
Årsredovisning 2014
kulturrÅdets
skriftserie 2015:1

Årsredovisning 2014
kulturrÅdets
skriftserie 2015:1



tryck: taberg Media group
Bild omslag: noetic av sidi larbi Cherkaoui med göteborgsoperans danskompani, foto Bengt Wanselius.
© statens kulturråd 2015
issn 1654-210x
isBn 978-91-87583-05-6

kulturrådet, Box 27215, 102 53 stockholm Besök: Borgvägen 1–5
tel: 08 519 264 00 fax: 08 519 264 99 e-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats: www.kulturradet.se



förord

Med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen …
– kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft med yttrandefriheten som grund,
– alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet,
– kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 

prägla samhällets utveckling,
 

… ska Statens kulturråd verka för kulturens utveckling 
och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga 
bidrag och genom andra främjande åtgärder. Hela årsre-
dovisningen speglar vårt arbete med detta. 

Kulturrådet beslutade under 2014 om nära två miljarder 
kronor i bidrag till ett brett spektrum av kulturaktörer i 
hela landet. Stor vikt har lagts vid att kvalitetssäkra verk-
samheten och att genomföra beslutsprocessen rättssäkert 
och med sådan transparens att åtgärderna är synliga och 
möjliga att granska. För att säkra hög kvalitet i bidrags-
besluten anlitas ett stort antal experter till arbets- och 
referensgrupper liksom till ALMA-juryn. De bidrar med 
skilda perspektiv och med kompetenser inom olika områ-
den. Utöver expertis och specialistkompetens är ledamö-
ternas geografiska hemvist, kön, ålder, etniska och kultu-
rella bakgrund viktiga aspekter för att få väl sammansatta 
grupper som så långt möjligt representerar Sverige av idag. 
Besluten om de regionala bidragen som hanteras inom 
ramen för kultursamverkansmodellen bereds med ett av 
regeringen tillsatt samverkansråd. 

Kulturengagemanget runt om i landet är stort och Kul-
turrådet samverkar hela tiden med ett stort antal aktörer 
kring regeringsuppdrag och främjandeinsatser inom kul-
turpolitiskt prioriterade områden såsom kultur för barn 
och unga, äldre, tillgänglighet, jämställdhet, nationella 
minoriteter och hbtq. Det internationella pers pektivet 
har blivit allt viktigare för utvecklingen inom alla konst-
områden och den trenden kommer med all sannolikhet 
att förstärkas. 

Vi strävar efter att kontinuerligt anpassa såväl bidrags- 
som främjandeinsatserna, inom ramen för våra tillgäng-
liga resurser, till utvecklingen inom olika delar av kul-
turområdet. Det stora söktrycket på Kulturrådets bidrag 
indikerar att det finns en betydande outnyttjad potential.

Den regionala utvecklingen och allas möjlighet att 
delta i kulturlivet kommer att vara ett viktigt fokus även 
framöver. Många intressanta utvecklingsprojekt har 
startats i regionerna och arbetet med att utveckla den 
nationella infrastrukturen och förbättra tillgången till 
ett varierande kulturutbud av hög kvalitet i hela landet 
fortsätter. 

Demokrati-, minoritets- och yttrandefrihetsfrågorna 
kommer att behöva tydligare prioriteringar de komman-
de åren. 

Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet    
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
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KammarensembleN spelar samtida musik och utgörs av 
instrumentalister från Sveriges symfoni- och kammarorkestrar. 
Under 2014 fick KammarensembleN verksamhetsbidrag inom 
stödet för fria musikgrupper. Foto: Peter Knutson.
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AlmgrenRecén beviljades under 2014 projektbidrag inom fri 
scenkonst för verket Near that Place. Foto: Märta Thisner.
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1.1 Uppdrag
Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i de 
nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens ut-
veckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp 
statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. Myn-
digheten ska särskilt verka för konstnärligt och kulturpoli-
tiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör
1. teater, dans, musik och annan scenkonst,
2. litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och biblio-

tek,
3. bild och form samt museer och utställningar,
4. regional kulturverksamhet,
5. samiska folkets och övriga nationella minoriteters 

kultur, 
6. andra kulturella ändamål.

I Kulturrådets instruktion framhålls att myndigheten ska 
verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte 
och samverkan inom hela kulturområdet. Jämställdhets-, 
mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv ska inte-
greras i verksamheten och internationellt och interkul-
turellt utbyte ska främjas. Kulturrådet har ett samlat sek-
torsansvar inom kulturområdet vad gäller tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har 
även ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsom-
råde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck. Kulturrådet re-
presenterar staten i dialog med landsting och kommuner 
inom ramen för kultursamverkansmodellen. Myndighe-
ten administrerar Litteraturpriset till Astrid Lindgrens 
minne (ALMA). Dessutom har myndigheten till uppgift 
att pröva frågor om utställningsgarantier, vara en nationell 
kontaktpunkt för EU:s kulturprogram, verka för kulturens 
betydelse inom andra samhällsområden samt sprida in-
formation och kunskap om myndighetens verksamhet. 

Ramarna för Kulturrådets verksamhet sätts av Förord-
ning med instruktion för Statens kulturråd, det årliga 
regleringsbrevet, de 16 bidragsförordningarna samt en 
förordning om statliga utställningsgarantier. Kulturrå-
dets styrelse har genom beslut om fem föreskrifter preci-
serat delar av hanteringen. 

 
1.2 Kulturpolitiska mål och prioriteringar
Enligt instruktionen ska Kulturrådet redovisa hur myn-
dighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla de 
nationella kulturpolitiska målen, vilket beskrivs i års-
redovisningen. De nationella kulturpolitiska målen slår 

fast att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska 
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald 
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
•	 främja	allas	möjlighet	till	kulturupplevelser,	bildning	

och till att utveckla sina skapande förmågor, 
•	 främja	kvalitet	och	konstnärlig	förnyelse,	
•	 främja	ett	levande	kulturarv	som	bevaras,	används	

och utvecklas, 
•	 främja	internationellt	och	interkulturellt	utbyte	och	

samverkan,
•	 särskilt	uppmärksamma	barns	och	ungas	rätt	till	kul-

tur.

Kulturrådets styrelse har identifierat följande övergripande 
prioriteringar för verksamhetsåren 2013–2015: 
•	 Fortsatt	implementering	av	kultursamverkansmodel-

len i samspel med övrig bidragsgivning 
•	 Styrning,	kontroll	och	uppföljning	
•	 Kulturrådets	förstärkta	uppdrag	inom	litteratur-och	

läsfrämjande ska samordnas med övrig verksamhet. I 
enlighet med regleringsbrevet ska uppdraget konkre-
tiseras i ett handlingsprogram för läsfrämjande verk-
samhet utanför skolan. 

1.3 Ekonomisk översikt
Den totala omsättningen för Kulturrådet 2014 var 
2 073 064 tkr varav 1 985 286 tkr betalades ut som bidrag. 
Kulturrådets förvaltningskostnader uppgick under året 
till 87 778 tkr vilket är en minskning jämfört med 2013. 
Förvaltningskostnader är myndighetens samtliga kost-
nader som inte avser bidragsutbetalningar.

Tabell 1. Verksamhetsutfall 2012–2014, tkr
 2014 2013 2012

verksamhetens intäkter 87 789 88 348 81 996

verksamhetens kostnader -87 778 -88 556 -81 850

verksamhetsutfall 11 -208 146

Medel från statens 
budget för finansiering 
av bidrag 1 981 501 1 945 138 1 881 130

övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 3 785 32 979 20 221

lämnade bidrag -1 985 286 -1 978 117 -1 901 351

saldo transfereringar 0 0 0

1. kulturrÅdets verksAMhet
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Bidragsmedlen från staten ökade något under året i och 
med det nya läsfrämjande uppdraget. Övriga bidragsme-
del minskade på grund av att det samarbete kring aktörs-
samverkan Kulturrådet haft med Sida avslutades. 

Kulturrådet har under flera års tid effektiviserat verk-
samheten vilket framgår av minskad handläggningstid. 
Kulturrådets förvaltningsanslag sänktes i 2015 års budget 
med 5 mkr. För att kunna hantera den uppkomna ekono-
miska situationen sköts vissa investeringar upp framför 
allt inom it-området. Kulturrådet fick därmed ett an-
slagssparande på cirka 1,2 mkr. 

De senaste åren har Kulturrådet redovisat verksamhe-
ten uppdelad i bidragsgivning och andra främjande åt-
gärder. Gränsdragningen har visat sig vara problematisk 
eftersom Kulturrådet alltmer strävar efter att integrera 
bidragsgivning med andra främjande åtgärder. Under 

2015 avser därför Kulturrådet att se över hur fördelningen 
fortsättningsvis ska vara. 

Under 2014 har Kulturrådet haft som riktmärke att 
relationen mellan bidragsgivning och andra främjande 
åtgärder avseende förvaltningskostnaderna ska vara cirka 
75 procent bidragsgivning och 25 procent andra främjan-
de åtgärder. Den fördelningen uppnåddes nästintill un-
der 2014, relationen blev 78 procent bidragsgivning och 
22 procent andra främjande åtgärder.

Förvaltningskostnaderna på anslag 3.1.1 Bidrag till lit-
teratur och kulturtidskrifter ökade under 2014, vilket 
förklaras av det nya läsfrämjande uppdraget samt att 
Läsambassadören inte längre är ett bidrag. Detta förklarar 
därmed även den totala ökningen under året.

Om de totala förvaltningskostnaderna relateras till an-
tal beslut visar det sig att kvoten är stabil över tid. Även 

Tabell 2. Kostnader och intäkter per verksamhetsgren 2012–2014, tkr
 Bidragsgivning Andra främjande åtgärder Summa

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

intäkter av anslag 64 767 56 284 56 814 18 680 24 876 19 626 83 447 81 160 76 440 
övriga intäkter 3 359 5 751 4 546 983 1 438 1 010 4 342 7 189 5 556 
summa intäkter 68 126 62 035 61 360 19 663 26 314 20 636 87 789 88 349 81 996 
kostnader -68 114 -62 242 -61 215 -19 663 -26 314 -20 636 -87 777 -88 556 -81 850 
lämnade bidrag -1 985 286 -1 978 117 1 901 351 0 0 0 -1 985 286 -1 978 117 1 901 351

Tabell 3. Förvaltningskostnader 2012–2014 på anslagsposter till sakanslag, tkr
Anslag Ändamål År Totalt

3.1.015 särskilda jämställdhetsåtgärder 2012 0 
  2013 250 
  2014 324

1.2.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet 2012 7 638 
  2013 6 419 
  2014 7 638

1.3.1 skapande skola 2012 3 344 
  2013 3 859 
  2014 3 735

1.4.13 forskning och utvecklingsinsatser 2012 184 
  2013 300 
  2014 400

2.2.009 Åtgärder mot diskriminering och rasism 2012 0 
  2013 0 
  2014 500

2.2.1 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 2012 2 901 
  2013  2 433 
  2014 2 897

3.1.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 2012 15 582 
  2013 18 407 
  2014 23 781

  totAlt 2012 29 649 
   2013 31 668 
   2014 39 274
*under rubriken arbets-/referensgrupper ingår samtliga kostnader som grupperna haft, det vill säga arvode och resekostnader.
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förvaltningskostnaden i förhållande till den totala bi-
dragssumman ligger på en stabil nivå vilket framgår av 
tabell 4. 

Tabell 5 visar hur Kulturrådets totala årsarbetstid samt 
totala förvaltningskostnader (direkta och indirekta) be-
räknats vara fördelade mellan Kulturrådets olika områ-
den.

 I tabell 6 har per konstområde beräknats dels förvalt-
ningskostnader i relation till beviljade bidragsbelopp, 
dels förvaltningskostnad i absoluta tal per prövad ansö-
kan. Övrig främjande verksamhet enligt tabell 5 ingår 
inte i tabell 6 eftersom övrig främjande verksamhet inte 
inrymmer någon bidragsgivning. 

Kvoterna i tabell 6 beror på antalet ärenden och deras 
karaktär inom respektive område. Inom till exempel kul-
tursamverkansmodellen är det samlade bidragsbeloppet 
stort och ärendena ganska få – men kräver en omfattande 
arbetsinsats. Det ger en låg förvaltningskostnad i förhål-
lande till utbetalade bidrag men en hög förvaltningskost-
nad per prövad ansökan. Det omvända förhållandet gäl-
ler inom litteraturområdet. 

1.4 Bedömning
Kulturrådet bedömer att metoderna för ekonomiska ana-
lyser och beskrivning av insatserna och deras fördelning 

i verksamheten behöver förbättras ytterligare. Under 
2015 kommer Kulturrådet att närmare granska om upp-
delningen mellan bidragsgivning och andra främjande 
åtgärder är ändamålsenlig i redovisningssammanhang. 
Detta mot bakgrund av att Kulturrådet arbetar för att in-
tegrera de två verksamhetsgrenarna.

Den procentuella fördelning mellan bidragsgivning 
(78 procent) och främjande (22 procent) som redovisats 
under året har i stort följt den målsättning Kulturrådet 
haft. Kostnaderna för arbets- och referensgrupper samt 
juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är 
en viktig och betydande del av förvaltningskostnaderna 
på sakanslagen och kommer troligtvis att öka under 
kommande år. 

En stor del av förvaltningskostnaderna ryms inom 
Kulturrådets läsfrämjande uppdrag och innefattar till 
exempel kostnader för Barnbokskatalogen och Läsam-
bassadören. Detta är i enlighet med den planering som 
funnits för uppdraget. 

I 2015 års budget sänktes Kulturrådets förvaltningsan-
slag med 5 mkr. För att kunna hantera den uppkomna 
ekonomiska situationen kommer stora krav att ställas på 
prioriteringar inom verksamheten. 

Tabell 4. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader
 2014 2013 2012 2011 2010 2009

förvaltningskostnad tkr/beslut 13 13,5 12,8 12,9 13,4 12,3

förvaltningskostnad i procent av beviljade bidrag 4,4 4,5 4,2 4,2 4,5 4,7

Tabell 5. Årsarbetstidens och förvaltningskostnadernas fördelning på områden 2012–2014
  Andel i % av total årsarbetstid Andel i % av totala förvaltningskostnader

Område 2014 2013 2012 2014 2013 2012

kultursamverkansmodellen 11 11 9 7 8 5 
teater, dans, musik och övrig scenkonst 11 13 15 12 11 12 
litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 19 14 11 38 30 25 
Bild- och formkonst, museer och utställningar 4 5 9 4 4 7 
konstområdesövergripande 17 13 16 17 17 25 
övrig främjande verksamhet 38 44 40 22 30 25

Tabell 6. Förvaltningskostnad 2012–2014 per beslutat och beviljat bidrag* 
 Förvaltningskostnad i % av beviljade bidrag Förvaltningskostnad tkr/beslut

Område 2014 2013 2012 2014 2013 2012

kultursamverkansmodellen 0,8 0,6 0,4 40,8  31,5 20,8 
teater, dans, musik och övrig scenkonst 2,5 2,6 2,0 4,0  4,1 4,5 
litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 14,7 21,5 14,0 4,9  8,5 6,6 
Bild- och formkonst, museer och utställningar 5,2 5,9 6,5 13,5  17,4 27,6 
konstområdesövergripande 6,5 6,0 11,0 28,7  25,9 34,3
*not. Jämförelsetalen för 2012 är korrigerade jämfört med Årsredovisning 2012.
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Projektet Queering Sápmi handlar om hur det är att vara 
minoritet i en minoritet. Projektet har gjort hbtq-personer i det 
samiska samhället synligare. Queering Sápmi mottog under 
2014 litteraturstöd och därefter projektbidrag för nationella 
minoriteters kulturverksamhet. Foto: Sara Lindquist.
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2.1 Läsanvisningar

Kulturrådets årsredovisning är indelad i åtta kapitel. Kul-
turrådets verksamhet bygger på de två grenarna bidrags-
givning och andra främjande åtgärder. Verksamhetsgre-
narna är integrerade och redovisas parallellt genom hela 
årsredovisningen. Kultursamverkansmodellen redovisas 
samlat under avsnitt 4.1 men nämns även under andra 
konstområden där det bedöms vara relevant för att ge en 
samlad bild. Även samtliga regionala utvecklingsbidrag 
till regional kulturverksamhet redovisas i avsnitt 4.1. 
Kulturrådets beslut om regionala verksamhetsbidrag till 
aktörer som ännu inte ingår i kultursamverkansmodellen 
redogörs för under Kultursamverkansmodellen men be-
viljade bidrag redovisas under respektive konstområde. 

Kulturrådet arbetar med flera tvärfrågor, till exempel 
barn- och unga, tillgänglighet, jämställdhet, hbtq och 
mångfald. Tvärperspektiven sträcker sig över samtliga kon-
stområden och omnämns i årsredovisningen där det är re-
levant. De redovisas också samlat under kapitel 4.5 Konst-
områdesövergripande och övrig främjande verksamhet. 
Vissa områden har sin hemvist i ett anslag för ett specifikt 
konstområde men redovisas också i årsredovisningen i ka-
pitel 4.5. Det gäller exempelvis Fristäder, som griper över 
fler konstområden än litteratur, bibliotek och tidskrifter, 
även om uppdraget ligger inom detta område och merpar-
ten av medel till området kommer från detta anslag. 

Statistik om verksamhet för barn och unga samt köns-
fördelning hos upphovspersoner vid beviljade bidrag re-
dovisas under varje konstområde där det är relevant och 
där uppgifter finns, samt samlat under kapitel 4.5 Konst-
områdesövergripande och övrig främjande verksamhet. 

 
2.2 Resultatredovisningens principer och metoder
Gränsdragningen mellan bidragsgivning och andra 
främjande åtgärder är i viss mån problematisk i redo-
visningssammanhang. Kulturrådet strävar efter att in-
tegrera bidragsgivningen med andra främjande åtgär-
der för att i högre grad nå verksamhetsmålen. Detta får 
konsekvenser i redovisningen där det är svårt att särskilja 
bidragsgivning och främjande. Inom bidragsgivningen 
finns intresse av att få helhetsperspektiv inom de olika 
konstområdena och kultursamverkansmodellen. Kul-
tursamverkansmodellens olika delar: dialogen, framta-
gandet och bedömning av regionala kulturplaner, beslut 
om kultursamverkansmedel, stöd till utvecklingspro-
jekt, uppföljning etcetera påverkar hur konstområdena 
utvecklas. 

För att möjliggöra en mer exakt fördelning av förvalt-
ningskostnaderna har Kulturrådet infört nya tidkoder 
i tidredovisningssystemet. Den nya tidredovisningen 
användes under det sista kvartalet 2014. Trots att beräk-
nade kostnader baseras på utfallet från det sista kvarta-
let bedömer Kulturrådet att resultatet ger en rättvisande 
bild. De förvaltningskostnader som inte kan härledas till 
något verksamhetsområde utgör overheadkostnader och 
fördelas utifrån den procentuella fördelningen mellan 
bidragsgivning och andra främjande åtgärder. Under bi-
dragsgivning redovisas i tid både renodlad bidragsverk-
samhet (bedömning av ansökningar, beslutsprocess, ut-
betalning) och all annan verksamhet som är direkt knu-
ten till detta, till exempel regelverkarbete, utformning av 
blanketter, information på webbplatsen om aktuella stöd, 
information om bidragen, möten och kontakter med bi-
dragsmottagare, sammanställning och bedömning av 
redovisningar från bidragsmottagarna, etcetera. Under 
främjande redovisas exempelvis generella informations-
insatser och särskilt riktade informationsinsatser som 
regeringsuppdrag. 

Kulturrådets huvudsakliga prestationer (volym och 
kostnader) utgörs av antal prövade bidragsansökningar 
samt beviljade bidrag. Uppgifter hämtas ur Kulturrådets 
ärendehanteringssystem. De prövade ärendena definie-
ras som de ärenden som beslutats under året, oavsett 
när ansökan kommit in eller när utbetalning sker. Efter-
som förskjutningarna i regel är likartade från år till år 
bedöms detta mått, tillsammans med den rent finansiella 
redovisningen, ge en god bild av verksamheten. Bland de 
prövade ansökningarna ingår även ärenden som under 
året har avvisats, återtagits, avskrivits eller bordlagts, 
för att de inte uppfyllt de formella kriterierna, eller av 
andra skäl. Handläggningstid för bidragsärenden har 
definierats som antal dagar från att ärendet registreras 
i Kulturrådets ärendehanteringssystem (vanligtvis in-
kommen ansökan) till datum för det första beslutet i 
ärendet. Mätmetoden, som använts sedan 2011, har vissa 
brister eftersom registreringsrutinerna primärt inte är 
utformade för att handläggningstiden ska mätas. Enstaka 
ärenden kan till exempel vara påbörjade i systemet långt 
innan en ansökan slutligen kommer in. Med hänsyn till 
de stora ärendevolymerna bedöms metoden ändå ge en 
rättvisande bild vid jämförelser över tid.

Även Kulturrådets främjande verksamhet leder till 
prestationer. De prestationer som genereras består av 
egeninitierade insatser där en annan part förväntas få 

2. Beskrivning Av Årsredovisningens delAr
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ett mervärde av den främjande åtgärden. Insatserna har 
vanligen en direkt eller indirekt koppling till bidragsgiv-
ningen. Vilka insatser som krävs är en årlig bedömning, 
vilket innebär att Kulturrådets prestationer avseende 
främjande inte alltid är möjliga att jämföra över tid. 

Den indelning i åldersklasser, som regeringen före-
skriver i regleringsbrevet, vållar stora och delvis omöj-
liga problem att hantera. Den är i många fall inte möjlig 
att applicera eller använda. Problemen har diskuterats i 
Kulturrådets styrelse som är angelägen om att endast till-
förlitlig 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. 

Enligt Kulturrådets barn- och ungdomskulturstrategi 
har myndigheten som mål att minst 30 procent av pro-

jekt och verksamheter som Kulturrådet ger stöd till är 
riktade till barn och unga. För 2014 har Kulturrådet revi-
derat uppföljningen till att endast omfatta de organisatio-
ner som bedriver en publik verksamhet. Under 2014 har 
Kulturrådet även utvecklat ansökningsblanketterna och 
förtydligat frågor kring barn och unga, vilket medfört att 
bättre underlag har lämnats för bedömning.

