriterier för bedömningar av ansökningar om litteraturstöd samt definitioner kring 

kvalitetsbegreppet. I granskningen tas hänsyn till bokens helhet; bland annat dess 

innehåll (respektive arbetsgrupp har utarbetat utgångspunkter för litterära kvaliteter 

inom respektive genre), redaktionella kvalitet (där hänsyn bland annat tas till korrektur-

läsning, språkbehandling, textkritisk granskning och tillförlitlighet i sak) samt tekniska 

kvalitet (där hänsyn bland annat tas till bokens format, formgivning, hållfasthet med 

mera). Bedömningen sker i konkurrens med övriga sökta titlar. 

 

Dessutom har styrelsen inrättat tre rådgivande referensgrupper i vilka totalt 17 personer 

ingår:  

- Referensgruppen för kulturtidskrifter 

- Referensgruppen för planerad utgivning av litteratur 

- Referensgruppen för svensk litteratur i översättning 

 

EXEMPEL arbete i referensgrupp 

Referensgruppen för svensk litteratur i översättning har till uppgift att lämna förslag 

på vilka utländska förlag som ska beviljas översättningsstöd och till vilka belopp. 

Referensgruppen lämnar förslag till beslut som sedan fattas av GD. 

 

Kulturrådets handläggare förbereder och lämnar underlag till referensgruppens möten. I 

förberedelserna ingår att förse mötet med relevant information om översättarna och de 

utländska förlagen. Såväl ledamöter som handläggare förutsätts ha kunskaper om de 

aktuella författarskapen. För handläggarna krävs kontinuerlig uppdatering av utgivning 

av svensk litteratur, kännedom om den svenska och utländska förlagsbranschen och den 

utländska översättarkåren. Omvärldsbevakningen förutsätter medverkan i internationella 

mässor och andra litterära fora. Detta gäller också handläggare av stöd till litterära eve-

nemang i utlandet. Goda kunskaper om den svenska och internationella bokbranschen är 

en förutsättning för att bevilja ansökningar och bedriva egeninitierad verksamhet. 

Genom att stödet till översättare av svensk litteratur ska hanteras av Kulturrådet fr.o.m. 

2014 kommer referensgruppen att ges ett utvidgat uppdrag.  

 

Därutöver har styrelsen inrättat en jury för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, 

ALMA, för att kvalitetssäkra urvalsprocessen och beslutet om priset. Kvalitetssäkring 

för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) görs i flera led.  

 

EXEMPEL ALMA-juryn 

De 12 i ALMA-juryn utgörs av författare, illustratörer, forskare, läsfrämjare, en expert 

på barnrättsliga frågor och en representant för Astrid Lindgrens familj. Juryn har 

därmed en bred kompetens med internationellt perspektiv på litteratur för barn och 

unga.  

 

Svenska och utländska organisationer/institutioner som professionellt eller ideellt 

arbetar med barn- och ungdomslitteratur kan anmäla intresse att bli nominatorer, det vill 

säga att få förslå kandidater till priset. Dessa nomineringsinstanser utreds och måste 

godkännas av juryn. I kansliets uppgift ingår att samla/köpa in kompletterande material 

och litteratur samt beställa utlåtanden och översättningar. Juryn företar vid behov 

utlandsresor för att på plats studera nominerade organisationers arbeten och resultat. För 
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både jury och kansli är omvärldsbevakningen central. Denna omfattar prenumeration på 

tidskrifter, medverkan i konferenser, seminarier, bokmässor och andra litterära evene-

mang. Arbetsprocessen är cirka 15 månader: nomineringsinstanser fastställs i december, 

nomineringsinbjudningar skickas ut i januari och skall vara kansliet tillhanda i maj, 

nomineringslistan offentliggörs i oktober och tillkännagivandet äger rum i mars. 

Bedömning 

Kulturrådet bedömer att efterhandsstödet till litteratur är en fungerande stödform som i 

huvudsak uppfyller sitt syfte.  

 

En utmaning, men även en möjlighet, för aktörer på både litteratur- och tidskriftsom-

rådet är den digitala utvecklingen. Kulturrådet bedömer att bidragsformerna inom områ-

det är tillräckligt flexibla för att möta denna utveckling, men att det också krävs fortlöp-

ande analys för att bidragsformerna inte ska fungera som ett negativt incitament för 

utgivarnas val av format och publiceringsformer. Kulturrådet bedömer att bidraget till 

digitalisering av förlagens back-list utgör ett komplement till övriga statliga stöd på 

litteraturområdet och bidrar till att skapa ett bredare utbud av e-böcker på svenska. Stöd-

formen bör dock införlivas i efterhandsstödet för att underlätta kvalitetsbedömning och 

minska administrationen.   

 

Från och med 2011 har försäljningen av serien Alla tiders klassiker till skolan minskat. 

Av de titlar som serien kompletterades med under åren 2006-2010 är flertalet översätt-

ningar från litterära traditioner utanför den västerländska. Nedgången följer en allmän 

trend inom bokförsäljningen; översatt kvalitetslitteratur har allt svårare att hävda sig på 

en krympande marknad. Kulturrådet prioriterade titlar i serien inom höstens fördelning 

till digitalisering av förlagens back-list. Utöver den tilltänkta målgruppen, dvs. elever på 

högstadium och gymnasium, har titlarna ett stort värde för en intresserad allmänhet. I 

detta sammanhang är det av vikt att samverkan sker med Kungl. biblioteket, som fått i 

uppdrag att utveckla nya vägar för e-böcker genom databasen Libris. 

 

Produktionsstödet till kulturtidskrifter är fortsatt relevant och fyller sitt syfte. De kultur-

tidskrifter som söker stöd uppvisar en stor bredd med vitt skilda ekonomiska och publi-

cistiska förutsättningar. För att bidra till goda villkor för konstnärligt skapande har 

Kulturrådet tittat särskilt på ersättningar och arvoden till medverkande i kulturtidskrif-

terna. För de elektroniskt utgivna tidskrifterna utgör stödet en betydande del av intäk-

terna. Det tydliggör de ekonomiska svårigheterna för elektronisk publicering. För att 

produktionsstödet fortsatt ska behålla sin relevans är det angeläget att följa den tekniska 

och publicistiska utvecklingen för kulturtidskrifterna. 

 

Mot bakgrund av den vikande bokförsäljningen, i synnerhet av den smalare kvalitets-

litteraturen, är det av stor betydelse att de distributionsstödda titlarna i högre grad än i 

dag exponeras och används aktivt i läs- och litteraturfrämjande syfte. Kulturrådet stödjer 

flera projekt på nationell nivå som syftar till läsfrämjande för barn och unga: Barnens 

bibliotek, Barnbokskatalogen, Bokjuryn och Läsambassadören. Verksamheterna har 

hittills drivits av olika aktörer genom bidragsmedel eller efter upphandlingsförfarande. 

Med det utvidgade uppdraget att samordna nationella läsfrämjande satsningar finns 

goda möjligheter att utveckla samverkan med folkbiblioteken där kvalitetslitteraturen 

står i fokus.  
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I propositionen Läsa för livet föreslås att Kulturrådets medel för litterära evenemang 

och läsfrämjande från och med 2015 bör fördelas inom ramen för kultursamverkans-

modellen. Det är en satsning i enlighet med regeringens nationella mål för litteratur- och 

läsfrämjande: Alla i Sverige ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha 

tillgång till litteratur av hög kvalitet. Dessa förändringar kräver emellertid ett omställ-

ningsarbete, både gentemot de sökande och gentemot berörda regioner. En särskild plan 

måste även tas fram för evenemangsarrangörer verksamma i Stockholm som för närvar-

ande inte ingår i samverkansmodellen. Kulturrådet påbörjade detta omställningsarbete 

under 2013. 

 

Kulturrådet bedömer att intresset för den svenska litteraturen hos förlag i utlandet är 

starkt och ökande – trots att nedgången i ekonomin i hög grad drabbat förlagsbranschen. 

Antalet ansökningar om översättningsstöd har ökat. Det visar att Kulturrådets arbete 

med att främja den svenska litteraturen i utlandet är framgångsrikt, men också att resur-

serna att möta det stora intresset för svensk litteratur är i underkant. Centralt för det 

fortsatta arbetet med att främja den svenska litteraturen i utlandet är att utveckla nya 

former för att stödja översättare av svensk litteratur. Genom att bidragsgivningen till 

översättare av svensk litteratur ingår i Kulturrådets uppdrag från och med 2014 kan 

utvecklingen drivas sammanhållet och med tydligt syfte. Kulturrådet har fördjupat sam-

arbetet med Svenska institutet, som har i uppdrag att stödja svenskundervisningen vid 

utländska universitet. 
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Bild- och formkonst, museer och utställningar 
 

I Kulturrådets uppdrag ingår att främja tillgången till bild- och formkonst av hög kvali-

tet i hela landet genom att fördela och följa upp bidrag. Kulturrådet har under 2013 för-

delat bidrag till utställare och konsthantverksorganisationer inom området och till natio-

nella främjandeorganisationer. Flera regioner har också beviljats utvecklingsbidrag för 

projekt som avser att utveckla den regionala infrastrukturen för de professionella utöv-

arna på bild- och formkonstområdet. Som tidigare beskrivits under avsnittet om samver-

kansmodellen har Kulturrådet bjudit in företrädare för dessa projekt till ett rundabords-

samtal för erfarenhetsutbyte. Inom museiområdet har Kulturrådet fördelat verksamhets-

bidrag till de museer som inte ingår i kultursamverkansmodellen och utvecklingsbidrag 

till landets länsmuseer samt utvecklingsbidrag och forskningsbidrag till de statliga cen-

trala museerna. De statliga verksamhetsbidragen för regional museiverksamhet i samt-

liga regioner utom Stockholm har successivt överförts till kultursamverkansmodellen.  

 

Kulturrådet ska även göra det statliga avtal som gäller medverkans- och utställnings-

ersättning till konstnärer (MU-avtalet) allmänt känt samt följa upp tillämpningen och 

tolkningen av avtalet. Myndigheten ansvarar också för den statliga utställningsgarantin. 

 

Tabell 26. Beviljade bidrag till Bild- och formkonst, museer och  

utställningar 2010-2013 (tkr) 
  2013 2012 2011 2010 

Beslutade bidragsansökningar, antal
1
 210 196 301 354 

Beviljade bidrag, antal 127 126 199 260 

Beviljade tkr 61 586 83 733 162 159 213 343 
 

   
 
 

     Not 1. Exkl. utställningsgarantier. Dessa ingick i årsredovisningen för 2012 men har nu exkluderats. 

Antalet framgår av not till tabell 7. 

 

Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag till museiområdet redovisas i avsnittet 

”Utvecklingsbidrag till regional verksamhet” under ”Bidrag till olika områden”.  

 

Den överflyttning av de regionala museibidragen till samverkansmodellen som påbör-

jades 2011 med de fem första regionerna ligger bakom hela minskningen från 2010 till 

2013. Cirka 60 procent av de bidragsansökningar som beslutades under 2013 kunde 

beviljas (2012: 59 procent, 2011: 59 procent, 2010: 66 procent). 

 

Figur 13. Fördelning 2013 av bidrag inom 

Bild- och formkonst, museer och utställningar 

 

Museiområdets andel av de beviljade bidragen 

har sjunkit från 38 procent 2012 till 156 

procent 2013. 
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Statliga utställningsgarantier 
Syftet med den statliga utställningsgarantin är att öka tillgången till utställningar av 

kulturellt värde. Kulturrådet administrerar de statliga utställningsgarantierna vilket inne-

bär att pröva ansökningar och besluta om utställningsgarantier. Den som arrangerar en 

tillfällig utställning kan söka om statlig utställningsgaranti för att kunna täcka eventuella 

kostnader för skada eller förlust av inlånade föremål i enlighet med förordning 

(1998:200) om statliga utställningsgarantier.  

 

För att beviljas statlig utställningsgaranti ska utställningsverksamheten bedrivas utan 

vinstsyfte, utställningen ska ha ett väsentligt kulturellt värde och särskilda säkerhetskrav 

ska uppfyllas. Kulturrådet hämtar in yttrande om säkerheten från Kammarkollegiet i 

samtliga ärenden. Om Kammarkollegiet avstyrker en ansökan på grund av att nödvän-

diga säkerhetskrav inte är uppfyllda får en garanti inte beviljas. Kammarkollegiet fak-

turerar Kulturrådet för sitt arbete med riskbedömningar. Kulturrådet tar, utifrån kravet 

på full kostnadstäckning, ut avgifter från de sökande som ska täcka kostnaderna för 

hanteringen av utställningsgarantierna. Som framgår i den finansiella redovisningen 

täcker inte avgifterna kostnaderna och bör därför ses över. 

 

Tabell 27. Utställningsgarantier 

 2013 2012 2011 2010 

Antal beslut om beviljade 

utställningsgarantier 

 

34 

 

30 

 

42 

 

45 
Not. Uppgiften i tidigare årsredovisningar om antal beviljade utställningsgarantier har varit felaktig på grund av ofullständig 
registrering av information om besluten i Kulturrådets ärendehanteringssystem. 

 

Under 2013 har 34 utställningar beviljats statlig utställningsgaranti. Värdet på utställ-

ningsgarantierna varierade från 10 tkr till 1 019 tkr. Flest ansökningar kom in från 

utställare i Stockholmsregionen (55 procent) vilket förklaras av att det där finns flera 

statliga museer. Av samtliga ansökningar kom 30 procent från utställare utanför de tre 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

Under året har Kulturrådet sett över arbetet med utställningsgarantierna och tagit fram 

en ny processbeskrivning som tillämpas från och med 2014.  

Bild- och formkonst 
Kulturrådets arbete inom bild- och formkonstområdet bidrar till ett brett utbud av sam-

tida bild- och formkonst av hög kvalitet i hela landet samt stärker den konstnärliga 

utvecklingen inom området. Bidrag har under 2013 även lämnats som verksamhetsstöd 

till konsthantverkskooperativ, främjandeorganisationer, utställningsarrangörer och som 

utrustningsbidrag till kollektivverkstäder. Inte minst det senare stödet är viktigt för att 

förbättra villkoren för den nyskapande kulturen. Bidrag har också getts som projekt-

bidrag för internationella samarbeten. Bild- och formkonstnärernas ekonomiska förut-

sättningar har kunnat stärkas bland annat genom Kulturrådets medel för utställnings-

ersättning.  

 

Bild- och formkonstområdet är i stark utveckling och karakteriseras av hög kvalitet, 

också när det gäller helt nya aktörer. Många nya initiativ tas utanför storstadsregionerna 

och nya arrangörer har beviljats verksamhetsbidrag de senaste åren. Frågor som fokus-

erar på yttrandefrihet och konstens frihet är fortsatt aktuella inom området. Bidragen 



Kulturrådets årsredovisning för 2013 

62(116)   
 

medverkar till att arrangörer kan ha en löpande och utåtriktad verksamhet med utställ-

ningar och programverksamhet. Konsthantverkskooperativen fyller en viktig funktion 

som arenor där allmänheten kan ta del av tendenser och utbud inom nyskapande samtida 

konsthantverk och design.  

 

Tabell 28. Beviljade bidrag inom bild- och formkonstområdet 2010 – 2013 (tkr) 

Bidragsändamål 2013 2012 2011 2010 

Verksamhetsstöd till utställningsarrangörer/arrangerande 

konstföreningar 

 

9 250 

 

9 050 7 845 8 675 

Organisationer inom bild- och formområdet 13 530 13 230 13 420 13 716 

Konsthantverkskooperativ/kollektivverkstäder 3 180 3 215 3 150 3 260 

SUMMA 25 960 25 495 24 415 25 651 

  

Utöver den reguljära bidragsgivningen inom området har bidrag beviljats i syfte att stär-

ka den regionala infrastrukturen för bild- och formkonsten inom ramen för kultursam-

verkansmodellen. 

 

Kulturrådet har i bidragsbesluten sedan 2012 förtydligat att andelen av antalet utställda 

konstnärer som är kvinnor respektive män följs upp vid ansökning och redovisning av 

bidrag.  

 

Könsfördelningen bland de utställningsarrangörer och konsthantverkskooperativ som 

2013 beviljades stöd var 57 procent kvinnor och 43 procent män vilket är inom målsätt-

ningen 40/60.  

 

Figur 14. Andel av bidrag till barn och unga vid stöd till utställningsarrangörer 

 

30 utställningsarrangörer beviljades bidrag. I 

samband med bidragsbeslutet bedömdes att 

cirka 19 procent av bidraget avsåg verksamhet 

riktad till barn och unga. 2012 beräknades den 

till 36 procent. Vad förändringen beror på 

kommer att analyseras. 

 

 

 

Internationalisering 

Antalet ansökningar för internationellt kulturutbyte inom bild- och formkonstområdet 

har ökat de senaste åren. Under 2013 beviljades 21 ansökningar inom bild- och form-

konstområdet om internationellt utbyte till en summa om totalt 1 806 tkr. Bidrag har 

beviljats för bland annat samarbeten i projekt och utställningar om nyskapande och 

konceptuellt konsthantverk och design med aktörer i Sydafrika, Mali, Japan, Ryssland 

och ett antal europeiska länder. 

 

Kulturrådet har beviljat sammanlagt 180 tkr i bidrag till organisationer inom formkonst-

området för att synliggöra svensk arkitektur och konsthantverk internationellt genom 

kulturutbyte och mäss- och biennaldeltagande utomlands. 
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Medverkans- samt utställningsersättning 
Den 1 januari 2009 började ett nytt statligt avtal för medverkans- och utställningsersätt-

ning (MU-avtalet) till konstnärer att gälla. Avtalet träffades mellan Konstnärernas 

Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, 

Föreningen Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund och staten. MU-avtalet 

reglerar ersättningen till konstnärer vid visning av verk som är i konstnärens ägo under 

en utställning. MU-avtalet fastställer också att ett enskilt avtal ska upprättas mellan 

konstnären och arrangören av konstutställningen. Där ska bland annat medverkans-

ersättningen regleras. Avtalet är bindande för statliga institutioner. Kulturrådet ska göra 

MU-avtalet allmänt känt samt följa upp tillämpningen och tolkningen av avtalet. För det 

har Kulturrådet stöd av en referensgrupp i vilken avtalets parter ingår.  

 

Kulturrådet har under 2013 i samråd med referensgruppen för MU-avtalet gjort en över-

syn av avtalets tillämpning och funktion. Med stöd av en enkätundersökning gjordes en 

analys av tillämpningen av avtalet och slutsatsen drogs att det finns områden i MU-av-

talet som bör revideras. En rapport har publicerats för att sprida resultaten av undersök-

ningen. Rapporten resulterade i att Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att omför-

handla avtalet med berörda konstnärsorganisationer. Förslag på omförhandlat avtalet 

inlämnades till Kulturdepartementet i december 2013. Kulturrådet deltog också vid en 

seminariepunkt i Almedalen om MU-avtalet. Avtalet har diskuterats i dialogen med 

regionerna inom kultursamverkansmodellen.  

Museer 
Kulturrådets bidragsgivning genom kultursamverkansmodellen har skapat förutsättning 

för att ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas. Museiområdet är starkt 

företrätt vad gäller ansökningar och beviljade bidrag inom de regionala utvecklings-

bidragen. Flera av projekten är samarbeten mellan flera museer, arkiv och bibliotek och 

syftar till att främja kvalitetsutveckling inom sektorn. Bland de projekt som beviljats 

utvecklingsbidrag finns flera som syftar till att ifrågasätta eller förändra normer inom 

kulturarvssektorn. 

 

Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum beviljades under 2013 totalt 

5 148 tkr i verksamhetsbidrag direkt från Kulturrådet. Under 2013 vidareförmedlade de 

20 regionerna i kultursamverkansmodellen cirka 15 procent av det samlade statliga 

kultursamverkansbidraget till museisektorn. Dessa medel redovisas under avsnittet 

Kultursamverkansmedlen. De regionala museerna har en omfattande barn- och ung-

domsverksamhet. Museerna erbjuder både skolverksamhet och särskilda pedagogiska 

program till barn och unga på deras fritid. För de regionala museerna i Stockholm 

bedöms 2013 cirka 29 procent av Kulturrådets bidrag vara riktade till verksamhet för 

barn och unga.  

 

Museerna genomför arbete i syfte att uppnå ökad tillgänglighet, bland annat genom 

insatser som ökar den fysiska tillgängligheten och insatser som bidrar till ökad digital 

tillgänglighet.  

Stöd till forskning och utveckling vid centrala museer   
De senaste årens forskningsmedel till centrala museer har uppgått till cirka 3,5 mkr. 

Dessa medel kan sökas av 14 museer för att stärka kunskapsuppbyggnaden inom musei-
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Redovisningen ska omfatta följande: 

 vilka strategiska prioriteringar som legat till 
grund vid användningen eller  
fördelningen av medel, 

 vilka insatser som finansierats eller 
delfinansierats av anslaget under året, 

 på vilket sätt insatserna förväntas bidra till 
kulturområdets utveckling, samt 

 en resultatbedömning av genomförda insatser 

(Ur Kulturrådets regleringsbrev för 2013) 

sektorn. Under 2013 inkom totalt 11 ansökningar från 9 olika institutioner. Det ansökta 

beloppet uppgick till 5,4 mkr. 

 

Kulturrådet har angivit att ansökningar i första hand ska gälla forskningsprojekt, men 

bidrag kan även ges till arrangemang och konferenser eller seminarier, sammanställning 

av forskningsöversikter med mera. Ett krav har varit att forskningsinsatserna i projekten 

ska utföras eller ledas av disputerade forskare.  