Den geografiska fördelningen av Kulturrådets bidrag 
per län är en indikation på hur väl bidragsbesluten med-
verkar till att göra kulturen tillgänglig för alla i hela lan-
det. Kulturrådet ska enligt instruktionen årligen redovisa 
det regionala utfallet av myndighetens verksamhet till re-
geringen. Kulturrådet har tidigare redovisat detta även i 
årsredovisningen, men från och med detta år hänvisas 
till myndighetens årliga rapportering om det regionala 
utfallet till Kulturdepartementet. 
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Förordning med instruktion och det årliga regleringsbre-
vet sätter ramar för bidragsgivningen, tillsammans med 
ett antal av regeringen beslutade bidragsförordningar 
som anger mer detaljerade villkor. För närvarande finns 
16 bidragsförordningar som gäller för bidragsansökning-
ar. På Kulturrådets webbplats framgår vilket regelverk 
som gäller för respektive bidrag samt vilka kriterier som 
ligger till grund för bedömningarna. 

3.1 Bidragsgivning 
Bidragsgivningen är den uppgift som kräver mest resur-
ser inom Kulturrådets verksamhet. Som framgår av ta-
bell 2 bedömdes 2014 cirka 78 procent (2013: 70 procent, 
2012: 75 procent) av Kulturrådets totala förvaltningskost-
nader avse bidragsgivningen. 

Verksamheten följs bland annat upp genom samman-
ställningar av ärendebalansen för varje bidragsform, det 
vill säga alla ärenden som inte är avslutade och arkive-
rade. Det görs sju till åtta gånger under året. Ärenden som 
resulterat i att bidrag beviljats är öppna tills Kulturrådet 
fått in och godkänt redovisningen av hur bidraget an-
vänts. Av tabell 7 framgår i vilken fas av bidragsproces-
sen alla öppna ärenden befunnit sig vid de senaste års-
skiftena. Under 2014 inkom 6 717 (2013: 6 722, 2012: 6 340) 
nya ansökningar om bidrag samt 47 (2013: 44, 2012: 33) 
ansökningar om utställningsgarantier. De flesta bidrags-
ärenden togs upp för beslut under året men, som fram-
går av översta raden i tabellen, det var vid årsskiftet 473 
bidragsärenden som ännu inte hunnit behandlas och 16 
där ansökningarna måste kompletteras för att kunna be-
handlas. Antal ärenden som avvaktade beslut var något 
högre jämfört med 2013. Ökningen beror främst på att 
bemyndigandet för produktionsstöd till kulturtidskrif-
terna inte utnyttjades 2014. 

Vid det senaste årsskiftet hade Kulturrådet 5 563 öppna 
bidragsärenden. Kulturrådets ansökningsperioder och 
handläggningstider för beslutsfattande är i stort sett 
desamma från år till år för respektive stödform. Därför 
bör tabellen ge en god bild av ett normalår. För beviljade 
verksamhetsbidrag ska redovisningar lämnas året därpå 
och för projektbidrag ska redovisningarna i de flesta fall 
lämnas inom tre månader efter avslutat projekt. Ökning-
en mellan de två senaste årsskiftena av antalet ärenden 
som avvaktar redovisning speglar bland annat ökningen 
mellan 2012 och 2013 av antal beviljade bidrag. De flesta 
av de 2 818 ärendena med status ”avvaktar redovisning” 
är sådana som beslutades under 2014 och vanligtvis ska 

redovisas under 2015. I ärendebalansen ingår också ären-
den där Kulturrådet genom bemyndigande redan 2014 
kunde besluta om stöd för 2015. Dessa ärenden avvaktade 
utbetalning. De ska sedan i de flesta fall lämna redovis-
ningar våren 2016. Samma sak gäller för de ärenden för 
vilka stöd beslutades i början av 2015. Enskilda ärenden är 
öppna tills redovisningarna har godkänts och arkiverats.

Tabell 7. Kulturrådets ärendebalans för bidragsärenden 
2012–2014
Ärendestatus 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

registrerat, avvaktar 
granskning 473 411 414

Avvaktar komplettering 
ansökan 16 27 124

Avvaktar beslut 336 247 302

Avvaktar utbetalning 287 317 356

Avvaktar revidering/ 
rekvisition/granskning 331 224 234

Avvaktar redovisning 2 818 2 827 2 464

redovisat, avvaktar 
granskning 925 769 447

Avvaktar komplettering 
redovisning 91 62 68

redovisning granskad 188 49 49

Avvaktar återbetalning 25 36 52

hos kammarkollegiet 
(för återkrav) 24 14 9

Avvaktar garantitid  49 24 24

Avslutat (men inte hunnit 
arkiveras) 0 283 0

totalt antal ärenden 5 563 5 306 4 543

Ett antal ärenden bereddes under hösten/vintern 2014 
men beslutades först i början av 2015. Detta berodde på 
den ekonomiska osäkerheten kring 2015 års budget. I ta-
bellen avvaktar de följaktligen granskning eller beslut. 

3.1.1 Ansökningar och beviljade bidrag
De beviljade bidragen har i enlighet med Kulturrådets ar-
betsordning beslutats av antingen Kulturrådets styrelse, 
Kulturrådets generaldirektör eller av någon av styrelsen 
utsedd arbetsgrupp.

Kulturrådet tog under 2014 ställning till 6 753 bidrags-
ansökningar (2013: 6 561, 2012: 6 362). Bidrag har beviljats 
i 49 procent totalt av de ärenden som beslutats under året 
(2013: 49 procent, 2012: 54 procent). Beviljandegraden va-
rierade kraftigt mellan olika bidragsformer. Lägst var den 
för ärenden av projektkaraktär där medlen är begränsade 

3. kulturrÅdets BidrAgsgivning oCh AndrA 
fräMJAnde Åtgärder
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i kombination med högt söktryck i och med många an-
sökningar från nya aktörer, högst inom bidragsformer 
med få och stabila aktörer.

Tabell 8. Kulturrådets samlade bidragsgivning 2012–2014 
 2014 2013 2012

Beslutade bidrags- 
ansökningar, antal* 6 753 6 561 6 362 
Beviljade bidrag, antal  3 296 3 212 3 453 
Beviljade bidrag, tkr 1 981 280 1 987 337 1 933 665
* i detta antal ingår avvisade, avskrivna, återkallade och bordlagda ärenden, under 
2014 sammanlagt 203 ärenden (2013: 176, 2012: 196). Antal beslut 2012 har 
justerats jämfört med Årsredovisning 2012 genom att utställningsgarantier (17 
stycken) har exkluderats eftersom dessa inte avser bidrag.

Ansökningarna var av olika karaktär och komplexitet, 
vilket tabellerna 10 och 11 över alla stödformer visar. Ex-
empelvis kräver beredningen av ärenden inom kultursam-
verkansmodellen (det vill säga regionernas kulturplaner) 
insatser från många av Kulturrådets anställda och i det av 
regeringen tillsatta Samverkansrådet. Efterhandsstöd till 
en bok beslutas av en arbetsgrupp efter att 2–3 personer 
i arbetsgruppen läst och bedömt boken. Fördelning av 
medel till inköpsstöd inom folk- och skolbiblioteksområ-
det baseras på kommunernas invånarantal samt kvalitet 
och innehåll i kommunernas läsfrämjandeplaner. I ansök-
ningarna om stöd till fria grupper inom teater-, dans- och 
musikområdet och övrig scenkonst agerar referensgrupper 
rådgivande. Ledamöterna i dessa referensgrupper läser an-
sökningar och lyssnar på ljudprover (musik) eller studerar 
rörligt material (dans) på dvd. De sammanträder under 
ett antal dagar för att väga samman sina bedömningar av 
ansökningarna samt tillhörande material och för att dis-
kutera de föreställningar som ledamöterna bevakat under 
året. Sammantaget blir det en process som kräver en rela-
tivt lång handläggningstid.

En viktig utgångspunkt för Kulturrådets bidragsför-
delning är att alla ska få tillgång till ett omfattande och 
varierat utbud av kultur av hög kvalitet. Kulturrådets in-
terna beredningsprocesser av de många olika formerna 
för bidrag ska bidra till att detta mål uppfylls. Under 2014 
har Kulturrådet genomfört flera informationsinsatser för 
att öka kunskapen om den statliga bidragsgivningen. 

Stödformerna är mycket olika vad gäller hur stora 
belopp som beviljas. Cirka 67 procent av antalet bevil-
jade stöd uppgick 2014 till högst 100 tkr och endast 28 
beslut gällde belopp som översteg 10 mkr. Dessa avsåg 
kultursamverkansbidrag, bidrag till regional verksam-
het i Stockholm som ännu inte är med i kultursamver-
kansmodellen, två av alliansverksamheterna, bidrag till 
Umeå 2014, en lokalhållande organisation samt skapan-
de skola-bidrag till en kommun. Den stora spridningen 
i bidragens storlek speglar de sökandes olika bedömda 

behov och förutsättningar. Spridningen visar också bi-
dragsformernas stora flexibilitet. Även små belopp kan 
vara avgörande för utvecklingen inom ett område, inte 
minst när det gäller att stimulera internationaliseringen, 
genom exempelvis resebidrag eller projektbidrag till in-
ternationell samverkan. 

Tabell 9. Antal beviljade bidrag 2012–2014
Storlek, tkr 2014 2013 2012

20 000– 23 23 18 
10 000–19 999 5 5 10 
5 000–9 999 6 4 11 
2 000–4 999 40 52 46 
1 000–1 999 105 105 114 
500–999 148 157 154 
300–499 201 235 231 
100–299 559 557 679 
50–99 923 940 1 025 
1–49 1 286 1 134 1 162

samtliga 3 296 3 212 3 450

De under 2014 beslutade bidragen till projekt inom Ska-
pande skola ligger i intervallet 14 tkr till 12 000 tkr med 
ett genomsnitt på 482 tkr. För mobilitetsstöd inom ramen 
för stöd till internationellt kulturutbyte beviljades en del 
mindre bidrag under 20 tkr, dock med ett medelvärde 
på 51 tkr. Bidrag till samverkan med komponister låg i 
intervallet 15–300 tkr (medelvärde 94 tkr) och bidrag till 
fria musikgrupper i intervallet 39–485 tkr (medelvärde 72 
tkr). Inom litteraturstödet var intervallet 4–110 tkr (med-
elvärde 46 tkr).

De flesta som beviljas stöd får inte det belopp de sökt. 
För 2014 beviljades 72 procent av det totala sökta belop-
pet. I bedömningen görs avvägning mot tillgängliga re-
surser, beaktande av en bredd i utbudet och önskan om 
att ge stöd åt många aktörer så att kultursatsningarna når 
så många som möjligt. Om det är stor skillnad mellan 
sökt och beviljat bidrag kräver Kulturrådet reviderade 
planer/budgetar för att försäkra sig om att även det lägre 
beloppet möjliggör verksamhet och projekt som bör få 
stöd. Det är sällsynt att utbetalade bidrag inte används 
av mottagaren. 

Tabell 10 ger en översiktlig bild av antal ansökningar 
och beviljade bidrag för alla bidragsformer 2012–2014. De 
olika stöden bidrar till ett brett kulturutbud på många 
håll i landet samt finansiering av nyskapande kultur. Ta-
bell 11 ger en fördjupad information för 2014. Den visar 
bland annat hur stor andel av det sökta beloppet som be-
viljades till dem som fick stöd. 

3.1.2 Medfinansiering
Hur medfinansieringen ser ut är en av de faktorer som 
Kulturrådet tar med i bedömningen av ansökningar 
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Tabell 10. Kulturrådets bidragsbeslut 2012–2014 per bidragsform samt Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 
 Beslutade bidragsärenden 2014 Beslutade bidragsärenden 2013 Beslutade bidragsärenden 2012

 Antal Antal  Antal Antal  Antal Antal  
 ansök- beviljade Beviljat ansök- beviljade Beviljat ansök- beviljade Beviljat 
 ningar bidrag bidrag, tkr ningar bidrag bidrag, tkr ningar bidrag bidrag, tkr

Aktörssamverkan    21 14 3 388 47 21 5 301 
Alma-pristagarsumma 1 1 5 000 1 1 5 000 1 1 5 000 
Arrangerande musikföreningar 97 72 30 520 86 60 30 800 80 59 30 595 
Arrangörsstöd – konstomr.övergr.    6 4 1 430 13 10 6 730 
Arrangörsstöd dans – projektbidrag       14 4 750 
Arrangörsstöd dans 
- verksamhetsbidrag       26 19 15 970 
Bidragsärende 50 39 113 237 48 37 116 006 58 47 83 404 
Bild och form/Projektbidrag 64 8 1 420       
Centrala amatörkultur- 
organisationer 23 21 11 385 24 22 11 570 27 21 11 570 
Centrumbildningar 12 12 25 923 13 13 25 888 12 11 25 588 
daglig träning för dansare 5 5 1 650 6 5 1 600 4 4 1 400 
dansnät 12 12 1 993 12 11 1 870 11 11 2 217 
folk- och skolbibliotek 
- inköp av litteratur 250 242 24 721 246 242 24 160 247 247 24 800 
fonogram/Marknadsstöd 42 3 150 53 8 370 60 9 405 
fonogram/Produktionsstöd 538 153 8 493 512 132 7 532 447 135 7 857 
forskning inom kulturområdet 11 7 3 454 11 9 3 416 12 9 3 534 
fria dansgrupper/Projektbidrag 187 50 9 293 122 32 7 615 90 24 4 200 
fria dansgrupper/ 
verksamhetsbidrag 51 29 29 405 51 35 32 305 44 32 23 270 
fria musikgrupper 440 232 16 804 400 236 16 540 393 228 16 570 
fria teatergrupper/Projektbidrag 270 61 11 056 227 20 6 105 174 40 7 010 
fria teatergrupper/ 
verksamhetsbidrag 82 57 52 378 87 56 47 700 86 64 50 570 
fristadsförfattare 17 15 491 8 6 173    
förlag göteborgs bokmässa resor 108 22 202       
internationell kulturverksamhet/ 
mobilitetsbidrag 242 69 3 542 376 113 5 477 306 111 5 198 
internationell kulturverksamhet/ 
projektbidrag 96 18 1 767 175 41 6 212 151 44 5 768 
internationell och interkulturell 
kulturverksamhet/ 
verksamhetsbidrag 19 11 7 255 15 9 6 150 19 10 7 575 
internationella nätverk 24 14 1 181 19 14 1 175 21 15 1 188 
internationellt litteratursamarbete    48 19 42 125 73 1 261 
kollektivverkstäder 
- utrustningsbidrag 19 16 1 000 23 16 1 000 14 11 1 130 
konsthantverkskooperativ 14 14 2 000 15 15 2 180 15 15 2 085 
kultur för äldre    117 24 28 509 16 15 9 514 
kultursamverkan/ 
utvecklingsbidrag 210 108 41 611 201 107 41 845 198 106 43 095 
kultursamverkan/ 
verksamhetsbidrag 20 20 1 150 688 20 20 1 123 213 17 17 960 786 
kulturtidskrifter/nättidskrifter    27 16 1 750 47 33 2 700 
kulturtidskrifter/Produktionsstöd 1 0 0 115 75 17 275 225 175 34 975 
kulturtidskrifter/utvecklingsstöd 16 10 2 405 18 7 2 550 19 7 2 577 
litteraturprojekt i utlandet 69 45 1 727 70 34 1 461    
litteraturstöd 1 935 769 35 686 1 828 779 36 007 1 742 799 37 917 
litteraturstöd/e-bok 191 101 341 37 26 972 57 28 959 
litteraturstöd/invandrarspråk    6 1 109 36 4 172 
litteraturstöd/skolklassiker    1 1 73 8 8 527 
litteraturstöd/utgivning 30 10 930 39 12 1 056 32 11 1 180 
litterära evenemang 96 57 4 215 73 38 2 555 65 43 2 697 
litterära evenemang/bokhandeln 23 19 880 35 28 1 000 37 28 999 
lokalhållande organisationer 5 5 12 800 5 5 12 725 5 5 12 725 
läsfrämjande 207 104 20 703 173 85 10 187 124 71 9 332 
läsfrämjande/studieförbund    2 2 650 4 3 1 000 
Musik/projektbidrag 78 37 2 385 96 40 3 000 60 34 3 400 
nat min – kultur    51 34 9 872 68 41 7 795 
nationella minoriteter/ 
projektbidrag 73 42 2 370       
nationella minoriteter/ 
verksamhetsbidrag 6 5 4 650       
nat min – litteratur 16 10 742 16 13 815 12 7 365
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forts. Beslutade bidragsärenden 2014 Beslutade bidragsärenden 2013 Beslutade bidragsärenden 2012

 Antal Antal  Antal Antal  Antal Antal  
 ansök- beviljade Beviljat ansök- beviljade Beviljat ansök- beviljade Beviljat 
 ningar bidrag bidrag, tkr ningar bidrag bidrag, tkr ningar bidrag bidrag, tkr

organisationer inom 
bild- och formområdet 8 4 13 430 5 4 13 530 5 4 13 230 
regional biblioteksverksamhet/ 
verksamhetsbidrag 1 1 2 248 1 1 2 203 5 5 7 211 
regional konsulentverksamhet 1 1 400 1 1 400 8 8 1 600 
regional musikverksamhet 1 1 6 149 1 1 6 028 6 6 68 199 
regional mångkulturkonsulent- 
verksamhet       1 1 200 
regionala museer/ 
utvecklingsbidrag    2 2 550 6 4 1 600 
regionala museer/ 
verksamhetsbidrag 2 2 5 179 2 2 5 148 6 6 26 273 
samverkan med komponister 191 87 8 180 208 93 7 697 201 96 8 108 
skapande skola 401 376 181 195 422 378 175 340 439 399 156 323 
skådebaneverksamhet 9 8 2 500 8 8 2 500 9 8 2 490 
tdM-inst. utvecklingsbidrag    9 4 2 500 16 10 4 150 
tdM-inst. verksamhetsbidrag 4 4 75 753 4 4 74 305 10 10 128 872 
utställningsarrangörer 
inom bild och form 52 31 9 470 41 30 9 250 45 29 9 050 
viss teaterverksamhet 11 10 25 550 10 10 22 750 9 9 19 100 
översättare resor/ 
internationella utbyten 113 48 378       
översättningsstöd/drama 11 11 214 8 2 40 11 7 127 
översättningsstöd/ 
internationellt 256 159 3 433 252 131 3 207 274 122 2 958 
översättningsstöd/nordiskt 42 28 749 52 24 561 42 19 514

totalsumma 6 753 3 296 1 981 280 6 561 3 212 1 987 337 6 362 3 453 1 933 665

skuggade fält innebär att bidragsformen inte fanns det aktuella året.         
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Koreografen Minna Krok fick under 2014 verksamhetsbidrag 
inom fri scenkonst. Föreställningen Faunan och jag spelades för 
barn i åldern 6 till 10 år. Foto: Michael West.
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Tabell 11. Söktryck och beviljandegrad 2014*
        Beviljad andel 
        (%) av 
    Sökt belopp,   Andel (%) sökt belopp 
 Antal  Antal tkr, av dem  Andel (%) av totalen för dem 
 bidrags- Totalt sökt bevlijade som fått Beviljat ansökningar sökt belopp som beviljats 
Bidragsform sökande stöd, tkr bidrag bidrag belopp, tkr som beviljats som beviljats stöd

Alma-pristagarsumma 1 5 000 1  5 000   5 000  100 100 100 
Arrangerande musikföreningar 97 55 300 72  50 995   30 520  74 55 60 
Bidragsärende 50 124 996 39  120 842   113 237  78 91 94 
Bild och form/Projektbidrag 64 15 463 8  2 347   1 420  13 9 61 
Centrala amatörkulturorganisationer 23 17 372 21  16 553   11 385  91 66 69 
Centrumbildningar 12 41 935 12  41 935   25 923  100 62 62 
daglig träning för dansare 5 2 790 5  2 790   1 650  100 59 59 
dansnät 12 1 998 12  1 998   1 993  100 100 100 
folk- och skolbibliotek – inköp av litteratur 250 24 721 242  24 721   24 721  97 100 100 
fonogram/Marknadsstöd 42 2 674 3  310   150  7 6 48 
fonogram/Produktionsstöd 538 40 493 153  11 067   8 493  28 21 77 
forskning inom kulturområdet 11 7 393 7  4 733   3 454  64 47 73 
fria dansgrupper/Projektbidrag 187 51 350 50  17 682   9 293  27 18 53 
fria dansgrupper/verksamhetsbidrag 51 72 806 29  56 460   29 405  57 40 52 
fria musikgrupper/verksamhetsbidrag 440 64 520 232  41 206   16 804  53 26 41 
fria teatergrupper/Projektbidrag 270 61 595 61  15 169   11 056  23 18 73 
fria teatergrupper/verksamhetsbidrag 82 105 515 57  88 955   52 378  70 50 59 
fristäder 17 1 335 15  1 160   491  88 37 42 
förlag göteborgs bokmässa resor 108 982 22  215   202  20 21 94 
internationell kulturverksamhet/mobilitetsbidrag 242 16 177 69  4 814   3 542  29 22 74 
internationell kulturverksamhet/projektbidrag 96 19 591 18  2 450   1 767  19 9 72 
internationell och interkulturell kulturverksamhet/ 
verksamhetsbidrag 19 13 600 11  10 450   7 255  58 53 69 
internationella nätverk 24 3 001 14  1 721   1 181  58 39 69 
kollektivverkstäder – utrustningsbidrag 19 3 350 16  3 079   1 000  84 30 32 
konsthantverkskooperativ 14 2 795 14  2 795   2 000  100 72 72 
kultursamverkan/utvecklingsbidrag 210 144 770 108  70 640   41 611  51 29 59 
kultursamverkan/verksamhetsbidrag 20 1 186 754 20  1 186 754   1 150 688  100 97 97 
kulturtidskrifter/Produktionsstöd 1 200 0 0 0 0 0 0 
kulturtidskrifter/utvecklingsstöd 16 6 568 10  4 614   2 405  63 37 52 
litteraturprojekt i utlandet 69 4 222 45  3 044   1 727  65 41 57 
litteraturstöd 1 935 35 686 769  35 686   35 686  40 100 100 
litteraturstöd/e-bok 191 341 101  341   341  53 100 100 
litteraturstöd/utgivning 30 7 896 10  1 880   930  33 12 49 
litterära evenemang 96 12 257 57  8 307   4 215  59 34 51 
litterära evenemang/bokhandeln 23 2 257 19  1 786   880  83 39 49 
lokalhållande organisationer 5 18 132 5  18 132   12 800  100 71 71 
läsfrämjande 207 56 114 104  29 749   20 703  50 37 70 
Musik/projektbidrag 78 11 596 37  4 405   2 385  47 21 54 
nat min – litteratur 16 2 116 10  1 621   742  63 35 46 
nationella minoriteter/projektbidrag 73 11 396 42  5 474   2 370  58 21 43 
nationella minoriteter/verksamhetsbidrag 6 6 800 5  6 350   4 650  83 68 73 
organisationer inom bild- och formområdet 8 24 885 4  23 487   13 430  50 54 57 
regional biblioteksverksamhet/verksamhetsbidrag 1 2 303 1  2 303   2 248  100 98 98 
regional konsulentverksamhet 1 2 435 1  2 435   400  100 16 16 
regional musikverksamhet 1 6 191 1  6 191   6 149  100 99 99 
regionala museer/verksamhetsbidrag 2 5 370 2  5 370   5 179  100 96 96 
samverkan med komponister 191 20 725 87  9 360   8 180  46 39 87 
skapande skola 401 261 948 376  258 980   181 195  94 69 70 
skådebaneverksamhet 9 5 389 8  5 289   2 500  89 46 47 
tdM-inst. verksamhetsbidrag 4 81 277 4  81 277   75 753  100 93 93 
utställningsarrangörer inom bild och form 52 28 859 31  18 308   9 470  60 33 52 
viss teaterverksamhet 11 42 483 10  40 559   25 550  91 60 63 
översättare resor/internationella utbyten 113 1 083 48  440   378  42 35 86 
översättningsstöd/drama 11 262 11  262   214  100 82 82 
översättningsstöd/internationellt 256 8 688 159  4 706   3 433  62 40 73 
översättningsstöd/nordiskt 42 1 590 28  1 008   749  67 47 74

totalsumma 6 753 2 757 343 3 296  2 368 205   1 981 280  49 72 84

*de 39 beviljade bidrag som i tabellen neutralt benämns Bidragsärende – och tillsammans beviljats 113 mkr – utgörs beloppsmässigt till stor del av stöd till verksamheter 
som regeringen utpekat i regleringsbrevet (rB). under beteckningen ”Bidragsärende” finns bland annat: 
- teater-, dans- och musikallianserna (62,06 mkr enligt rB), - umeå kulturhuvudstad (38 mkr enligt rB), - verksamhetsbidrag till hanaholmen (1,2 mkr enligt rB),  
- Berwaldhallen för östersjöfestivalen (1 mkr enligt rB), - institutet dans i skolan (1,6 mkr enligt rB), - kungliga Akademien för de fria konsterna (1,76 mkr)
- svensk musik (1,75 mkr), - kulturprojekt i utlandet genom svenska ambassader och konsulat (1,044 mkr), - pensionsmedel till stockholms konserthusstiftelse (0,643 mkr) 
Projektet kring umeå som kulturhuvudstad har erhållit särskilda statliga medel, 38 mkr (2014) och 37 mkr (2013).
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inom de flesta stödformer. Kulturrådet helfinansierar 
inte verksamheter eller projekt, utan har medfinansiering 
som krav med några få undantag. För de flesta bidrag till 
verksamheter och projekt som Kulturrådet beviljar kom-
pletteras den statliga finansieringen av finansiering från 
landsting, kommun och andra aktörer. Kulturrådet pre-
senterade en rapport i november 2014 över uppföljningen 
av 2013 års verksamhet inom kultursamverkansmodellen. 
Där framgår bland annat att modellen omfattade 1 123 
mkr i årligt bidrag från Kulturrådet, 1 738 mkr från de 20 
regionerna och 956 mkr från kommuner. Totalt uppgick 
intäkterna i modellen till 5 264 mkr varav det statliga bi-
draget från Kulturrådet utgjorde 21 procent. Under 2014 
beviljade Kulturrådet 1 151 mkr i årliga verksamhetsbi-
drag till regionerna i modellen.

Till ärendetyper där preciserad medfinansiering inte 
är avgörande beviljade Kulturrådet 2014 cirka 202 mkr 
i bidrag. Det gäller bland annat Skapande skola, efter-
handsstöd till litteratur, forskningmedel till museer och 
stöd till de bidragsmottagare eller ändamål som framgår 
av regleringsbrevet, till exempel Umeå kulturhuvudstad, 
scenkonstallianserna, lokalhållande organisationer och 
Hanaholmen. Flertalet av dessa stöd är emellertid så kon-
struerade att finansiering från annat håll är en förutsätt-
ning för att verksamhet ska komma till stånd. 

Ärendetyper där medfinansieringen granskas särskilt 
noga är bland annat stöden till fria teater-, dans- och mu-
sikgrupper, musikarrangörer, fonogram, internationella 
stöd, utvecklingsbidrag, stöd inom bild och form, litte-
rära evenemang, regionala verksamheter i Stockholms 
län och viss teaterverksamhet. Under 2014 beslutade 
Kulturrådet om cirka 628 mkr i bidrag till 1 838 sådana 
mottagare.

Figur 1. Finansieringsbild 2014 för verksamheter och 
projekt som haft särskilda krav på medfinansiering 
(exklusive kultursamverkansmodellen)

Eftersom de flesta som beviljas statligt stöd inte får hela 
det belopp de sökt förändras därmed den samlade finan-
sieringsbilden. Figur 1 visar den sammansättning som 

erhålls med Kulturrådets beslutade belopp samt de be-
lopp som i ansökningarna angivits för övriga finansiärer. 
Sannolikt ändrar även många andra finansiärer sina åta-
ganden när förutsättningen förändrats eftersom staten 
inte skjutit till önskat belopp. En helt tillförlitlig finan-
sieringsbild kan således erhållas först i efterhand, genom 
uppföljningen av bidragsmottagarnas genomförda verk-
samhet och ekonomiska redogörelse.

Innan Kulturrådet godkänner återrapporteringen från 
enskilda bidragsmottagare granskas bland annat den 
ekonomiska redovisningen. Kulturrådet har dock ännu 
inte haft praktiska möjligheter att på övergripande nivå 
analysera hur finansieringsbilden förändrats från inkom-
men ansökan till genomförd verksamhet. Det pågående 
utvecklingsarbetet med att förbättra uppföljningsrutiner 
och det nödvändiga datastödet som krävs för detta kom-
mer förhoppningsvis på sikt att möjliggöra mer systema-
tiska analyser. 

3.1.3 Behovet av bemyndiganden
Möjligheten att planera långsiktigt är begränsad för 
många aktörer inom kulturområdet i och med att grund-
finansieringen till sin struktur är kortsiktig. Detta riske-
rar att påverka såväl den konstnärliga kvaliteten som de 
berörda konstnärernas egna villkor. Kulturrådet har för 
vissa anslag fått bemyndigande att besluta om bidrag även 
för kommande år. Detta har förbättrat de berörda aktö-
rernas (fria grupper samt kulturtidskrifter) möjligheter 
att bedriva verksamhet med bättre framförhållning och 
genomföra strategiska satsningar. När aktörerna tidigt 
kan få besked om vilket stöd de kommer att få följande 
år kan de planera verksamheten och anlita medarbetare 
i god tid. Under 2014 beslutade Kulturrådet om stöd för 
2015 gällande verksamhetsbidrag till 29 fria dansgrupper, 
232 fria musikgrupper, 56 fria teatergrupper och projekt-
bidrag till 30 fria teatergrupper.

Bemyndigandet för kulturtidskrifter utnyttjades inte 
2014 på grund av den osäkerhet som rådde kring 2015 års 
budget.

3.2 Andra främjande åtgärder
I Kulturrådets uppdrag ingår att även på andra sätt än ge-
nom bidragshantering främja kulturens utveckling och 
tillgänglighet. Den verksamhet som ska främjas är den 
som genom instruktion och regleringsbrev ingår i Kultur-
rådets uppdrag. Egeninitierade främjandeåtgärder är ett 
komplement till Kulturrådets bidragsverksamhet. Andra 
främjande åtgärder genomförs inom samtliga konstom-
råden och är en förutsättning för Kulturrådets uppdrag. 
Bidragsgivningen är också en form av främjande vilket 
innebär att det kan vara svårt att särskilja vilka aktiviteter 

Egenfinansiering, 22%

Kommun, 18%

Region, 12%

Stat, 48%
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som faller inom ramen för de två grenarna. Kulturrådets 
egen definition av andra främjande åtgärder är följande: 
”Egen initierade främjandeåtgärder är åtgärder som för-
väntas ge ett mervärde till en extern part”. Exempel på 
mervärde kan vara att skapa nya kulturella uttrycksformer, 
nya gräns överskridande samarbeten och nya partnerskap 
samt uppmuntra rörlighet för konstnärer och kulturella 
aktiviteter. Under året har Kulturrådet genomfört gene-
rella kommunikationsinsatser inom främjandearbetet. 
Kulturrådet har anordnat betydande dialoger inom ramen 
för kultursamverkansmodellen, och bedrivit främjande 
åtgärder genom satsningen på Bok- och Biblioteksmässan 
i Göteborg och olika egeninitierade insatser inom läsfräm-
jande. Förmedling av kunskap och kontakter har skett vid 
nationella och internationella konferenser och mässor, inte 
minst inom scenkonstområdet där Kulturrådet arbetar 
med att samordna den svenska närvaron vid internatio-
nella mässor. På litteraturområdet ordnade Kulturrådet 
många riktade informationsinsatser, till exempel skrifter 
om svensk litteratur och nyhetsbrev för att sprida svensk 
litteratur i utlandet. 

Kulturrådet arrangerade också under våren två konfe-
renser om ämnena tillgänglighet och digital teknik samt 
barnkultur och ett seminarium i december om konstens 
villkor och yttrandefrihet med anledning av att Kultur-
rådets styrelseordförande avgick. 

För Kulturrådets större främjande satsningar har upp-
följningar eller utvärderingar gjorts som visar hur de 
uppsatta målen med projekten nåtts. 

3.3 Kvalitativa aspekter
I regleringsbrevet för 2014 har Kulturrådet som särskilt 
återrapporteringskrav att definiera och redovisa de 
kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Verk-
samhetens resultat är en direkt följd av de uppdrag som 
myndigheten har i instruktion och regleringsbrev. En 
viktig aspekt av kvalitet är därför kopplat till Kulturrå-
dets förmåga att uppfylla de krav som enligt instruktion 
och regleringsbrev gäller för verksamheten. Kulturrådet 
har definierat de kvalitativa aspekterna av verksamhetens 
resultat enligt följande: 

”Resultatet av Kulturrådets egen verksamhet utgörs av 
myndighetens egna beslut om bidrag och andra främjan-
de 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.” 

Motsvarande krav på rättsäkerhet och transparens som 
i bidragsgivningen gäller även för myndighetens många 

andra främjande åtgärder. Åtgärderna sker dessutom 
nästan alltid i samverkan med relevanta aktörer vilket 
säkrar både insyn och en god dialog.

Kulturrådets huvudsakliga prestationer utgörs av antal 
prövade bidragsansökningar samt beviljade bidrag. Det 
är viktigt att säkerställa att bidragsprocesserna utförs 
med god kvalitet. I förlängningen är det i dessa proces-
ser myndigheten har möjlighet att säkerställa att de kul-
turpolitiska prioriteringarna beaktas och att insatserna 
bidrar till en kulturpolitiskt värdefull utveckling. Kul-
turrådet eftersträvar att kvalitet genomsyrar bidragspro-
cessens samtliga delar, från de administrativa stödpro-
cesserna till granskning, bedömning och uppföljning av 
bidrag. Kulturrådets förväntan är att prestationerna på 
sikt ska åstadkomma effekter i linje med de kulturpoli-
tiska målen men det är svårt att i nuläget bedöma de mer 
långsiktiga effekterna av verksamhetens resultat. Därav 
blir resultatbedömningen av en mer försiktig karaktär 
där Kulturrådet endast kan uttala sig om de prestations-
nära effekterna. Under varje kapitel i årsredovisningen 
gör Kulturrådet en bedömning av resultatutvecklingen. 

För att Kulturrådet ska kunna genomföra sitt grund-
uppdrag och ha en god beredskap för nya uppdrag krävs 
en nationell överblick inom kulturområdet. Det är därför 
viktigt för myndigheten att genom dialog, samarbeten 
och omvärldsbevakning hämta in kunskaper och erfa-
renheter. Kontakten och bevakningen är av avgörande 
betydelse för att myndigheten ska kunna bygga upp och 
bibehålla nödvändig kompetens för att uppnå kvalitet i 
bidragsgivningen. Det är även en förutsättning för plane-
ringen av egeninitierade främjande åtgärder. 

Med utgångspunkt i den nationella kulturpolitiken 
initierar Kulturrådet insatser som förväntas bidra till en 
värdefull utveckling. Bland annat stödjer, samordnar och 
driver Kulturrådet frågor om barn och unga, jämställd-
het, mångfald, hbtq och tillgänglighet. Dessa tvärfrågor 
beaktas i bidragsgivning och främjas av Kulturrådets 
insatser inom olika områden. Kulturrådet har utformat 
strategier för tvärfrågorna i syfte att säkerställa att ett 
strukturerat, målinriktat och långsiktigt kvalitetsarbete 
bedrivs. Strategierna ska säkerställa att fler kompeten-
ser, erfarenheter, perspektiv och konstnärliga uttryck 
inom olika konstformer tillvaratas och får ett större ut-
rymme inom kulturlivet, vilket är en förutsättning för 
en kvalitativ utveckling av konsten och kulturen. Målen i 
strategierna bryts ner i uppföljningsbara aktiviteter som 
inkluderas i myndighetens verksamhetsplanering. Un-
der 2014 har myndigheten genomfört kompetenshöjande 
insatser i tvärfrågorna. All personal har utbildats i frå-
gor som rör etnisk och kulturell mångfald, tillgänglighet 
och hbtq-frågor. Att säkerställa en hög kompetens inom 
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myndigheten är en viktig förutsättning för att skapa 
trovärdighet i frågorna och se till att de får genomslag i 
samtliga delar av myndighetens verksamhet. 

Kvalitetsaspekterna i bidragshanteringen säkras genom 
att alla ansökningar bereds av flera personer med olika 
kompetenser innan beslut fattas. När det gäller ärenden 
inom ramen för kultursamverkansmodellen sker bered-
ning även med Samverkansrådet, som regeringen utsett, 
innan Kulturrådets styrelse fattar beslut.

Att anlita kvalificerade ämnesexperter ser Kulturrådet 
som en grundläggande förutsättning för att säkerställa 
en hög kvalitet i bidragsbesluten samt att behålla ett högt 
förtroende inom den svenska kulturvärlden. Kulturrå-
det fördelar även vissa bidrag med stöd av sakkunniga. 
Under 2014 anlitade Kulturrådet 124 (2013: 134, 2012:127) 
experter till 15 (2013:15, 2012:16) arbets- och referensgrup-
per inklusive ALMA-juryn. 

•	 ALMA-juryn
•	 Arbetsgruppen	för	barn-	och	ungdomslitteratur	
•	 Arbetsgruppen	för	bildverk	och	serier	
•	 Arbetsgruppen	för	facklitteratur	
•	 Arbetsgruppen	för	bidrag	till	fonogram	
•	 Arbetsgruppen	för	skönlitteratur	
•	 Referensgruppen	för	bidrag	till	samverkan	med	kom-

ponister 
•	 Referensgruppen	för	aktörer	inom	den	fria	scenkon-

sten – dansområdet 
•	 Referensgruppen	för	aktörer	inom	den	fria	scenkon-

sten – teater, opera, cirkus, performance och övriga 
uttryck 

•	 Referensgruppen	för	kulturtidskrifter	
•	 Referensgruppen	för	fria	musikgrupper	
•	 Referensgruppen	för	utställningsarrangörer	inom	

bild- och formområdet 
•	 Referensgrupp	för	stöd	till	planerad	utgivning	av	lit-

teratur 
•	 Referensgruppen	för	stöd	till	svensk	litteratur	i	över-

sättning 
•	 Referensgruppen	för	nationella	minoriteters	kultur	

Kulturrådets styrelse beslutar om tillsättningen och le-
damöterna anlitas vanligtvis under högst fyra år. Arbets-
grupperna är beslutsföra medan referensgrupperna agerar 
rådgivande. Gruppernas sammansättning är av central be-
tydelse. De ska vara sammansatta så att ledamöterna bidrar 
med olika perspektiv och kompetenser inom olika områ-
den. Ledamöternas geografiska placering, kön, ålder, et-
niska och kulturella mångfald är också viktiga aspekter för 
gruppernas sammansättning. Kvalificerade ämneskunska-
per förenat med de drag som särskiljer ledamöterna är en 

viktig utgångspunkt för diskussioner som främjar konst-
närlig kvalitet och förnyelse. Perspektiv som är viktiga i 
kvalitetsbedömningen, vid sidan av konstnärlig kvalitet, är 
bland annat hur de sökande hanterar verksamhetsmässiga 
prestationer, ekonomiska förutsättningar och Kulturrådets 
tvärperspektiv. Bedömningen sker även i förhållande till de 
nationella kulturpolitiska målen och utifrån kraven i för-
ordningarna som reglerar bidragsgivningen. Endast ansök-
ningar som bedöms ha tillräcklig kvalitet kommer ifråga 
för bidrag. Under 2014 har Kulturrådet inlett ett arbete med 
hur myndigheten kan utveckla tillsättandet av ledamöter 
genom att diskutera breddade rekryteringsvägar, förbätt-
rade urvalsprocesser och kompetenshöjande insatser. För 
att Kulturrådet även fortsatt ska kunna anlita ledamöter 
med den höga kompetens som uppdraget kräver är skälig 
ersättning för uppdraget en grundläggande förutsättning. 

Det är viktigt att den information som lämnas på Kul-
turrådets webbplats är korrekt och innehåller upplys-
ningar om hur bidrag söks, datum för ansökningsom-
gångar och vilka formella krav som ställs. I kontakter med 
myndigheten ska alla bemötas professionellt med tydliga 
och korrekta svar. Tillämpningen av de interna rutinerna 
för bidragsprocessen samt Kulturrådets olika policys är 
en del i säkerställandet att bidragsgivningen känneteck-
nas av transparens och en rättssäker hantering. Generella 
processbeskrivningar beskriver huvudmomenten i en 
genomsnittlig bidragsomgång och är avsedd att fungera 
som ett stöd i handläggningen samt tydliggöra ansvars-
fördelningen mellan myndighetens funktioner. När Kul-
turrådet anlitar ämnesexperter aktualiseras ibland frå-
gor om jäv, vilket måste hanteras noga genom skriftliga 
noteringar i beslutsprotokollen. Det gäller såväl i arbets- 
och referensgrupper som vid beslut av generaldirektören 
och Kulturrådets styrelse. Samma krav gäller om med-
arbetare vid Kulturrådet i något ärende skulle vara jävig. 

Figur 2. Handläggningstider 2010–2014
Genomsnittlig handläggningstid för beslutade bidragsärenden 
per konstområde 2014 och totalt sedan 2010
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För de flesta ärenden är handläggningstiderna planerade 
genom fastställda ansökningstider och schemalagda be-
slutstillfällen, vare sig beslut ska fattas av styrelsen, general-
direktören eller särskild arbetsgrupp. Den planerade hand-
läggningstiden ligger vanligtvis på 2–3 månader. Många 
ansökningar ska kvalitetsbedömas och vägas dels mot 
varandra, dels mot andra medelsanspråk inom relevant(a) 
anslag. Översyn av rutiner har successivt möjliggjort to-
talt sett kortare handläggningstider. Den genomsnittliga 
handläggningstiden för Kulturrådets samtliga bidragsbe-
slut har minskat och uppgick 2014 till 70 kalenderdagar, 
vilket är kortare än 2012 då den var 82 dagar.

För att hålla en hög kvalitet och effektivitet i bidrags-
handläggningen samt en hög servicenivå gentemot de 
bidragssökande använder Kulturrådet e-tjänster. Under 
hösten 2014 valde Kulturrådet att genomföra en använ-
darundersökning för att utvärdera hur nöjda användarna 
är med onlinetjänsten, Kulturrådets webbaserade ansök-
ningssystem. Undersökningen syftade även till att fånga 
upp potentiella utvecklingsområden. Enkäten avgrän-
sades till att omfatta frågor om onlinetjänsten, myndig-
hetens blanketter och den tekniska supporten. I oktober 
skickades en enkät till 4 664 personer som under perio-
den 2013–hösten 2014 sökt bidrag via Kulturrådets onli-
netjänst. Svarsfrekvensen var 41 procent. 55 procent av de 
som svarade upplevde Kulturrådets onlinetjänst som enkel 
att använda, 34 procent svarade att det varken var lätt eller 
svårt. 56 procent svarade att de inte varit i kontakt med 
Kulturrådets tekniska support och av dem som kontaktat 
supporten var 85 procent nöjda med bemötandet. 12 pro-
cent svarade att de varken var nöjda eller missnöjda. Kul-
turrådet har ännu inte dragit några slutsatser av resultatet 
men kommer att fortsätta utveckla onlinetjänsten. 

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 bi-
dragsformernas relevans, funktion, effektivitet och resul-
tat. Kulturrådet har under året fortsatt arbetet med att 
strukturera och effektivisera bidragsuppföljningen. En 
workshop, med externt konsultstöd, om variabler och be-
dömningsgrunder har genomförts för alla medarbetare. 

Kvalitet i resultaten av bidragsmottagarnas verksamhet 
kan inte enbart bedömas genom redovisningarna. Främst 
inom scenkonstområdet, men även inom bild- och form-
konstområdet, krävs kompletterande kunskapsinhämt-
ning. Det sker till exempel genom att myndighetens 
personal och ledamöter i referensgrupperna gör besök 
vid framföranden och utställningar. Kulturrådets perso-
nal besöker ofta föreställningar, deltar vid konferenser, 
mässor etcetera. För efterhandsstödet inom litteratur-

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

Ytterligare en aspekt på bidragsfördelningens kvalitet är 
att bidragen kontinuerligt anpassas till de nya behov som 
uppkommer. Kulturrådet lägger stor vikt vid kontakter 
och dialog med regionala, kommunala och kulturlivets 
företrädare för att göra stöden träffsäkra och anpassade 
till de olika områdena. För att öka kunskapen om bidragen 
genomför Kulturrådet även riktade informationsinsatser. 
Ökad kunskap om de statliga stöden bedöms bidra till 
att skapa förutsättningar för såväl konstnärlig utveckling 
som ett ökat utbud inom området. 