 

 

Grundkriterierna för Kulturrådets 

bedömning av forskningsansökningar 

har varit kvalitet, kulturpolitisk rele-

vans, genomförbarhet, deltagarnas kom-

petens och planeringen för spridningen 

av resultaten. Under 2013 har följande 

prioritering gällt: 

 att projektet har inriktning mot internationellt och interkulturellt relaterade 

frågor, till exempel genom internationellt jämförande perspektiv, eller där 

museernas samlingar undersöks med interkulturellt grundade problemfor-

muleringar 

 att projektet görs i samverkan med regionala/lokala museer och/eller universitet/ 

högskola, till exempel genom utbyten av personal mellan de olika medverkande 

institutionerna 

 att projektet har inriktning mot barn och unga, till exempel genom att undersöka 

hur barns och ungas villkor i olika tider och omständigheter kommer till uttryck 

i samlingar och i utställningar, eller som undersöker barns och ungas möten med 

museerna, särskilt genom museipedagogiska insatser.  

 

Därutöver har utgångspunkter för bidrag varit att projektet har ett allmänt värde och kan 

utgöra utgångspunkt för andra museers arbete och även bidra till att besökare/publik kan 

få ökad kunskap/insikter. Fleråriga projekt som varit påbörjade har getts högre prioritet 

än helt nya projekt. Av de nio projekt som beviljades bidrag under 2013 utgjorde sam-

lingarna, samlandet och användningen av samlingarna ett centralt tema i sex fall.  Kun-

skapen om under vilka förutsättningar som museernas samlingar kommit till är av 

avgörande betydelse för att kunna göra tolkningar och presentationer. Samlingarna blir 

inte enbart en bild av en kulturell företeelse utan speglar också sin samtid och dess vär-

deringar. Ett exempel på ett sådant projekt är Armémuseums stora projekt om minnen 

från lumpen en epok som präglat delar av samhället under 1900-talet.   

 

Det interkulturella perspektivet och hur museerna arbetat med att utveckla en interkul-

turell dialog är nödvändig kunskap för museerna i ett samhälle som i allt högre utsträck-

ning präglas av mångfald. Historiska museets forskningsdel i projektet ”Bortom Homo-

geniteten” är en väsentlig del i det omfattande arbete som drivits främst från Örebro 

länsmuseum och som vill ge en nyanserad bild av det mångkulturella Sverige och hur 

kulturarvsinstitutionerna kan vidga perspektiven och nyansera bilden av Sverige och 

svenskhet. 
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Museernas samarbeten som finns i flera projekt har bedömts kunna vidga perspektiven 

och stärka institutionernas samlade kunskap. Kulturrådet kommer under 2014 att utöka 

sin information till alla berörda museer om forskningsstödet och förbättra spridningen 

av resultaten. För att ännu bättre än tidigare kunna kvalitetssäkra sin bedömning av 

forskningsansökningarna kommer Kulturrådet också att engagera externa, oberoende 

och disputerade forskare som sakkunniga för att kunna inhämta utlåtanden före beslut. 

Kvalitetsäkringsåtgärder 
Till sin hjälp inom området har Kulturrådets styrelse inrättat en rådgivande referens-

grupp som med stöd av Kulturrådets handläggare bedömer bidragsansökningar från 

utställningsarrangörer på bild- och formkonstområdet samt lämnar förslag till GD för 

beslut. Gruppen består av sakkunniga inom olika ämnesområden. Därutöver bedöms 

bidragen till konsthantverkskooperativ med hjälp av sakkunniga. 

 

Arbetsprocessen kring statliga utställningsgarantier har under 2013 setts över. Det löp-

ande samarbetet med Kammarkollegiet om säkerhetskrav och säkerhetsbedömningar i 

varje ärende säkerställer välgrundade beslut.  

 

Kvalitetssäkringen av besluten om forskningsstöd till centrala museer kommer att för-

stärkas under 2014, dels genom förbättrad kommunikation med berörda museer, dels 

genom att forskningsansökningarna bedöms av sakkunniga. 

Bedömning  
Kulturrådet har genomfört en översyn av hanteringen av utställningsgarantier. Den har 

resulterat i förbättrade rutiner som kommer att börja tillämpas 2014. Det är angeläget att 

de två garantiärenden som Kulturrådet överlämnade till regeringen 2010 och 2011 

bereds så att riksdagen kan ta ställning till dem.  

 

Kulturrådet bedömer att en ökad tillämpning av MU-avtalet är nödvändig för en hållbar 

återväxt inom konstnärsyrket och därmed fortsatt kvalitativ utveckling av bild- och 

formkonsten i hela landet. Därför är det angeläget att Kulturrådet fortsätter att följa 

tillämpningen av MU-avtalet och även informerar om avtalets innebörd för tillämpning. 

För att uppnå att fria aktörer tillämpar avtalet i högre grad behövs ökad finansiering.  

 

Kulturrådet har utvecklat samverkan med övriga statliga myndigheter inom bild- och 

formområdet genom ett nätverk med regelbundna träffar. Såväl omvärldsbevakningen 

inom området som informationsinsatser om bidragsgivningen och MU-avtalet har för-

stärkts. Detta bedömer Kulturrådet har förbättrat kvaliteten i myndighetens arbete inom 

området. 

 

Kulturrådet avser att fortsatt verka för att den framtida bidragsgivningen inom bild- och 

formkonstområdet görs mer flexibel för att bättre kunna följa områdets utveckling. Det 

är viktigt att kunna synliggöra hela konstområdet i bidragsgivningen. Kulturrådet föror-

dar därför att nuvarande förordningar inom området samlas i en gemensam förordning 

som bättre kan svara mot kulturpolitikens inriktning och områdets behov. 
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Konstområdesövergripande 
 

Vissa bidrag som Kulturrådet fördelar är konstområdesövergripande och riktar sig till 

verksamheter som till exempel främjar nationella minoriteters kultur och kulturarv, eget 

skapande, skapar förbättrade arbetsvillkor för kulturskapare och bidrar till internationa-

lisering. Merparten av de konstområdesövergripande bidragen utgörs av medel till 

Skapande skola. För 2012–2013 finns särskilda medel som regeringen avsatt för kultur-

huvudstadsåret Umeå 2014. För 2011–2013 finns det mesta av de tillfälliga medlen till 

satsningar på Kultur för äldre. En del av dessa medel är specifikt inriktade på annat 

konstområde och ingår i de redovisade summorna under dessa områden. De ingående 

delprojekten listas för att hela satsningen ska synas. Motsvarande gäller även för cen-

trumbildningar och skådebaneverksamhet.  

 

Fristadsarbete, arbetet med kulturella och kreativa näringar samt regional tillväxt redo-

visas i avsnittet. De flesta främjande åtgärder är dock väl integrerade i bidragsgivningen 

och tas därför upp där det är relevant under respektive konstområde men sammanfattas 

också här för att ge överblick. Det gäller kommunikations-, internationaliserings- och 

jämställdhetsarbete, åtgärder för att främja barns och ungas tillgång till kultur samt sam-

verkan med andra aktörer.  

 

Tabell 29. Volymuppgifter 2010-2013 Konstområdesövergripande bidrag 
  2013 2012 2011 2010 

Beslutade bidragsansökningar, antal 593 599 649 538 

Beviljade bidrag, antal 456 495 482 443 

Beviljat, tkr 255 097 186 206 200 911 132 778 

 

 

Figur 15. Fördelning 2013 av de konstområdesövergripande bidragen   

 
 

I och med att bidragen till Skapande skola nästan alltid avser blandad verksamhet 

redovisas de i sin helhet som bidrag till konstområdesövergripande verksamhet. Det 

ligger bakom den kraftiga ökningen från 2010 till 2013 av beloppen i tabellen eftersom 

regeringen successivt har byggt ut stödet till Skapande skola. Under 2013 utgjorde 

bidragen till Skapande skola cirka 69 procent (2012: 84 procent, 2011: 75 procent) av 

de beviljade medlen inom området. Under 2013 har regeringen tillfört nya engångs-
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medel för bidrag till kultur för äldre och särskilda medel för Kulturhuvudstadsåret 

Umeå 2014. 

Skapande skola   
Bidraget till Skapande skola-verksamhet har funnits sedan 2008 och successivt byggts 

ut så att det 2013 omfattade hela grundskolan samt förskoleklass. 

 

  

Tabell 30. Ansökningar och beviljade bidrag till Skapande skola  

 2013 2012 2011 2010 2009 

Ansökningar (antal) 391 428 380 397 286 

Sökande kommuner (antal) 259  262 250 245 188 

Sökande kommundelar/stadsdelar 19 21 20 27 22 

Sökande fristående skolor/statliga skolor 113/0 144/2 110/2 122/2 74/2 

Ansökt belopp (tkr) 250 644  237 918  270 000 226 993 97 786 

Beviljat belopp (tkr) 175 260 156 265 150 438 108 902 59 186 

Elever som planeras ta del av aktiviteterna  724 000 622 580 605 172 400 000 200 225 

Genomsnittligt bidrag per elev (kr) 235 251 250 270 290 

 

 

Kulturrådet fördelade 2013 drygt 175 miljoner kronor till 259 kommuner och 126 fristå-

ende skolor för kulturell verksamhet i skolan. Under året sökte inga statliga skolor 

bidrag från Skapande skola. De planerade insatserna beräknas omfatta drygt 724 000 

elever i grundskolan, förskoleklass, särskolan och förberedelseklasser.2013 kunde skol-

huvudmännen för första gången även söka medel för förskoleklassen, 332 skolhuvud-

män har utnyttjat den möjligheten. Insatserna genomförs under läsåret 2013/2014. Den 

geografiska spridningen omfattar samtliga 21 län. Antalet ansökningar minskade i år 

med åtta procent. En anledning till minskningen kan vara det förändringsarbete som  

pågår i skolan. Den tydligaste minskningen står de fristående skolorna för. 2012 var 

antalet ansökningar från de fristående skolorna rekordhögt men är nu tillbaka på samma 

nivå som 2011.  

 

Vissa återbetalningar av medel har de senaste åren skett sent på hösten vilket gjort att 

anslaget inte kunnat nyttjas fullt ut. Inför 2013 års beslut beräknade därför Kulturrådet 

vilket utrymme bland annat förväntade återbetalningar samt anslagskrediten gav och 

fördelade medel efter det. Anledningen till återbetalningarna från skolhuvudmännen 

uppges vara att insatser uteblivit på grund av tidsbrist med nationella prov, sjukdom och 

omorganisationer. 

 

Insatser görs inom samtliga konst- och kulturformer, med sedan 2012 en ökning inom 

ämnen som rör litteratur/berättande/skrivande. I 2013 års ansökningar kan skönjas en 

oro för att barns och ungas läs- och skrivförmåga blir allt sämre. I övrigt är det liksom 

tidigare konst/bild, teater/drama och dans som är mest populärt. Elevernas eget skapan-

de är fortfarande den vanligaste aktiviteten. 
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Myndigheten för kulturananalys har i sin rapport Skapande skola En första utvärdering 

(Rapport 2013:4) lämnat ett antal rekommendationer med intentionen att åstadkomma 

goda förutsättningar för utvecklingsarbete. Bland annat menar de att bidraget bör bli 

mer långsiktigt så att kommuner och skolorna år bättre framförhållning. Kulturrådet för 

med anledning av allt detta en dialog med Kulturdepartementet om utveckling av 

bidraget. 

 

Kulturrådets hantering av bidraget, från utlysning till uppföljning och återkoppling, har 

betydelse för hur bidraget uppfattas och används av de olikskolhuvudmännen. Goda 

exempel sprids på flera sätt, bland annat via Kulturrådets webbplats och Bolla. Under 

2013 informerade Kulturrådet om ansökningar och beslut till regionerna och deras kul-

turkonsulenter för att öka kunskapen om bidragets användande i respektive region. 2013 

kunde beslut kommuniceras till skolhuvudmännen betydligt tidigare än föregående år 

vilket har uppskattats av både skolhuvudmän och kulturaktörer. Kulturrådet har medver-

kat vid flera konferenser och möten under året för att informera om Skapande skola. 

Erfarenhetsutbyte om samverkan mellan skola och kulturliv pågår även på nordisk och 

europeisk nivå.  

 

Skolverket har under året haft i uppdrag av regeringen att sammanställa goda exempel 

på hur skolor har arbetat framgångsrikt med Skapande skola som en del av undervisnin-

gen. Uppdraget har bidragit till ökad dialog mellan Kulturrådet och Skolverket. Enligt 

rapporten från Myndigheten för kulturanalys har 55 procent av alla elever i landet nåtts 

av insatser inom ramen för Skapande skola vilket Kulturrådet för närvarande bedömer 

vara ett gott resultat. 

Barn- och ungdomskultur 
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i den nationella kulturpolitiken. För att 

stärka barns kulturella rättigheter krävs samverkan på nationell, regional och lokal nivå, 

både inom kulturpolitiken och inom andra politikområden som hälsa, utbildning och 

socialpolitik. Kulturrådet arbetar därför för att utveckla dialog och samverkan på olika 

nivåer, samtidigt som ett internt utvecklingsarbete pågår avseende bidragsgivning och 

uppföljning inom barn- och ungdomskulturområdet. 

 

Enligt Kulturrådets strategi för barn- och ungdomskultur ska minst 30 procent av myn-

dighetens beviljade bidragsmedel gå till verksamhet och projekt som direkt kommer 

barn och unga till del. Som barn och unga räknas åldersspannet 0–18 år. Barnperspek-

tivet ska integreras i all relevant verksamhet. Under 2013 bedömdes att cirka 37 procent 

(2012: 39 procent, 2011: 33 procent) av Kulturrådets direkta bidrag (det vill säga exklu-

sive stöd inom kultursamverkansmodellen) gick till verksamheter som rör barn och 

unga. Procentandelen varierar kraftigt mellan de olika konstområdena på summerad 

nivå, beroende på vilka former av stöd som ingår i dessa. 
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Tabell 31. Andel av totalt beviljade bidrag inom respektive konstområden  

som bedömts gå till verksamhet inriktad mot barn och unga 
 

 

Område 

Andel (%) för barn och unga av 

områdets totala bidragsbeslut 

2013 2012 2011 

Scenkonst och musik  20 % 27 % 15 % 

Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter  38 % 34 % 37 % 

Bild- och formkonst, museer och utställningar  12 % 17 % 14 % 

Konstområdesövergripande 70 % 86 % 76 % 

 

 

 

Figur 16. Kulturrådets bidrag till 

verksamhet som rör barn och unga 

 

Observera att beräkningarna är 

exklusive de statliga medel som 

fördelats till landstingen inom kul-

tursamverkansmodellen. Eftersom 

information om barn och unga inte 

finns redovisad i kulturplanerna  

kan andelen medel till barn och unga 

inte redovisas här. I uppföljningen av 

regionernas verksamhet tas åldersför-

delad statistik in men det går inte att 

följa upp hur stor del av de statliga medlen som är inriktade mot barn och unga. 

 

Kulturrådets strategi för barn- och ungdomskultur betonar behovet av samverkan både 

för att utveckla myndighetens egen kunskap på området och för att sprida kunskap om 

metoder och arbetssätt som stärker barns och ungas rätt till kultur. En del av denna sam-

verkan sker genom nätverk och samarbetsgrupper på nationell, nordisk och europeisk 

nivå.  

 

Kulturrådet har enligt regleringsbrev i uppdrag att genomföra en årlig konferens om 

barnkultur till och med 2014. Planeringen av 2014 års konferens började hösten 2013 i 

samarbete med organisationen Barnkulturcentra i Sverige. Konferensen ska äga rum i 

Umeå i april och lyfta frågor som: vilken barnkultur serveras och till vem? Hur ser stra-

tegiskt arbete med barnkultur ut och hur ser barns och ungas eget skapande och subkul-

turer ut? Konferensen ska också uppmärksamma att FN:s barnkonvention fyller 25 år 

under 2014. 

 

Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor 

Kulturrådet ingår tillsammans med ett tjugotal andra myndigheter i Myndighetsnät-

verket för barn- och ungdomsfrågor. I nätverkets samordningsforum samlas berörda 

myndighetschefer eller ställföreträdande myndighetschefer i en gång per halvår. 

 

Fem ämnesgrupper är knutna till myndighetsnätverket och Kulturrådet är sammankall-

ande i gruppen för barns rätt till kultur. Under 2013 genomfördes tre möten där tyngd-

punkten låg på erfarenhetsutbyte Gruppen har bland annat diskuterat Myndigheten för 

kulturanalys arbete med att ta fram kulturvaneundersökningar för barn och unga, samt 
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bidragit med programinnehåll till Kulturrådets nationella konferens om barn- och 

ungdomskultur 2014. I gruppen ingår Svenska filminstitutet, Riksantikvarieämbetet, 

Riksutställningar, Riksteatern, Skolverket, Allmänna arvsfonden Nämnden för hem-

slöjdsfrågor och Myndigheten för kulturanalys. Under året har Statens medieråd anslutit 

sig.  

 

Kulturrådet har under året medverkat med information som föreläsare och i paneldebat-

ter vid många möten och konferenser under året. 2013 arrangerade Sveriges Musik- och 

Kulturskoleråd fem konferenser som ett led i utvecklingsprojektet Kulturskolan 2030. 

Kulturrådet medverkade på två konferenser, bland annat i samtal om kulturskolans sam-

verkan med det professionella kulturlivet.  

 

Under Almedalsveckan och på Bokmässan i Göteborg medverkade Kulturrådet med en 

rad programpunkter som på olika sätt tog upp barns och ungas rätt till kultur.  

 

Nordisk nivå 

På nordisk nivå finns sedan 2007 ett nordiskt nätverk för konst och kultur i skolan. Kär-

nan i nätverket är representanter från utbildnings- och kulturdepartementen, samt mot-

svarande myndigheter i de nordiska länderna. Från de självstyrande områdena deltar 

representanter från de nordiska husen och instituten. I samband med den nordiska kon-

ferensen om det nyligen avslutade forskningsprojektet Kulturelle skolesekken i Norge, 

bjöd det norska kulturrådet in det nordiska nätverket Samtliga länder och självstyrande 

områden var representerade, utom Grönland. Nätverket tog 2012 initiativ till en nordisk 

kartläggning av forskning om konst och kultur i skolan, som blev klar 2013. Kulturrådet 

bidrog till rapporten med ett underlag om svensk forskning och andra studier om barns 

möten med konst/konstnärer i skolans regi. Kulturrådet arrangerade tillsammans med 

Kulturdepartementet ett möte för nätverket i oktober, i samband med konferensen Unga 

läsare i Norden. 

 

2013 var Sverige ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Kulturrådet valde därför att 

arrangera en nordisk barn- och ungdomskulturkonferens med tema litteratur- och läs-

främjande. Konferensen Unga läsare i Norden genomfördes i oktober, med stöd från 

Nordiska ministerrådet. I programmet ingick föreläsare och paneldeltagare från Norge, 

Finland, Danmark och Island.  

 

Det nordiska samarbetet har under året gett flera konkreta resultat. Till exempel har 

Kulturrådet bidragit med en artikel om svensk barnkulturpolitik i en publikation på den 

nationella danska barnkulturwebben boernogkultur.dk. Kontakterna med de nordiska 

grannländerna ger också värdefulla bidrag till Kulturrådets arbete inom läsfrämjande. 

Kulturrådet har bjudit in den norska föreningen !Les till ett möte om det norska sam-

arbetet mellan idrottsföreningar och bibliotek. Kontakter har tagits med forskare i 

Danmark angående den danska nationella läsfrämjandesatsningen Bogstart.  

 

Europeisk nivå 

Även på europeisk nivå pågår kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom barn- och ung-

domskulturområdet. I maj deltog Kulturrådet tillsammans med Kulturdepartementet på 

den internationella konferensen World Summit on Arts Education, i Wildbad Kreuth. 

120 forskare, pedagoger och statstjänstemän från ett 40-tal länder samlades för att dis-

kutera nuläge och framtid för konst- och kulturundervisning för barn och unga.  I sam-
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band med konferensen arrangerades ett möte för EU-nätverket ACE-net, där Kultur-

departementet, Utbildningsdepartementet, Skolverket och Kulturrådet nu är medlemmar 

från Sverige. ACEnet samlar tjänstemän på departements- och myndighetsnivå från ett 

stort antal EU-länder. Nätverket samordnas av en grupp tjänstemän på utbildningsdepar-

tementet i Belgien. Kulturrådets bedömning är att ACE-net är ett intressant forum för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Ytterligare ett möte i ACE-net arrangerades i Bryssel i 

oktober. Kulturrådet representerade Sverige på  

mötet.  

 

Kulturrådet har tillsammans med en rad europeiska organisationer gått in i ett EU-nät-

verk inom läsfrämjande som samordnas av universitetet i Köln (bland annat Federation 

of European Literacy Associations (FELA), EUread, Stiftung Lesen och det europeiska 

skolnätet). Bakgrunden är EU-kommissionens utlysning för att olika intressenter ska 

kunna ansöka om att samordna (och starta) ett europeiskt nätverk för läsfrämjande. 

Utlysningen grundar sig på en rapport från EU:s högnivågrupp om läskunnighet, och 

målet med nätverket är att ”öka människors medvetenhet, samla in och analysera infor-

mation om politik på området samt utbyta strategier, god praxis, lovande kampanjer och 

initiativ för att främja läs- och skrivkunnigheten.” I förlängningen är avsikten att minska 

andelen 15-åringar som är svaga läsare. 

Umeå 2014 
Kulturrådet har enligt regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att särskilt beakta Umeå 

Europas Kulturhuvudstad 2014 i sin bidragsgivning. Kulturrådet ska även samverka 

med myndigheter och institutioner som i sina regleringsbrev har uppdrag om Umeå 

Europas kulturhuvudstad 2014. Syftet är att främja statliga insatser för kulturhuvudstad-

såret. Uppdraget återrapporterades till regeringen den 30 oktober 2013. Kulturrådet har 

rapporterat genomförda insatser till kulturdepartementet samt planerade och genomför-

da insatser av övriga myndigheter som fått uppdrag att samverka med kulturhuvudstads-

året.  