De analyser som Myndigheten för kulturanalys ge-
nomför utgör viktiga underlag för Kulturrådets kvalitets-
säkringsarbete och utveckling.
 
3.4 Bedömning
Generellt är söktrycket inom bidragsgivningen högt men 
beviljandegraden låg. Detta förhållande är en indikation 
på att det med förstärkt finansiering skulle kunna gå att 
öka kulturutbudet och dess tillgänglighet och samtidigt 
skapa bättre villkor för konstnärligt arbete och kvalitet. 
Det finns ett fortsatt behov av bemyndigande inom fler 
anslag för att aktörerna ska få möjlighet att planera lång-
siktigt och genomföra strategiska satsningar. 

Kulturrådet bedömer att bredden i myndighetens stöd-
former motsvarar behoven inom ett mångsidigt konst- 
och kulturliv. Kulturrådet bedömer också att gällande bi-
dragsförordningar i huvudsak möjliggör den utveckling 
inom bidragsgivningen som behövs. 

Frågor kring kvalitet är ständigt närvarande i myndig-
hetens dagliga verksamhet. Dessa frågor diskuteras åter-
kommande i Kulturrådets arbets- och referensgrupper, 
jury och myndighetens styrelse. Kulturrådet bedömer att 
det finns ett fortsatt utvecklingsbehov för att höja kvalite-
ten och effektiviteten i uppföljningsprocesserna och un-
der 2015 kommer ett internt projekt att startas. Ett viktigt 
mål för projektet är att ta in fler redovisningar online. Det 
ska både underlätta för bidragsmottagarna och förenkla 
Kulturrådets arbete med att sammanställa, kvalitetssäk-
ra och analysera informationen.

Kulturrådet bedömer att den befintliga policyn för 
mutor och jäv tillämpas och fungerar väl, men kommer 
även fortsättningsvis att se över hur rutiner kan utvecklas 
för att minimera eventuell risk. 

Myndighetens insatser för att minska handläggnings-
tiderna har gett resultat. Sedan 2012 har den genomsnitt-
liga handläggningstiden sjunkit från 82 till 70 dagar. 

Kulturrådet bedömer att den tekniska supporten för 
onlinetjänsten fungerar väl, 85 procent av användarna 
svarade att de var nöjda med myndighetens support. 
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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. 
En viktig utgångspunkt för Kulturrådets bidragsgivning 
är att alla ska få tillgång till ett omfattande och varierat 
kulturutbud av hög kvalitet. 

Figur 3 visar hur Kulturrådets direkta bidragsgivning 
har förändrats 2010–2014. Den främsta orsaken till den 
stora omfördelningen av bidragsmedel inom kulturom-
rådena är kopplat till införandet av kultursamverkans-
modellen. I januari 2011 infördes kultursamverkansmo-
dellen i fem av Sveriges 21 län. 2014 var det bara Stock-
holm som inte var anslutet till modellen.

4.1 Kultursamverkansmodellen 
Kultursamverkansmodellen är en modell för fördelning 
av statsbidrag till regionala kulturverksamheter som 
började införas 2010. Samtliga landsting/regioner utom 
Stockholm ingår idag i modellen. Kulturrådets styrelse 
beslutar, efter Kulturrådets dialoger med Samverkans-
rådets parter och med utgångspunkt i kulturplanerna, 
om bidrag till respektive landsting/region. Verksamheter 
som ryms inom kultursamverkansmodellen får i sin tur 
statligt bidrag via sin region/landsting grundat på de kul-
turplaner Kulturrådets styrelse beslutat om. Bidrag till 
särskilda utvecklingsinsatser fördelar Kulturrådet direkt 
genom regionala utvecklingsbidrag.

Inom kultursamverkansmodellen ska regionerna/
landstingen dela ut statliga medel inom följande sju verk-
samhetsområden:

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
2. regional museiverksamhet, 
3. regional biblioteksverksamhet, 
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet, 
5. regional enskild arkivverksamhet, 
6. filmkulturell verksamhet med särskild inriktning 

mot barn och unga, och 
7. hemslöjdsfrämjande verksamhet

Tabell 12. Kultursamverkansbidrag och utvecklingsbidrag 
från anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 
under 2012–2014
 2014 2013 2012

Beslutade bidrags- 
ansökningar, antal 230 221 215 
Beviljade bidrag, antal 128 127 123 
Beviljade bidrag, tkr 1 192 299 1 165 058 1 003 881

I början av november 2013 lämnade 20 regioner sina kul-
turplaner och revideringar för 2014 till Kulturrådet. Där-
efter granskade och bedömde Kulturrådet tillsammans 
med Samverkansrådets parter kulturplanerna, bland an-
nat i förhållande till de nationella målen för kulturpoliti-
ken och kraven i förordningen för kultursamverkansmo-
dellen. Kulturrådets styrelse fattade den 29 januari 2014 
beslut om fördelning av kultursamverkansmedel. Totalt 
fördelades 1 151 mkr. Samtidigt togs ett samlingsbeslut om 
bidragen till de regionala institutionerna i Stockholms 
län som står utanför modellen. I början av november 
2014 inkom kulturplaner och revideringar avseende 2015. 
Under 2014 beviljade även Kulturrådet 108 utvecklings-
bidrag till regional kulturverksamhet om totalt 41,6 mkr.

4. fräMJAnde Av kulturens 
utveCkling oCh tillgänglighet

Figur 3. Kulturrådets direkt fördelade bidrag till konstområden 2010–2014, tkr

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2010

2011

2012

2013

2014

Konstområdes-
övergripande

Bild- och formkonst,
museer och utställningar

Litteratur, bibliotek
och kulturtidskrifter

Teater, dans, musik
och övrig scenkonst

Kultursam-
verkansmodellen



24 (88)

Kulturrådets årsredovisning 2014

NorrlandsOperan är en av de verksamheter som ryms inom 
kultursamverkansmodellen och som får statligt bidrag via sin region/landsting 
grundat på de kulturplaner Kulturrådets styrelse beslutat om. Elektra är 
NorrlandsOperans största produktion genom tiderna.  Tillsammans med 
scenkonstkollektivet La Fura dels Baus har NorrlandsOperan skapat en 
monumental utomhusföreställning av Richard Strauss enaktsopera. 
Foto: Mats Bäcker.
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En förutsättning för kultursamverkansmodellen är sam-
verkan och dialog. Cirka 40 möten och dialoger kring kul-
tursamverkansmodellen ägde rum under 2014. Kulturrå-
dets generaldirektör har under 2014 träffat representanter 
för nästan samtliga regioner som ingår i kultursamverkans-
modellen. Till Kulturrådets årliga samverkanskonferens 
var samtliga kulturchefer eller motsvarande i regionerna 
inbjudna liksom samtliga parter från Samverkansrådet1. 
KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbets-
nämnd) och Ideell kulturallians deltog som åhörare. Under 
konferensen anordnades enskilda möten mellan samtliga 
regioner och Samverkansrådets parter. 

Regelbundna möten har ägt rum med företrädare för 
civilsamhället och kulturskaparna, främst genom Ideell 
Kulturallians och KLYS. Samspelet med den civila sek-
torn är viktig för att genomföra kultursamverkansmo-
dellen i de olika regionerna och Kulturrådet följer hur 
denna samverkan utvecklas. Kulturrådet har under året 
också fört en dialog om kultursamverkansmodellen med 
Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Samverkansrådet sammanträdde vid fem tillfällen 
under året och diskuterade då bland annat regionernas 
kulturplaner, innehållet i Kulturrådets beslut om sam-
verkansmedel, uppföljningsfrågor, former för dialog med 

regionerna samt förutsättningar för 2015. Därutöver har 
Samverkansrådet två arbetsgrupper som återkommande 
träffats kring uppföljning och beredning av kulturplaner.

Under året har en översyn av uppföljningen av kultur-
samverkansmodellen pågått, med syfte att förenkla och 
förtydliga uppföljningen. Kulturdepartementet, lands-
ting och regioner, Myndigheten för kulturanalys och 
Samverkansrådets parter har varit delaktiga i översynen. 
Kulturrådets styrelse fattade beslut om nya riktlinjer för 
uppföljningen av kultursamverkansmodellen den 20 no-
vember 2014. 

Våren 2014 lämnade de 20 regioner som ingick i mo-
dellen både kvantitativa och kvalitativa redovisningar av 
kultursamverkansmedlen för 2013. Materialet samman-
ställdes till en rapport vars syfte dels var att följa upp hur 
de beviljade medlen har använts och dels att bidra till att 
ge en nationell överblick. Rapporten publicerades i no-
vember 2014. Av rapporten framgår bland annat att det 
finns ett behov av utveckling inom flera regioner för att 
tillgängliggöra ett utbud av professionell danskonst. Rap-
porten visade även att regionerna under 2010-2013 ökat sin 
totala finansiering till den regionala kulturverksamheten 
som ingår i kultursamverkansmodellen, medan det stat-
liga bidraget i fasta priser totalt sett minskat. Det innebär 

1. enligt regeringsbeslut ska i samverkansrådet ingå kulturrådet (ordförande), svenska filminstitutet, 
konstnärsnämnden, kungliga biblioteket, länsstyrelserna genom länsstyrelsen i sörmland (2014 
genom kronoberg), riksarkivet, nämnden för hemslöjdfrågor, riksantikvarieämbetet och riksteatern.

Tabell 13. Beslutade statliga medel 2014 som verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet, totalt och fördelat på 
kultursamverkansmodellens områden
     Professio- 
    Konst- nell tea-  
 Beviljat Film- Hemslöjds- och kultur- ter, dans- Regional Regional Regional 
 belopp kulturell främjande främjande och musik- arkiv- biblioteks- musei- 
Län i modellen 2014 2014, tkr verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet

Blekinge län 16 341 se kalmar 3,8% 3,6% 49,1% 3,3% 12,2% 28,1% 
dalarnas län 32 123 3,8% 2,0% 2,4% 69,2% 1,4% 4,0% 17,3% 
gotlands län 22 399 4,0% 2,8% 0,8% 52,1% statligt 4,0% 36,3% 
gävleborgs län 37 411 A A 24,0% 45,2% 3,1% 0,0% 27,7% 
hallands län 25 166 A A 7,2% 60,5% 1,8% 5,5% 25,0% 
Jämtlands län 27 773 2,8% 2,2% 2,5% 56,8% 1,1% 4,2% 30,5% 
Jönköpings län 30 247 0,0% 2,1% 3,7% 68,5% 1,0% 4,1% 20,6% 
kalmar län 28 864 4,2% 2,2% 1,1% 55,4% 1,0% 4,0% 32,1% 
kronobergs län 33 401 se kalmar 1,9% 0,9% 76,5% 1,3% se Blekinge 19,3% 
norrbottens län 41 354 2,9% 1,5% 5,6% 74,7% 0,9% 4,6% 9,8% 
skåne län 183 860 2,1% 0,7% 0,4% 81,2% 0,2% 2,3% 13,2% 
södermanlands län 25 554 2,4% 2,5% 1,6% 63,7% 1,8% 5,2% 22,8% 
uppsala län 38 618 1,1% 0,0% 1,8% 79,0% 1,3% 3,2% 13,7% 
värmlands län 50 085 2,3% 1,2% 2,2% 77,8% 0,9% 2,9% 12,6% 
västerbottens län 77 248 1,2% 0,8% 1,4% 84,5% 0,6% 1,9% 9,5% 
västernorrlands län 42 645 B 1,6% 1,7% 81,3% 1,4% 2,7% 11,2% 
västmanlands län 29 904 2,0% 2,1% 2,3% 73,2% 1,6% 4,5% 14,4% 
västra götalands län 304 440 0,5% 0,6% 4,5% 80,0% 0,4% 1,3% 12,6% 
örebro län 36 647 1,3% 1,3% 1,6% 77,5% 1,2% 3,2% 13,8% 
östergötlands län 66 608 0,9% 0,9% 0,5% 84,6% 0,7% 2,6% 9,9%

summa i modellen 1 150 688 1,4% 1,1% 3,2% 75,5% 0,8% 2,6% 15,4%

stockholms län (utanför modellen) 89 729 0,0% 0,0% 0,0% 91,7% 0,0% 2,5% 5,8%
A. se konst- och kulturfrämjande verksamhet

B. se professionell teater-, dans-och musikverksamhet
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att utveckling inom modellen under perioden 2010–2013 
i första hand finansierats av regional och kommunal nivå, 
eller genom omfördelning inom befintliga ekonomiska 
ramar, som i sin tur leder till nedprioritering av annan 
verksamhet. I juni 2014 presenterade dessutom Kultur-
rådet en uppföljningsrapport om fördelningen av utveck-
lingsbidrag 2011 – våren 2014. Syftet var att förbättra kun-
skapsspridningen och stimulera utvecklingen inom och 
mellan olika konstområden och regioner. 

Under året granskade Kulturrådet fyra regioners kon-
trollsystem för hur tilldelade medel inom samverkans-
modellen hanterats.

4.1.1 Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet
Kulturrådets beslut om samlade medel för 2014 till 
landstingen/regionerna inom ramen för kultursamver-
kansmodellen omfattade totalt 1 151 mkr. Kulturrådet 
tog även beslut om verksamhetsbidrag till nio regionala 
verksamheter (fyra scenkonstinstitutioner, två museer, 
ett länsbibliotek samt regional musik- och danskonsu-
lentverksamhet) i Stockholms län som inte ingår i model-
len. I tabell 13 redovisas hur landstingen/regionerna för-
delade de statliga kultursamverkansmedlen inom de sju 
områden som de regionala medlen, enligt förordning, får 
användas till. Tabellen visar även vilka regionala medel 
som Kulturrådet och övriga berörda myndigheter 2014 
fördelade till Stockholms län som inte ingår i kultursam-
verkansmodellen. Dessa medel till Stockholmsområdet 
ingår därför inte i totalsumman i tabell 13.

Vissa landsting/regioner har utvecklade samarbeten. 
Blekinge och Kronoberg har en gemensam regionteater. 
Det administrativa ansvaret vilar på Kronoberg där de 
statliga medlen också redovisas. På motsvarande sätt är 
länsbiblioteket gemensamt för Blekinge och Kronoberg. 
Det administrativa ansvaret ligger på Blekinge som redo-
visar de statliga medlen. Danskonsulentverksamheten de-
las mellan Blekinge, Kalmar och Kronoberg med adminis-
trativt ansvar hos Kronoberg. Även Filmresurscentrum är 
gemensamt för de tre regionerna med regionförbundet i 
Kalmar som ansvarigt för de statliga medlen och admi-
nistrationen. Inom scenkonstområdet samarbetar Norr-
botten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland inom 
Norrlands nätverk för musik, teater och dans (NMD) med 
Västerbotten som administrativt ansvarigt för de 10,7 mkr 
som är statliga medel. Dessa länsövergripande samarbe-
ten är angelägna men ställer samtidigt särskilda krav på 
tydlighet i bidragsbesluten och på redovisningen.

Av uppgifterna i tabell 13 kan bland annat konstateras 
variationer i fördelningen mellan olika konstområden 
och stora skillnader mellan länen. Att fördelningen ser 
så olika ut i mellan länen/regionerna beror bland annat 

på regionernas verksamhetsstruktur samt statens inrikt-
ning att tillförsäkra ett rikt kulturutbud i hela landet. De 
kultursamverkansmedel som Kulturrådet beviljade 2014, 
och som framgår av summakolumnen, utgjorde i princip 
2013 års verksamhetsbidrag med en uppräkning med 2,4 
procent (2013: 1 123 mkr, 2012: 1 113 mkr). Vissa prioritera-
de tillägg om sammanlagt 5 000 tkr gjordes därutöver till 
sex regioner2 för strategiska och permanenta satsningar. 

Rundabordssamtal har blivit ett viktigt led för ökad 
kommunikation, återföring av kunskap och fortsatt ut-
veckling och förnyelse i kulturlivet inom ramen för ar-
betet med kultursamverkansmodellen. Under 2014 har 
samtal kring området litteratur- och läsfrämjande ge-
nomförts med anledning av att detta verksamhetsom-
råde kommer att ingå i samverkansmodellen från 2015. 
För att främja en nationell spridning av vunna kunska-
per arrangerade Kulturrådet för andra året ett runda-
bordssamtal inom dansområdet. Mötet genomfördes i 
september och erbjöd möjligheter för de regionala pro-
jektägarna inom området att utbyta erfarenheter och 
bilda nätverk. 

Satsningar inom bild- och formkonstområdet har upp-
märksammats i bedömningen och uppföljningen av de re-
gionala kulturplanerna samt i dialog med regionerna om 
bild- och formkonstområdets behov. Kulturrådet har också 
verkat för att stärka bild- och formkonstområdet i landet 
genom att fördela regionala utvecklingsbidrag till området. 

Under året har även kulturpolitiskt prioriterade områ-
den diskuterats som kultur för barn och unga, tillgäng-
lighet, jämställdhet, nationella minoriteter samt hbtq-
frågor.

4.1.2 Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet
De regionala kulturinstitutionerna kan även söka ut-
vecklingsbidrag hos Kulturrådet.

Bidrag ges till strategiska utvecklingsinsatser av na-
tionellt intresse, exempelvis projekt som är metodut-
vecklande eller projekt som kan utveckla den nationella 
infrastrukturen inom kulturområdet. Vid fördelningen 
tar Kulturrådet hänsyn till kvalitet, konstnärlig förnyelse 
och tillgänglighet till kulturutbudet. Projekt som avser 
interregionalt eller internationellt samarbete prioriteras.

Kulturrådet fördelade under 2014 sammanlagt 108 ut-
vecklingsbidrag om totalt 41,6 mkr. Av dessa medel gick 
94 procent till de 20 län som ingick i kultursamverkans-
modellen. Fördelningen föregicks av dialoger med länen 
som ingick i kultursamverkansmodellen. Totalt 102 av 
210 ansökningar fick avslag. De främsta skälen till av-
slagen var att förslagen i huvudsak skulle ha inneburit 
finansiering av befintlig verksamhet samt medelsbrist. 
För 2012–2014 har anslag 1:6 tillförts 25 mkr årligen som 

2. sörmland, skåne, halland, värmland, västerbotten och norrbotten.
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förstärkning för förnyelse och utveckling av konstnärliga 
uttryck samt nyskapande sätt att sprida och tillgänglig-
göra kulturen. 

Utgångspunkten för bedömning av ansökningar gäl-
lande de tillfälligt tillförda medlen har skett utifrån sam-
ma bedömningskriterier som de ordinarie utvecklings-
bidragen. Umeå 2014 har också varit en prioritering lik-
som den digitala utvecklingen inom scenkonstområdet. 
I enlighet med Kulturrådets regleringsbrev har särskilt 
fokus fästs vid främjande av nationella minoriteter och 
i synnerhet romers kultur och kulturarv. Även projekt 
som bidrar till ökad öppenhet och mångfald inom hbtq-
området har prioriterats.

Tabell 15. Länsvis fördelning av regionala 
utvecklingsbidrag 2012–2014 
Samtliga beviljade utvecklingsbidrag, tkr

Län/region 2014 2013 2012

Blekinge 300 300 300 
dalarna 2 400 950 650 
gotland 756 400 600 
gävleborg 300 600 1 100 
halland 1 650 2 420 3 125 
Jämtland 1 100 1 790 2 140 
Jönköping 1 450 1 925 3 375 
kalmar 950 1 770 1 205 
kronoberg 2 200 2 800 1 340 
norrbotten 3 110 3 280 3 800 
skåne 7 170 5 170 6 785 
södermanland 2 300 1 780 2 580 
uppsala 650 650 1 150 
värmland 500 1 465 1 550 
västerbotten 4 550 6 050 7 190 
västernorrland 2 550 1 245 850 
västmanland 2 100 750 600 
västra götaland 2 675 4 400 3 730 
örebro 1 350 1 700 2 175 
östergötland 1 250 2 400 2 350 
stockholm 2 300 3 050 2 250

totalsumma 41 611 44 895 48 845

Minskningen av det totala beloppet för utvecklingsbi-
dragen beror på att vissa utvecklingsprojekt efterhand 
infogats i den grundläggande regionala strukturen och 
bedömts motivera ett ökat statligt verksamhetsbidrag till 
berörda regioner. 

I enlighet med regleringsbrevet ska Kulturrådet redo-
visa fördelning och utfall av utvecklingsbidragens effek-
ter för kulturens utveckling 2011–2014. För att förenkla 
rapporteringen i årsredovisningen redovisade Kulturrå-
det uppgifterna i en separat rapport som överlämnades 
till Kulturdepartementet i juni 2014. Rapporten avsåg 
perioden 2011 till och med våren 2014. 

Drygt 41 procent av de ansökningar som beviljades 
utvecklingsmedel bedömdes 2014 ha inriktning på barn 
och unga.

4.1.3 Bedömning
Kulturrådet bedömer att arbetet med kultursamver-
kansmodellen och Kulturrådets dialoger med regionala 
företrädare och regioner samt myndighetsrepresentanter 
inom Samverkansrådet har fortsatt att utvecklas väl. Dia-
logerna med regionerna har under året skapat möjlighet 
att diskutera kulturpolitiskt prioriterade frågor, regio-
nernas utvecklingsområden och uppföljningsfrågor. 

Den statliga uppräkningen av kultursamverkansmo-
dellen har tidigare varit låg, men 2014 års uppräkning av-
seende verksamhetsbidragen var totalt sett 2,4 procent.

Kulturrådet bedömer att det i dagsläget inte finns nå-
gon anledning att förändra villkoren för utvecklingsbi-
dragen. Det är viktigt att projekt runt om i landet ska 
kunna stödjas samtidigt och att tillräckligt med medel 
till detta finns.

Kulturrådet kan även konstatera att det inom ramen 
för utvecklingsbidragen pågår och startas många intres-
santa utvecklingsprojekt. Den nationella överblick som 
Kulturrådet har är av stor vikt för att bedöma ansökning-

Tabell 14. Utvecklingsbidrag 2014 per konstområde
 Beviljade bidrag av tillfällig Beviljade bidrag av Ansökningar 
 förstärkning på 25 mkr övriga utvecklingsmedel som fick avslag

Konstområde Antal Beviljat Sökt Antal Beviljat Sökt Antal Sökt

Arkitektur    1 300 530   
Bibliotek       2 2 600 
Bild och form 9 3 200 6 295 5 2 200 3 747 10 25 773 
Cirkus 2 850 1 150    1 850 
dans 10 5 150 8 065 1 200 474 9 6 097 
kulturarv, kulturmiljö, arkiv 5 1 300 2 185 2 500 1 378 10 2 765 
litteratur- och läsfrämjande 3 1 500 3 676 3 925 1 505 2 650 
Musik 11 4 930 8 922 3 1 000 1 959 14 6 536 
Museum 8 1 990 3 528 13 4 060 6 240 16 9 797 
teater 5 2 800 3 770 4 1 950 3 600 7 4 889 
övrigt 10 4 150 5 914 13 4 606 7 701 31 14 172

totalsumma 63 25 870 43 505 45 15 741 27 134 102 74 130
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arna och redovisningarna från projekten. De projekt som 
beviljats bidrag 2014 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 rundabords-
samtal där aktörer från olika delar av landet har kunnat 
utbyta erfarenheter.

Under året har Kulturrådet haft ett särskilt fokus på ut-
veckling av uppföljningen. Även regionerna har utvecklat 
sina uppföljningsrutiner. Mot bakgrund av de insatser som 
gjorts och de beslut som fattats under året, bedömer Kul-
turrådet att det finns förutsättningar för en god uppfölj-
ning av de statliga medlen. 

Enligt Kulturrådets bedömning har kultursamverkans-
modellens införande lett till att dialogen mellan staten och 
regionerna har utvecklats, exempelvis kring frågor om till-
gänglighet, nationella minoriteter och hbtq som Kulturrå-
det lyft under året. Regelbundna möten har också ägt rum 
med företrädare för civilsamhället och kulturskaparna, 
främst genom Ideell kulturallians och KLYS. 

Den samverkan på central nivå mellan berörda myn-
digheter/institutioner som har etablerats genom bildan-
det av Samverkansrådet är en positiv del av samverkans-
modellen, som stärker den nationella kulturpolitiken. 
Samverkansrådet har sammantaget stor kompetens inom 
kulturområdet som i större utsträckning kan samspela 
för att bidra till kulturutvecklingen på regional och lokal 
nivå.

Kulturrådet kan konstatera att införandet av kultur-
samverkansmodellen inte har lett till minskade arbetsin-
satser från myndighetens sida. Sedan modellen infördes 
har beredningsprocesserna blivit mer omfattande, det är 
fler handläggare som deltar i beredningarna som också 

sker på flera nivåer innan beslut kan fattas. Samverkan 
och dialog samt uppföljning kräver mer resurser än ti-
digare. 

4.2 Teater, dans, musik och övrig scenkonst
Kulturrådets bidrag inom scenkonsten ska främja kvali-
tet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga 
är ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som 
stärker en internationell utveckling och samverkan inom 
hela kulturområdet. Myndighetens bidragsgivning om-
fattar en rad bidragsformer till aktörer inom den fria 
scenkonsten, till fria musikgrupper och arrangörer, till 
fonogramproduktion och till vissa aktörer av kultur-
politiskt intresse. Dessutom ska myndigheten fördela bi-
drag för professionell teater-, dans- och musikverksam-
het inom ramen för kultursamverkansmodellen samt 
fördela verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag direkt 
till vissa institutioner i Stockholms län. 

Tabell 16. Bidrag inom teater, dans, musik och övrig 
scenkonst 2012–2014
 2014 2013 2012

Beslutade bidrags- 
ansökningar, antal 2 344 2 456 2 203 
Beviljade bidrag, antal 935 945 992 
Beviljade bidrag, tkr 375 401 383 745 511 769

Den överflyttning till samverkansmodellen av de regiona-
la bidragen inom teater, dans, musik och övrig scenkonst 
som påbörjades 2011 med de fem första regionerna ligger 
bakom minskningen mellan 2012 till 2013 i tabell 16.

Tabell 17 illustrerar hur söktrycket och beviljandegra-
den har utvecklats mellan åren 2012–2014. I siffrorna 
ingår både verksamhetsbidrag och tillfälliga projektbi-
drag. 

Tabell 17. Andel beviljade bidrag 2012–2014 i relation till sökt belopp, tkr
     2014     2013     2012

  Antal   Andel av  Antal   Andel av  Antal   Andel av 
 Antal beviljade Sökt Beviljat beviljat Antal beviljade Sökt Beviljat beviljat Antal beviljade Sökt Beviljat beviljat 
 ansök- ansök- belopp belopp belopp ansök- ansök- belopp belopp belopp ansök- ansök- belopp belopp belopp 
 ningar ningar tkr tkr % ningar ningar tkr tkr % ningar ningar tkr tkr %

Arrangerande musikföreningar 
och konstområdesövergripande 
arrangörer 97 72 55 300 30 520 55 92 64 63 608 32 230 51 93 69 63 499 37 325 59 
Arrangörsstöd dans - - - - - - - - - - 40 23 29 463 16 720 57 
fonogram 580 156 43 167 8 643 20 565 140 43 569 7 902 18 507 144 40 681 8 262 20 
fria dansgrupper 237 79 123 656 38 698 31 173 67 112 327 39 920 36 134 56 73 298 27 470 37 
fria musikgrupper1 518 269 76 116 19 189 25 496 276 73 307 19 540 27 453 262 74 555 19 970 27 
fria teatergrupper 352 118 167 111 63 434 38 314 76 166 680 53 805 32 260 104 158 869 57 580 36 
regionala och lokala teater-, 
dans- och musikinstitutioner 
och regional musikverksamhet 5 5 87 468 81 902 94 5 5 88 250 80 333 91 16 16 254 031 197 071 78 
samverkan med komponister 191 87 20 725 8 180 39 208 93 20 040 7 697 38 201 96 21 923 8 108 37 
vissa aktörer av 
kulturpolitiskt intresse 11 10 42 483 25 550 60 10 10 41 374 22 750 55 9 9 37 082 19 100 52

totalsumma 1 991 796 616 024 276 116 45 1 863 731 609 156 264 177 43 1 713 779 753 400 391 606 52

1. inklusive projektbidrag som även riktar sig till arrangörer.
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Artisten Johan Wellton fick under 2014 projektbidrag inom fri 
scenkonst. GLITCH är en föreställning där innovativ cirkus och 
ingenjörskonst möts. Foto: Einar Kling-Odenkrantz.
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4.2.1. Internationellt kulturutbyte och samarbete
Kulturrådet stödjer professionella konst- och kulturutö-
vare i Sverige för att ge dem möjlighet att presentera sin 
verksamhet internationellt. Kulturrådet ger också stöd för 
att konst och kultur från hela världen ska kunna visas i 
Sverige. Den internationella dimensionen är väl integrerad 
i stora delar av scenkonst- och musiklivet i Sverige. Många 
internationella gästspel och konserter äger rum och många 
av de verksamma inom fältet turnerar utomlands och 
samarbetar med kollegor från andra länder. Internatio-
nellt samarbete utgör en betydande del av verksamheten 
exempelvis både för de fria grupper inom scenkonsten och 
för de musik- och dansarrangörer som får stöd från Kul-
turrådet. Myndigheten har därför beslutat att ytterligare 
integrera det internationella perspektivet vid fördelning av 
bidrag till aktörer inom den fria sektorn. Inom den fria 
scenkonsten ingår de tidigare särskilda stöden till inter-
nationell mobilitet och internationella samarbetsprojekt 
sedan januari 2014 i projektstödet, som nu kan sökas till 
projekt som omfattar både nationella och internationella 
delar. Avsikten är att från 2015 arbeta på liknande sätt även 
inom musikområdet. Kulturrådets stöd går även till in-
formation i utlandet om musik från Sverige, bland annat 
genom bidrag till Svensk Musik och Export Music Sweden.

Kulturrådet har fortsatt arbetet med att samordna den 
svenska närvaron på internationella mässor för scen-
konst. Under året har detta gällt fyra mässor: APAP i New 
York, Tanzmesse i Düsseldorf, PAMS i Seoul och Cinars i 
Montreal. I samband med detta producerar Kulturrådet 
en katalog som presenterade aktörer inom den svenska 
scenkonsten som verkar internationellt. Inom ramen för 
denna samordning samverkar Kulturrådet med andra 
myndigheter och ingår även i ett nordisk samarbete för 
att ytterligare stärka närvaron på mässorna.

Kulturrådet är sedan 2012 medlem av IETM (Interna-
tional Network for Contemporary Performing Arts) för 
att stärka sina internationella nätverk inom scenkonsten 
och sedan 2013 är Kulturrådet även medlem i APAP (As-
sociation of Performing Arts Presenters) och invald i 
APAP:s International Advisory Board.

4.2.2. Teater-, dans- och musikallianserna
Arbetsmarknaden för professionella skådespelare, dan-
sare och musiker kännetecknas av förhållandevis få tills-
vidareanställningar, en stor andel visstidsanställningar 
och många som anlitas i olika uppdrag har F-skatt, det 
vill säga är egna företagare. Allianserna ska verka för fri-
lansande skådespelares, dansares och musikers trygghet 
och minska deras beroende av arbetslöshetsförsäkringen 
samt stimulera till utveckling och rörlighet inom respek-
tive konstområde. Detta åstadkommes genom att ett an-

tal professionella skådespelare, dansare och musiker kan 
få anställning och ersättning under perioder då de saknar 
andra engagemang. Under 2014 fördelade Kulturrådet av 
regeringen fastställda belopp, totalt 62 mkr, till de tre al-
lianserna3, 
•	 Teateralliansen,	138	anställda
•	 Dansalliansen,	48	anställda
•	 Musikalliansen,	120	anställda	

Könsfördelningen totalt sett för allianserna är jämn men 
uppvisar stora skillnader dem emellan. Inom Dansalli-
ansens är två tredjedelar av de anställda dansarna kvin-
nor jämfört med runt 40 procent av Musikalliansens an-
ställda musiker.4

4.2.3 Daglig träning 
Kulturrådet fördelar årligen stöd till daglig träning för 
frilansande yrkesverksamma utövare inom scenkonst-
området. Daglig träning är grundläggande för att dessa 
yrkesgrupper ska kunna behålla och utveckla sina fär-
digheter samt är en av förutsättningarna för deras möj-
ligheter att konkurrera på såväl den svenska som den 
internationella arbetsmarknaden. För att daglig träning 
ska bidra till konstnärlig förnyelse och utveckling av 
danskonsten och cirkuskonsten är samverkan nationellt 
och internationellt, val av träningsmetoder och tekniker 
och dess förankring och relevans inom respektive trä-
ningsområde av stor betydelse. Vid fördelningen av verk-
samhetsstöd till arrangörer av daglig träning under 2014 
gjorde Kulturrådet mot den bakgrunden vissa omför-
delningar av stödet och särskilt beaktades då planerade 
samarbeten nationellt och internationellt. 

4.2.4 Fria grupper inom teater och övrig scenkonst 
Bidragen inom den fria scenkonsten omfattar de sceniska 
uttrycken teater, dockteater, mim, cirkus, opera/musikte-
ater, performance och olika blandformer. Kulturrådet har 
i olika sammanhang starkt betonat det fria kulturlivets 
betydelse för utvecklingen inom scenkonstområdet. De 
fria grupperna inom scenkonsten utgör en viktig utveck-
lingspotential för institutionerna och bidrar starkt till 
en positiv utveckling av kulturlivet i regionerna. Medel 
fördelas till verksamheter, festivaler och projekt som når 
en publik i hela landet och skapar mötesplatser och infra-
struktur för det professionella scenkonstområdet. Många 
fria grupper turnerar nationellt och ett flertal turnerar 
regionalt. Ett antal grupper bedriver även internationell 
verksamhet och en ökad internationalisering märks, inte 
minst genom cirkusområdet. En del av de fria grupperna 
har egna scener, medan andra huvudsakligen bedriver en 
turnerande verksamhet. Stöd inom området kan fördelas 

3. källa: scenkonstalliansernas årsberättelser för 2013.
4. källa: scenkonstalliansernas årsberättelser för 2013.



31 (88)

Kulturrådets årsredovisning 2014

som verksamhetsbidrag eller projektbidrag för produk-
tion, presentation och främjande. 

Till grund för de bidrag som beviljats ligger referens-
gruppens samlade bedömning utifrån konstnärlig kvali-
tet, mångfald och förnyelse samt annan kulturpolitiskt 
värdefull utveckling. Flera av de aktörer som beviljats 
medel har inom sina projekt arbetat med samhällsaktu-
ella frågor inom vitt skilda områden. 

Fördelningen av stöd under året har speglat en mång-
fald av konstnärliga uttryck och geografisk spridning. Ut-
trycken, formerna och typen av spelplatser är i ständig 
förändring inom det fria scenkonstområdet vilket märkts 
i bredden av uttryck och discipliner bland ansökning-
arna. Söktrycket har ökat och referensgruppen bedömer 
även att andelen kvalitativa ansökningar är fler än tidi-
gare vilket innebar tuffa prioriteringar i urvalet. Ett antal 
nya aktörer prioriterades av referensgruppen vid fördel-
ningen av såväl verksamhetsstöd som projektbidrag då 
dessa bedömdes förnya och utveckla scenkonstområdet. 

Kulturrådet kan konstatera att beviljade medel till fria 
teatergrupper faller inom ramen för 40/60-målet. Bland 
bifallen var andelen kvinnor 49 procent och andelen män 
51 procent. 

De fria grupperna inom framför allt teaterområdet har 
stor betydelse för tillgången till scenkonst för barn och 
unga. Många grupper har en lång tradition av att möta 
barn och unga i hela landet, och den fria sektorn utgör en 
väsentlig del i utbudet. Vid de beslut som togs under 2014 
uppskattades cirka 57 procent av bidragen gå till projekt 
och verksamheter som riktade sig till den unga publiken 
(2013:53 procent, 2012:56 procent).

4.2.5 Dans 
Fria aktörer inom dansområdet kan söka bidrag från 
Kulturrådet i form av verksamhets- och projektbidrag. 
De har en avgörande betydelse för att introducera konst-
närskap i Sverige. Flera av dansarrangörerna samprodu-
cerar i olika utsträckning och verkar för god återväxt och 
bidrar till konstnärlig utveckling. Området präglas av en 
stark internationell dimension. Under 2014 beviljades 79 
grupper totalt 38 698 tkr i bidrag. Av tabell 17 framgår att 
söktrycket ökat inom det fria dansområdet. 

Kulturrådet strävar efter att fördela högre bidrag till 
färre dansaktörer för att ge de aktörer som beviljas medel 
möjlighet till goda produktionsförhållanden och därmed 
förbättrade förutsättningar för en publik att ta del av ver-
ken. Prioriteringen har i delar visat goda effekter, men ar-
betsvillkoren inom området behöver fortsatt stärkas. En 
konsekvens är dock att relativt oetablerade koreografer 
får allt svårare att komma in i nuvarande bidragssystem 
och därmed svårt att bygga upp sina verksamheter. 

De fria dansgrupperna är fortsatt viktiga aktörer för 
att tillgängliggöra professionell scenkonst för barn och 
unga i hela landet. Vid de beslut som togs under 2014 upp-
skattades cirka 35 procent (2013: 22 procent) av bidragen 
gå till projekt och verksamheter som riktade sig till den 
unga publiken. Koreografer som vänder sig till en ung 
målgrupp möter i hög utsträckning sin publik på sko-
lor och förskolor, når många och har många speltillfäl-
len årligen. Möjligheterna att ta del av danskonst genom 
offentliga föreställningar riktade mot barn och unga är 
dock mycket små utanför storstadsregionerna på grund 
av avsaknaden av både arrangörer och spelplatser. 

Könsfördelningen för fria dansgrupper ligger inom 
ramen för Kulturrådets målsättning om 40/60. Bland be-
viljade stöd var andelen kvinnor 58 procent och andelen 
män 42 procent. 

I enlighet med regleringsbrevet för 2014 lämnade Kul-
turrådet i november en rapport till Kulturdepartemen-
tet om statens insatser inom dansområdet. Rapporten 
genomfördes i samarbete med Konstnärsnämnden och i 
dialog med Riksteatern. Rapporten innefattade bland an-
nat ett antal förslag för att stärka områdets utveckling samt 
tillgången till danskonst. Av rapporten framgår att majo-
riteten av danskonstens upphovspersoner och dansare är 
verksamma inom den fria sektorn, och det är inom den 
fria sektorn som majoriteten av de professionella dansföre-
ställningarna i landet produceras och presenteras. 

Av rapporten framgår att Kulturrådets bidrag är av stor 
betydelse för den fria sektorn inom dansområdet och att 
Kulturrådets produktionsbidrag stod för 41 procent av de 
fria koreografernas finansiering under 2013. Den regio-
nala och kommunala finansieringen är som regel svag. 
Hos de fria arrangörerna utgjorde arrangörsstödet från 
Kulturrådet 29 procent av den totala finansieringen 2013. 
Här är den kommunala och regionala finansieringen nå-
got starkare.

Mot bakgrund av dansområdets svaga infrastruktur 
har det nationella arrangörsnätverket Dansnät Sverige 
fått stor betydelse för den geografiska spridningen av 
danskonst, och möjligheten för koreografer och dansare 
att få sammanhängande spelperioder. Det är också vik-
tigt att framhålla att medlemskap i Dansnät Sverige inne-
bär kompetensutveckling vilket har givit synergieffekter 
på regional nivå. För 2014 fördelade Kulturrådet 2,6 mkr 
till Dansnät Sverige som enligt uppföljningsuppgifter un-
der 2013 presenterade 76 föreställningar på 13 platser.

Det finns ett fåtal institutioner inom dansområdet 
som precis som övrig regional kulturverksamhet beviljas 
statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen. 
Enligt förordningen ska regionerna/landstingen främja 
en god tillgång för länets invånare till bland annat profes-
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sionell dansverksamhet. Det råder dock stora skillnader 
i hur regionerna/landstingen beskriver sina insatser för 
danskonsten och hur de presenterar andra konstområ-
den. Till skillnad från andra konstområden innefattar 
beskrivningar om dansområdet i kulturplanerna i stora 
delar amatörkulturell verksamhet med en social dimen-
sion. Inom ramen för de regionala utvecklingsbidragen 
har stöd beviljats för att stärka infrastrukturen inom 
dansområdet genom till exempel residens och gästspels-
verksamhet. Flertalet av projekten befinner sig i tidiga 
skeden och med olika resurser och målsättning. Det är 
därför för tidigt att bedöma effekterna av dessa sats-
ningar. Som nämns i avsnittet om Kultursamverkan har 
rundabordssamtal arrangerats för att skapa möjlighet till 
erfarenhetsutbyte inom området.

4.2.6 Fria musikgrupper 
Fördelning av verksamhetsbidrag och projektbidrag till 
fria musikgrupper för år 2014 syftar till att främja mång-
fald, kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitiskt 
värdefull utveckling inom det fria musiklivet. 232 grup-
per beviljades totalt 16 804 tkr i bidrag under 2014. En stor 
andel musikgrupper har den internationella marknaden 
som ett viktigt arbetsfält. 

Referensgruppen har under 2014 bestått av en majo-
ritet nya ledamöter som har föreslagit vissa ompriorite-
ringar inför 2015 för att nya aktörer ska ges möjlighet att 
beviljas stöd. En lägre andel av de sökande grupperna har 
beviljats stöd jämfört med tidigare år. Grupperna med 
bifall har i gengäld beviljats högre genomsnittliga belopp. 
Referensgruppen har konstaterat att det finns behov av 
proaktiva insatser för att inkludera fler musikaliska ut-
tryck i bidragsgivningen och öka mångfalden.

Utvecklingen mot jämställdhet går i långsam takt. 
Bland bifallen var andelen kvinnor i konstnärlig ledning 
i grupperna cirka 35 procent (2013: 36 procent, 2012: 35 
procent). Fördelningen svarar inte mot Kulturrådets mål 
om att minst 40 procent av medlen ska komma det un-
derrepresenterade könet till del. 

Ett fåtal musikgrupper som har vuxna som huvudsak-
lig målgrupp planerar konserter för barn och unga även 
om de inte huvudsakligen vänder sig till målgruppen. 12 
procent av beviljat stöd bedöms gå till verksamheter som 
särskilt riktar sig till barn och unga mellan 0 till 18 år 
(2013: 14 procent, 2012: 15 procent). Det är en minskning 
jämfört med tidigare år. 

4.2.7 Projektbidrag för utveckling av arrangörsledet 
För att skapa förutsättningar för ett brett utbud av mu-
sik i hela landet fördelades även projektbidrag till festi-
valer, arrangörssamverkan, konsertserier och utveckling 

av arrangörsledet. Projektbidrag har varit sökbara både 
för arrangörer och för fria musikgrupper. Kulturrå-
det har beviljat bidrag till ett belopp av totalt 2 385 tkr. 
I bedömningen har särskilt fokus lagts på avtalsenliga 
gager och utveckling mot ökad jämställdhet för stödet 
i sin helhet. Könsfördelningen bland de organisationer 
som beviljades stöd var 58 procent kvinnor och 42 pro-
cent män. 

4.2.8 Musikarrangörer
Stödet till arrangörer inom musikområdet omfattar en 
bredd av musikaliska uttryck där konserter med bland 
annat jazz, folk-och världsmusik, kammar- och konst-
musik, pop och rock ingår. Som framgår av tabell 17 
fördelades ca 30,5 mkr till arrangörer inom musikområ-
det. Inom ramen för detta belopp fördelades medel till 
sex riksorganisationer som i sin tur fördelade stöd till 
sina medlemsföreningar för engagemang av fria grupper. 
Kulturrådet har inom ramen för stödet fördelat medel 
till festivaler av nationellt intresse, i syfte att både nå en 
bred publik och skapa en mötesplats för det professionella 
musiklivet.

I linje med de förändringar som föreslogs i Kulturrå-
dets och Konstnärsnämndens kartläggning Arrangörer 
inom musikområdet från 2013 bedömdes ansökningarna 
under 2014 av sakkunniga inom området.

Kulturrådet har under året arbetat med att förbereda 
för vissa förändringar vad gäller stödet till fria musik-
grupper och arrangörer för att göra bidragsgivningen 
mer ändamålsenlig. Ett ytterligare syfte med föränd-
ringen är att förtydliga gränsdragningarna mellan stat-
liga bidragsgivare inom området. Inför 2015 kommer nya 
ansökningstider att genomföras och bidragsformer att 
utvecklas. 