 

Kulturrådets insatser  

Kulturrådet har vid två tillfällen, hösten 2012 och 2013, bjudit in de myndigheter som 

har särskilda uppdrag att samverka med Umeå Kulturhuvudstad 2014 till informations-

möten. Vid båda mötena lämnade representanter från Umeå 2014 en nulägesbeskrivning 

av arbetet. Respektive myndigeter har haft tillfälle att presentera och utbyta erfarenheter 

kring planerade och pågående samarbeten.  

 

Kulturrådet samarbetade med Umeå 2014 under Almedalsveckan och presenterade 

seminariet ”Umeå – kulturdriven stad”. Under Bok & Bibliotek 2013 fortsatte samar-

betet med monterseminariet ”Framtidens författare från Västerbotten”. 

 

Kulturrådet medverkade vid en nationell lärandedag på temat kulturella och kreativa 

näringar samt hållbar stadsutveckling som Umeå 2014 arrangerade i augusti. Represen-

tanter från myndigheter och departement inom åtta politikområden deltog. Frågorna 

handlade främst om hur de satsningar och verksamheter som utvecklas inför och under 

Umeå 2014 kan leva vidare efter kulturhuvudstadsåret. 
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Under året har Kulturrådet haft löpande kontakt med representanter för Umeå 2014. 

Flera möten har ägt rum med anledning av det bidrag om 37 miljoner kronor som myn-

digheten har beviljat till Umeå kulturhuvudstad.   

 

Kulturrådet har under året haft överläggningar med region Västerbotten vid två tillfäl-

len, bland annat för att diskutera utvecklingsarbeten där flera projekt är del av Umeå 

2014. Inför 2014 har kvaliteten på ansökningarna från de regionala institutionerna höjts 

vilket bland annat märks på utvidgade och bredare samarbeten. Projekten har också en 

bärighet som sträcker sig längre än 2014.  

 

Enligt uppdrag beaktas kulturhuvudstadsåret även inom övrig bidragsgivning. Myndig-

heten kan konstatera att det finns ett stort intresse från aktörer att ansöka om medel för 

projekt som relaterar till Umeå 2014. Beslutade medel till projekt med anknytning till 

kulturhuvudstadsåret uppgick 2013 till cirka 17 mkr utöver de 37 miljoner kronor som 

regeringen anslagit. Kulturrådet kan konstatera att bidrag för samverkansprojekt med 

Umeå 2014 återfinns inom bidragsgivningen, både till institutioner och till den fria sek-

torn inom flera konstområden. Kulturrådet bedömer att det även under 2014 kommer 

bidragsansökningar som anknyter till kulturhuvudstadsåret. 

Nationella minoriteter  
Kulturrådet fördelar särskilda medel för att främja det samiska folkets och övriga natio-

nella minoriteters kulturverksamhet. Ansökningar bedöms av en referensgrupp för 

nationella minoriteters kulturverksamhet, som också bedömer ansökningar om stöd till 

planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur. 

 

Merparten av bidragen fördelades som verksamhetsbidrag till fem verksamheter (Uusi 

Teatteri, Tornedalsteatern, Sverigefinska biblioteket i Stockholm, Judiska biblioteket 

och Romska Kulturcentret i Malmö). Övriga medel fördelades som projektbidrag. Barn- 

och ungdomsverksamhet och insatser som stärker de nationella minoriteternas egna 

kulturella strukturer prioriteras. 

 

Därutöver har verksamheter med bäring på nationella minoriteters kultur beviljats medel 

genom en rad andra bidragsformer. Bland annat genom produktionsstöd till kulturtid-

skrifter, som framgår av tabellen nedan. 

 

 

Figur 17. Andel av bidrag till barn och unga vid stöd 

till nationella minoriteters kulturverksamhet  
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Tabell 32. Beviljade bidrag till nationella minoriteter 2009 – 2013, tkr 

Siffrorna omfattar anslagsposten 1:2 ap.1, gällande projekt- och verksamhetsstöd till nationella 

minoriteters kulturverksamhet samt stöd till sverigefinsk amatörteater, och anslagsposten 3:1 ap.1, 

gällande stöd till planerad utgivning av litteratur och produktionsstöd till kulturtidskrifter. 

 

 

Under året har Kulturrådet genom enkäter följt upp effekterna av den konferens om 

romsk kultur som myndigheten genomförde 2012. Av enkätsvaren framgår att konferen-

sen både inspirerat till aktiviteter, bidragit till ökad kunskap i frågan och breddade nät-

verk. Vidare framgår att både kulturinstitutioner och kommuner/regioner samt romska 

kulturaktörer vill ha större kunskap om och kontakter med varandra. Av svaren framgår 

vatt verksamheterna är spridda runtom i landet och att ambitionen att synliggöra romsk 

kultur inte är begränsad till storstadsregionerna. Kulturrådets intryck är, efter upprepade 

kontakter med olika kulturaktörer under 2012 och 2013, att intresset för och ambitionen 

att främja romsk kultur idag är större bland kulturinstitutionerna. Samtidigt är det svårt 

att spekulera i vilka effekter konferensen haft och vilka andra skeenden som påverkat 

utvecklingen.   

  

Kulturrådet bevakar och stimulerar på eget initiativ regionernas arbete med att främja de 

nationella minoriteternas språk och kultur genom kultursamverkansmodellen. Frågan tas 

upp i den dialog Kulturrådet kontinuerligt för med länen. Vidare har Kulturrådet i mis-

sivet till besluten om stöd till regionerna genom kultursamverkansmodellen för 2013 

särskilt betonat betydelsen av en fortsatt utveckling. Det framgår även av besluten, ut-

över samma skrivning som för 2012 års beslut, att Kulturrådet avser följa hur landstin-

gen/regionerna utvecklar sitt arbete kring frågan om de nationella minoriteternas kultur. 

Kulturrådet kan konstatera att landstingen/regionerna kommit olika långt i sitt arbete för 

att främja de nationella minoriteternas språk och kultur. Samtidigt noteras att frågan 

lyfts i betydligt högre utsträckning idag än tidigare och att kompetensen på regional 

                                                 
4
 Tornedalsteatern beviljades redan i december 2013 verksamhetsstöd på 2,2 mkr för förberedelse för och 

genomförande av teaterns verksamhet även 2014. 

Ändamål Samer 

 

 

Romer 

 

 

Judar 

 

Tornedalingar 

 

Sverigefinnar 

 

Gemensamt 

 

 

Summa 

 

Kulturtidskrifter 225 250 200 125 250  1 050 

Litteratur 140 280 50 190 105   765 

Bibliotek   200  1 000  1 200 

Teater/dans    4 310
4
 2 760  7 070 

Musik 120 207 165  50  542 

Museiverksamhet 100  70    170 

Allm. kulturverk 135 800 120 120 230 85 1 490 

Summa 2013 720 1 537 805 4 745 4 395 85 12 287 

Summa 2012 375 1 650 750 2 395 4 200 135 9 505 

Summa 2011 650 1 805 663 2 215 4 040 0 9 373 

Summa 2010 137 1 345 871 2 360 4 053 400 9 165 

Summa 2009 209 1 519 720 2 486 4 023 155 9 122 
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nivå ökar. Därtill har frågan om främjandet av nationella minoriteters kultur inom 

modellen varit uppe i samråd med de nationella minoriteternas riksorganisationer eller 

motsvarande. 

 

I november 2013 lämnade Kulturrådet till länsstyrelsen i Stockholms län den årliga 

redogörelsen för hur Kulturrådet verkar för det samiska folkets och övriga nationella 

minoriteters kultur. Kulturrådet konstaterade bland annat att efterfrågan på medel är stor 

och varierad och ibland helt faller utanför Kulturrådets ansvarsområde, samt att många 

sökande har svårigheter att få lokal och regional medfinansiering till föreslagna projekt. 

Centrumbildningar 

Centrumbildningarna är intresse- och förmedlingsorganisationer för de fria professio-

nella utövarna inom respektive konstområde. Kulturrådet fördelar bidrag till organisa-

tionerna för att de ska kunna stärka sina respektive konstområden, förmedla uppdrag 

och bredda sina medlemmars arbetsmarknad. 

 

Kulturrådet fördelade under året bidrag till tretton centrumbildningar inom olika konst-

områden varav elva tidigare fått bidrag som centrumbildning.  

 

Tabell 33. Centrumbildningar med statligt stöd 2013 

 
Not. Antal medlemmar avspeglar inte fullt ut hur många personer som är anslutna eftersom både Teatercentrum och Danscentrum 

även har organisationer som medlemmar. 
 

Av centrumbildningarnas sökta verksamhetsbidrag 41,7 mkr beviljades 25,9 mkr. 

Under 2012 fördelades 25,6 mkr. 2011 förmedlades 35,2 mkr och inkluderade då, 

liksom 2010, extra medel om 10 mkr. 

 

Kulturrådet bedömer att centrumbildningarnas förmedlande verksamhet fortsätter att ge 

positiva effekter för medlemmarna, och att deras insatser inneburit att arbetsmarknaden 

för organisationernas medlemmar har kunnat breddas. Centrumbildningarna synliggör 

sina medlemmar genom arbetsförmedlande insatser regionalt, nationellt och internatio-

nellt. Här efterfrågar medlemmar i en del av organisationerna ett större internationellt 

deltagande. Centrumbildningarna påtalar att de har svårt att genomföra sin verksamhet 

eftersom stödet från Kulturrådet inte reviderats på många år. 

 

Finansiering (tkr)

Centrumbildning

Antal 

medlemmar

varav 

kvinnor män Stat Region Kommun

Statsbidrag 

kr/medlem

Manegen 60 35 25 200 50 50 3 333

Seriefrämjandet 105 24 81 300 210 310 2 857

Centrum för dramatik 236 126 110 750 0 0 3 178

Översättarcentrum 363 251 112 1 075 48 0 2 961

Centrum för fotografi 310 184 126 1 145 0 150 3 694

Illustratörcentrum 1 409 936 473 1 333 160 0 946

Konstnärscentrum 1 273 874 399 1 990 370 0 1 563

Konsthantverkscentrum 825 712 113 2 345 523 0 2 842

Teatercentrum 84 51 33 2 910 1 700 400 34 643

FilmCentrum 536 241 295 2 930 820 1 125 5 466

Musikcentrum Riks 1 302 438 864 3 275 550 0 2 515

Danscentrum 280 247 33 3 515 1 455 275 12 554

Författarcentrum Riks 1 577 842 735 4 120 950 1 307 2 613

Totalt 8 360 4 961 3 399 25 888 6 836 3 617 3 097
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Skådebaneverksamhet  
Under 2013 fördelades verksamhetsbidrag om totalt 2,5 miljoner kronor till åtta skådebanor 

Syftet med bidragen är att skådebanorna genom bred samverkan med ideella organisationer, 

fria grupper, institutioner och kommuner/landsting ska bedriva främjandeverksamhet på 

arbetsplatser samt projekt med inriktning på bland annat scenkonst, litteratur och bildkonst 

som också inkluderar barn och unga. Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom de 

flesta skådebaneverksamheter. Skapande verkstäder, teater i bostadsområden, musik-

projekt och ungdomens vårsalong är exempel på aktiviteter. 
 

Projektsamverkan för att nå de publikgrupper som annars inte kommer i kontakt med kultur 

har till exempel inneburit arbete med kultur och hälsa, kultur i kvarteret (för ökad gemen-

skap i mångkulturella bostadsområden) och att föra ut kultur till äldre och till personer med 

funktionsnedsättning. Verksamheten har också innefattat tre nationella forskningsprojekt i 

samarbete med högskola och universitet. 

Kultur och hälsa samt Kultur för äldre  
Kulturrådet har av regeringen fått i uppdrag att utveckla sin utåtriktade information om 

pågående arbeten inom området kultur och hälsa och har formulerat två övergripande 

mål för detta arbete: 

 – ett ökat/vidgat deltagande i kulturlivet  

 – en utvecklad utåtriktad information om kultur och hälsa.  

 

Det innebär bland annat att tillgängliggöra goda exempel och nya arbetsmetoder, i syn-

nerhet inom sjukvård och äldreomsorg, vilket framför allt görs på Kulturrådets webb-

plats.  

 

Till uppdraget hörde även att till regeringen slutredovisa en uppföljning och utvärdering 

av de bidrag för att främja kultur för äldre som Kulturrådet fördelade 2011-2012. För 

detta arbete anlitade Kulturrådet ett utomstående analysföretag, Oxford Research.  Slut-

rapporten innefattade en översyn, en redovisning av fördelade medel 2011 (28 mkr) och 

2012 (9,5 mkr), en utvärdering samt en rapport från ett expertmöte den 28 november. 

Rapporten lämnades till Socialdepartementet och Kulturdepartementet den 10 december 

2013 (Dnr KUR 2011/5018).  

 

Kulturrådet anordnade även ett nordiskt expertmöte inom ramen för det svenska ordför-

andeskapet i Nordiska ministerrådet. Där presenterades och diskuterades utvärderingen 

tillsammans med övriga sakkunniga, bland annat från Finland och Norge. Konferensen 

var mycket välbesökt och samlade cirka 200 deltagare. Syftet var att öka kunskapen och 

sprida erfarenheterna från arbetet med kultur för äldre i ett nordiskt sammanhang. 

 

Under 2013 deltog vidare Kulturrådet i flera möten för kunskapsinhämtning, omvärlds-

bevakning och nätverkande samt lämnade löpande information till Kulturdepartementet 

och Socialdepartementet om hur Kulturrådets arbete med dessa frågor fortskrider.  

 

Kulturrådet fördelade under hösten 2013 enligt Regeringsbeslut KU2013/1966/KO 

totalt 28,5 miljoner kronor till 24 bidragsmottagare.  
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Tabell 34. Kulturrådets beslut 2011–2013 om medel till kultur för äldre, tkr 

 
 

Av bidragsmottagarna var 18 inom landsting, regioner och kommuner i enlighet med 

den prioritering som fastslogs i regeringsbeslutet. Dessa bidragsmottagare, som erhöll 

91 procent av bidragsmedlen, bedöms ha en strategisk funktion där förankringen i vård, 

omsorg och det professionella kulturlivet antas få stor betydelse för långsiktigheten och 

spridningen av mångsidiga insatser. Kulturrådet har därför genom lokala och regionala 

mediers rapportering från bidragsfördelningen spridit goda exempel och belyst frågan 

om äldres möjligheter att ta del av kultur. Att det trots den korta ansökningstiden kom in 

177 ansökningar om totalt 168 miljoner kronor visar att intresset för frågorna är stort. 

Organisation Kommun (alt. län)

Beviljat 

belopp 

2013

Beviljat 

belopp 

2012

Beviljat 

belopp 

2011

FoU Seniorium Danderyd - - 2 000

Karlskrona Kommun Karlskrona - 600 1 200

Bjuvs kommun Bjuv - 500 700

Göteborgs Universitet Göteborg - 800 500

Landstinget Stockholm Stockholm - 435 1 800

Forshaga kommun Forshaga - 460 1 500

Göteborgs stad Göteborg 4 700 400 900

Vara kommun Vara - - 1 000

Åre kommun Åre - 429 800

Film i Dalarna Falun - - 800

Kultur & fritid / Kultur 365 Södertälje 2 300 - 1 600

Arvidsjaurs kommun Arvidsjaur - - 500

Region Halland Halmstad 4 300 1 000 2 000

Region Skåne Malmö - 1 000 3 100

Vallentuna Kommun Vallentuna - - 1 200

Regionförbundet Västerbottens län Umeå - 1 500 1 900

Vänersborgs kommun Vänersborg 480 570 900

Landstinget Västernorrland Härnösand - 250 400

Botkyrka Kommun Botkyrka - - 800

Hattstugan vård och utbildning AB Gotland - - 400

Landstinget Jönköpings län Jönköping - 1 000 1 000

Landstinget Jönköpings län Jönköping 1 300 250 1 200

Örebro Kommun Örebro - - 1 000

Attendo Sverige (AB) Danderyd - - 800

Landstinget Norrbotten Piteå 2 300 320 -

Hudiksvalls kommun Hudiksvall 1 700 - -

Kristianstads kommun Kristianstad 1 800 - -

Landstinget Uppsala Uppsala län 200 - -

Landstinget Västmanland Västmanlands län 1 460 - -

Linda Wardal Produktioner (dans) Västra Götalandsregionen 66 - -

Lycksele kommun Lycksele 400 - -

Musik i Syd Kronobergs län 463 - -

Narrativ etnografi Stockholms län 900 - -

Ongo Film Värmlands län 500 - -

Ragunda kommun Ragunda 400 - -

Region Värmland/Dans i Värmland Värmlands län 500 - -

Regionförbundet Kalmar län Kalmar län 1 500 - -

SIJO KB Östergötlands län 1 500 - -

Danskonsulentverksamheten Sthlm Stockholms län 340 - -

Silverhemmen Vård och Omsorg AB Stockholms län 200 - -

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen 500 - -

Örebro läns landsting Örebro län 500 - -

Östhammars kommun Östhamamr 200 - -

SUMMA 28 509 9 514 28 000
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Centrala amatörkulturorganisationer  
De centrala amatörkulturorganisationer som Kulturrådet beviljat får verksamhets- och 

projektbidrag spänner över flera konst- och kulturområden. Totalt beviljades 22 organi-

sationer 11,6 miljoner kronor. Bidraget har under den senaste treårsperioden uppgått till 

cirka 11,5–12 miljoner kronor per år, med mindre förändringar i antalet bidragsmottag-

are och bidragsbelopp. Bidraget till de amatörkulturella organisationerna avser utveck-

ling och förnyelse inom respektive konstområde. Bidraget syftar också till att göra verk-

samheten tillgänglig för så många som möjligt och därigenom bidra till att främja det 

egna skapandet. De beviljade medlen ingår i årsredovisningen i summorna under berör-

da kulturområden.  

Samverkan med andra myndigheter och aktörer  
I Kulturrådets instruktion finns krav på att myndigheten ska samverka med alla rele-

vanta aktörer och ”främja samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande mellan lokala, 

regionala, nationella och internationella aktörer som bedriver verksamhet av betydelse 

för kulturens utveckling.” Kulturrådet samverkar på olika sätt, med många andra myn-

digheter och ett stort antal andra aktörer, för att genomföra sitt uppdrag på ett för hel-

heten bra sätt. Det framgår också i avsnittet om kultursamverkansmodellen och i 

avsnitten med de olika kulturområdena. Samverkan sker även med myndigheter inom 

andra politikområden 

 

Systematisk samverkan sker med ett 40-tal andra statliga myndigheter inom olika 

politikområden, samtliga landsting på politisk och tjänstemannanivå, konstnärsorgani-

sationer, branschorganisationer och representanter för civilsamhället. I vissa fall sker 

denna samverkan med anledning av särskilda regeringsuppdrag, i andra fall för att 

Kulturrådet har identifierat aktörer som är viktiga för att kulturfrågorna ska kunna 

drivas på ett så bra sätt som möjligt. Kulturanalys, Konstnärsnämnden, Statens musik-

verk och i viss mån Svenska Institutet har delvis överlappande ansvarsområde och 

samverkan i olika frågor är därför nödvändig. Dessutom samverkar Kulturrådet kring 

olika administrativa frågor med i första hand Konstnärsnämnden, men även med 

Medierådet och Statens musikverk. Kulturrådet ingår sedan 2012 i Kungl. Bibliotekets 

nationella referensgrupp och från och med hösten 2013 i Myndigheten för tillgängliga 

mediers (MTM) råd. Därutöver köper Kulturrådet tjänster från Statens servicecenter och 

olika företag.  

 

Inrättandet av Statens musikverk har inte inneburit 

någon väsentlig skillnad för Kulturrådets verksamhet 

frånsett en mindre förstärkning av medlen till musik-

området och en ny part att samråda och samverka med. 

Viss tid har även ägnats åt att i olika sammanhang för-

tydliga de olika myndigheternas uppdrag och resurser. 

Eftersom bidragsgivning är en relativt ny uppgift för 

Statens musikverk har Kulturrådet hjälpt till i ett antal 

frågor, bland annat kring statlig bidragshantering och 

jäv. Statens musikverk har även köpt juristtjänster från Kulturrådet för att stärka sin 

kompetens. Under 2013 har myndigheterna samverkat kring såväl det jämställdhets-

uppdrag som Statens musikverk har, och uppdraget att göra en kartläggning av arran-

görer på musikområdet som Kulturrådet delat med Konstnärsnämnden.  

 

Kulturrådet ska ”redogöra för hur 
myndighetens verksamhet har 
påverkats och förändrats i och med 
att Statens musikverk och 
Myndigheten för kulturanalys är 
nya aktörer samt att 
kultursamverkansmodellen har 
införts.” 
 
(Ur regleringsbrev för 2013) 
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Däremot innebar inrättandet av Myndigheten för kulturanalys en reell förändring. 

Ansvaret för den officiella statistiken på kulturområdet, stöd till allmänna forsknings-

projekt och ansvar för övergripande analys av delar av kulturområdet flyttades från 

Kulturrådet. Samtidigt innebär Kulturrådets mångsidiga uppdrag att behovet av en bred 

överblick över vad som händer inom kulturområdet kvarstår. Kulturrådet måste ha 

nationell överblick när det gäller utvecklingen inom olika konstområden, den regionala 

utvecklingen i samband med kultursamverkansmodellen och uppdrag kring till exempel 

regional tillväxt och kulturella och kreativa näringar. Frågan om rätt bemanning och 

kompetens är därför ständigt närvarande i planeringen, budgeteringen, genomförandet 

och uppföljningen av verksamheten. Diskussioner pågår mellan myndigheterna om ett 

mer utvecklat samarbete, bland annat mot bakgrund av att båda myndigheterna i stor 

utsträckning behöver uppföljningsdata från samma kulturaktörer. 