4.2.9 Internationellt utbyte och 
samarbete inom musikområdet 
För att ge professionella konst- och kulturutövare i Sveri-
ge möjlighet att presentera sin verksamhet internationellt 
ger Kulturrådet bidrag som möjliggör internationella 
kulturutbyten. Kulturrådet ger också stöd för att konst 
och kultur från hela världen ska kunna visas i Sverige, 
vilket ökar tillgängligheten av ett varierat musikutbud av 
hög kvalitet i hela Sverige.

Under 2014 har ansökningar inom det särskilda inter-
nationella mobilitetsstödet och bidraget till internatio-
nella samarbetsprojekt inom musikområdet hanterats 
och bedömts av en grupp sakkunniga inom området. 
Söktrycket har varit högt och 76 projekt har beviljats av 
283 ansökningar. Totalt beviljades 4,2 mkr. De beviljade 
ansökningarna syftar i huvudsak till att bära de resekost-
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nader professionella fria musikgrupper har för sina tur-
néer och gästspel i utlandet. Sammantaget är det en bred 
geografisk spridning i var dessa projekt äger rum, men 
Europa och USA dominerar.

Den internationella aspekten är dock en integrerad del 
i verksamheten för många svenska musikgrupper. Inom 
verksamhetsstödet till fria musikgrupper ligger en stor 
del av planerade och genomförda konserter i utlandet. 
Mot denna bakgrund avser Kulturrådet att liksom inom 
scenkonstområdet inte längre utlysa särskilda stöd till in-
ternationellt kulturutbyte, utan att i stället integrera det 
internationella perspektivet i de övriga stödformerna. 

4.2.10 Samverkan med komponister
För att stimulera beställning av nya verk och anställning 
av komponister fördelar Kulturrådet stöd för samverkan 
med komponister. Stödet kan sökas av regionala och loka-
la dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner, 
regionala musikverksamheter samt fria teater-, dans- och 
musikgrupper. Bidraget avser beställning av produktion 
av nya verk och elektroakustiska media, för planerade 
framföranden. Stöd kan också beviljas för tidsbestämda 
anställningar av komponister inom utvecklingsprojekt. 

2014 beviljade Kulturrådet 87 ansökningar om ca 8,2 
mkr. Andelen kvinnliga komponister som beviljades bi-
drag under 2014 var 35 procent (2013: 34 procent, 2012: 36 
procent).

Enligt referensgruppens bedömning har kvaliteten på 
ansökningarna under 2014 generellt varit hög. Bland an-
sökningarna finns en mångfald av uttryck och format som 
innefattar bland annat västerländsk konstmusik, nutida 
konstmusik, experimentell konstmusik, improvisation, 
jazz, folk- och världsmusik, pop, experimentell elektron-
musik, musik för storband, barnteater-musik, körmusik, 
operamusik, symfonisk musik, orkester- och kammarmu-
sik med mera. Det kan konstateras att det fortfarande är en 
låg andel ansökningar med folk- och världsmusik och jazz, 
men även relativt få ansökningar med elektronisk musik.

Bland ansökningarna finns en ökad andel ansökningar 
som innefattar flera komponister, vilket ibland gör an-
sökningarna svårbedömda. Referensgruppen har sedan 
tidigare noterat att ansökningarna allt oftare fokuserar 
på projektinriktade kollektiv. Tidigare var fokus i ansök-
ningarna på verket, men övergår numera alltmer till att 
vara samarbete mellan flera komponister, där själva pro-
cessen och det undersökande arbetet sätts i fokus.

Avtalet med rekommendationer från Föreningen 
Svenska Tonsättare och Föreningen Svenska Komposi-
törer av Populärmusik gällande arvoden för nyskriven 
musik gick ut 2011 och har fortfarande inte förnyats, vil-
ket gör det svårt för referensgruppen att bedöma rimliga 

nivåer för stöd. En praxis har under 2014 varit att räkna 
upp nivåerna med 10 procent från 2011 års rekommen-
dationer.

4.2.11 Fonogramstöd
Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och 
marknadsföring av fonogram. Med fonogram avses pro-
fessionellt utgivna ljudinspelningar på olika fysiska och/
eller digitala media. Bidrag ges huvudsakligen till fono-
gramproducenter med regelbunden utgivning.

Tabell 17 visar att söktrycket inom fonogramstödet 
under 2014 har fortsatt att öka. Orsakerna till detta är 
sannolikt dels att det idag har blivit lättare för mindre 
producenter att ge ut musik, och dels att det ekonomiska 
behovet har vuxit i och med att skivförsäljningen fort-
satt att minska samtidigt som streaming inte genererar 
några större intäkter inom den oberoende musiksektorn. 
Kulturrådet går in med maximalt upp till 50 procent av 
de totala kostnaderna för produktionen. Ansökningarna 
om fonogramstöd till Kulturrådet under 2014 visade i 
princip i samtliga fall beräknade kraftiga minusresultat 
för utgivningarna.

Vad gäller musikbranschens digitalisering är Sverige ett 
föregångsland – till exempel är Soundcloud en global fram-
gång och Spotify räknas som världens största leverantör 
av strömmad musik. Enligt intresseorganisationen Mu-
siksveriges rapport Musikbranschen i siffror stod den di-
gitala andelen av intäkterna för inspelad musik i Sverige 
under 2013 för 79 procent, medan den fysiska försäljning-
en stod för 21 procent. Denna klara dominans av strea-
mingintäkter är unik i världen. Intäkterna från inspelad 
musik, liksom den samlade svenska musikbranschens 
intäkter, har också ökat de senaste åren. Dock är intäk-
terna för inspelad musik i Sverige cirka 40 procent lägre 
än 2002 då cd-försäljningen stod på sin topp. Inspelad 
musik är för nästan samtliga artister och musikgrupper 
alltjämt en förutsättning för att kunna bedriva en live-
verksamhet.

Kulturrådet har, inför 2015, att avvecklat bidragsformen 
Internationellt marknadsstöd, då ansökningarna inom bi-
dragsformen generellt sett hållit en låg kvalitet och det där-
för inte funnits ett tydligt behov från det fria musiklivet 
för detta särskilda stöd. Ansökningar inom produktions-
stödet kan dock även omfatta internationella lanseringar. 
Genremässigt har det under 2014 varit en stor spridning 
inom fonogramstödet, även om urban musik och andra 
länders folkmusik varit förhållandevis svagt represente-
rade. Bland produktioner som fick stöd märktes dock en 
ökning av dessa uttryck. Populärmusik utgör ändå fortsatt 
runt hälften av ansökningarna. Konstmusiken domineras 
av större orkesterinspelningar, medan nutida kammar-
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Duon Systraskap bestående av Amanda Lindgren och Sabina 
Wärme fick under 2014 fonogramstöd för MVIMW (My voice is 
my weapon) genom skivbolaget Bassonga.
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musik av nya tonsättare blivit allt ovanligare som fono-
gram. Idag finns det få svenska skivbolag som ger ut sådan 
musik. Barnmusik utgjorde under året alltjämt en mycket 
låg andel av ansökningarna, liksom visa, elektroakustisk 
musik och ljudkonst. 

Vad gäller jämställdhet så har fonogramstödet fortsatt 
rört sig mot ökad jämställdhet. Andelen medverkande 
kvinnor bland de fonogramproduktioner som fått stöd 
2014 var cirka 38 procent (2013: 35 procent, 2012: 31 pro-
cent). Arbetsgruppen för fonogramstödet har arbetat 
aktivt med jämställdhetsfrågan och konsekvent lyft ett 
jämställdhetsperspektiv vid bedömningarna av ansök-
ningarna.

4.2.12 Bedömning
Under året har ett fortsatt utvecklingsarbete genomförts 
inom bidragsgivningen till scenkonstområdet. Kulturrå-
dets bedömning är att förändringarna har slagit väl ut. 
En prioritering med högre stöd till färre aktörer med hög 
kvalitet för att ge dessa bättre förutsättningar gynnar den 
långsiktiga utvecklingen inom dansområdet. Ompriori-
teringar vid fördelning av medel har lett till vissa nega-
tiva reaktioner men enligt Kulturrådets bedömning ger 
förändringarna möjligheter att skapa stabilare grundför-
utsättningar och större möjligheter till långsiktighet för 
verksamheter som präglas av hög konstnärlig kvalitet och 
bidrar till konstnärlig utveckling.

De förändringar som gjorts för att inkludera det 
internationella perspektivet i ordinarie bidragsgivning 
bedöms ha haft goda effekter. Detta sätt att hantera 
ansökningar speglar utvecklingen på fältet bättre då 
de fria aktörerna till stor del har en verksamhet där 
internationell samverkan ingår som en integrerad del. 
Kulturrådet bedömer att förändringen har mottagits 
positivt och lett till ökad kvalitet och effektivitet inom 
bidragsgivningen, men kommer fortsatt att följa frågan i 
kontakt med aktörer inom området.

Den rapport som lämnats till regeringen om statens 
insatser på dansområdet visar på fortsatt stort behov av 
resurser för att stärka den professionella dansen. Det är 
Kulturrådets bedömning att den fria sektorn har stor be-
tydelse för områdets utveckling och framöver kommer att 
vara helt avgörande i den regionala utbyggnaden och där-
med väsentlig för att uppnå de kulturpolitiska målen om 
tillgänglighet, mångfald och kvalitet inom dansområdet. 

Konkurrensen om medel är stort inom den fria sek-
torn, att efterfrågan på medel överstiger utbudet innebär 
att ett stort antal ansökningar som bedömts vara intres-
santa ur såväl ett konstnärligt som ett kulturpolitiskt 
perspektiv måste avslås. De hårda prioriteringarna kan 
på sikt komma att få negativa konsekvenser för scenkon-

stområdets utveckling och stå i vägen för en mångfald i 
uttryck samt ha negativa effekter för återväxten. 

Flera av de aktörer som beviljats medel inom den fria 
scenkonsten har inom sina projekt arbetat med samhälls-
aktuella frågor inom vitt skilda områden. Enligt Kultur-
rådet ger dessa beslut om stöd därmed förutsättningar för 
att stärka den fria scenkonsten som ett forum för kom-
mentarer och problematisering av samhällspolitiska ske-
enden och hur de påverkar såväl individ som kollektiv. 

Det är väsentligt att Kulturrådet noga följer de plane-
rade förändringarna inom bidragsgivningen till musik-
området för att se om det ger önskad effekt vad gäller att 
nå en större mångfald bland ansökningarna. Fonogram-
stödet bedöms fungera väl förutom de små justeringar 
som tidigare beskrivits. Musikutgivningen blir också allt 
mer fragmenterad med fler och mindre utgivare vilket 
är väsentligt att bevaka. Enligt Kulturrådets bedömning 
har fonogramstödet fortfarande en viktig roll att spela i 
det nya landskap som råder inom fältet, dock är det vik-
tigt att fortlöpande föra diskussioner om hur stödet ska 
utformas för att vara som mest kulturpolitiskt värdefullt.

Stödet för samverkan med komponister har utvecklats 
väl med ett ökat antal intressanta ansökningar som spän-
ner över ett bredare fält av musikaliska uttryck med många 
olika slags utövare och projektägare, men räckvidden och 
kontaktytorna bedöms kunna förbättras ytterligare. 

Trots en stor bredd i ansökningarna inom musikområdet 
är det Kulturrådets bedömning att det krävs insatser för att 
nå ut till delar av musiklivet som idag har svårt att hitta in i 
myndighetens bidragssystem. De förändringar som plane-
ras för 2015 bedöms ge möjligheter till en större flexibilitet 
i bidragsgivningen vilket förväntas förenkla för sökande. 
Insatser för att nå en bredare målgrupp kan även göras i 
samverkan med övriga bidragsgivare inom musikområdet. 

Kulturrådet ser en svagt positiv trend vad gäller en 
ökad jämställdhet inom bidragsgivningen på musikom-
rådet. Flera stödformer rör sig i rätt riktning, men det går 
långsamt.

4.3 Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter
Bidragsgivning och annan främjande verksamhet på lit-
teraturområdet syftar till att ge förutsättningar för mång-
fald, kvalitet och fördjupning i utgivningen, och främja 
läsning av litteratur och kulturtidskrifter. Kulturrådet har 
även i uppdrag att göra det möjligt för läsare i hela världen 
att ta del av svensk litteratur. Vidare administrerar myn-
digheten Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. 

Under 2014 har Kulturrådet utvecklat arbetet inom 
området i enlighet med propositionen Läsa för livet, 
(2013/14:3) som riksdagen beslutade om i december 2013. 
I det nya uppdraget ingår att initiera, samordna och följa 
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upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt in-
tresse.

Bidragsgivning och andra åtgärder för att främja fler fri-
städer för hotade och förföljda författare (och andra konst-
närer) ingår också i uppdraget. Fristadsarbetet redovisas i 
ett eget avsnitt under Konstområdesövergripande. Bidrag 
till utgivning av nationella minoriteters litteratur redovi-
sas under avsnitt 4.5.4 Nationella minoriteter.

Tabell 18. Bidragsansökningar för litteratur, bibliotek och 
kulturtidskrifter 2012–2014
 2014 2013 2012

Beslutade bidrags- 
ansökningar, antal 3 393 3 081 3 150 
Beviljade bidrag, antal 1 660 1 557 1 717 
Beviljade bidrag, tkr 114 312 121 851 148 075

Tabell 19. Beviljade bidrag till litteratur, kulturtidskrifter 
och läsfrämjande 2012–2014*
  2014 2013 2012

efterhandsstöd till 
litteratur, tkr 35 686 36 930 38 098 
Antal ansökningar om 
litteraturstöd 1 935 1 850 1 738 
Antal beviljade ansökningar 769 793 803

läsfrämjandebidrag, tkr 20 703 10 837 10 331 
Antal ansökningar om 
läsfrämjandebidrag 207 175 128 
Antal beviljade ansökningar 104 87 74

litterära evenemang, tkr 4 215 3 555 3 696 
inköpsstöd till folk- och 
skolbibliotek, tkr 24 721 24 160 24 800 
internationellt litteratur- 
samarbete (projektbidrag 
och översättningsstöd), tkr 6 287 5 311 4 665 
kulturtidskrifter (stöd till 
produktion, utveckling och 
tidskriftsverkstäder)(tkr) 2 405 21 575 40 252 
litteraturpriset till Astrid 
lindgrens minne, AlMA, tkr 5 000 5 000 5 000 
Alla tiders klassiker, tkr 0 73 527 
övrigt (Planerad utgivning, 
fristadsförfattare, mm, tkr 1 166 1 229 2 514

totAlt 100 183 108 670 129 883
* Produktionsstöd till kulturtidskrifter har tidigare fattats inför nästkommande år ba-
serat på beviljade bemyndiganden. Med anledning av osäkerheten kring budgeten 
och 2015 års regleringsbrev avvaktade kulturrådet med beslutet till början av 2015. 

inom läsfrämjande ingår idrott och läsning. 

inom översättningsstödet ingår medel från nordiska ministerrådet. varje land 
ansvarar för ansökningar om stöd för översättningar av det egna landets litteratur.

4.3.1 Främjande av läsning och litteratur 
I regleringsbrevet för 2014 fick Kulturrådet i uppdrag att 
ta fram ett handlingsprogram för läsfrämjande utanför 
skolan, med utgångspunkt i de nationella målen för lit-
teratur- och läsfrämjande. Uppdraget rapporterades 
till departementet den 1 december 2014. I handlings-
programmet formulerar Kulturrådet hur myndigheten 
kommer att arbeta med det utökade uppdraget inom läs-

främjande som innebär att initiera, samordna och följa 
upp läsfrämjande verksamhet utanför skolan. Förutom 
de nationella målen utgår Kulturrådet i handlingspro-
grammet från bibliotekslagen och myndighetens upp-
drag inom litteraturområdet, med litteratur som konst-
form samt läsning som konstnärlig upplevelse och väg 
till bildning. För att samla in kunskap, erfarenheter och 
förankra kommande insatser har en rad möten hållits 
med myndigheter, folkbildningsorganisationer, förlag, 
regioner och andra aktörer inom läsfrämjarområdet. 
Kulturrådet bedömer att den nya möjligheten att initie-
ra verksamhet har starkt stöd från biblioteksföreträdare 
och organisationer. 

För att råda bot på den kunskapsbrist inom läsfräm-
jande som Litteraturutredningen och därpå följande 
proposition konstaterat, har Kulturrådet under året ar-
betet med att ta fram en kunskapsöversikt över läsfräm-
jande metoder i Sverige och internationellt. Översikten 
uppmärksammar nationell och internationell forskning 
om lustläsning och läsmotivation samt ger exempel på 
forskning och läsfrämjande verksamheter inom områ-
dena tidig lässtimulans, läsförebilder, social läsning och 
läsmiljö. Rapporten ska ge stöd för utformning och ut-
veckling av läsfrämjande verksamhet på lokal, regional 
och nationell nivå. 

Bidrag till läsfrämjande insatser ska leda till att främja 
utveckling av nya metoder för läsfrämjande verksamhet 
för att finna vägar som får ännu fler, i alla åldrar, att ta del 
av fack- och skönlitteratur. Kulturrådet har under 2014 
märkt ett högt söktryck för bidrag till läsfrämjande insat-
ser. Vid bidragsgivningen har projekt av nationellt stra-
tegiskt intresse prioriterats, det gäller framförallt digitalt 
läsfrämjande och läsfrämjande insatser utanför skolan. 
Bredden på ansökningarna och den stora andel ansök-
ningar från skola och andra mindre lokala projekt tyder 
på intresse för att arbeta läsfrämjande i hela landet men 
visar också på ett stort behov av resurser.

Kulturrådet har under 2014 påbörjat arbetet med att 
bygga upp ett nationellt program för att stödja kommuners 
och regioners verksamhet för att stödja små barns språk-
utveckling: Bokstart Sverige. Två grupper med sakkunniga 
har tillsatts under året, en för att utveckla det nationella 
programmet, en för att välja böcker för utdelning inom tre 
projekt som avser att undersöka hur hembesök i familjer 
kan utvecklas i Sverige. Syftet med hembesöken från bib-
lioteken i de utvalda kommunerna är att stödja föräldrar 
när det gäller att stimulera små barns språkutveckling och 
läsning. De tre pilotprojekten har beviljats bidragsmedel. 

I juni 2013 fick Kulturrådet i uppdrag att under två år 
genomföra en läsfrämjandesatsning där idrottsfören-
ingar samverkar med biblioteken för att tillgängliggöra 
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litteratur för idrottande pojkar och flickor. Syftet var att 
väcka intresse för läsning, särskilt hos pojkar. I september 
2014 beviljade regeringen ytterligare 1,9 mkr för att vi-
dareutveckla uppdraget. Kulturrådet har utformat upp-
draget så att det består av två delar, bidragsgivning och 
en kommunikationsinsats: Paus – du och en bok. Syftet 
med Paus är att ge inspiration och stöd till läsfrämjan-
deprojekt som bedrivs i samverkan med idrotten samt 
öka kunskapen om läsningens betydelse. Utlysningen av 
bidrag till idrott och läsfrämjande samordnades med de 
ordinarie bidragen till läsfrämjande insatser. Under Bok 
& Bibliotek 2014 lanserades Paus webbsida, den för upp-
draget utsedde läscoachen Johan Unenge presenterades 
och Kulturrådet genomförde att antal välbesökta pro-
grampunkter på temat idrott och läsning. 

2014 övertog Kulturrådet administrationen av Läsam-
bassadören vars framträdanden och samtal syftar till att 
öka kunskapen om läsningens betydelse. Läsambassadören 
väljs för två år och den som nu har uppdraget är författaren 
Johanna Lindbäck. Kulturrådet stöttar och driver läsam-
bassadörens läsfrämjaruppdrag, genom information, 
pressbearbetning och marknadsföring av hennes fram-
trädanden och poddradio Läs för livet. Kostnaderna för 
läsambassadören uppgick 2014 till 406 tkr. 

Barnbokskatalogen produceras för Kulturrådets räk-
ning av Barnens bibliotek/Västra Götalandsregionen. 
Här presenteras ett urval av de barn- och ungdomsböck-
er som ges ut under året som vägledning och inspiration 
för barn och unga samt för dem som arbetar med eller har 
egna barn. Urvalet görs av sakkunniga och utgår från de 
kvalitetskriterier som ligger till grund för bedömning av 
stöd till barn- och ungdomsböcker. Årets katalog presen-
terades på Bok & Bibliotek i Göteborg och mottogs med 
stort intresse av bibliotekarier, lärare och allmänhet. Den 
totala kostnaden för Barnbokskatalogen uppgick 2014 till 
2,9 mkr (2013: 2,8 mkr, 2012: 2,7 mkr). 

Kulturrådet arrangerade den öppna barn- och ung-
domsscenen Ung scen på Bok & Bibliotek. Program-
mets fokus låg på barn- och unga med både seminarier 
och workshops om litteratur och läsning. Satsningen på 
bokmässan främjade Kulturrådets dialog med berörda 
aktörer inom området för läsfrämjande. Programmet 
innehöll bland annat möten med författare och forskare, 
Barnbokskatalogen, Idrott och läsning, Läsambassadö-
ren och internationella delar där bland annat Nordiska 
ministerrådets barnlitteraturpris uppmärksammades. 
De totala kostnaderna för Ung scen på Bok och Bibliotek, 
exklusive personalkostnader, uppgick till 1,1 mkr, i jäm-
förelse med 600 tkr som Kulturrådet satsat tidigare år på 
en yta som är en tredjedel så stor. 

4.3.2 Inköpsstöd
Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek används till inköp 
av litteratur för barn och unga. Inköpsstöd söktes 2014 av 
250 kommuner varav 242 beviljades. Vid bedömningen av 
bidrag till inköpsstöd inom läsfrämjande insatser priorite-
rades projekt som byggde på långsiktighet samt delaktig-
het hos elever och lärare. 2014 fanns även möjlighet att söka 
bidrag för samverkan mellan idrottsrörelsen och region-, 
läns- och folkbibliotek för att tillgängliggöra litteratur för 
idrottande pojkar och flickor. 31 kommuner sökte bidrag 
till dessa bibliotekarietimmar för uppsökande verksam-
het, och totalt 123 lokala idrottsföreningar.

4.3.3 Litterära evenemang
Kulturrådet har under 2014 stöttat en rad poesi- och be-
rättarfestivaler samt andra evenemangssatsningar som 
resulterat i kvalitativa litteraturupplevelser och nått en 
bred publik. Flera av dessa evenemang rymmer utveckla-
de samarbeten nationellt, regionalt och/eller lokalt samt 
består av internationella samarbeten och utländska gäs-
tande författare. Inför ett ökat regionalt och lokalt infly-
tande över litteratur och läsande har Kulturrådet under 
året initierat arbetet med en uppföljningsrapport. Syftet 
är att ge en överblick av bidragsgivningen inom berörda 
stödformer samt att beskriva utvecklingsmöjligheter uti-
från ett regionalt och lokalt perspektiv. 

Efter förslag från Litteraturutredningen fick Kulturrå-
det i uppdrag att under en treårsperiod utlysa bidrag till 
litterära evenemang i bokhandeln. Bidraget utbetalades 
första gången 2012. Under 2014 beviljades 19 bidrag om 
totalt 880 tkr. Projekt som riktade sig till specificerade 
målgrupper, särskilt barn och unga, och som byggde på 
samverkan med andra aktörer prioriterades. Hänsyn 
togs också till egen insats och former för marknadsfö-
ring. Efter att sista året av försöksperioden avslutats kan 
konstateras att stödformen bidragit till att realisera en 
rad kvalitativa litterära bokhandelsevenemang, med god 
spridning över landet. 

4.3.4 Alla tiders klassiker
Kulturrådet har bidragit till utgivningen av 150 titlar i 
en klassikerserie för skolan. Utgivningen av litteratur 
från olika tidsepoker, språkområden och världsdelar ska 
främja läsning bland ungdomar och ge lärare bra hjälp-
medel i undervisningen. Natur & Kultur avslutade un-
der 2013 sitt uppdrag med att marknadsföra, sälja och 
distribuera Alla tiders klassiker till skolorna. Kulturrå-
det övertog lagerhållningen av de böcker som fanns kvar 
och har under året erbjudit skolor att köpa böckerna till 
samma pris och villkor som tidigare. Under året har 1 143 
böcker sålts. 
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Barnbokskatalogen produceras för Kulturrådets räkning av 
Barnens bibliotek/Västra Götalandsregionen. Här presenteras 
ett urval av de barn- och ungdomsböcker som ges ut under året 
som vägledning och inspiration. Urvalet görs av sakkunniga 
och utgår från de kvalitetskriterier som ligger till grund för 
bedömning av stöd till barn- och ungdomsböcker. Årets katalog 
presenterades på bokmässan i Göteborg. 
Foto: Anna von Brömssen.
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4.3.5 Litteraturstöd
Efterhandsstöd, inklusive distributionsstöd och stöd till 
planerad utgivning kan sökas av utgivare som är verk-
samma i Sverige och bedriver professionell utgivning av 
litteratur. 

Efterhandsstöd till utgiven litteratur är det bidrag 
inom vilket Kulturrådet mottar f lest antal ansök-
ningar av samtliga bidragsformer. Under 2014 inkom 
1 935 ansökningar, varav 769 beviljades. Av de beviljade 
ansökningarna utgörs en betydande andel av titlar ut-
givna av små förlag, vilka står för en betydande del av 
kvalitetsutgivningen i landet. Dessa förlag är i hög grad 
beroende av litteraturstöd för att kunna bedriva sin 
verksamhet.

Arbetsgrupper beslutar om bidrag till utgivning och 
distribution av barn- och ungdomslitteratur, skönlit-
teratur, facklitteratur samt bildverk och serier. I sin 
granskning av ansökningar utgår arbetsgrupperna från 
bedömningskriterier för litterära kvaliteter inom respek-
tive genre. Inom litteraturstödet söker förlagen ingen sär-
skild summa. Om stöd beviljas görs en teknisk uträkning 
av beloppet baserad på arkersättningen och, i vissa fall, 
produktionskostnad. 

För att bidra till ökad spridning av kvalitetslitteratur 
distribueras samtliga litteraturstödda titlar till landets 
huvudbibliotek, några länsbibliotek samt Nordens hus 
på Island. Totalt distribueras böckerna till 287 mottaga-
re. Under året har Kulturrådet genomfört förändringar 
som syftar till att underlätta för biblioteken att arbeta 
läsfrämjande med böckerna. Böckerna distribueras for-
tare till biblioteken, förlagen ska leverera böckerna inom 
tre månader efter det att litteraturstödet beviljats, till 

skillnad från sex månader som tidigare. Från slutet av 
december 2014 skickar förlagen med en informationstext 
om varje bok. 

Figuren nedan visar könsfördelningen bland upphovs-
personer till de verk som beviljats litteraturstöd 2014. De 
upphovspersoner som anges i ansökningarna är författare 
och illustratörer. Övervikten av manliga upphovsperso-
ner till facklitteratur och klassisk litteratur avviker från 
huvudregeln att minst 40 procent ska fördelas till under-
representerat kön. Bland bilderböcker och textböcker för 
barn råder omvänt förhållande och andelen manliga upp-
hovspersoner understiger 40 procent. Kulturrådet avser att 
lyfta detta i dialogen med förlagsbranschen. 

4.3.6 Stöd till planerad utgivning 
och till digital utgivning av e-litteratur 
Kulturrådet fördelar sedan 2010 bidrag till planerad ut-
givning. Stödformen är till skillnad från litteraturstödet 
ett förhandsstöd för större, särskilt kostnadskrävande 
utgivningsprojekt. Stödformen är projektbaserad i stäl-
let för att vara titelbaserad, vilket främjar initiativ till 
fleråriga satsningar. 2014 beviljades 10 ansökningar om 
totalt 930 tkr. 

Efter förslag från Litteraturutredningen fick Kulturrå-
det inför 2012 i uppdrag att under en treårsperiod erbjuda 
stöd till e-boksproduktion av förlagens s.k. backlist. Un-
der 2014 har Kulturrådet beviljat 101 ansökningar om to-
talt 341 tkr till e-böcker. 

4.3.7 Kulturtidskrifter
Kulturrådet ger stöd till produktion och utveckling av 
kulturtidskrifter, både i tryckt och i digital form.

Figur 4. Könsfördelning bland upphovspersoner, procent*

*statistik över könsfördelning bland översättare saknas.
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Stöd ges till kulturtidskrifter som vänder sig till en 
allmän publik med kulturdebatt i vid mening eller som 
huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation 
inom kultur och konstarter. 

I och med att Kulturrådet har möjlighet till bemyndi-
gande fattas vanligtvis beslut om produktionsstöd till kul-
turtidskrifter året innan det år beslutet avser. På grund av 
den osäkerhet som fanns inför 2015 års budget avvaktade 
Kulturrådet med beslut till början av 2015 om 19 mkr i pro-
duktionsstöd till 80 kulturtidskrifter. Av dem är 13 digitala 
tidskrifter. Inför beslut har Kulturrådets referensgrupp 
beaktat potentialen för förnyelse och utveckling samt 
mångfalden av röster och perspektiv. Många av kultur-
tidskrifterna har ett internationellt perspektiv och ingår i 
internationella samarbeten. 2014 års beslut om bidrag till 
91 tidskrifter fattades, baserat på bemyndigande, under 
hösten 2013.

Produktionsstödet till kulturtidskrifter är sedan 2010 
teknikneutralt. Ansökningar och beviljade stöd till digita-
la tidskrifter utgör en begränsad del av såväl ansökningar 
som beviljade medel. Samtidigt arbetar allt fler tidskrifter 
med både tryckta och digitala utgåvor varför stödet till de 
tryckta kulturtidskrifterna ofta också går till digital utgiv-
ning. För de digitala tidskrifterna utgör stödet utan un-
dantag en betydande del av intäkterna vilket tydliggör de 
ekonomiska svårigheterna med digital publicering.

Tabell 20. Beviljade bidrag till kulturtidskrifter 2012–2014, 
tkr
 2014 2013 2012*

tryckta kulturtidskrifter 0 17 275 34 975 
utvecklingsstöd 2 405 2 550 2 577 
Produktionsstöd - 
digital form (nättidskrifter) 0 1 750 2 700

totalt 2 405 21 575 40 252
* 2012 utnyttjade kulturrådet för första gången bemyndigandet på anslaget. där-
med beviljades under 2012 bidrag för både 2012 och 2013.

När det gäller utvecklingsstödet kan noteras att tidskrifts-
verkstäderna i högre utsträckning söker bidrag för speci-
fika projekt utöver det som söks för den reguljära verksam-
heten. Detta ligger i linje med Kulturrådets ambition att 
utveckla utvecklingsstödet.

Könsfördelning bland skribenter i tidskrifterna re-
dovisas inte för 2014 då beslut fattades först under 2015. 

4.3.8 Internationellt litteratursamarbete
Kulturrådet har i uppdrag att främja svensk kvalitetslit-
teratur i utlandet. Detta görs genom både bidrag och 
egeninitierad verksamhet. Svenska och utländska orga-
nisationer kan ansöka om bidrag för att arrangera evene-
mang, projekt i utlandet och internationellt utbyte som rör 
svensk litteratur och dramatik. Översättningsstödet ger 

utländska förlag och teatrar möjlighet att söka bidrag för 
översättningskostnader för svensk litteratur och drama-
tik, dels internationellt (utomnordiska sökande) och dels 
nordiskt (nordiska sökande). Det nordiska översättnings-
stödet kommer från Nordiska ministerrådet, och fördelas 
i enlighet med gemensamma direktiv mellan de nordiska 
länderna, där varje land ansvarar för ansökningar om stöd 
för översättningar av det egna landets litteratur. Utländska 
förläggare och underagenter kan söka stöd för att delta i det 
internationella program som Kulturrådet anordnar under 
Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. Kulturrådet medver-
kar även på de internationella mötesplatserna för området, 
och ordnar egeninitierade projekt för ändamålet samt rik-
tade informationsinsatser, exempelvis skriften New Swe-
dish Books, nyhetsbrevet Swedish Literature Exchange och 
facebooksidan med samma namn.

Kulturrådet prioriterar fortsatt insatser för att stärka 
översättarnas villkor genom att stödja och i vissa fall ar-
rangera översättarseminarier i olika delar av världen. 
Från och med 2014 har översättare av svensk litteratur 
och dramatik också möjlighet att söka bidrag för resor 
och internationellt utbyte från Kulturrådet, ett bidrag 
som tidigare administrerats av Sveriges författarfond. 
Årets ansökningar till Bok & Bibliotek mångdubblades 
jämfört med tidigare år, vilket troligen kan härledas till 
en bred informationsinsats via nyhetsbrev och sociala 
medier.

Som en del i Kulturrådets uppdrag att främja den 
svenska litteraturen i utlandet närvarade myndigheten 
under året vid de internationella bokmässorna i Bologna, 
London och Frankfurt. Kulturrådet deltog även för första 
gången vid seriefestivalen i Angoulème, vid Book Expo 
America i New York och vid Beijing Book Fair. Både i 
New York och Beijing samarbetade Kulturrådet med 
danska Kulturstyrelsen och norska NORLA kring en 
gemensam skandinavisk monter. Medarbetare besökte 
även barnboksmässan i Shanghai. Satsningen i Kina upp-
levs mycket lyckad och kommer att fortsätta även under 
2015, dels på mässorna i Beijing och i Shanghai men även 
i form av en satsning på att utbilda översättare. Under 
2014 fokuserades också särskilt på spridning av svensk 
dramatik i utlandet, med informationsinsatser, enkät och 
publikationen New Swedish Drama. 

4.3.9 Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) är 
världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Må-
let för kansliets arbete är att stärka intresset för ungas 
läsande genom att ge priset och pristagarna ökad upp-
märksamhet nationellt och internationellt. Priset tillde-
lades 2014 författaren Barbro Lindgren som därmed blev 



41 (88)

Kulturrådets årsredovisning 2014

SPF_kf.indd   125 2014-04-09   11:35

Nina Hemmingsson ”Snyggast på festen” (Kartago förlag 
2014) beviljades litteraturstöd 2014. Bilden utgjorde omslag till 
Kulturrådets skrift ”Swedish Comics”, men var även ursprungligen 
officiell bild för Stockholms internationella seriefestival SiS 2014.
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den första svenska pristagaren. Det faktum att juryn för 
första gången utsåg en svensk pristagare rönte stor upp-
märksamhet i media och i barnboksvärlden, inte bara i 
Sverige. 

 Det var också första gången tillkännagivandet i mars 
ägde rum på Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm. 
Evenemanget direktsändes via länk till den internatio-
nella barnboksmässan i Bologna och kunde följas på 
www.alma.se. Presentationer av pristagaren gjordes 
efter presskonferensen av jurymedlemmar på KB och i 
Bologna. Tillkännagivandet har i Bologna blivit en av 
mässans höjdpunkter och en juryledamot föreläste om 
Barbro Lindgren på Svenska barnboksinstitutet veckan 
efter tillkännagivandet.

Under pristagarveckan deltog Barbro Lindgren i pre-
sentationer och seminarier för både läsfrämjare och unga 
läsare i Stockholm, Umeå och Vimmerby. Veckan avslu-
tades med prisutdelning på Konserthuset i Stockholm 
den 2 juni. I september medverkade Barbro Lindgren på 
Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg med seminarier och 
workshops och inom ramen för Kulturrådets satsning 
Ung Scen arrangerades en bokutställning med ALMA:s 
alla pristagare. ALMA-juryn fick under året fyra nya le-
damöter.5 ALMA-juryns ordförande deltog i den interna-
tionella bokmässan i Frankfurt i oktober då listan över 
nominerade kandidater till 2015 års pris offentliggjordes. 
På mässan presenterades också Barbro Lindgrens förfat-
tarskap av kansliet och hennes tyska förläggare.

ALMA-kansliet har sedan tidigare hemsida, blogg och 
twitter-konto. Verksamheten har under året kompletterats 
med facebook-konto för att dels snabbt kunna informera 
om händelser som rör priset, pristagarna och läsfrämjan-
de projekt, dels ta del av de många inlägg som rör ALMA. 
Mediegenomslaget under 2014 var som helhet positivt. 
ALMA:s webb hade 74 544 unika besökare (2013: 55 681) 
och antalet pressklipp i Sverige var 1 964 (2013: 78).

Tabell 22. Nominerade kandidater och antalet länder 
kandidaterna representerar 2013–2015
 2015 2014 2013

nominerade kandidater 197 238 207 
representerade länder 61 68 67
nomineringarna fastställs och offentliggörs året före tillkännagivandet. kandidat-
listan för 2015 fastställdes i oktober 2014.

Av kandidaterna till 2015 års pris har 50 aldrig tidigare 
varit nominerade. Juryn har rätt att nominera egna kan-
didater men har i år valt att inte utnyttja möjligheten på 
grund av den delvis nya sammansättningen.

ALMA-kansliet bedriver även läsfrämjande verksam-
heter. Bland dem kan nämnas samarbetet med Stock-
holms utbildningsförvaltning genom projektet Barn och 
Böcker, ett läsfrämjande projekt för barn upp till 15 år 
samt Book after Work, bokpresentationer efter arbetstid 
för lärare där juryledamöter medverkar och informerar 
om bland annat pristagarnas verk. Juryn skriver regel-
bundet läsnycklar, det vill säga tips för bibliotekarier och 
lärare om hur de kan arbeta med pristagarnas böcker. Vi-
dare samarbetar ALMA med Berättarministeriet som i 
år producerade en film om barns läsning av Barbro Lind-
gren till prisutdelningen. Övrigt läsfrämjande innefattar 
litterära evenemang i Sverige och i utlandet och medver-
kan vid bokmässor.

ALMA medverkade i september i den internationella 
IBBY-kongressen i Mexiko. Temat för årets konferens var 
May everyone realy mean everyone, det vill säga inklude-
ring på alla nivåer. Konferensens tema, inkludering och 
barns rätt till god litteratur sammanfaller med ALMA:s 
prioriteringar. De nationella IBBY-sektionerna runt om i 
världen, totalt 150, är viktiga nomineringsinstanser.

I samband med barnkonventionens 25-årsjubileum 
anordnades en presentation av ALMA med utgångs-
punkt i Astrid Lindgrens humanistiska värdegrund på 
generalkonsulatet i Istanbul.

Tabell 21. Beviljade bidrag för internationellt litteratursamarbete 2012–2014
  2014  2013  2012

 Antal  Antal  Antal 
 beviljade Beviljat beviljade Beviljat beviljade Beviljat 
Stödform ansökningar belopp, tkr ansökningar belopp, tkr ansökningar belopp, tkr

litteraturprojekt i utlandet 45 1 727 34 1 461 51 1 193 
översättning svensk litteratur och dramatik, (exkl. nordisk) 170 3 647 133 3 247 129 3 085 
översättning svensk litteratur och 
dramatik till nordiskt språk 28 749 24 561 19 514 
Bidrag till resor för översättare  48 378 - - - - 
resebidrag till utländska förlag för medverkan vid 
Bok och Bibliotek* 22 202 - - - -

totalsumma 313 6703 191 5 269 199 4 792
*På grund av en justering av ärendetyper i kulturrådets ärendehanteringssystem kan inte uppgifterna för 2012-2013 särredovisas. 

5. Professor Boel Westin (ordförande), författaren och illustratören Anna höglund, 
författaren katarina kieri samt Johan Palmberg, representant för Astrid lindgrens familj.
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Tabell 23. Kostnader för priset till Astrid Lindgrens minne 
2012–2014, tkr
 2014 2013 2012

säkerställa kvalitet 1 130 1 071 1 070 
evenemang 1 809 1 765 1 389 
information/marknadsföring 552 780 960 
Biblioteksprojekt 21 19 22 
Administration  0 0 10 
lönekostnader kansliet 2 213 2 129 2 015

suMMA  5 725 5 764 5 466

4.3.10 Bedömning
Kulturrådets bidragsgivning och främjande verksamhet 
inom litteratur och läsande har under 2014 varit en bred, 
stabil och väl fungerande verksamhet i sin helhet. Med 
utgångspunkt i det handlingsprogram för läsfrämjande 
arbete utanför skolan, som Kulturrådet tagit fram under 
2014, befinner sig verksamheten mitt i en process som ska 
utöka räckvidden för bidragsgivningens positiva effekter 
för läsning och spridning av litteratur. Handlingspro-
grammet är en plan för hur myndigheten i samråd med 
andra parter ska samordna och följa upp läsfrämjande in-
satser av nationellt strategiskt intresse. Det är ett uppdrag 
som inbegriper en rad olika delområden inom litteratur 
och läsande.

Inom stödet till kommunerna för inköp av litteratur 
till folk- och skolbiblioteken ser Kulturrådet ett behov av 
att tydliggöra kommunens lagstadgade skyldighet att ta 
fram en biblioteksplan. Den analys som Kungliga biblio-
teket genomfört av kommunerna har legat till grund för 
Kulturrådets överväganden. 

Satsningarna inom idrott och läsning har fallit väl ut 
vilket visat sig i ett ökat antal läsfrämjandeansökningar 
till höstens bidragsomgång. I ansökningarna märktes 
både en fördjupad kunskap och en ökad samverkan mel-
lan idrottsrörelsen och biblioteken. Flertalet ansökningar 
syftade även till att långsiktigt öka samverkan mellan 
folkbibliotek och idrottsföreningar för att uppnå en håll-
bar och integrerad läsfrämjandeverksamhet i framtiden.

Kulturrådet påbörjande under året ett arbete som syf-
tar till att underlätta för folkbiblioteken att arbeta aktivt 
för att de litteraturstödda titlarna som distribueras till 
biblioteken ska nå läsarna. Andra pågående insatser gäl-
ler en förändring i bidragsgivningen till litterära klas-
siker. Här avser Kulturrådet att omprioritera inom bi-
dragsfördelningen för att premiera nyöversättningar av 
klassiska verk. Den obalans som råder i förhållandet mel-
lan manliga respektive kvinnliga upphovspersoner är en 
fråga att fortsatt följa och försöka påverka genom dialog 
med förlagsbranschen. 

Det temporära stödet till e-boksutgivning i back-
list bedöms ha bidragit till att stärka e-boksutgivningen 

bland svenska förlag, och har även varit verkningsfullt 
för att förbereda myndigheten för en utökad hantering av 
e-titlar som på sikt är en väntad följd av den digitala ut-
vecklingen som bokbranschen genomgår. Ett strategiskt 
utvecklingsområde som Kulturrådet identifierat i hand-
lingsprogrammet är digitalt läsfrämjande och en fortsatt 
bidragsgivning inom e-boksområdet kommer att kopplas 
till det läsfrämjande arbetet snarare än stöd till förlagens 
produktion av e-böcker. Kulturrådet har inom ramen för 
stödet till läsfrämjande insatser under 2014 fördelat medel 
till ett omfattande nationellt utvecklingsprojekt som ska 
generera läsfrämjande information om bibliotekens barn- 
och ungdomsböcker. Projektet drivs av Digitala biblioteket 
i Stockholm och Malmö.

Även beträffande produktionsstödet till kultur tidskrifter 
är mediets digitala möjligheter och utvecklingskapacitet 
en aktuell fråga. Erfarenheter från fördelningen 2014 av 
produktionsstöd visar att stödet utan undantag utgör en 
betydande del av intäkterna för digitalt utgivna tidskrifter, 
vilket tydliggör de ekonomiska svårigheterna som digital 
publicering ofta innebär. Inte minst rör detta ersättning 
till medverkande skribenter i tidskrifterna. Kulturrådet 
har som mål att skapa goda villkor för konstnärligt ska-
pande och tittar därför särskilt på arvoden till medver-
kande i kulturtidskrifterna.

Enligt förordningen om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet (2010:2012) utgör biblio-
teksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verk-
samhet sedan december 2014 ett samlat område inom 
kultursamverkansmodellen. Denna förändring ger goda 
möjligheter att främja hela spektrat av de läs- och litte-
raturprojekt som drivs i landet. Det fordrar emellertid 
att Kulturrådet är behjälplig med att synliggöra vilka 
möjligheter och prioriteringar som kan vara möjliga i en 
fortsatt bidragsgivning såväl inom det regionala arbetet 
med litteratur och läsande som vad Kulturrådets kom-
mer att hantera inom det nationella området. Ett led i 
detta är den uppföljningsrapport om bidragsgivning till 
läsfrämjande och litterära evenemang som kommer att 
slutföras under våren 2015.