 

Hur Kulturrådets verksamhet har påverkats och förändrats genom införandet av kultur-

samverkansmodellen framgår i avsnittet ”Kultursamverkansmodellen”. Där ges en sam-

lad bild av arbetet med modellen och medlen.  

Samverkan med och bidragsgivning till den civila sektorn 
Kulturrådet lämnar främst stöd till kulturverksamhet som bedrivs med professionella 

förtecken. Trots det har organisationslivet haft stor betydelse inom den nationella 

kulturpolitiken och är företrädd i Kulturrådets bidragsgivning. Det handlar till exempel 

om stöd till riksorganisationer av olika slag, centrala amatörkulturorganisationer och 

arrangörer inom scenkonst och musik. En stor del av de ideella arrangörerna på musik-

området är organiserade i nationella förbund. Sammanlagt omfattar dessa sex organisa-

tioner omkring 300 medlemsföreningar. Motsvarande stöd finns endast i mycket be-

gränsad omfattning inom andra konstformer. Många fria aktörer är också organiserade 

som ideella föreningar. 

 

Samspelet med den civila sektorn är viktigt för genomförandet av kultursamverkans-

modellen i de olika regionerna, och Kulturrådet följer hur denna samverkan utvecklas. I 

samband med bidragsfördelning för kultursamverkansmodellen förs dialog med Ideell 

kulturallians. 

 

Kulturrådet deltar i det myndighetsnätverk som Ungdomsstyrelsen samordnar kring 

frågor om det civila samhället.  

 

Kulturrådets bidragsgivning till den civila sektorn bedöms  ha omfattat totalt cirka 100 

miljoner kronor. Detta belopp baseras på en uppskattning av ändamålen med olika 

bidragsutbetalningar. En del av de bidragsmottagande organisationerna har självklart 

även många professionella kulturutövare bland sina medlemmar, till exempel de olika 

centrumbildningarna. Avgränsningen är därför inte helt oproblematisk. Stödet är i 

huvudsak – omkring 90 procent – i form av verksamhetsbidrag till olika organisationer.  

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete 
Bidragsgivning 

De betydande internationella inslagen inom det fria kulturlivet speglas i efterfrågan på 

de internationella medlen. Under 2011 inrättade Kulturrådet på prov en referensgrupp 

för bedömning av bidrag för internationellt kulturutbyte. Projektet föll väl ut och refe-

rensgruppen permanentades men Kulturrådet har trots det sett behov av ett fortsatt 
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utvecklingsarbete för att effektivisera hanteringen av ansökningar inom området. Detta 

mot bakgrund av att en stor andel av de fria aktörerna inom scenkonst-, musik-, och bild 

och formområdet bedriver en internationell verksamhet som en integrerad del av sin 

verksamhet. Det är därför inte fullt ändamålsenligt att arbeta med specifika stöd för 

internationella projekt. Kulturrådet har därför beslutat att utveckla den internationella 

bidragsgivningen så att den på sikt bättre integreras i övrig bidragsgivning till de olika 

konstområdena. 

 

Sedan 2011 har Kulturrådet också ansvarat för ett projekt kring aktörssamverkan inom 

kulturområdet, finansierat av SIDA. Inom ramen för programmet har 63 projekt 

beviljats medel i de sex länder som innefattas av stödet (Botswana, Indien, Indonesien, 

Kina, Namibia och Sydafrika). Under våren genomfördes den fjärde och sista ansök-

ningsomgången inom aktörssamverkansprojektet. Under året har uppföljning och 

redovisning löpande skett av genomförda aktörssamverkansprojekt och en delrapport 

har lämnats till SIDA.  

 
Tabell 35. Geografisk spridning av projekt

1 
som beviljats bidrag till 

 internationellt kulturutbyte och samarbete 

Världsdel Antal projekt 

2013 

Antal projekt 

2012 

Antal 

projekt 2011
 

Antal projekt 

2010 

Europa 96 89 76 109 

Nordamerika 12 16 21 16 

Syd- och Centralamerika 10 5 9 11 

Afrika 6 9 5 9 

Asien 12 15 12 18 

Australien 2 - 2 2 

Flera världsdelar 6 och 10 ospec. 10 och 21ospec. 18 Ingår ovan 

Totalt 154 165 143 165 

1 
Ett projekt kan innefatta flera länder. Litteraturprojekt och projekt inom aktörssamverkan (som 

finansierades av SIDA) ingår inte i sammanställningen. 

 

 

Internationellt och interkulturellt samarbete har under flera år varit ett prioriterat område 

för Kulturrådets utvecklingsbidrag till regionala institutioner. Kulturrådet har även be-

viljat medel till internationella turnéer, utställningar och gästspel inom Sverige och för 

exempelvis internationella samproduktioner och EU-projekt där framför allt det fria 

kulturlivets internationalisering har prioriterats. Kulturrådet har också varit delaktig i av 

Nordic Cool, en nordisk kulturfestival vid Kennedy center, där den svenska insatsen 

samordnades av svenska ambassaden i Washington. En rapport om de svenska insatser-

na vid festivalen lämnades till regeringskansliet i september. 

 

Kulturrådet för statistik över andelen kvinnor och inom de båda bidragen inom interna-

tionellt kulturutbyte. Totalt sett bedömdes det vara 47 procent kvinnor i dessa. Ansök-

ningar om internationellt och interkulturellt kulturutbyte har under flera år prioriterats 

också inom Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag.  
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Tabell 36. Beviljade bidrag från stödformen internationellt kulturutbyte och samarbete,  

fördelade per konstområde, tkr   

Konstområde 2013 2012 2011 2010 

Teater, dans och musik 9 418 7 718 5967 12 736 

KMU/Bild och form 1 808 1 914 1884 2 041 

Konstområdesövergripande 465 1 164 2874 2 276 

Summa 11 691 10 766 10 725 17 053 

 

Inom de konstområdesspecifika stöden har Kulturrådet valt att prioritera verksamheter 

som ligger i framkant när det gäller internationell och interkulturell verksamhet, till 

exempel musik- och dansarrangörer. Kulturrådet verkar även för att stärka den svenska 

kvalitetslitteraturens närvaro i utlandet genom projekt- och översättningsstöd. Detta 

ingår inte i tabellen ovan men beskrivs i avsnittet ”Svensk litteratur i utlandet” under 

”Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter". 

 

Deltagande i olika internationella organisationer 

Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för Unescos mångfaldskonvention och represen-

terar Sverige i Regeringskommittén för konventionen 2011–2014. Vidare är myndig-

hetens generaldirektör ledamot i Svenska Unescorådet. Kulturrådet är även svensk 

representant i Management Committee för EU:s Kulturprogram 2007-2013 och i 

International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies (IFACCA).  

 

Kontaktpunkt EU 

Kulturrådet har som nationell kontaktpunkt för EU:s tidigare Kulturprogram (2007–

2013) och det nya programmet för de kulturella och kreativa sektorerna Kreativa Europa 

(2014–2020) informerat om de båda programmen. Arbetet har innefattat rådgivning och 

information om de sista utlysningarna inom Kulturprogrammet och om det nya pro-

grammet Kreativa Europa. Syftet med arbetet har varit att skapa ökad kunskap om de 

möjligheter som finns för svenska aktörer att söka stöd från EU:s ramprogram inom 

kulturområdet och på så sätt öka det svenska deltagandet. Informationsarbetet har under 

året innefattat i möten, deltagande vid seminarier och individuell rådgivning per e-post, 

telefon och. Kulturrådet/Kulturkontakt Sverige har även informerat om Kreativa Europa 

vid informationsdagar arrangerade av exempelvis Kulturbryggan, Kulturkraft Sverige 

och av regioner.  

 

Eftersom endast en utlysning (om stöd till samarbetsprojekt med tredje land) ägde rum 

under året och det nya programmet Kreativa Europa inte beslutades förrän i december, 

har 2013 varit något av ett mellanår där arbetet även rymt förberedelser inför den nya 

programperioden. I samband med att programmet beslutades arrangerade Kulturrådet/ 

Kulturkontakt Sverige tillsammans med Svenska Filminstitutet/MEDIA Desk Sverige 

den 16 december ett lanseringsseminarium om Kreativa Europa. Barbara Gessler från 

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) var huvudtalare. 

Seminariet var fullsatt med cirka 400 deltagare. 

 

Kulturrådet har under året samverkat med Riksantikvarieämbetet och Svenska 

Filminstitutet kring hur det fortsatta arbetet med Kreativa Europa bör organiseras under 

programperioden 2014–2020. Uppdraget redovisades till Kulturdepartetmentet i maj  
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Det gemensamma förslaget var i korthet att Kulturrådet och Filminstitutet bör dela på 

uppdraget som nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa i Sverige (Kreativa Europa 

Desk Sverige). Kulturrådet/Kulturkontakt Sverige har sedan under året inlett ett samar-

bete med MEDIA Desk Sverige/Filminstitutet för att formellt från 2014 tillsammans 

dela uppdraget som Kreativa Europa Desk Sverige. Samarbetet har skapat förutsätt-

ningar för ett kvalificerat arbete med det nya programmet. Under hösten har dialog förts 

mellan Kulturrådet, Svenska Filminstitutet och Kulturdepartementet kring det formella 

ansvaret för Kreativa Europa, och regeringen har utsett Kulturrådet till formell kon-

traktspartner gentemot EU. Därefter vidtog ett arbete med att formulera ett avtal mellan 

de svenska parterna, Kulturrådet och Filminstitutet. Avtal mellan parterna slöts i decem-

ber 2013.  

 

 

Tabell 37. Antal svenska organisationer som medverkat i projekt finansierade genom 

EU:s Kulturprogram under åren 2007-2013  

Svenska projektmedverkandes 

roller i EU-projekten 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

 

2010 

 

2009 

 

2008 

 

2007 

Koordinator/huvudsökande 6 7 8 4 6 3 1 

Medarrangör 18 22 14 16 0 12 13 

Summa 24 29 22 20 6 15 14 

 

 

Av den årliga rapporten som Kulturrådet lämnade till Kulturdepartementet framgår att 

svensk medverkan inom EU:s Kulturprogram ökade under2012. Fler svenska ansöknin-

gar kom in och beviljades, och fler organisationer medverkade än tidigare.  

 

Minskningen mellan år 2012 och 2013 beror främst på att färre förlag beviljades över-

sättningsstöd. Endast två (av 13) svenska ansökningar beviljades 2013, att jämföra med 

fem beviljade ansökningar 2012. Då beviljades även en aktör stöd som europeisk kultur-

festival. Antalet medverkande i samarbetsprojekt låg däremot på en hög, jämn nivå 

2012 och 2013. 

 

För arbetet med Kreativa Europa avsattes under 2013 cirka 16,4 arbetsmånader.  

 Kostnaderna uppgick till cirka 950 tkr. 

 

OMC-arbete 

Inom det europeiska samarbetet har Kulturrådet under året medverkat som nationell 

expert i två OMC-grupper (Open Method of Coordination). Gruppernas arbete hade 

fokus på export och internationalisering för de kulturella och kreativa sektorerna samt 

kulturell mångfald. Syftet med OMC-grupperna är ett ökat kunskapsutbyte och att iden-

tifiera goda exempel och effektiva policyer. 

 

OMC-gruppen om internationalisering och export avslutade arbetet under året och läm-

nar sin slutrapport i januari 2014. Kulturrådet kommer i samarbete med Tillväxtverket, 

som tillsammans med Kulturrådet varit expert i OMC-gruppen, kommunicera resultaten 

av gruppens arbete.  OMC-gruppen med fokus på kulturinstitutionernas roll för att 

främja kulturell mångfald och interkulturell dialog, har under året arbetat för att skapa 
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en handbok med goda exempel för kulturinstitutioner. Handboken publiceras i början av 

2014.   

Fristadsarbetet 
Kulturrådet fick i regleringsbrevet för 2012 uppdraget att stödja författarfristäder och 

verka för en utvidgning av fristadsprogrammen i de svenska städerna. Kulturrådet ska 

skapa förutsättningar för att antalet kommuner som tar emot fristadsförfattare ökar. Det 

gäller även att fristadsstipendiater, verksamma inom andra konstområden, vilket också 

har skett. I slutet av året  var tio städer/regioner medlemmar i International Cities of 

Refuge Network (ICORN) och flera var i startgroparna.  

 

Kulturrådet har också erbjudit kunskapsöverföring genom den projektledare för fristäder 

som varit anställd under två år. Flera städer har använt sig av projektledaren antingen i 

det förberedande arbetet för att initiera fristadsprogrammet eller i det löpande fristads-

arbetet. Kulturrådet har deltagit med föredrag eller workshops vid ett antal seminarier 

bland annat World Art Day och Scenkonstbiennalen. I Almedalen och på Bok & Biblio-

tek har Kulturrådets gett yttrandefrihets- och fristadsfrågor utrymme och lagt vikt vid att 

låta fristadsförfattare och intresseorganisationer synas. 

 

I det proaktiva arbetet för att bredda fristadsfrågan arrangerade Kulturrådet expertmötet 

Safe Havens for Artists at Risk – a Nordic perspective.  Där kunde organisationer som 

arbetar med residensprogram träffa organisationer eller individer som vill verka för att 

skapa fler fristäder för kulturskapare. Expertmötet föregicks av ett förmöte med de cen-

trala organisationerna för yttrandefrihetsfrågor och residensprogram för människorätts-

aktivister inom kultursektorn, till exempel ICORN, PEN och Freemuse. Syftet var att 

konsolidera ett samarbete inför expertmötet.  

Jämställdhet 
Kulturrådet ska enligt sin instruktion integrera jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i 

verksamheten. Strategin för Kulturrådets jämställdhetsarbete 2010–2013 var beslutad av 

styrelsen. Myndighetens arbete med jämställdhet ska utvecklas inom bidragsgivning, 

samverkan, kommunikation och kunskapsinhämtning. Perspektivet finns med som en 

bedömningsfaktor i beslutsprocessen. Kulturrådets mål är att könsfördelningen totalt 

sett ska ligga i  intervallet 40–60 procent inom de stöd som beviljas. Sedan 2012 för-

klaras eventuella avvikelser från 40/60-procentsmålet i allt fler redovisningar och 

beslut.  

  

Jämställdhetsfrågan berörs i samtliga regioners kulturplaner. Konkreta åtgärder inom 

jämställdhetsområdet planeras eller har genomförts av flertalet regioner. Kulturrådet har 

i uppföljningsrapporten 2013 avseende 2012 års bidrag belyst jämställdhetsperspektivet.  

 

Kulturrådet har säkerställt intern kunskap om myndighetens förhållningssätt och mål för 

jämställdhet. Nya medarbetare och ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper 

har informerats om myndighetens strategi för jämställdhetsfrågor. Intern kunskap om 

huruvida Kulturrådets beslut innehåller ett jämställdhetsperspektiv har ökat genom att 

samtliga bidragsbeslut som tagits under 2013 har granskats. Det ökar möjligheten att 

göra konstområdesövergripande jämförelser och jämförelser över tid när det gäller ett 

jämställdhetsperspektiv. En checklista har tagits fram för att användas i samband med 

rekryteringen av nya ledamöter till arbets- och referensgrupper. I checklistan ingår 



Kulturrådets årsredovisning för 2013 

 

 83(116) 
 

punkter om kunskap om jämställdhet såväl som representation mellan könen. Insatserna 

bidrar till att öka Kulturrådets möjlighet att analysera hur myndigheten bättre kan arbeta 

för att främja lika möjligheter för kvinnor och män att ta del av Kulturrådets resurser. 

  

Kulturrådet har tillsammans med Statens musikverk och Konstnärsnämnden verkat för 

ökad jämställdhet inom musikområdet genom att delta i en referensgrupp för fördelning 

av stöd för ökad jämställdhet. Kulturrådet har deltagit i två samrådsmöten kring den 

undersökning om unga och jämställdhet som Ungdomsstyrelsen gjort, bland annat för 

att bidra till ökad kunskap om hur flickor och pojkar ges möjlighet att ta del av de eko-

nomiska resurserna inom kulturen. Undersökningen redovisades till regeringen under 

hösten 2013.  Underlag som analyserar kulturen med ett barn- och jämställdhetsper-

spektiv, kan bidra till att medvetenheten hos olika aktörer inom området ökar. På sikt 

kan det därför främja en jämnare könsfördelning bland de barn och unga som får ta del 

av kulturens resurser. 

 

En översyn av myndighetens webbplats för jämställdhetsfrågor samt arbetet med att ta 

fram en kommunikationschecklista har påbörjats. Den ska erbjuda tydligare information 

om hur Kulturrådet arbetar med jämställdhetsfrågor och hur begreppet jämställdhet 

definieras.  En utvärdering av strategin för myndighetens jämställdhetsarbete har också 

påbörjats. 

Tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning 
Kulturrådet har ett särskilt ansvar inom sitt sektorsområde för att målsättningarna inom 

den nationella funktionshinderspolitiken ska uppnås. Enligt rapporten ”Kultur för alla – 

inget hinder”, som lämnades till regeringen den 15 mars 2013, går utvecklingen något 

framåt för de tre delmål som Kulturrådet ansvarar för under perioden 2011-2016. Av 

totalt 103 svarande (87 regionala och 16 kommunala kulturinstitutioner) angav knappt 

40 procent att de har en handlingsplan för tillgänglighet. Ytterligare 42 procent hade 

påbörjat arbetet med att ta fram handlingsplaner.  

 

Tabell 38. Andel externa webbplatser som följer internationell standard, 

enkätundersökning 2013 

Verksamhetstyp Ja 
Ja, till  

viss del 
Nej Vet ej 

Antal 

svarande 

Fri grupp 12,0 % 12,0 % 23,9 % 52,1 % 117 

Regional 

kulturinstitution 
16,9 % 31,3 % 12,0 % 39,8 % 83 

Kommunal 

kulturinstitution 
12,5 % 25,0 % 6,2 % 56,2 % 16 

Arrangör 15,2 % 30,4 % 21,7 % 32,6 % 46 

Övrigt 15,2 % 15,2 % 13,6 % 56,1 % 66 

Total 14,3 % 20,7 % 17,7 % 47,3 % 328 

 

En hel del arbete kvarstår vad gäller övriga målsättningar. Till exempel framgår det i 

rapporten ”Kultur för alla – inget hinder” att relativt få webbplatser följer internationell 

standard för tillgänglighet. 
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I de beslut som Kulturrådets styrelse fattar om statliga medel för regional kulturverk-

samhet är Kulturrådets tre delmål kriterier för beslut. Delmålen och tillgänglighets-

frågorna kommuniceras löpande med regionerna vid årliga dialogmöten. Regionerna ska 

beskriva sitt arbete med att förverkliga funktionshinderspolitikens mål i sina kultur-

planer. Vid 2013 års utgång har de i modellen tjugo ingående regionerna vidimerat att 

samtliga kulturinstitutioner som de fördelar statliga bidrag till har tagit fram handlings-

planer för tillgänglighet under 2013. Det är därmed ett delmål som är uppfyllt under 

2013. 

 

Våren 2013 hade Kulturrådet tillsammans med Riksantikvarieämbetet ett första samråd 

med de nationella funktionshinderorganisationerna DHR, Lika Unika och Nätverket 

unga för tillgänglighet. Handikappförbunden var inbjudna men hade inte möjlighet att 

delta. Ämnet för samrådet var bland annat hur tillgänglighet för personer med funk-

tionsnedsättning hanteras inom ramen för kultursamverkansmodellen och regionernas 

kulturplaner.  

 

Kulturrådet har under året genomfört informationsinsatser om de funktionshinderpoli-

tiska delmålen för kulturområdet och om myndighetens ansvar och roll. Det har bland 

annat skett vid länsomfattande eller länsöverskridande konferenser som Scenkonst-

bolagets konferens Våga mötas i Härnösand, Norrbottens läns landstings tillgänglighets-

konferens i Luleå, Västernorrlands och Jämtlands läns kulturting i Sundsvall, vid 

Västerbottens läns kulturting i Lycksele, Nobelmuseets och som talare vid ett antal 

övriga seminarier och möten runt om i landet. Vid Handisams resultatkonferens bjöds 

Kulturrådet in för att tillsammans med Riksantikvarieämbetet och funktionshinder-

rörelsen beskriva hur arbetet med att etablera samråd har genomförts. 

 

Regional utveckling och kulturella kreativa näringar  
Kulturrådet bidrar till såväl regional utveckling som framväxt av kulturella och kreativa 

näringar genom att stödja och stärka en infrastruktur av professionellt konst- och kultur-

liv i hela landet.  

Regional utveckling 

Kulturrådet ska bistå Regeringskansliet under programperioden 2014–2020 för EU:s 

sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden 

inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. 

Kulturrådet ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i 

uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande. 

Kulturrådet har deltagit i de möten regeringskansliet och Tillväxtverkets anordnat angå-

ende såväl partnerskapsöverenskommelse som en ny nationell strategi för regional till-

växt. Myndigheten har lämnat yttranden angående partnerskapsöverenskommelsen och 

den nationella strategin och har även deltagit i en arbetsgrupp under Arbetsmarknads-

departementet för utarbetande av socialfondsprogram. Myndigheten har under året även 

lämnat yttrande på utkast till regionalt strukturfondsprogram 2014-2020 för Stockholms 

län samt på förslag till interregionalt program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak. 

Som en del i Kulturrådets uppdrag att medverka till att lyfta fram kulturens roll för 

regional utveckling kan nämnas två konferenser där myndigheten tagit aktiv del. Dels 
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konferensen Kultur kan göra skillnad som arrangerades i Bräcke, Jämtland, dels The 

Event Dalsland där Kulturrådet också var samverkanspart. Båda konferenserna lät 

beslutsfattare på lokal, regional och nationell möta aktörer som verkar i näringar som tar 

sikte på kultur, turism och näringslivsutveckling på mindre orter och på landsbygden. 

Frågan ingår också som en återkommande del i de regionala dialoger som förs inom 

ramen för kultursamverkansmodellen.  

 

Regeringsuppdrag 

En redovisning med utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd 

via EU:s strukturfondsprogram 2012 lämnades till regeringen. Av rapporten framgick 

bland annat att EU-stödet till projekt med kulturanknytning inom de regionala struktur-

fondsprogrammen, de territoriella samarbetsprogrammen, Europeiska socialfonden och 

Landsbygdsprogrammen totalt sett har ökat jämfört med 2011. Utvecklingen skiljde sig 

dock sig åt inom de olika programmen. 

Kulturella och kreativa näringar 

Kulturrådet har i uppdrag att, som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan 

kulturpolitiken, näringspolitiken och regionala tillväxtpolitiken, utveckla och medverka 

i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.  

Exempel på aktiviteter under året är att Kulturrådet och Tillväxtverket har samverkat 

genom att gemensamt vara nationella experter i den OMC-grupp som på EU-nivå 

arbetar fram rekommendationer för exportstöd för kulturella och kreativa näringar. En 

rapport har publicerats. 

Kulturrådet har under året även samverkat med Statens musikverk och Export Music 

Sweden kring exportfrämjande insatser inom musikområdet. Exportfrämjande insatser 

görs även för exempelvis scenkonstaktörer, bland annat genom att Kulturrådet erbjuder 

utrymme och deltagande vid internationella mässor. Kulturrådets insatser inom littera-

turområdet på bland annat översättningsstöd är också i högsta grad exportfrämjande. 

 

Kulturrådet samverkar med Tillväxtverket och ett flertal andra myndigheter inför en 

internationell konferens om kulturella och kreativa näringar och hållbar stadsutveckling 

som Tillväxtverket kommer att arrangera i Umeå under kulturhuvudstadsåret. 

 

Kulturrådet noterar att EU-kommissionen i slutet av 2013 har släppt en studie om 

tillgången till finansiering inom den kulturella och kreativa sektorn i Europa. I studien 

konstateras bland annat att det framför allt är mer långsiktiga lån som saknas inom 

sektorn och att korta, och därmed dyra lån, är vanligare än i andra sektorer. Bristen på 

säkerheter och affärsplaner är de vanligaste orsakerna till att det är svårigheter att få 

långsiktiga lån från banker. 

Sammanhållande kommunikationsinsatser 
Kulturrådets kommunikationsinsatser är utformade för att kontinuerligt och effektivt 

stödja bidragsgivningen och övriga främjande insatser. Det innebär att verka för 

kulturens betydelse inom andra samhällsområden och att sprida information och kun-

skap om myndighetens verksamhet. Insatserna ska säkerställa att Kulturrådet är en 

transparent och öppen myndighet. Kommunikationsinsatser sker ofta via kanaler som 

webb, pressutskick, nyhetsbrev, sociala medier, seminarier, konferenser, rapporter, 

http://gantrack2.com/t/l/772986/0_MzUzMjc5NTcwNDcy/
http://gantrack2.com/t/l/772986/0_MzUzMjc5NTcwNDcy/
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redovisningar och andra trycksaker. Medarbetarnas omfattande kontaktnät bidrar också 

till att nå olika målgrupper. Nedan redovisas information om kommunikationskanaler 

och deras användning medan information om till exempel mässor, konferenser etc. i 

huvudsak redovisas under respektive konstområde.  

 

Webbplatser 

Kulturrådets huvudwebbplats (kulturradet.se) är myndighetens viktigaste informations-

kanal både för bidragshanteringen och för övriga insatser. Därifrån – eller direkt – nås 

även ALMA:s och Bollas webbplatser. Under 2013 ökade satsningen på film- och ljud-

filer på webben i samband med större arrangemang. Detta för att bättre tillgängliggöra 

innehållet geografiskt och för personer med funktionsnedsättningar.  

 

Från barnboksmässan i Bologna, Kulturrådets seminarieserie i Almedalen och Bok & 

Bibliotek i Göteborg gjordes nyhetsartiklar, filmade intervjuer och tweets som skildrade 

kulturpolitiskt aktuella frågor.. De tre nordiska expertmöten som Kulturrådet arranger-

ade bevakades på samma sätt.  

 

Bolla (bolla.se) är Kulturrådets webbplats med syfte att sprida kunskap och goda arbets-

sätt kring barn- och ungdomskultur. Även för Bolla öppnades under året ett twitter-kon-

to och aktiviteterna ökade på sociala medier. Under vintern publicerades på Bolla en rad 

intervjuer samt rörlig media med deltagande forskare på expertmötet Unga läser i 

Norden i Lund. 

 

Den direkta kostnaden för Bolla uppgick 2013 till 262 tkr. Arbetsinsatsen från 

Kulturrådet uppgick till en årsarbetare. 

 

På ALMA:s webbplats (alma.se) informeras om priset, pristagarna, nomineringsför-

farandet och de evenemang som arrangeras eller som Kulturrådet på annat sätt medver-

kar i. Målgrupperna är opinionsbildare, nomineringsinstanser, bibliotekarier, lärare, 

förläggare, översättare, läsfrämjare med flera. 

 

Nyhetsbrev och blogg 

Kulturrådet skickade ut två olika digitala nyhetsbrev till ett stort antal mottagare. Ett 

allmänt nyhetsbrev gick ut till 5 400 mottagare med syftet att kommunicera myndig-

hetens verksamhet och att nå fler och delvis nya målgrupper. Förutom aktuell informa-

tion om bidrag, konferenser, med mera ingick även en krönika av generaldirektören och 

en rörlig webbintervju med en aktuell kulturperson. Nyhetsbrevet länkade också till 

Kulturrådets andra webbplatser, ALMA och Bolla. Ett nyhetsbrev för Bolla gick ut till 

drygt 3 500 mottagare och innehåller valda nyheter, projekt och forskning som publi-

cerats på webbplatsen. För ALMA kompletteras informationen på webbplatsen med en 

blogg. ALMA:s blogg- och twitterinlägg informerar om det egna arbetet, aktuella hän-

delser med anknytning till pristagarna och barn- och ungdomslitteratur. I bloggen för-

medlas även andras nyheter som bedöms vara av intresse för läsfrämjande internatio-

nellt.  

 

Press 

Kulturrådet arbetar strategiskt med press- och mediefrågor. I samråd med ledningen, 

styrelsen, handläggare och andra ämnesspecialister beslutas om mediestrategier och 

kommunikationsinsatser. Under 2013 skickades i genomsnitt två pressmeddelanden i 
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veckan till redaktioner och journalister. De handlade oftast om bidragsfördelning men 

även om andra satsningar, uppdrag, expertmöten, olika samverkansprojekt med mera.  

Två pressträffar ägde rum, dels i juni, då Kulturrådets rapport om medverkans- och 

utställningsersättning presenterades och dels lanseringen av den nya läsambassadören 

på bokmässan i Göteborg. Båda fick stor uppmärksamhet i press, radio och TV. Många 

journalister har också bjudits in till de nordiska expertmötena som Kulturrådet arran-

gerat om läsfrämjande i Lund, fristäder i Malmö och kultur för äldre i Stockholm.  

 

Anordnande av och deltagande i konferenser, seminarier och mässor  

Under 2013 har Kulturrådet, i samarbete med en rad myndigheter och intresseorganisa-

tioner, arrangerat sex konferenser/seminarier med ett 70-tal programpunkter. Några av 

konferenserna har ägt rum i samband med mässor och andra evenemang. De flesta 

seminarier har haft kulturpolitiska och kulturfrämjande teman, några har haft fokus på 

Kulturrådets verksamhet och bidragsgivning.  

 

Sverige var, som första nordiska land, hedersgäst på världens största barnboksmässa i 

Bologna i mars 2013. 

 

Kulturrådets närvaro i Almedalen hade som huvudsyfte att nå ut till andra politik-

områden genom att skapa en arena för kulturpolitiska diskussioner. Under två dagar 

anordnade Kulturrådet ett antal välbesökta seminarier. Totalt sett ökade antalet semi-

narier med kulturtema i Almedalen från 56 stycken 2009 till 91 stycken 2013.  

 

Kulturrådet deltog på Bok & Bibliotek med ett antal aktiviteter, primärt för att lyfta 

läslust och yttrandefrihet. 

 

Kulturrådets direkta kostnader för Bologna uppgick till 2,7 miljoner kronor.  

Personalens arbetsinsats uppgick till cirka 11 arbetsmånader. För de nordiska 

konferenserna var de direkta kostnaderna cirka 700 tkr och arbetsinsatsen cirka 15 

arbetsmånader. De direkta kostnaderna för Bok & Bibliotek 

var 570 tkr och arbetsinsatsen cirka 10 arbetsmånader. Insatserna i Almedalen kostade 

400 tkr i direkta kostnader och krävde en arbetsinsats om cirka 5,4 arbetsmånader. 

 

 

Trycksaker  

Under året har 16 trycksaker framställts. Samtliga finns tillgängliga på Kulturrådets 

webbplats. Där återfinns även publikationer från 1997 och framåt. Dessutom har ett 

omfattande informationsmaterial tagits fram till mässan i Bologna och informations-

material till Almedalen och till Bok & Bibliotek. Kulturrådet har liksom tidigare år 

producerat skrifter på engelska om nyutkommen svensk litteratur, New Swedish Titles 

till bokmässan i Frankfurt i oktober och New Books for Young Readers till barnbok-

mässan i Bologna i mars. 

 

För ALMA producerades en pristagarfolder på svenska, engelska och spanska samt 

läsnycklar (lärarhandledningar) på engelska om böcker av tidigare pristagare. Texter om 

årets pristagare producerades för hemsidan på svenska, engelska, tyska, franska spanska 

och italienska. 
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Tabell 39. Genomförda kommunikationsinsatser 2010-2013 

Kommunikationsinsatser 2013 2012 2011 2010 

Pressmeddelanden (antal) Kulturrådet/ALMA 127/18 82/14 100/19 107/13 

Seminarier  (antal) 70  70 44 25 

Presskonferenser (antal) 3 3 5 8 

Nyheter på Kulturrådets webbplats (antal) 97 95 40 65 

Nyheter på ALMA-webben (antal) 36 39 29 9 

Unika besökare på Kulturrådets webbplats (antal) 194 786 180 122 146 883
1
 103 410 

Unika besökare på ALMA-webben (antal) 55 681 49 200 43 478
1
 36 989 

Unika besökare på Bolla-webben (antal) 15 368 12 169   

1 Korrigerad sedan ÅR2011    

 

Kvalitetsäkringsåtgärder 
Inom det konstområdesövergripande området kräver bidraget till Skapande skola den 

mest omfattande handläggningen och kvalitetssäkringen. En grupp kvalificerade hand-

läggare behandlar ansökningarna som i många fall kräver återkopplingar till de sökande 

kommunerna och krav på kompletterande underlag. För en stor del av ansökningarna 

innebär Kulturrådets prövning att betydligt mindre medel beviljas än vad som sökt. 

Dialog sker med berörda kommuner eller friskolor innan beslut tas. I sådana fall kräver 

Kulturrådet, innan medel kan utbetalas, också in reviderad plan/budget för att säkra att 

önskad verksamhet kan genomföras. Den analys som Myndigheten för kulturanalys 

gjort är ett bra bidrag till Kulturrådets egna löpande kvalitetssäkring. 

 

Bidragshanteringen för de tillfälliga medlen för Umeå 2014 och för Kultur för äldre har 

kvalitetssäkrats genom noggrann genomgång av ansökningar och dialoger med berörda 

aktörer. När det gäller stödet till nationella minoriteter så skedde kvalitetssäkring både 

vid sammanställning av den årliga rapporten till länsstyrelsen i Stockholms län som är 

samordnare för området och genom uppföljningsenkäter avseende den romska konfe-

rensen som Kulturrådet ansvarat för. Kulturrådet tar även upp minoritetsfrågan i dialog-

erna med regionerna kring kultursamverkansmodellen. 

 

Inom stöd till internationellt och interkulturellt utbyte hade Kulturrådet under 2013 en 

referensgrupp som stöd i bedömningarna. 

 

Bedömning 

Skapande skola 

Kulturrådet bedömer att arbetet med Skapande skola fungerar väl men konstaterar sam-

tidigt att det är uppenbart att inte alla kommuner ännu sett till att satsningen nått elever i 

alla skolor. Dock anser Kulturrådet att uppnådda 55 procent för tillfället är ett gott 

resultat. 

Hösten 2013 publicerade Myndigheten för kulturanalys en första utvärdering av Skap-

ande skola. Slutsatsen är att det behövs en reell samverkan mellan utbildningspolitik 
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och kulturpolitik på alla nivåer för att kunna uppnå intentionerna med Skapande skola. 

Kulturrådet delar denna uppfattning och har också lyft frågan i tidigare budgetunderlag. 

Ett steg har tagits under 2013 genom att en samverkansgrupp med representanter för 

Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet, Kulturrådet och Skolverket bildades. 

Skolverket fick också 2013 i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur estetiska per-

spektiv kan integreras i skolans vardag. 

Myndigheten för kulturanalys betonar i sina rekommendationer att skolan behöver lång-

siktighet för att Skapande skola ska ge varaktig verksamhetsutveckling. I detta inbegrips 

behovet av att öka elevernas delaktighet. Kulturrådet delar bedömningen och menar att 

ett bemyndigande på anslaget skulle ge goda effekter. 

Kulturanalys föreslår även att bidragets användningsområden ska vidgas, så att det även 

kan användas för organisatoriska och administrativa ändamål. Kulturrådet menar att 

detta är frågor för skolbudgeten, inte Skapande skola. Satsningarna på Skapande skola 

ska endast vara ett komplement till den estetiska undervisningen i skolan, inte en ersätt-

ning vare sig för skolans ordinarie kultursatsningar eller för administration. 

Samverkan för ökad kunskap om barn- och ungdomskultur 

Att barn och unga är prioriterade i den nationella kulturpolitiken har fått ett tydligt gen-

omslag i Kulturrådets bidragsgivning som visar på en hög andel stöd till projekt och 

verksamheter för barn och unga. Kulturrådet bedömer att engagemanget för barns och 

ungas kulturella rättigheter är starkt inom kulturlivet, och frågan finns med i regionala 

kulturplaner och andra strategiska kulturpolitiska dokument. Intresset för Skapande 

skola är stort och söktrycket högt. Trots detta menar Kulturrådet att viktig kunskap 

saknas om de insatser som görs verkligen utjämnar skillnader i olika barns tillgång till 

kultur – beroende på bostadsort, ålder, ekonomisk situation och så vidare. Det finns 

behov av kompletterande undersökningar. En stor andel av Kulturrådets stöd till barn- 

och ungdomskultur utgörs just av medel till Skapande skola, som är riktade till mål-

gruppen 6-15 år.  

 

En viktig uppgift för Kulturrådet under kommande år är att fortsätta att utveckla kun-

skapsinhämtningen om barns och ungas tillgång till kultur under hela deras barn- och 

ungdomstid. Webbplatsen Bolla ska fortsätta att utvecklas som kunskapskälla för 

aktörer inom barn- och ungdomskulturområdet. 

 

Kultur och hälsa samt kultur för äldre 

Kulturrådet bedömer att myndighetens dokumenterande och kunskapsförmedlande roll 

rörande kultur och hälsa fungerar väl. Emellertid är det allmänna kunskapsläget dock 

fortfarande lågt trots att en hel del forskning om kulturens betydelse för hälsan finns. 

Inom kultursamverkansmodellen redovisar samtliga regioner planer för hur de avser att 

arbeta med området. Nordiska Ministerrådet har ett pågående engagemang i frågan, och 

förslag till insatser på nordisk nivå kommer troligen i höst.  

  

Kulturrådet har under de tre senaste åren fördelat 70 miljoner kronor för Kultur för 

äldre. De många ansökningar som med kort varsel har kommit till Kulturrådet när bid-

rag har utlysts visar att intresset för utveckling inom området är stort runtom i landet. 

En utvärderingsrapport som presenterades i november 2013 visade bland annat att 

kulturaktiviteter bryter isolering och ökar känslan av delaktighet. Dessutom vidgas 

kulturskaparnas arbetsmarknad och omsorgspersonalens arbete får nytt innehåll.  I tio 
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regioner pågår ett långsiktigt, strategiskt utvecklingsarbete för att kultur ska bli en del 

av de äldres vardag. Det sker både inom vård- och omsorgssektorn och inom det 

professionella kulturlivet.  

 

Vid eventuella nya satsningar inom området bedömer Kulturrådet att det är önskvärt 

med bättre framförhållning och större långsiktighet. Då förbättras förutsättningarna för 

att sprida goda exempel och öka kunskapsutbytet mellan olika aktörer. 

 

Samverkan med och bidragsgivning till den civila sektorn 

Kulturrådet fortsätter att stödja strategiskt viktiga aktörer inom området. Dialogerna 

med den civila sektorn har utvecklats. Inte minst viktigt har det organiserade samspelet i 

regionerna inom ramen för kultursamverkansmodellen varit. Vid den årliga uppföljnin-

gen av kultursamverkansmodellen följs bland annat regionernas samråd med civilsam-

hället upp. 

 

En svårighet vid Kulturrådets uppföljning och rapporter kring den egna bidragsgivnin-

gen är att regeringens definition av det civila samhället i många fall kräver en tolkning 

på enskild organisationsnivå.  

 

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete 

Kulturrådet bedömer att myndighetens strategi för internationell verksamhet har fun-

gerat väl när det gäller att utveckla och stärka Kulturrådets internationella verksamhet. 

Flera viktiga steg har tagits, inte minst i samverkan med andra politikområden. Där har 

Kulturrådet 2011–2013 haft ett uppdrag från SIDA att fördela medel från bistånds-

budgeten. Kultur och kulturaktörer har därmed gjorts synliga som viktiga parter i 

arbetet med att stärka demokrati och yttrandefrihet globalt. Resultatet ska följas upp 

under 2014. 

 

Det finns ett starkt och ökande intresse från kulturlivets aktörer att utveckla en interna-

tionell verksamhet. Det märks inte minst på de seminarier och debatter som förekom-

mit. Behoven av resurser och samordning inom kulturlivets internationalisering ökar. 

Kulturrådet kan med hjälp av sin kunskap och sitt kontaktnät ytterligare bidra till detta. 

Ett speciellt kontaktnät finns också genom alla nomineringsinstanser i världen för 

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. 

 

Det är mycket positivt att det svenska utfallet av EU:s kulturprogram har förbättrats. 

Samtidigt kan man konstatera att ytterligare förbättringar är angelägna inom ramen för 

det nya kulturprogrammet. Ett mål är att fler svenska aktörer kan dra nytta av EU:s 

kulturprogram. Medfinansiering från Kulturrådet är dock inte möjlig. 

  

Under 2014 avser Kulturrådet att vidareutveckla en roll som svensk samordnare av 

nationell närvaro i strategiskt viktiga sammanhang för att främja scenkonstens utveck-

ling och stärka dess internationalisering. Kulturrådet bedömer att internationaliseringen 

kommer att fortsätta öka och utgöra en allt större del av den samlade bidragsgivningen.  

 

Kulturrådets fristadsarbete 

Kulturrådet bedömer att särskilda insatser bör riktas mot arbetet med fristäder för för-

följda konstnärer och de organisationer som verkar för att möjliggöra detta arbete. 

Kulturrådet har framgångsrikt verkat för en breddning av fristadsfrågan tillsammans 
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med konstnärliga intresseorganisationer i Sverige och internationellt. Flera nya kultur-

ella fristäder, både i större och mindre städer, har annonserats inför 2014. Under 2013 

arbetade Kulturrådet med en handbok för fristäder och fristadsförfattare och fungerade 

som ett nav i frågan, bland annat genom att arrangera en expertkonferens i slutet av året. 

I samband med expertkonferensen belystes en mängd viktiga frågor att arbeta vidare 

med inom området. 

 

Den största utmaningen i arbetet med kulturella fristäder är frågan om vad som händer 

efter de två åren inom fristadsprogrammet. Det finns för närvarande inte en lösning som 

passar alla. Därför finns fortsatt ett stort behov av ett livfullt nationellt nätverk och 

samordning. 

 

Jämställdhet  

Kulturrådet konstaterar att det fortfarande finns konstområden inom vilka fördelningen 

av resurserna mellan könen är ojämn. Inom till exempel dans-, bild- och formkonstom-

rådena är andelen kvinnor hög, och inom musikområdet är andelen män hög. Ett flertal 

strategiska insatser har dock genomförts, bland annat i samarbete med Statens musik-

verk, och utvecklingen bedöms gå mot jämnare könsfördelning. Inom vissa delar av 

litteraturområdet råder också fortsatt ojämn könsfördelning bland upphovspersoner.  

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

Kulturrådet bedömer att utvecklingen inom området går åt rätt håll. Kulturrådets arbete 

med tillgänglighetsfrågor fick under 2013 ett gott betyg av Handisam, vilket pekar på 

att myndigheten använder sina insatser och resurser strategiskt. De återkommande 

samråden med funktionshinderorganisationerna har varit värdefulla. 

 

Kulturrådets uppföljning av uppdraget inom funktionshinderspolitiken visar att kultur-

sektorn har en stor förståelse för och intresse av att tillgängliggöra sina verksamheter. 

Alla regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har meddelat att alla regionala 

institutioner som ingår i modellen, och därmed fått statbidrag, har handlingsplaner för 

tillgänglighetsarbetet. I Kulturrådets enkät till regionala och kommunala kulturinstitu-

tioner pekar flera av dem på behov av mer information, utbildning och kompetensut-

veckling för att uppnå bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det 

framkommer såväl bland förhållandevis resursstarka som bland mindre resursstarka 

institutioneer. Inom det fria kulturlivet vittnar många av kulturutövarna både om resurs- 

och tidsbrist eftersom deras verksamheter bedrivs med låg finansiering och genom 

omfattande ideella insatser. 

 

Regional utveckling och kulturella kreativa näringar 

Kulturrådet kan konstatera att myndighetens kunskap och medverkan i processerna 

kring regional utveckling och tillväxt fortsätter att efterfrågas i olika former av myndig-

hetssamverkan. Näringspolitikens behov av Kulturrådets expertis kan dock inte till-

godoses fullt ut mot bakgrund av Kulturrådets begränsade resurser och obefintliga 

medel att verka för en utveckling inom området. 

 

Inom området kulturella och kreativa näringar har Kulturrådet med hjälp av externa 

medel gjort vissa insatser, bland annat för att stödja kulturexport. Möjligheterna att 

medfinansiera initiativ som rör kulturella och kreativa näringar är dock starkt begrän-

sade. Därför skulle myndigheten med fördel kunna förfoga över särskilda medel för det.  
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Sammanhållande kommunikationsinsatser 

Kulturrådet bedömer att satsningarna på att synliggöra den verksamhet som myndig-

heten bedriver har gett positivt resultat. Det märks bland annat på att antalet besökare på 

Kulturrådets olika webbplatser ökar. Även satsningen på sociala medier uppmärksam-

mar nya personer på vad som pågår. Allt fler journalister refererar, samt återanvänder, 

Kulturrådets pressutskick och annat material. Kulturrådets satsningar i Almedalen under 

de senaste åren har medverkat till att kulturfrågorna, generellt sett, fått större utrymme. 

TT- Nyhetsbyrån, Kulturnyheterna i Sveriges Television, Kulturnytt i Sveriges Radio 

samt lokalpress är de mest aktiva rapportörerna om Kulturrådet. Antalet journalister 

som tar del av Kulturrådets pressmeddelanden har ökat från 2 500 under 2010 till drygt 

4000 under 2013. Kulturrådet har dock ännu inte gjort någon uppföljning av hur mot-

tagarna uppfattar och använder materialet från Kulturrådet. 

 

 

Bedömning 

Skapande skola 

Kulturrådet bedömer att satsningen på Skapande skola fungerar väl även om inte alla 

kommuner ännu sett till att satsningen nått elever i alla skolor. 55 procent av eleverna 

nåddes 2013 av Skapande skola vilket Kulturrådet anser är ett gott resultat. 

Hösten 2013 publicerade Myndigheten för kulturanalys en första utvärdering av Skap-

ande skola. Slutsatsen är att det behövs en bättre samverkan mellan utbildnings- och 

kulturpolitik, på alla nivåer, för att kunna uppnå intentionerna med Skapande skola. 

Kulturrådet delar denna uppfattning och har också lyft frågan i tidigare budgetunderlag. 

Ett steg har tagits under 2013 genom att en samverkansgrupp med representanter för 

kulturdepartementet, utbildningsdepartementet, Kulturrådet och Skolverket bildats. 

Skolverket fick också 2013 i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur estetiska per-

spektiv kan integreras i skolans vardag. 

Myndigheten för kulturanalys betonar i sina rekommendationer att skolan behöver lång-

siktighet för att Skapande skola ska ge varaktig verksamhetsutveckling. I detta inbegrips 

behovet av att öka elevernas delaktighet. Kulturrådet delar bedömningen och menar att 

ett bemyndigande på anslaget skulle ge goda effekter. 

Kulturanalys föreslår även att bidragets användningsområden ska vidgas, så att det även 

kan användas för organisatoriska och administrativa ändamål. Kulturrådet menar att 

detta är frågor för skolbudgeten, inte Skapande skola. Satsningarna på Skapande skola 

ska endast vara ett komplement till den estetiska undervisningen i skolan, inte en ersätt-

ning vare sig för skolans ordinarie kultursatsningar eller för administration. 

 

Samverkan för ökad kunskap om barn- och ungdomskultur 

Att barn och unga är prioriterade i den nationella kulturpolitiken visar sig i Kulturrådets 

bidragsgivning som har en hög andel stöd till projekt och verksamheter för barn och 

unga. Kulturrådet bedömer att engagemanget för barns och ungas kulturella rättigheter 

är starkt inom kulturlivet, och frågan finns med i regionala kulturplaner och andra stra-

tegiska kulturpolitiska dokument. Intresset för Skapande skola är stort och söktrycket 

högt. Trots detta menar Kulturrådet att viktig kunskap saknas om de insatser som görs 

verkligen utjämnar skillnader i olika barns tillgång till kultur – beroende på bostadsort, 
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ålder, ekonomisk situation och så vidare. Det finns behov av kompletterande undersök-

ningar.  

 

En viktig uppgift för Kulturrådet under kommande år är att fortsätta att utveckla kun-

skapsinhämtningen om barns och ungas tillgång till kultur under hela deras barn- och 

ungdomstid. Webbplatsen Bolla ska fortsätta att utvecklas som kunskapskälla för 

aktörer inom barn- och ungdomskulturområdet. 

 

Kultur och hälsa samt kultur för äldre 

Kulturrådet bedömer att myndighetens dokumenterande och kunskapsförmedlande roll 

rörande kultur och hälsa fungerar väl. Det allmänna kunskapsläget är emellertid fort-

farande lågt trots att en hel del forskning om kulturens betydelse för hälsan finns. Inom 

kultursamverkansmodellen redovisar samtliga regioner planer för hur de vill arbeta med 

området. Nordiska ministerrådet har ett pågående engagemang i frågan, och förslag till 

insatser på nordisk nivå kommer troligen i höst.  

  

Kulturrådet har under de tre senaste åren fördelat 70 miljoner kronor för Kultur för 

äldre. De många ansökningar som med kort varsel har kommit till Kulturrådet när 

bidrag har utlysts visar att intresset för utveckling inom området är stort runtom i landet. 

En utvärderingsrapport som presenterades i november 2013 visade bland annat att 

kulturaktiviteter bryter isolering och ökar känslan av delaktighet. Dessutom vidgas 

kulturskaparnas arbetsmarknad och omsorgspersonalens arbete får nytt innehåll. I tio 

regioner pågår ett långsiktigt, strategiskt utvecklingsarbete för att kultur ska bli en del 

av de äldres vardag. Det sker både inom vård- och omsorgssektorn och inom det profes-

sionella kulturlivet.  

 

Vid eventuella nya satsningar inom området bedömer Kulturrådet att det är önskvärt 

med bättre framförhållning och större långsiktighet. Då förbättras förutsättningarna för 

att sprida goda exempel och öka kunskapsutbytet mellan olika aktörer. 

 

Samverkan med och bidragsgivning till den civila sektorn 

Kulturrådet fortsätter att stödja strategiskt viktiga aktörer inom området. Dialogerna 

med den civila sektorn har utvecklats. Inte minst viktigt har det organiserade samspelet i 

regionerna inom ramen för kultursamverkansmodellen varit. Vid den årliga uppföljnin-

gen av kultursamverkansmodellen följs bland annat regionernas samråd med civilsam-

hället upp. 

 

En svårighet vid Kulturrådets uppföljning och rapporter kring den egna bidragsgivnin-

gen är att regeringens definition av det civila samhället i många fall kräver en tolkning 

på enskild organisationsnivå.  

 

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete 

Kulturrådet bedömer att myndighetens strategi för internationell verksamhet har fun-

gerat väl när det gäller att utveckla och stärka Kulturrådets internationella verksamhet. 

Flera viktiga steg har tagits, inte minst i samverkan med andra politikområden. 

Kulturrådet har 2011–2013 haft ett uppdrag från SIDA att fördela medel från bistånds-

budgeten. Kultur och kulturaktörer har därmed gjorts synliga som viktiga parter i arbet-

et med att stärka demokrati och yttrandefrihet globalt. Resultatet ska följas upp under 

2014. 
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Det finns ett ökat intresse från kulturlivets aktörer att utveckla en internationell verk-

samhet. Det märks inte minst på de seminarier och debatter som förekommit. Behoven 

av resurser och samordning inom kulturlivets internationalisering ökar. Kulturrådet kan 

med hjälp av sin kunskap och sitt kontaktnät ytterligare bidra till detta. Ett speciellt kon-

taktnät finns också genom alla nomineringsinstanser i världen för Litteraturpriset till 

Astrid Lindgrens minne. 

 

Det är mycket positivt att det svenska utfallet av EU:s kulturprogram har förbättrats. 

Samtidigt kan man konstatera att ytterligare förbättringar är angelägna inom ramen för 

det nya kulturprogrammet. Ett mål är att fler svenska aktörer kan dra nytta av EU:s 

kulturprogram. Medfinansiering från Kulturrådet är inte möjlig. 

  

Under 2014 avser Kulturrådet att vidareutveckla en roll som svensk samordnare av 

nationell närvaro i strategiskt viktiga sammanhang för att främja scenkonstens utveck-

ling och stärka dess internationalisering. Kulturrådet bedömer att internationaliseringen 

kommer att fortsätta öka och utgöra en allt större del av den samlade bidragsgivningen.  

 

Kulturrådets fristadsarbete 

Kulturrådet bedömer att särskilda insatser bör riktas mot arbetet med fristäder för för-

följda konstnärer och de organisationer som verkar för att möjliggöra detta arbete. 

Kulturrådet har framgångsrikt verkat för en breddning av fristadsfrågan tillsammans 

med konstnärliga intresseorganisationer i Sverige och internationellt. Flera nya kultur-

ella fristäder, både i större och mindre städer, har aviserats inför 2014. Under 2013 

arbetade Kulturrådet med en handbok för fristäder och fristadsförfattare. Myndigheten 

fungerade även som ett nav i frågan, bland annat genom att arrangera en nordisk expert-

konferens i slutet av året. I samband med expertkonferensen belystes en mängd viktiga 

frågor att arbeta vidare med inom området. 

 

Den största utmaningen i arbetet med kulturella fristäder är frågan om vad som händer 

efter de två åren inom fristadsprogrammet. Det finns för närvarande inte en lösning som 

passar alla. Därför finns fortsatt ett stort behov av ett livfullt nationellt nätverk och 

samordning. 

 

Jämställdhet  

Kulturrådet konstaterar att det fortfarande finns konstområden inom vilka fördelningen 

av resurserna mellan könen är ojämn. Inom till exempel dans-, bild- och formkonst-

områdena är andelen kvinnor hög, och inom musikområdet är andelen män hög. Ett 

flertal strategiska insatser har genomförts, bland annat i samarbete med Statens musik-

verk, och utvecklingen bedöms gå mot jämnare könsfördelning. Inom vissa delar av 

litteraturområdet råder också fortsatt ojämn könsfördelning bland upphovspersoner.  

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

Kulturrådet bedömer att utvecklingen inom området går åt rätt håll. Kulturrådets arbete 

med tillgänglighetsfrågor fick under 2013 ett gott betyg av Handisam, vilket pekar på 

att myndigheten använder sina insatser och resurser strategiskt. De återkommande 

samråden med funktionshinderorganisationerna har varit värdefulla. 
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Kulturrådets uppföljning av uppdraget inom funktionshinderspolitiken visar att kultur-

sektorn har en stor förståelse för och intresse av att tillgängliggöra sina verksamheter. 

Alla regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har meddelat att alla regionala 

institutioner som ingår i modellen, och därmed fått statsbidrag, har handlingsplaner för 

tillgänglighetsarbetet. I Kulturrådets enkät till aktörer pekar flera på behov av mer infor-

mation, utbildning och kompetensutveckling för att uppnå bättre tillgänglighet för per-

soner med funktionsnedsättning. Det framkommer såväl bland förhållandevis resurs-

starka aktörer som bland mindre resursstarka aktörer. Inom det fria kulturlivet vittnar 

många av kulturutövarna både om resurs- och tidsbrist eftersom deras verksamheter 

bedrivs med låg finansiering och genom omfattande ideella insatser. 

 

Regional utveckling och kulturella kreativa näringar 

Kulturrådet kan konstatera att myndighetens kunskap och medverkan i processerna 

kring regional utveckling och tillväxt fortsätter att efterfrågas i olika former av myndig-

hetssamverkan. Näringspolitikens behov av Kulturrådets expertis kan dock inte till-

godoses fullt ut mot bakgrund av Kulturrådets begränsade resurser och obefintliga 

medel att verka för en utveckling inom området. 

 

Inom området kulturella och kreativa näringar har Kulturrådet med hjälp av externa 

medel gjort vissa insatser, bland annat för att stödja kulturexport. Möjligheterna att 

medfinansiera initiativ som rör kulturella och kreativa näringar är dock starkt begrän-

sade. Därför skulle myndigheten med fördel kunna förfoga över särskilda medel för det.  

 

Sammanhållande kommunikationsinsatser 

Kulturrådet bedömer att satsningarna på att synliggöra den verksamhet som myndig-

heten bedriver har gett positivt resultat. Det märks bland annat på att antalet besökare på 

Kulturrådets olika webbplatser ökar. Även satsningen på sociala medier uppmärksam-

mar nya personer på vad som pågår. Allt fler journalister refererar, samt återanvänder, 

Kulturrådets pressutskick och annat material. Kulturrådets satsningar i Almedalen under 

de senaste åren har medverkat till att kulturfrågorna, generellt sett, fått större utrymme. 

TT-nyhetsbyrån, Kulturnyheterna i Sveriges television, Kulturnytt i Sveriges radio samt 

lokalpress är de mest aktiva rapportörerna om Kulturrådet. Antalet journalister som tar 

del av Kulturrådets pressmeddelanden har ökat från 2 500 under 2010 till drygt 4000 

under 2013. Kulturrådet har ännu inte gjort någon uppföljning av hur mottagarna upp-

fattar och använder materialet från Kulturrådet. 
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Återrapportering av uppdrag inom 
verksamhetsområdet 

Besvarade remisser  
Under 2013 lämnade Kulturrådet 15 remissvar, vilket kan jämföras med 17 svar 2012, 

15 svar 2011 och 29 svar år 2010.  

Regeringsuppdrag 2013 
Under 2013 har Kulturrådet haft 19 särskilda regeringsuppdrag. De flesta är redovisade 

även på annat sätt än kortfattat här i årsredovisningen. Uppdrag enligt regleringsbrevet 

för 2013:  

1. Hur myndigheten verkat för det samiska folkets och övriga nationella 

minoriteters kultur. Rapport lämnad 2013-11-14. Se även sid. 73. 

2. Genomförda insatser och uppnådda resultat inom satsningen Kultur för äldre 

och övriga insatser inom området kultur och hälsa.  

Rapport lämnad 2013-12-11. Se även sid. 76. 

3. Hur myndigheten har medverkat, myndighetens bidragsgivning och övriga 

insatser i samband med evenemanget Nordic Cool.  

Rapport lämnad 2013-09-30. Se även sid. 38. 

4. Ökad kunskap om barn- och ungdomskultur; genomföra en nationell 

konferens. Konferens genomförd. Se även sid. 70. 

5. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Rapport lämnad 2013-10-30. Se även 

sid. 72. 

6. Fristäder. Redovisas på sid. 83. 

7. Kartläggning av tekniska lösningar för ökad tillgänglighet till kulturen. 

Rapport ska lämnas 2014-03-01. Se även sid. 84. 

8. Kulturella och kreativa näringar. Redovisas på sid. 85. 

9. Förberedelser inför EU:s kommande kulturprogram Kreativa Europa 2014–

2010. Redovisning lämnad 2013-05-14. Se även sid. 81. 

10. Förberedelser inför EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020.  Redovisas på 

sid. 82. 

11. Skapande skola. Rapport lämnad av Statens skolverk. Se även sid. 68. 

12. Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Redovisas på sid. 83. 

 

Uppdrag enligt särskilt regeringsbeslut:  

13. Studie om digitalisering på scenkonstområdet. Rapport lämnad 2013-05-31. 

14. Fördela medel för fortsatt satsning på Kultur för äldre. Redovisas på sid. 76. 

15. Lässatsning för idrottande barn och ungdomar. Slutrapport ska lämnas 1 mars 

2015. 

 

Uppdrag enligt förordning med instruktion för Kulturrådet: 

16. Utfallet av svenska ansökningar till EU:s kulturprogram. (senast 30 juni). 

Rapport lämnad 2013-06-28. 

17. Utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s 

strukturfondsprogram 2007–2013 inklusive de territoriella samarbetsprogram-

men. (senast 30 juni). Rapport lämnad 2013-06-28. 



Kulturrådets årsredovisning för 2013 

 

 97(116) 
 

18. Det regionala utfallet av myndighetens verksamhet. Redovisning avseende 

2012 ingick i lämnad rapport om det regionala utfallet enligt nästa punkt. 

Utfallet av Kulturrådets bidragsgivning 2013 redovisas i föreliggande 

årsredovisning på sid. 20. 

19. Myndigheten ska även följa upp och senast den 30 juni vartannat år redovisa 

det regionala utfallet av andra kulturmyndigheters och kulturinstitutioners 

verksamhet till regeringen. Rapport lämnad 2013-06-28.  

Kommentar: Vissa institutioner och myndigheter kan i likhet med tidigare år 

inte härleda kostnader regionalt utan redovisar totala verksamhetskostnader 

för hela landet. Vilka institutioner och myndigheter som lämnat uppgifter till 

rapporten har ändrats genom åren, eftersom vissa verksamheter har upphört 

och andra tillkommit. Kulturrådet vill öka rapportens kvalitet och 

användbarhet och behöver, i dialog med Kulturdepartementet, se över urval 

samt utforma riktlinjer för nästa rapport, som ska lämnas 2015 och avse det 

regionala utfallet 2013-2014. 
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Intern styrning och kontroll 
 

En strategiskt viktig fråga under verksamhetsåret 2013 har varit att fortsätta utveckla 

den interna styrningen och kontrollen. En treårig verksamhetsplanering har införts där 

riskhantering uppföljning integrerats. En struktur för verksamhetsstyrning har utarbet-

ats. Där har styrelsens roll och frågor som vem som gör vad tydliggjorts. Styrelsen har 

vid ett flertal möten diskuterat styrningsfrågor och styrmodell och fattade under hösten 

beslut i dessa frågor. Under kommande år ska en implementering av verksamhetsstyr-

ningens olika delar ske tillsammans med en fortsatt översyn av bidragsstyrningen. 

 

Kulturrådet har under året fortsatt att strukturera och effektivisera bidragsuppföljningen. 

Allt fler stöd följs nu kontinuerligt upp enligt fastställda rutiner. Frågor vid ansökan och 

redovisning håller på att ses över för att standardisera och effektivisera processen och 

möjliggöra en förbättrad mätbarhet över tid.  

 

Utvecklingen av elektroniska blanketter har fortsatt och Kulturrådet fick under 2013 in 

96 procent av alla ansökningar online (2012: 91 procent, 2011: 86 procent). Målet är att 

uppnå 99 procent online-ansökningar och -redovisningar. Fortfarande återstår en del 

utvecklingsarbete med främst redovisningsblanketterna. Där kom 2013 54 procent av 

redovisningarna in online (2012: 47 procent). Senast våren 2015 ska även målet för 

redovisningsblanketterna vara uppnått. Under hösten 2014 planeras en kundundersök-

ning om onlinetjänsten, rörande både blanketternas tekniska struktur och Kulturrådets 

support i övrigt.  

 

Uppföljning av kultursamverkansmodellen har under 2013 ägnats mycket tid. Det gäller 

både uppföljningen i enlighet med kvantitativ föreskrift och kvalitativ riktlinje: Men 

också uppföljning av jävsfrågor och rutiner för de egna kontrollerna av modellen. Upp-

följningsmaterialet är omfattande och därför ska en översyn ske av vad som fortsätt-

ningsvis bedöms vara viktigt att följa upp. Översynen ska ske i dialog med kulturdepar-

tementet och samverkansrådet.  

 

För Kulturrådet innebär arbetet med kultursamverkansmodellen ett kraftigt ändrat 

arbetssätt om man jämför med den bidragsgivning som tidigare gick direkt till institu-

tioner och verksamheter. Det nya arbetssättet är tidskrävande och innehåller helt nya 

moment. Det är mycket positivt att modellen tvingar fram metoder för att bättre analy-

sera och synliggöra nationella perspektiv och regionala skillnader. För Kulturrådet inne-

bär det en ökad arbetsbelastning, trots att antalet regionala ärenden om verksamhetsbi-

drag minskat.  

 

Mycket tid har ägnats införandet av e-handel, som togs i drift i december 2013. 

Kulturrådet konstaterar att införandet har varit dyrt (760 tkr inklusive egen tid). 

Kulturrådet ser inga fördelar med systemet som har visat sig vara svårarbetat, dyrare 

och ha sämre funktioner än det tidigare använda Contempus. 

 

Organisation och kompetensutveckling  

Under året har en viss organisatorisk förändring skett när utredningsfrågorna samlats 

inom en avdelning. Detta har skapat bättre arbetsformer och samarbeten samt förbättrad 
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koppling till verksamhetsplanering och årsredovisning. En enhet inom Avdelningen för 

verksamhetsstöd har dessutom skapats (tidigare Avdelningen för administration).  

 

 

Figur 18. Kulturrådets organisation 

 
 

 

Det övergripande målet för all kompetensutveckling är att den ska bidra till att säker-

ställa myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag och nå verksamhetens kort- och 

långsiktiga mål. Det ställs höga krav på kompetens och professionell organisation samt 

att Kulturrådet är en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att rekrytera, utveckla 

och behålla medarbetare.  

 

Kulturrådet har genomfört kompetensutveckling i enlighet med den strategiska kompe-

tensförsörjningsplanen 2013–2015 som styrelsen fastställde inför verksamhetsåret. 

Kompetensutvecklingsinsatserna inventeras och följs löpande upp under året såväl på 

organisations- som individnivå, vid verksamhetsplanering och utvecklingssamtal. En 

prioritering under året varit att utveckla formerna och arbetsmetoderna för projektar-

bete. Ett trettiotal av Kulturrådets medarbetare har deltagit i olika projektutbildningar. 

För närvarande utarbetar Kulturrådet rutiner för att arbeta i projekt samt definierar vad 

som ska drivas som projekt på myndigheten. Förtydligande av roller ingår också i 

arbetet.  

 

Utbildning i engelska, Excel och klarspråk är andra kompetensutvecklingsområden som 

genomförts under året. Klarspråksutbildningen fortsätter under 2014. Vidare har utbild-

ningar i förvaltningsrätt samt landstingskommunal förvaltning genomförts och erbjudits 

samtliga medarbetare. Ledarskapsutbildning har också genomförts vid behov. Hanterin-

gen av kvalitetsbegreppet var ämnet för en föreläsning för all personal av styrelseleda-

moten Lars Strannegård. Alla nyanställda utbildas i bemötandefrågor samt genomgår en 

introduktionsutbildning. 

 

Omvärldsbevakning, genom att delta vid nationella och internationella konferenser och 

mässor, är också en form av kompetensutveckling. 

 

Personalförsörjning  

Under 2013 uppgick personalrörligheten till 4,6 procent enligt Arbetsgivarverkets nya 

beräkningssätt. 2012 var den 3,7 procent med samma beräkningssätt som 2013, med det 
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tidigare beräkningssättet 9,8 procent. Förutom den rörlighet som uppkommer i samband 

med att medarbetare börjar och slutar vid Kulturrådet finns en rörlighet i form av tjänst-

ledighet. Vid årsskiftet 2012/2013 var fyra personer tjänstlediga. Därutöver var sex per-

soner (kvinnor) föräldralediga på heltid, tre partiellt föräldralediga (varav en man), fyra 

personer var beviljade delpension. 

 

Kulturrådet har inga problem med att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Det är 

många kvalificerade sökande till varje anställning (i genomsnitt 187 sökande per utlys-

ning).  Under året rekryterades sju medarbetare, sex kvinnor och en man. Av samtliga 

sökande var 24 procent män. Några av rekryteringarna avser tidsbegränsade anställnin-

gar och ingår inte i uppgifterna om personalrörlighet.  

 

Medelantalet anställda vid Kulturrådet under 2013 var 78,5 personer och 72,4 årsarbets-

krafter, vilket är något färre anställda men fler årsarbetskrafter än föregående år. Under 

2013 tog Kulturrådet även emot tre praktikanter (kvinnor).   

 

Medelåldern 2013 var 48,5 år jämfört med 47,2 år 2012. Kulturrådet arbetar aktivt med 

att skapa möjligheter för ett längre arbetsliv och hade vid utgången av 2013 tre personer 

anställda som fyllt 65 år..  

 

Tabell 40. Personalförsörjning 2010–2013 

Personalvariabler 2013 2012 2011 2010 

Antal anställda (medelantal under 

året) 

78,5 81,5 74 77 

Varav kvinnor/män 54/24 57/25 52/22 58/19 

Antal nyanställda under året 5 13 17 11 

Varav kvinnor/män 3/2 11/2 9/8 10/1 

Avgångar under året 7 3 19 22 

Varav kvinnor/män 5/2 2/1 16/3 18/4 

Personalomsättning (procent) 

enligt ny beräkningsmodell 2013 

4,6 3,7   

Personalomsättning (procent) enligt 

tidigare beräkningsmodell 

 9,8 21,7 28,5 

Årsarbetskrafter  72,4 69,7 64,3 71,6 

 

Lika rättigheter och möjligheter 

Kulturrådet arbetar för ett inkluderande synsätt som genomsyrar hela verksamheten. Till 

exempel betonas jämställdhet och mångfald vid rekryteringar utan att positiv särbehand-

ling har tillämpats. En policy och handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 

håller på att arbetas fram på myndigheten och beräknas vara klar under våren 2014. 

 

Av medarbetarenkäten från 2013 framgår att 97 procent av de anställda upplever att 

män och kvinnor på Kulturrådet har lika rättigheter och möjligheter. 2011 var motsvar-

ande siffra 90 procent. Enligt resultatet från medarbetarundersökningen 2011 ansåg 50 

procent att det gick att förena arbete och föräldraskap. Denna siffra har 2013 höjts till 62 

procent.   
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Merparten av Kulturrådets medarbetare är kvinnor men det kan noteras att andelen män 

har ökat från cirka 25 procent 2010 till 31 procent 2013 (2012: 30 procent). Mångfalds-

perspektivet finns med i alla rekryteringar men statistik på medarbetarnas mångfalds-

profiler förs inte. Den lönekartläggning som genomfördes under 2013 visade ett bra 

resultat och någon handlingsplan behövde inte upprättas. 

 

Tillgänglighet är en viktig fråga för Kulturrådet, såväl i det externa som i det interna 

arbetet. Under året utarbetades och fastställdes en intern tillgänglighetspolicy samt plan 

för det fortsatta tillgänglighetsarbetet. Handisam gjorde under året en samlad bedöm-

ning av statliga myndigheters externa tillgänglighetsarbete. Deras bedömning visar att 

Kulturrådet ligger mycket väl till.  

 

Sjukfrånvaro  

I tabell 41 redovisas medarbetares totala sjukfrånvaro i förhållande till den samman-

lagda ordinarie arbetstiden. Sjukfrånvaro per kön och åldersgrupp redovisas som pro-

cent i förhållande till respektive grupps sammanlagda tillgängliga arbetstid. Den totala 

sjukfrånvaron vid myndigheten minskade något, liksom andelen långtidssjukskrivna.  

 

Tabell 41. Kulturrådets sjukfrånvaro 2010-2013, procent 

Personalkategori 2013 2012  2011  2010  

Totalt 3,98 4,48 3,64 4,02 

Sjukfrånvaro exkl. långtidssjukskrivna 1,97 2,01 1,74 2,56 

- 29 år
1
 - - - 

- 

30-49 år 4,96 4,09 3,2 1,94 

50 år- 2,79 5,02 4,21 5,96 

Kvinnor 4,16 4,29 4,17 4,52 

Män 3,51 4,92 2,27 2,62 

Andel långtidssjukskrivna (minst 60 dagar) i 
förhållande till total sjukfrånvaro  

49,9 55,07 52,08 36,32 

Not 1. Åldergruppen -29 år är alltför liten för att redovisas 

 

Kulturrådets totala sjukfrånvaro (3,98 procent) är fortsatt något högre än staten igenom-

snitt (2,2 procent år 2012).  Av samtliga anställda under året hade 44 procent inget sjuk-

tillfälle. Sjukfrånvaron härrör främst från årets första tre månader (influensa). Därefter 

sjönk den. Även kontorslandskapet tros bidra till en högre sjukfrånvaro än i statsförvalt-

ningen totalt.   

 

Arbetsmiljö och hälsa  

Att skapa en god arbetsmiljö är viktigt för Kulturrådet. Därför pågår arbetet för ett gott 

arbetsklimat ständigt. Samarbetet har fortsatt med företagshälsovården för att främja en 

god arbetsmiljö. En ergonom har gjort sin årliga genomgång av de individuella arbets-

platsernas utformning. Därutöver försöker Kulturrådet arbeta proaktivt genom frisk-

vårdsbidrag, friskvårdstimme och olika aktiviteter. Under 2013 var det 36 personer på 

myndigheten som utnyttjade friskvårdsbidraget. 

 

I slutet av året genomfördes både en medarbetarundersökning och en skyddsrond. 

Resultatet visar på en förbättring av ”nöjd medarbetarindex” (från indexvärdet 55 år 

2011 till indexvärde 61 år 2013). Fortsatta förbättringsområden är bland annat arbets-

belastning, ledarskap samt fysisk arbetsmiljö. Insatser för att förbättra den fysiska 
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arbetsmiljön har skett under året och ytterligare insatser är planerade. För att öka möj-

ligheterna att få arbeta ostört hyr Kulturrådet från och med 2014 ytterligare ett arbets-

rum i Filmhuset. Personalansvarsnämnden har inte haft anledning att sammanträda 

under året.  

 

Miljöledningsarbete  
Under 2013 har Kulturrådet fortsatt att bedriva ett målmedvetet miljöarbete. En särskild 

redovisning om Kulturrådets miljöledningsarbete lämnades i februari 2013 till kulturde-

partementet och Naturvårdsverket.  

 

Tabell 42. Kulturrådets miljövariabler 2010-2013 

Miljöaspekt 2013 2012 2011 2010 

Fastigheten      

Elförbrukning, KWh 109 043 90 360 92 182 100 056 

Elförbrukning, tkr 136 113 115 120 

Resor      

Antal resor med tåg/ flyg (totalt) 493/171 (664) 495/214 (709) 631/243 (874) 685/250 (935) 

Antal resta mil med tåg/ koldioxidutsläpp, kg 20 218/0,42 20 055/0,42 25 346/ 0,53 29 228/ 0,61 

Antal resta mil med flyg/ koldioxidutsläpp, kg 63 206/66 769 38 138/47 493 37 455/48 068  33 786/45 943 

Pappersförbrukning     

Antal utskrifter/ kopior 360 000 415 000 404 000 519 000 

Antal utskrifter/ kopior per anställd 5 655 5 954 6 208 6 488 

Antal online- ansökningar 6 542 5 747 5 233 4 876 

 

Flera av Kulturrådets referensgrupper har nu tillgång till ansökningar och annat arbets-

material digitalt, varför pappersförbrukningen minskat. Det minskade behovet av kopi-

ering har även påverkat elförbrukningen. Kopiatorerna byttes dessutom ut i december 

2013 för att minska elförbrukningen. Trots aktiva åtgärder har elförbrukningen 2013 

ökat något som en följd av en kall vinter 2012/2013. Antalet tågresor var konstant under 

året. Antalet flygresor minskade, samtidigt som antalet resta mil med flyg ökade kraf-

tigt. Det berodde på de ökade internationella uppdrag som Kulturrådet fått och som 

innebär behov av resor både inom Europa och till övriga världsdelar. 

Bedömning  
Kulturrådet bedömer att myndighetens styrmodell för verksamhetstyrningen utvecklats 

och förtydligats under 2013. Arbetet med att implementera förändringarna har påbörjats.  

Härnäst ska styrningen av bidragsgivningen att ses över och förtydligas. Inom ramen för 

det omfattande arbetet med kultursamverkansmodellen måste bland annat rutinerna för 

kontroller av mutor och jäv utvärderas. 

 

Under 2014 ska handlingsplaner utarbetas utifrån den nyligen genomförda medarbetar-

undersökningen. Inte minst behöver åtgärder vidtas för att minska den höga arbetsbe-

lastningen. Kulturrådet kommer, med målet att vara en attraktiv arbetsgivare, att fort-

sätta arbeta aktivt för ett inkluderande synsätt med en ökad mångfald. Positivt är att 

andelen män har ökat bland de anställda och att medarbetarna upplever arbetsplatsen 

som jämlik.  
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RESULTATREDOVISNINGENS PRINCIPER OCH 
METODER 

Kulturrådets verksamhet bygger enligt instruktionen på två grenar: bidragsgivning och 

andra främjande åtgärder. Gränsdragningen är i viss mån problematisk i redovisnings-

sammanhang: Kulturrådet strävar efter att integrera bidragsgivningen och andra främ-

jande åtgärder för att i högre grad nå målen. Inom bidragsgivningen finns intresse av att 

få helhetsperspektiv inom de olika konstområdena och kultursamverkansmodellen. 

Kultursamverkansmodellens olika delar: dialogen, framtagandet och bedömning av 

regionala kulturplaner, beslut om kultursamverkansmedel, stöd till utvecklingsprojekt, 

uppföljning etc. påverkar hur konstområdena utvecklas.  

 

Kulturrådets huvudsakliga prestationer utgörs av antal prövade bidragsansökningar 

samt beviljade bidrag. Uppgifter hämtas ur Kulturrådets ärendehanteringssystem. De 

definieras som de ärenden som beslutats under året, oavsett när ansökan kommit in eller 

när utbetalning ska ske. Eftersom förskjutningarna är likartade från år till år bedöms 

detta mått, tillsammans med den rent finansiella redovisningen, ge en god bild av verk-

samheten. Bland de prövade ansökningarna ingår även ärenden som under året har av-

visats, återtagits, avskrivits eller bordlagts för att de inte uppfyllt de formella kriterierna. 

Dessa genererar ofta lika mycket arbete som de ansökningar som beviljats eller ärenden 

som avslagits. Totalt utgjorde de cirka 2,7 procent 2013 (2012: 3 procent, 2011: 1,5 

procent) av alla prövade ärenden. 

 

En förenklad tidsredovisning har 2013, liksom 2011 och 2012, delvis legat till grund för 

fördelningen av förvaltningskostnaderna mellan Kulturrådets verksamheter. Avdel-

nings- och enhetscheferna har bedömt hur samtliga under året anställda har fördelat sin 

tid mellan de två verksamhetsgrenarna. För de som varit direkt involverade i bidrags-

hanteringen har även tiden som de ägnat åt de fem konstområdena uppskattats. För rent 

administrativ personal, till exempel inom ekonomifunktionen och IT-stödet, har den 

samlade tidfördelningen inom främst övrig verksamhet använts som grund för tidfördel-

ningen. Som komplement till denna tidsstudie har även övriga specifika kostnader för 

de olika verksamhetsområdena identifierats. Den totala beräknade årsarbetstiden för 

2013 visade sig stämma mycket väl med den årsarbetstid som erhålls ur personalsys-

temet Palasso. 

  

Handläggningstid för bidragsärenden har definierats som antal dagar från att ärendet 

kommer in i Kulturrådets ärendehanteringssystem (vanligtvis inkommen ansökan) till 

datum för det första beslutet i ärendet. Mätmetoden, som 2011 användes för första gån-

gen, har vissa brister eftersom registreringsrutinerna primärt inte är upplagda för att 

handläggningstiden ska mätas. Enstaka ärenden kan till exempel vara påbörjade i sys-

temet långt innan en ansökan slutligen kommer in. Med hänsyn till de stora ärende-

volymerna bedöms metoden ändå ge en rättvisande bild.  
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FINANSIELL REDOVISNING 

Sammanställning av väsentliga uppgifter 

 

  

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Låneram i Riksgäldskontoret

Beviljad låneram 9 000 9 000 11 000 11 000 11 000

Utnyttjad låneram 2 381 3 098 3 084 5 775 8 014

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret

Räntekontokredit 5 693 7 000 7 000 7 000 7 000

Maximalt utnyttjad kredit under året 0 0 0 0 493

Räntekonto i Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 141 212 274 68 47

Räntekostnader 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter

Offentligrättslig verksamhet

Budget regleringsbrev 1 300 1 300 1 300 1 000 1 000

Faktiska avgiftsintäkter 914 1 150 1 109 1 150 853

Avgiftsfinansierad verksamhet

Budget regleringsbrev 1 1 800 800 800 0 0

Faktiska avgiftsintäkter 1 068 2 021 490

Anslagskredit

Beviljade krediter 59 618 55 514 55 459 16 402 13 986

Utnyttjade krediter 661 0 0 0 0

Personal

Årsarbetskrafter (st.) 72 70 64 72 74

Medeltal anställda (st.) 78 82 74 80 85

Driftskostnad per årsarbetskraft (tkr) 1 213 1 151 1 163 1 057 1 036

Kapitalförändring

Årets kapitalförändring -208 146 -61 -59 4

Balanserad kapitalförändring 52 -94 -33 26 22

Utgående överföringsbelopp

Summa överföringsbelopp -221 1 289 12 608 20 711 8 278

Varav belopp intecknade av framtida åtagande 2 0 0 6 347 5 286 5 635

Bemyndiganden

UO 17 2:2.1 Bidrag till vissa teater- dans- och 

musikändamål

Erhållet bemyndigande 107 000 107 000 100 000 80 000 80 000

Utnyttjat 3 102 970 85 855 93 520 79 700 79 735

UO 17 3:1.1 Bidrag till litteratur  och kulturtidskrifter 4

Erhållet bemyndigande 20 000 20 000 0 0 0

Utnyttjat 19 025 19 000 0 0 0

1 Avgiftsf inansierad verksamhet tillkom i regleringbrev för budgetår 2011

4 Kulturådet har fr.o.m 2012 bemyndigande att fatta beslut om bidrag för kommande år för anslaget

2 Beloppet motsvarar anslagssparandet för anslag UO17 2:3.2 som är ett förhandsstöd och slutlig betalning sker när 

produktionen är genomförd.

3 Kulturrådet har fr.o.m. 2008 bemyndigande att fatta beslut om bidrag för kommande år för anslaget
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Resultaträkning 

 

 

  

Not 2013 2012

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter av anslag 1 81 160 76 440

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 2 746 3 844

Intäkter av bidrag 3 4 175 1 412

Finansiella intäkter 4 268 300

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 88 348 81 996

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader för personal 5 -57 469 -52 438

Kostnader för lokaler -5 768 -5 765

Övriga driftkostnader 6 -24 108 -22 398

Finansiella kostnader 7 -37 -50

Avskrivningar och nedskrivningar -1 175 -1 200

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -88 556 -81 850

VERKSAMHETSUTFALL -208 146

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för 

f inansiering av bidrag

1 945 138 1 881 130

Medel som erhållits från myndigheter för 

f inansiering av bidrag

8 32 563 19 755

Övriga erhållna medel för f inansiering av bidrag 9 415 466

Lämnade bidrag -1 978 117 -1 901 351

Saldo Transfereringar 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

Årets kapitalförändring -208 146

SUMMA ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10 -208 146

Verksamhet  +/- 

t.o.m. 

2011

 +/- 2012  +/-2013
Ack. +/- 

utgå. 2011

Offentligrättslig 

verksamhet

Budget Utfall Budget Utfall

Statliga utställningsgarantier -94 146 1 500 917 1 500 1 125 -208 -156

Intäkter 2013

Resultat statliga utställningsgarantierna (tkr)

Kostnader 2013
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Balansräkning 

 

Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 11

Balanserade utgifter för utveckling 166 318

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 103 121

Summa immateriella anläggningstillgångar 269 439

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 1 223 1 615

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 1 556 1 689

Summa materiella anläggningstillgångar 2 779 3 304

Fordringar

Kundfordringar 14 323 510

Fordringar hos andra myndigheter 15 1 002 1 071

Övriga fordringar 0 11

Summa fordringar 1 325 1 591

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 16 1 452 1 918

Upplupna bidragsintäkter 17 359 70

Summa periodavgränsningsposter 1 811 1 989

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 18 6 389 5 662

Summa avräkning med statsverket 6 389 5 662

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 19 6 403 7 628

Summa kassa och bank 6 403 7 628

SUMMA TILLGÅNGAR 18 977 20 613

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital 20 736 736

Balanserad kapitalförändring 21 52 -94

Kapitalförändring enligt resultaträkningen -208 146

Summa myndighetskapital 580 787

Avsättningar 22

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 184 354

Övriga avsättningar 414 316

Summa avsättningar 598 670

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 23 2 381 3 098

Skulder till andra myndigheter 24 2 426 2 130

Leverantörskulder 3 260 3 684

Övriga skulder 1 094 1 166

Summa skulder m.m. 9 161 10 078

Periodavgränsningsposter 25

Upplupna kostnader 7 174 7 132

Oförbrukade bidrag 1 465 1 947

Summa periodavgränsningsposter 8 639 9 078

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 18 977 20 613

ANSVARSFÖRBINDELSER

Statliga utställningsgarantier 26 3 092 414 2 895 717
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Anslagsredovisning 

 

  

Anslag Not Ingående 

överfö-

ringsbelopp

Årets tilldel-

ning enl. 

reglerings-

brev

Omdispo-

nerat 

anslags-

belopp

Indragning Totalt dispo-

nibelt belopp

Utgifter Utgående 

överförings-

belopp/     

reservation

13 03 001 Särskilda 

jämställdhetsåtgärder

1 000 1 000 -1 000 0

015 Särsk jämställdåtg - del till KUR 27 1 000 1 000 -1 000 0

17 01 001 Statens kulturråd 1 047 50 312 51 359 -50 948 411

001 Statens kulturråd 28 1 047 50 312 51 359 -50 948 411

17 01 002 Bidrag till allmän 

kulturverksamhet, utveckling 

samt internationellt kulturutbyte 

och samarbete 

0 200 272 0 0 200 272 -200 295 -23

001 Bidrag till allmän 

kulturverksamhet, internationell 

verksamhet och minoriteters språk 

och kultur

29 0 101 212 0 0 101 212 -101 235 -23

002 Bidrag till alliansverksamheter 30 0 62 060 0 0 62 060 -62 060 0

003 Umeå Europas kulturhuvudstad 

2014

37 000 0 0 37 000 -37 000 0

17 01 003 Skapande skola 226 169 083 0 -226 169 083 -169 444 -361

001 Skapande skola 31 226 169 083 0 -226 169 083 -169 444 -361

17 01 004 Forsknings- och 

utvecklingsinsatser inom 

kulturområdet 

0 3 718 0 0 3 718 -3 716 2

013 Centrala museer 32 0 3 718 0 0 3 718 -3 716 2

17 01 006 Bidrag till regional 

kulturverksamhet

1 259 546 0 0 1 259 546 -1 259 792 -246

001 Bidrag till regional 

kulturverksamhet

33 0 1 259 546 0 0 1 259 546 -1 259 792 -246

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, 

dans- och musikändamål 

0 189 503 0 0 189 503 -189 522 -19

001 Bidrag till den fria scenkonsten, 

arrangörer, fonogramverksamhet och 

vissa aktörer av kulturpolitiskt 

intresse

34 0 189 503 0 0 189 503 -189 522 -19

17 03 001 Bidrag till litteratur och 

kulturtidskrifter

7 123 682 0 -7 123 682 -123 694 -12

001 Bidrag till litteratur, 

kulturtidskrifter och läsfrämjande

35 7 123 682 0 -7 123 682 -123 694 -12

17 04 004 Bidrag till bild- och 

formområdet 

9 28 199 0 -9 28 199 -28 171 28

001 Bidrag till organisationer inom bild- 

och formområdet och 

verksamhetsstöd till vissa utställare 

36 9 28 199 0 -9 28 199 -28 171 28

Summa utgående 

överföringsbelopp exkl 

obetecknade anslag

1 289 2 024 315 1 000 -242 2 026 362 -2 026 583 -221

Bemyndiganden (tkr)

Tilldelat 

bemyndig-

ande

Ingående 

åtaganden 

Utestående 

åtaganden 

 17 02 002 Bidrag till vissa teater-, 

dans- och musikändamål 

2013 2013 2014 2015

001 Bidrag till fria scenkonsten, 

arrangörer, fonogramverksamhet och 

vissa aktörer av kulturpolitiskt 

intresse 107 000 85 855 102 970 102 970 0

17 03 001 Bidrag till litteratur och 

kulturtidskrifter

001 Bidrag till litteratur, 

kulturtidskrifter och läsfrämjande 20 000 19 000 19 025 19 025 0

Utgiftsområde 17- Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utestående åtaganden 

fördelning per år

Utgiftsområde 13 - Integration och jämställdhet
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Noter 

 

 

Resultaträkning

Not 1 Intäkter av anslag 2013 2012

17 01 001 Statens kulturråd 50 663 47 826

17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling etc. 6 401 7 618

17 01 003 Skapande skola 3 800 3 131

17 01 004 Forsknings och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 300 184

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet 0

17 02 002 Bidrag till vissa teater, dans och musikändamål 2 433 2 901

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 17 313 14 780

13 03 001.15 Särskilda jämställdhetsåtgärder 250 0

81 160 76 440

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2013 2012

Intäkter med stöd av 4§ Avgiftsförordningen

Konferensavgifter 8 435

Försäljning av skrifter 58 2

Intäkter av konsultuppdrag 18 272

Intäkter av resurssamordning 984 1 312

Delsumma 1 068 2 021

Intäkter av uppdrag och offentligrättsliga avgifter

Intäkter av utställningsgarantier 914 1 150

Intäkter av sponsring 764 654

Övriga sålda tjänster 0 19

Delsumma 1 678 1 823

TOTALT: 2 746 3 844

Not 3  Intäkter av bidrag 2013 2012

Bidrag från statliga myndigheter 3 085 981

Bidrag från EU institutioner 223 315

Bidrag från övriga 867 116

Summa 4 175 1 412

Not 4 Finansiella intäkter 2013 2012

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 141 212

Övriga f inansiella intäkter 127 88

Summa 268 300

Under 2013 anordnade Kulturrådet inga konferenser där avgifter togs ut. Minskning av konsultarvode beror på ersättning 

för lönekostnader avseende Strindbergsåret 2012. De ökade intäkterna för försäljning av skrifter avser den speciellt 

framtagna boken i samband med Sveriges värdskap vid Bolognamässan.                                                                                                                                                                          

Verksamheten utställningsgarantier har full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Strävan är att detts ska uppfyllas över 

tid. Under 2013 blev resultatet -208 tkr ( 146 tkr).                                                                                                                                                                               

Sponsringen 2013 var i form av varor och tjänster i samband med priset till Astrid Lindgrens minne. Sponsringen står för 

0,8 % av de totala intäkterna.

Bidrag från statliga myndigheter har erhållits från Kammarkollegiet,Kulturdepartementet, Tillväxtverket och Socialstyrelsen. 

De icke statliga bidragen har erhållits från Nordiska ministerrådet och EU för f inansiering av aktiviteter kring Kulturrådets 

uppdrag som Kulturkontakt kontor. Bidragen står för  4,7% av de totala intäkterna.

Övriga f inansiella intäkter består till största delen av realiserade kursdifferenser som uppkommit i samband med 

fakturabetalning. Under året har DKK och AUD, genererat stor kursdifferens.
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Not 5 Kostnader för personal 2013 2012

Summa personalkostnader -57 469 -52 438

Varav lönekostnader -37 695 -34 063

Not 6 Övriga driftskostnader

Not 7  Finansiella kostnader 2013 2012

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0

Ränta på lån i Riksgäldskontoret -29 -46

Övriga f inansiella kostnader -8 -4

Summa: -37 -50

Not 8 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering 

av bidrag

Not 9 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Not 10 Årets kapitalförändring 2013 2012

Resultat utställningsgarantier -208 146

Summa: -208 146

Bidrag från Nordiska ministerrådet avseende översättningsstöd. Bidraget kommer att adminstreras av Kulturstyrelsen 

2014.

Avser tillfälligt bidrag att främja kultur för äldre enligt regeringsbeslut Ku2013/1966/KO, samt bidrag från SIDA för 

programmet Partner driven cooperation in the f ield of culture.

Kostnaderna har ökat med 8% jämfört med 2012  vilket bland annat beror på Sverige värdland för Bolognamässan, 

distribution av litteratur, produktion av barnbokskatalogen samt byte av fakturahanteringssystem.

Årsarbetskraften under 2013 har ökat jämfört med föregående år. I personalkostnaderna ingår även referens - och 

arbetsgrupper. Under 2013 inrättades ytterligare en  internationell arbetsgrupp.

Balansräkning

Not 11 Immateriella tillgångar 2013-12-31 2012-12-31

Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. anskaffningsvärde 2 782 2 585

Balanserade utgifter för utveckling, årets anskaffningar 0 197

Utgående anskaffningsvärde 2 782 2 782

Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. avskrivningar -2 464 -2 214

Balanserade utgifter för utveckling, årets avskrivningar -152 -250

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 616 -2 464

Summa balanserade utgifter 166 318

Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar, ingående balans ack. anskaffningsvärde 1 810 1 761

Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar, årets anskaffningar 96 49

Utgående anskaffningsvärde 1 906 1 810

Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar, ingående balans ack. avskrivningar -1 689 -1 503

Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar, årets avskrivningar -114 -186

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 803 -1 689

Summa rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 103 121

Summa immateriella anläggningstillgångar 269 439

Under året har licenskostnad bokförts som immateriella tillgångar 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar, förbättringsutgifter på annans fastighet 2013-12-31 2012-12-31

Förbättringsutg. på annans fastighet,ingående balans ack. anskaffningsvärde 6 309 6 273

Förbättringsutg. på annans fastighet, årets anskaffningar 0 36

Utgående anskaffningsvärde 6 309 6 309

Förbättringsutg. på annans fastighet, ingående balans ack. avskrivningar -4 694 -4 300

Förbättringsutg. på annans fastighet, årets avskrivningar -392 -394

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 086 -4 694

Summa förbättgringsutgifter på annans fastighet 1 223 1 615
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Not 13 Materiella anläggningstillgångar, maskiner, inventarier, installationer 2013-12-31 2012-12-31

Maskiner , inventarier, installationer mm, ingående balans ack anskaffningsvärde 10 192 9 391

Maskiner , inventarier, installationer mm, årets anskaffningar 383 801

Maskiner , inventarier, installationer mm, årets försäljning, utrangering 0 0

Utgående anskaffningsvärde 10 575 10 192

Maskiner , inventarier, installationer mm, ingående balans ackumulerade avskrivningar -8 503 -8 135

Maskiner , inventarier, installationer mm, årets avskrivning -516 -368

Maskiner , inventarier, installationer mm, årets försäljning, utrangering 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 019 -8 503

Summa 1 556 1 689

Not 14 Kundfordringar 2013-12-31 2012-12-31

Kundfordringar 323 510

Summa 323 510

Not 15 Fordringar hos andra myndigheter 2013-12-31 2012-12-31

Fordringar hos andra myndigheter 1 002 1 071

Summa 1 002 1 071

Beloppet utgörs av momsfordran, 924 tkr (908 tkr, 2012), samt  inomstatliga kundfordringar på 

78 tkr (163 tkr 2012).

Not 16 Förutbetalda kostnader 2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda hyror 1 208 1 208

Övriga förutbetalda kostnader 244 710

Summa 1 452 1 918

Kostnader större än 50 tkr som avser räkenskapsår  2014 har periodiserats.

Not 17 Upplupna bidragsintäkter 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna bidragintäkter 359 70

Summa 359 70

Upplupna bidragsintäkter avser  EU medel, 72 tkr  (70 tkr), samt fordringar på Nordiska 

Ministerrådet 287 tkr, ( 0 tkr).

Not 18 Avräkning med statsverket 2013-12-31 2012-12-31

Uppbörd

Redovisat mot inkomsttitel 0 0

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 0 0

Fordringar/skulder avseende uppbörd 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans *) 5 449 -3 265

Redovisat mot anslag 1 975 635 1 909 742

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalts till icke räntebärande flöde -1 975 260 -1 901 028

Skuld/Fordran avseende anslag i icke räntebärande flöde 5 824 5 449

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -1 047 -1 285

Redovisat mot anslag 50 948 48 543

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -50 312 -48 305

Återbetalning av anslagsmedel

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -411 -1 047

Huvuddelen av faktureringen december avsåg ersättning för andra aktörers andel av kostnader för mässor samt avgifter för 

utställningsgarantier.  Reservering för osäkra kundfordringar har gjorts med 20 tkr. Fordringarna var oreglerade på 

balansdagen.
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Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 1 260 1 976

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -284 -716

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 976 1 260

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken

Ingående balans 0 0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 20 686 18 049

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -1 995 946 -1 919 077

Betalningar hänförbara till anslag 1 975 260 1 901 028

Saldo 0 0

Summa avräkning statsverket 6 389 5 662

Under 2009 genomfördes en förändring avseende hantering av semesterlöneskuld som 

uppkommit före 2009. Förändringen innebar att den motpost som tidigare redovisats under 

myndighetskapital ska redovisas under Avräkning med statsverket under avsnittet "Fordran 

avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag". Den sparade semester 

som intjänats före 2009 har under året minskat med 284 tkr.

Not 19 Räntekonto 2013-12-31 2012-12-31

Behållning på räntekontot består av anslagssparande  411 tkr,  justerade poster mellan 

betalningsflöde 5 232  tkr, externa bidrag samt övriga fordringar och skulder. Beviljad 

räntekontokredit uppgår till 5 693 tkr.

6 403 7 628

Not 20 Statskapital 2013-12-31 2012-12-31

Statskapital, konst utlånad från Statens konstråd 736 736

Summa 736 736

 

Not 21 Balanserad kapitalförändring 2013-12-31 2012-12-31

Balanserad kapitalförändring, totalt

Ingående balans -94 -33

Förra årets balanserade resultat 146 -61

Utgående balans 52 -94

Utgående balans motsvarar balanserat resultat gällande utställningsgarantier.

Not 22 Avsättningar 2013-12-31 2012-12-31

Pensioner och andra förpliktelser

Ingående avsättning 354 1 075

Årets pensionskostnad 267 3

Årets pensionsutbetalningar -437 -724

Summa 184 354

Övriga avsättningar 414 316

Summa 414 316

Summa avsättningar 598 670

Övriga avsättningar avser kompetensväxlingsmedel.
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Not 23 Lån i Riksgäldskontoret 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans 3 098 3 084

Under året nyupptagna lån 458 1 341

Årets amorteringar -1 175 -1 327

Summa 2 381 3 098

Beviljad låneram enligt regeringsbeslut 9 000 9 000

Differens mellan anläggningstillgångarnas bokförda som ska finansieras med lån och 

upptagna lån motsvarar avskrivningar gjorda under december.

Not 24 Skulder till andra myndigheter 2013-12-31 2012-12-31

Leverantörsskulder 663 516

Arbetsgivaravgifter och andra lönebaserade avgifter 1 227 1 222

Utgående moms 338 392

Övriga skulder annan myndighet 198 0

Summa 2 426 2 130

 

Not 25 Periodavgränsningsposter 2013-12-31 2012-12-31

Löner och arvoden inkl sociala avgifter 3 859 3 674

Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 2 997 2 986

Övriga upplupna kostnader, utom statliga 318 472

Summa 7 174 7 132

Oförbrukade medel Kammarkollegiet, förbrukas inom 1-3 år 1 078 0

Oförbrukade medel Kulturstyrelsen, förbrukas inom 1-3 år 387 270

Oförbrukade medel Socialstyrelsen 0 1 585

Oförbrukade medel Regeringskansliet 0 92

Summa 1 465 1 947

Not 26 Ansvarsförbindelser

Oförbrukade medel härrör från regeringsbeslut om att främja kultur för äldre KU2013/1966/K0 och främja kultur för äldre inom 

sjukvård och omsorgsverksamhetKU2012/1538/KO samt översättningsstöd från Kulturstyrelsen, tidigare Nordiska 

ministerrådet.

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan få en statlig garanti som täcker kostnader för skada eller 

förlust. Statens kulturråd  beslutar enligt förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier om denna garanti. Antalet 

utställda garantier den 31 december 2013 var  24 st. I posten ingår två skadeärenden, tillsammans värderade till 18 233 tkr 

vilka ligger hos regeringen för avgörande. Garantibelopp i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs enligt 

Rikbankens genomsnittsränta för december. 
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Not Anslag Villkor Belopp 

enligt RB, 

tkr

Utfall 

verksam-

hetskost-

nader (ej 

bidrag)

Utfall 

bidrag

Anslags-

kredit Anslags-

behåll-

ning som 

dispo-

neras 2013

0 Inget

Genomföra läsfrämjande verksamhet för 

pojkar och f lickor i samarbete med 

idrottsrörelsen

1 000 250 750

1 509 3%

Utfallet har justerats med 284  tkr vilket 

motsvarar minskning av 

semesterlöneskulden som hänför sig till 

sparad semester t o m 31 december 

2008 i enlighet med ESV:s direktiv.

3 726 Inget

Insatser för litteratur och läsfrämjande 3 000 2 733*

Hanaholmen 1 200 1 200

SR Berw aldhallen för Östersjöfestivalen 1 000 1 000

Institutet Dans i skolan vid Luleå tekniska 

universitet

1 600 1 600

Aktiviteter som drivs genom de utsända 

kulturråden och som främst avser 

scenkonstens internationalisering, minst

1 000 993

Anslagsposten får även belastas med 

vissa kostnader för administration och 

genomförande av verksamheten, högst

10 000 6 401

1 172 Inget

Teateralliansen 28 044 28 044

Dansalliansen 12 008 12 008

Musikalliansen 22 008 22 008

003 Umeå Europas 0 Inget

5 072 Inget

Anslagsposten får belastas med vissa 

kostnader för administration och 

3 800 3 800

varav  uppdrag till Statens Skolverk 300 300

112 Inget

Anslagsposten får belastas med vissa 

kostnader för administration och 

genomförande av verksamheten, högst

400 300

37 786 Inget

Cirkus Cirkör AB, nya hyresförhållanden 2 000 2 000

Förnyelse och utveckling av konstnärliga 

uttryck samt nydanande sätt att sprida 

och tillgänliggöra kulturen

25 000 25 385

5 685 Inget

3 710 Inget

Anslagsposten får belastas med vissa 

kostnader för administration och 

genomförande av verksamheten, högst

10 000 9 271

läsfrämjande insatser 8 042

Sveriges författarfond 1 000 1 000

846 Inget

Bidrag till Akademien för de fria 

konsterna, minst
1 660 1 760

001 Bidrag till organisationer inom 

bild- och formområdet och 

verkssamhetsstöd till vissa 

36

28

015 Särskild jämställdhetsåtgärd27

31

002 Bidrag till 

alliansverksamheter 

001 Statens kulturråd 

Kommentarer anslagsredovisning och redovisning mot 

inkomsttitlar (tkr)

Utgiftsområde 17- Kultur, medier, trossamfund och fritid

17 01 001 Statens kulturråd 

17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet

17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 

17 01 003 Skapande skola 

001 Bidrag till allmän 

kulturverksamhet, internationell 

verksamhet och minoriteters 

språk och kultur

30

29

013 Centrala museer 32

*Bidraget som särskilt syftade till att utveckla samarbetsformer mellan folkbibliotek och studieförbund var en 

tillfällig satsning. I Litteraturutredningens slutbetänkande förtydligades att medel inom anslag 1.2 inte skulle 

användas för detta ändamål. Mot denna bakgrund fanns inte skäl att stimulera till nya projekt. De projekt som 

initierats 2012 och fortsatte under 2013 beviljades medel. 

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet

Utgiftsområde 13 - Integration och jämställdhet

13 03 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder

3 000 2 433

001 Skapande skola 

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 

Anslagsposten får belastas med vissa 

kostnader för administration och 

genomförande av verksamheten, högst

001 Bidrag till regional 

kulturverksamhet

33

001 Bidrag till fria scenkonsten, 

arrangörer, fonogramverksamhet 

samt vissa aktörer av 

kulturpolitiskt intresse 

34

35 001 Bidrag till litteratur, 

kulturtidskrifter och läsfrämjande
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

 
Allmänt 

Belopp redovisas i 1000-tal kronor (tkr) där inget annat anges. 

 

Kulturrådets redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i 

enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) 

och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) samt ESV:s föreskrifter 

och allmänna råd till dessa. 

 

Brytdag 

Av ESV:s föreskrifter till 10 § FBF framgår att alla myndigheter ska tillämpa en s.k. 

brytdag då den löpande bokföringen för perioden ska avslutas. För bokslut 2013 infaller 

brytdagen den 3 januari vilket framgår av bl.a. ESV:s inrapporteringskalendarium 2013 

för Hermes. Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2013 har därmed gjorts fram 

t.o.m. 2013-01-03. Efter brytdagen har räkenskaperna tillförts bokslutstransaktioner 

innefattande bl.a. periodavgränsningsposter. Som periodavgränsningsposter bokförs 

förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, upplupna kostnader samt förutbetalda intäkter 

vars belopp överstiger 50 tkr. 

 

Anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgångar redovisas ”Rättigheter och andra immateriella tillgångar”, 

”Förbättringsutgifter på annans fastighet” samt ”Maskiner och inventarier” med ett 

anskaffningsvärde om lägst ett halvt prisbasbelopp och beräknad ekonomisk livslängd 

som uppgår till lägst tre år. Undantag görs för bärbara dator som kostnadsförs i samband 

med inköp. Avskrivning sker från den månad tillgången tas i bruk. Följande 

avskrivningstider tillämpas: 

 
3 år Rättigheter och andra immateriella tillgångar 

3 år   Datorer och kontorsmaskiner  

5 år   Anläggningar (telefonväxel, kabeldragning datanät) 

5 år   Inredningsinventarier 

10 år Förbättringsutgifter på annans fastighet 

 

 

Kundfordringar och skulder 

Varje enskild fordran värderas för sig. Fordringar som är osäkra tas upp till det belopp 

som efter individuell bedömning beräknas inflyta. Skulder har tagits upp till det 

nominella verkliga värdet på bokslutsdagen. Fordringar eller skulder i utländska belopp 

förekommer endast i undantagsfall. Värderingen sker då till balansdagens kurs. 

 

 

 

 

  



Kulturrådets årsredovisning för 2013 

 

 115(116) 
 

Uppgifter om styrelsen och ledande befattningshavare enligt kap. 7 § 2 FÅB 

 

Utbetald ersättning till styrelseledamöter samt uppgift om andra styrelseuppdrag. 

 

 

 

 

  

Styrelseledamöter  
Ersättning 

(tkr) 
Styrelseuppdrag 

Kerstin Brunnberg, styrelsens 
ordförande  

60 
Migrationsverkets Insynsråd, Göteborgs 
universitet, Nordisk kulturfond, Bror Rudi AB 
 

Tebogo Monnakgotla 30 Inga övriga uppdrag 

Martin Borgs 30 Ekonic AB,  Protepublica AB, 922 Stories AB 

Benny Fredriksson 30 
Stockholms stadsteater AB, Svensk Scenkonst 
Servicebolag AB, Operahögskolan, Marianne och 
Sigvard Bernadottes Konstnärsfond 

Lars Strannegård 30 
IFL & HHS Holding AB, IFL & SSE Russia 
Education AB, IFL Kämpasten AB, SwedRus 
Education AB, SwedRus Real Estate AB 

Karin Helander, t.o.m. 2013-12-31 40 Inga övriga uppdrag 

Charlotte Gyllenhammar, t.o.m. 2013-
12-31 

21 
TSM The Swedish Model AB, Charlotte 
Gyllenhammar AB 

Mats Wallenius, t.o.m. 2013-12-31 30 Inga övriga uppdrag 

Anna Sparrman, fr.o.m. 2014-01-01 - Ren smak AB 

Bo Netz, fr.o.m. 2014-01-01 - Svenska Kraftnät, AB Trav & Galopp 

Måns Wrange - Kungliga Konsthögskolan, Beng-Eric Wrange AB 

Summa 210   

  
 

  

Generaldirektör Ersättning Styrelseuppdrag 

Benny Marcel, T.f. generaldirektör 
2014-01-01-2014-02-28 

933 Inga övriga uppdrag 

    

Kennet Johansson, t.o.m. 2013-12-31 
Fri bostad 
Fria resor (årskort Malmö Aviation 
Fria måltider 

1 022 
56 
150 
7 

Inga övriga uppdrag 

Summa 2 163   
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 

av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.  

 

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. 

 

Stockholm, den 21 februari 2014 

 

 

 

 

…………………………….  …………………………. 

Kerstin Brunnberg  Benny Marcel 

Ordförande  Generaldirektör 

 

 

 

……………………………  ………………………… 

Martin Borgs  Benny Fredriksson   

 

 

 

…………………………….  …………………………. 

Tebogo Monnakgotla  Bo Netz 

 

 

 

…………………………….  ………………………… 

Anna Sparrman         Lars Strannegård 

 

 

 

……………………………. 

Måns Wrange   

 