Ytterligare ett led i Kulturrådets utökade uppdrag är att 
bistå med kunskap om läsfrämjande metoder. Genom att 
ge exempel på läsfrämjande metoder som tillämpats inom 
landet och internationellt, samt ge en bild av forskningen 
inom området ska översikten fungera som kunskapsbas 
och inspirationskälla vid utformningen av nationella 
satsningar på läsfrämjande aktiviteter. Översikten över 
läsfrämjande metoder kommer att ligga till grund för hur 
bidragsmedel fördelas under 2015.

De främjande insatserna har lett till ökad synlighet för 
svensk litteratur internationellt, och i sin tur ett ökat in-
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Barbro Lindgren möter skolklasser och samtalar med Katti Hoflin 
på Kulturhuset under pristagarveckan 2014. Foto Stefan Tell.
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tresse av att ge ut fler titlar och ordna fler evenemang och 
översättarseminarier. Satsningen på svensk dramatik har 
genererat ett ökat antal ansökningar från teatrar i utlandet. 
Intresset för att ge ut svensk kvalitetslitteratur är starkt och 
ökande, vilket det stora antalet kvalificerade ansökningar 
om internationella litteraturbidrag vittnar om. Detta sker 
trots att förlagsbranschen uppvisar vikande försäljning 
såväl i Sverige som i stora delar av världen. På grund av 
begränsade medel har hårda prioriteringar varit nödvän-
diga. Satsningen i Kina som genomfördes i samverkan med 
andra nordiska länder med stöd av Nordiska ministerrådet 
gav omedelbart resultat i form av 40 försålda rättigheter. 
Satsningen fortsätter under 2015, och kompletteras med en 
satsning på att utbilda fler översättare. 

Kulturrådet bedömer att ALMA-priset väl uppfyller 
sitt syfte att öka intresset för barn- och ungdomslittera-
turen i världen och peka på vikten av ungas läsning. Att 
barn och unga har tillgång till god litteratur är en förut-
sättning för demokrati och öppenhet och priset bidrar till 
att introducera författare, illustratörer och läsfrämjare 
till nya språkområden. Effekterna, bland annat utgivning 
av titlar på nya språk, kan mätas först efter något år efter 
prisutdelningen. Ett exempel är 2013 års pristagare Isol, 
som före tillkännagivandet var okänd i Sverige men nu 
finns utgiven med fyra titlar. Isol har sedan dess också 
introducerats på bland annat japanska och arabiska.

Twitter och facebook-flödet visar att det bland läsfräm-
jare i Sverige och utlandet finns ett stort engagemang för 
priset och ALMA:s aktiviteter. Kansliet inbjuder också 
regelbundet gäster att skriva om aktuella läsfrämjande 
aktiviteter på bloggen. I den svenska barnboksvärlden 
anses prisutdelningen vara ett av årets viktigaste evene-
mang och flera skolor bedriver ALMA-projekt året om.

4.4 Bild- och formkonst, museer och utställningar
Kulturrådet ska främja tillgången till bild- och form-
konst av hög kvalitet i hela landet genom att fördela och 
följa upp bidrag. Kulturrådet fördelar bidrag till utstäl-
lare av bild- och formkonst och konsthantverksorgani-
sationer samt till nationella främjandeorganisationer 
och kollektivverkstäder. Kulturrådet fördelar också 
verksamhetsbidrag till de museer som inte ingår i kul-
tursamverkansmodellen, utvecklingsbidrag till landets 
länsmuseer samt utvecklingsbidrag och forskningsbi-
drag till de statliga centrala museerna. De statliga bidra-
gen för regional museiverksamhet i samtliga regioner 
utom Stockholm fördelas inom ramen för kultursam-
verkansmodellen.

Kulturrådet ska även göra det statliga avtal som gäller 
medverkans- och utställningsersättning till konstnärer 
(MU-avtalet) allmänt känt samt följa upp tillämpningen 

och tolkningen av avtalet. Myndigheten ansvarar också 
för den statliga utställningsgarantin.

Tabell 24. Beviljade bidrag till Bild- och formkonst, 
museer och utställningar 2012–2014
 2014 2013 2012

Beslutade bidrags- 
ansökningar, antal 260 210 196

Beviljade bidrag, antal 123 127 126

Beviljade tkr 67 817 61 586 83 733

Den överflyttning av de regionala museibidragen till 
samverkansmodellen som påbörjades 2011 med de fem 
första regionerna ligger bakom minskningen mellan 2012 
och 2013.

4.4.1 Statliga utställningsgarantier 
Syftet med den statliga utställningsgarantin är att öka 
tillgången till utställningar av kulturellt värde. Kulturrå-
det administrerar de statliga utställningsgarantierna vil-
ket innebär att pröva ansökningar och besluta om utställ-
ningsgarantier. Arrangörer av en tillfällig utställning kan 
ansöka om statlig utställningsgaranti som täcker eventu-
ella kostnader för skada eller förlust av inlånade föremål 
i enlighet med förordning (1998:200) om statliga utställ-
ningsgarantier. För att beviljas statlig utställningsgaranti 
ska utställningsverksamheten bedrivas utan vinstsyfte, 
utställningen ska ha ett väsentligt kulturellt värde och 
särskilda säkerhetskrav måste uppfyllas. Kulturrådet 
hämtar in yttrande om säkerheten från Kammarkolle-
giet i samtliga ärenden. Om Kammarkollegiet avstyrker 
en ansökan på grund av att nödvändiga säkerhetskrav 
inte är uppfyllda får en garanti inte beviljas. Kammar-
kollegiet fakturerar Kulturrådet för sitt arbete med risk-
bedömningar. Kulturrådet tar, utifrån kravet på full 
kostnadstäckning, ut avgifter från de sökande som ska 
täcka kostnaderna för hanteringen av utställningsgaran-
tierna. Beroende på antal och värdet av utställningarna 
varierar möjligheten till full kostnadstäckning år från år. 
Skadeärenden vid årets slut var 4 stycken varav 2 avvaktar 
komplettering och 2 härrör från tidigare år och finns hos 
Kulturdepartementet för avgörande.

Tabell 25. Utställningsgarantier 2012–2014
 2014 2013 2012

Antal beslut om beviljade 
utställningsgarantier 46 34 30

 
Under 2014 har 46 utställningar beviljats statlig utställ-
ningsgaranti. Värdet på utställningsgarantierna varie-
rade från 100 tkr till 2 078 mkr. Flest ansökningar kom in 
från utställare i Stockholm vilket förklaras av att det där 
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finns flera statliga museer. Av samtliga ansökningar kom 
drygt en tredjedel från utställare utanför de tre storstads-
regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Under året har Kulturrådet implementerat nya rutiner 
för hanteringen av statliga utställningsgarantier.

4.4.2 Bild- och formkonst
Kulturrådets arbete inom bild- och formkonstområdet 
ska främja tillgången till ett brett utbud av samtida bild- 
och formkonst av hög kvalitet i hela landet samt stärka 
den konstnärliga utvecklingen inom området. Stöden ska 
även bidra till att förbättra villkoren för den nyskapande 
kulturen. Under 2014 har bidrag lämnats som verksam-
hetsstöd, utrustningsstöd och projektbidrag, till bland 
annat internationella samarbeten. 

Söktrycket inom bild- och formkonstområdet är stort, 
46 procent av det totala antalet beslutade ansökningar 
under 2014 kunde beviljas. I enlighet med myndighe-
tens regleringsbrev har ett nytt projektbidrag utvecklats 
inom bild- och formkonstområdet. Behovet av det nya 
bidraget tycks vara stort då Kulturrådet redan första året 
behandlade 64 ansökningar varav åtta beviljades bidrag. 
Konkurrensen om medel är stort inom bild- och form-
konstområdet, att efterfrågan på medel överstiger utbu-
det innebär att ett stort antal ansökningar som bedömts 
vara intressanta ur såväl ett konstnärligt som ett kultur-
politiskt perspektiv måste avslås. 

Tabell 26. Beviljade bidrag inom bild- och 
formkonstområdet 2012–2014, tkr
Bidragsändamål 2014 2013 2012

Bild och form/Projektbidrag 1 420 - - 
verksamhetsstöd till 
utställningsarrangörer/ 
arrangerande konstföreningar 9 470 9 250 9 050 
organisationer inom 
bild- och formområdet 13 430 13 530 13 230 
konsthantverkskooperativ/ 
kollektivverkstäder 3 000 3 180 3 215

suMMA 27 320 25 960 25 495

Könsfördelningen bland de planerade utställningarna hos 
utställningsarrangörer som beviljades stöd 2014 var 60 
procent kvinnor och 40 procent män vilket är inom mål-
sättningen 40/60. För utrustningsbidragen till kollektiv-
verkstäder är motsvarande uppgift 58 procent kvinnor och 
42 procent män. Fler kvinnor än män är verksamma inom 
bild- och formkonstområdet, framförallt inom den fria 
sektorn och i synnerhet inom konsthantverk. Kulturrådet 
har verkat för ökad jämställdhet inom området bland an-
nat genom att synliggöra könsfördelning i bidragsbesluten.

31 utställningsarrangörer beviljades verksamhetsbi-
drag under 2014. Drygt 27 procent av de verksamheter 

som beviljades stöd bedömdes rikta sig till barn och unga 
(2013: 19 procent, 2012: 36 procent). Ett flertal aktörer, sär-
skilt de större mer institutionsliknande utställningsar-
rangörerna, bedriver omfattande kvalitativ utåtriktad 
verksamhet för barn och unga. 

För att öka kunskapen om den statliga bidragsgivning-
en, de olika kulturpolitiska uppdragen och verksamhets-
mål inom området bild- och formkonst har bidragen 
kommunicerats på Kulturrådets webbplats, nyhetsbrev 
och i sociala medier. Två informationsinsatser i Luleå och 
Botkyrka har också genomförts i samverkan med Konst-
närsnämnden med cirka 35 deltagare per tillfälle.

4.4.3 Internationalisering
Under 2014 har Kulturrådet beslutat att integrera den in-
ternationella dimensionen inom övriga bidrag för bild- 
och formkonstområdet mot bakgrund av att internatio-
nellt utbyte och samarbete ingår som en naturlig del av 
många aktörers arbete. Inom det nya projektbidraget för 
bild- och formkonst kan stöd även sökas för internatio-
nellt kulturutbyte. Det särskilda bidraget internationellt 
mobilitetsstöd och bidraget till internationella samar-
betsprojekt har därmed avskaffats. 

Sammanlagt är ansökningar om stöd till internatio-
nella och nationella samarbetsprojekt, mobilitetsstöd 
och projektbidrag mer än dubbelt så stort som inom de 
tidigare stöden till mobilitet respektive internationella 
samarbetsprojekt. Fler ansökningar bedöms hålla hög 
kvalitet än tidigare år. Ökningen visar på behov av ökade 
medel till bild- och formkonstområdet. Samtal har förts 
med Tillväxtverket kring möjligheten att främja bland 
annat bild- och formkonstnärers möjlighet att verka 
internationellt. 

Bidrag har fördelats till samarbeten, projekt och ut-
ställningar om nyskapande konst och konsthantverk 
med aktörer i bland annat Japan, Finland, Albanien, In-
dien, Sydafrika, Italien och Tyskland samt Sverige. Kul-
turrådet har också beviljat medel till fria aktörer inom 
formkonstområdet för att synliggöra svensk arkitektur 
och konsthantverk genom internationella kulturutbyten 
och mässdeltagande utomlands. De flesta utställningsar-
rangörer som har beviljats verksamhetsbidrag under 2014 
planerar kvalitativa internationella samarbeten. Cirka 28 
procent av de konstnärer som har ställts ut av utställ-
ningsarrangörer under 2013 är enligt inkomna redovis-
ningar internationella konstnärer.

Sedan 2014 har också de utsända kulturråden haft möj-
lighet att söka stöd för projekt som främjar bild- och form-
konstens internationalisering och det bilaterala utbytet.



47 (88)

Kulturrådets årsredovisning 2014

Projektet South of North beviljades stöd inom internationella 
samarbetsprojekt. Projektet består av seminarier och en 
utställning om Humanitär Arkitektur.  Bilden visar Econef 
barncenter i Tanzania som ingår i projektet. 
Foto: Petter Abrahamsen 
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4.4.4 Medverkans- samt utställningsersättning
2009 började ett nytt statligt avtal för medverkans- och ut-
ställningsersättning (MU-avtalet) till konstnärer att gälla. 
Avtalet träffades mellan staten och konstnärsorganisatio-
nerna Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveri-
ges Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen 
Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund. MU-
avtalet reglerar ersättningen till konstnärer vid visning av 
verk som är i konstnärens ägo under en utställning. Kultur-
rådet ska göra MU-avtalet allmänt känt samt följa upp till-
lämpningen och tolkningen av avtalet. För det har Kultur-
rådet stöd av en referensgrupp i vilken avtalets parter ingår.

Regeringen gav under 2013 Kulturrådet i uppdrag att 
omförhandla MU-avtalet med ovan nämnda konstnärs-
organisationer. Regeringen beslutade den 28 maj 2014 att 
godkänna det förslag till omförhandlat medverkans- och 
utställningsavtal (MU-avtal) som Kulturrådet tagit fram 
i samarbete med de berörda aktörerna. Det reviderade 
avtalet gäller från den 1 juli 2014. Det nya avtalet har 
förenklats och förtydligats. Förhoppningsvis kan även 
de arrangörer som inte binds av avtalet tillämpa det nya 
enklare avtalet. 

En undersökning av tillämpningen av avtalet som Kul-
turrådet genomförde 2012, visade att utställningsersätt-
ning enligt avtalet tillämpades av ungefär 40 procent av ut-
ställningsarrangörerna i landet. Inte alla dessa tillämpade 
medverkansersättning. För 2014 finns ännu ingen statistik 
inom området. 

Kulturrådet har på olika sätt verkat för ökad tillämp-
ning av MU-avtalet. Statliga arrangörer som är bundna 
av avtalet, samt andra utställningsarrangörer med offent-
lig finansiering som bör tillämpa avtalet, har informerats 
skriftligen. Vikten av tillämpning har också lyfts fram i 
de regionala dialoger som har genomförts och i möten 
med samt uppföljning av bidragssökande organisationer. 
Kulturrådet har bidragit med underlag inför Myndighe-
ten för kulturanalys uppföljning av hur museerna till-
lämpar MU-avtalet. Uppföljningen bedöms kunna bidra 
till en ökad tillämpning av avtalet inom museisektorn 
och på sikt också inom en större del av utställningssek-
torn. Kulturrådet har också haft ordförandeskapet i refe-
rensgruppen för MU-avtalet och inom arbetet besvarat 
frågor och kommit med vägledande uttalanden om av-
talets tillämpning. Under 2014 har Kulturrådet fördelat 
7 225 tkr i öronmärkta medel till utställningsersättning 
inom de verksamhetsbidrag som beviljats till bild- och 
formkonst området.

4.4.5 Museer
Inom museiområdet fördelar Kulturrådet bidrag till regio-
nala museer i Stockholms län som ännu inte ingår i kultur-

samverkansmodellen. De övriga regionala museerna erhål-
ler sina bidrag genom kultursamverkansmodellen. Regio-
nala museer kan dessutom ansöka om utvecklingsbidrag. 
Kulturrådet fördelar även forsknings- och utvecklingsbi-
drag till de centrala museerna. Anslaget är i första hand av-
sett för forskning relaterad till museernas samlingar. 

Museiområdet är starkt företrätt vad gäller ansökning-
ar och beviljade bidrag inom de regionala utvecklingsbi-
dragen. Genom utvecklingsbidrag har det skapats bättre 
förutsättningar för att kulturarvet ska bevaras, användas 
och utvecklas. Museerna arbetar inkluderande i syfte 
att nå nya publikgrupper och utvecklar nya metoder för 
bland annat kulturpedagogisk verksamhet. Ett annat 
område som flera av museerna har arbetat med under 
2014 är normkritik och främjande av nationella minori-
teter, i synnerhet romers kultur och kulturarv. 

De regionala museerna har en omfattande barn- och 
ungdomsverksamhet. Museerna erbjuder både skolverk-
samhet och särskilda pedagogiska program till barn och 
unga på deras fritid. 

Kulturrådet har återkommande möten med Länsmu-
seernas Samarbetsråd och Riksförbundet Sveriges Mu-
seer. Under 2014 diskuterades främst digitalisering och 
museernas roll i samverkansmodellen.

4.4.6 Stöd till forskning och 
utveckling vid centrala museer
Kulturrådet ger i första hand bidrag till forskningspro-
jekt, men bidrag kan även ges till arrangemang av kon-
ferenser eller seminarier, sammanställning och publice-
ring av forskningsöversikter med mera. Forskningsin-
satserna i projekten ska utföras eller ledas av disputerade 
forskare. 

Kulturrådets fördelning av forskningsmedel till cen-
trala museer har uppgått till cirka 3,5 mkr under 2014. 
Dessa medel kan sökas av 14 utpekade museer för att 
stärka kunskapsuppbyggnaden inom museisektorn. Un-
der 2014 inkom totalt 11 ansökningar från 9 museer. Det 
sökta beloppet uppgick till 7,4 mkr.

Grundkriterierna för Kulturrådets bedömning av 
forskningsansökningar har varit kvalitet, kulturpolitisk 
relevans, genomförbarhet, deltagarnas kompetens och 
planeringen för spridningen av resultaten. Vid bidrags-
givningen prioriteras projekt som har inriktning mot 
barn och unga eller mot internationellt och interkultu-
rellt relaterade frågor samt görs i samverkan med regio-
nala/lokala museer och/eller universitet/högskola. 

Under årets fördelningsprocess har Kulturrådet använt 
sig av sakkunniga som gjort en kvalitativ bedömning av 
samtliga ansökningar utifrån ovanstående grundkrite-
rier och prioriteringar. Detta arbetssätt bedömer Kultur-
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rådet öka kvaliteten i bidragsgivningen och sakkunniga 
kommer även att anlitas under 2015. 

Under 2014 beviljades följande projekt bidrag från Kul-
turrådet.

Statens musikverk beviljades bidrag för år tre av projek-
tet Mixa eller maxa?. Projektet belyser frågor om insamling 
och ideologi. Projektet förväntas bidra med en ökad kun-
skap om hur olika ideologier har legat till grund för ska-
pandet av insamlande institutioner och dessas verksamhet 
inom musikområdet. Statens musikverk beviljades även 
bidrag för år två av projektet Utanförskapets röster. Projek-
tet omfattar studier av tre visrepertoarer eller sångtradi-
tioner. Projektet förväntas bidra med en ökad kunskap om 
en del av kulturarvet som inte tidigare fokuserats särskilt i 
musiksamlingarna. Statens historiska museum beviljades 
bidrag för år två av projektet Bortom homogenitet. Projektet 
förväntas bidra till att utveckla såväl kunskap som praktik 
kopplat till mångfaldsarbete inom museisektorn. Statens 
historiska museum beviljades även bidrag för år tre av pro-
jektet Polysemantiskt digitalt samlande. Projektet förvän-
tas bidra till en utveckling av digitala sökvägar i samlingar 
som i sin tur möjliggör för användarna att finna relevanta 
ingångar till samlingarna. Stiftelsen Nordiska museet be-
viljades bidrag för år tre av projektet Sverige i det globala 
samhället.  Forskningsprojektet förväntas ge en analys över 
hur och varför marknadsföring av Sverige genomfördes 
under 1920-talet. Naturhistoriska riksmuseet beviljades 
bidrag för år ett av det tvååriga projektet Verktyg för musei-
pedagogers professionsutveckling. Projektet förväntas stärka 
museipedagogiken ur ett professionsperspektiv såväl som 
att utveckla museipedagogiska verktyg. Tekniska museet 
beviljades bidrag för år ett av det treåriga projektet Data-
spelens världar – en användningsinriktad studie av barn och 
unga, datorspel och spelande. Projektet omfattar tre delstu-
dier med fokus på barn och ungas datoranvändning och 
förväntas leda till ökad kunskap om vad som händer när 
vi spelar dataspel.

4.4.7 Bedömning
Kulturrådet bedömer att bild- och formkonstområdet är 
i stark utveckling och karakteriseras av hög kvalitet, ock-
så när det gäller helt nya aktörer. Utanför storstadsregio-
nerna utvecklas nya verksamheter på flera platser i landet 
och nya arrangörer har beviljats verksamhetsbidrag de 
senaste åren. Frågor som fokuserar på yttrandefrihet och 
konstens frihet är fortsatt aktuella inom området. Många 
aktörer jobbar samhällsengagerat på ett kvalitativt sätt 
och är uttalat samarbetsorienterade utan att för den skull 
kompromissa konstnärligt och vågar vara obekväma, 
kritiska och utmanande. Genomförda informationsin-
satser har, tillsammans med de ändringar som har gjorts 

genom att integrera den internationella bidragsgivningen 
med övrig bidragsgivning inom området, lett till ett ökat 
antal ansökningar och ökad kvalitet i verksamhet och 
projekt. Effektivisering av bedömningsprocessen av an-
sökningar inom bild- och formområdet har lett till att re-
ferensgruppen har kunnat fatta sina beslut på ett bredare 
underlag. Bild- och formkonstnärernas ekonomiska för-
utsättningar har kunnat stärkas bland annat genom att 
Kulturrådets medel för utställningsersättning ingår som 
en del av statsbidragen. Kulturrådet konstaterar dock 
att det är en hård konkurrens om medel inom bild- och 
formkonstområdet och att tillgängliga medel inte räcker 
för att täcka den efterfrågan som finns.

Bidragen till konsthantverkskooperativ medverkar till 
att arrangörer kan ha en löpande och utåtriktad verk-
samhet med utställningar och programverksamhet. 
Konsthantverkskooperativen är betydelsefulla visnings-
rum där samtida konsthantverk kan ses av en bred publik 
genom utställningar och andra publika arrangemang. 

Det är ännu för tidigt att uttala sig om effekterna av 
MU-avtalet men Kulturrådet bedömer att ökade infor-
mationsinsatser om avtalet kan leda till en ökad tillämp-
ning. Finansiering av den kostnadsökning som tillämp-
ning av avtalet fullt ut förväntas medföra saknas idag. 

När det gäller stödet till forskning och utveckling vid 
centrala museer bedömer Kulturrådet det vara viktigt att 
det redan inom forskningsprojekten finns samarbeten 
med andra museala eller forskningsbaserade institutio-
ner. En bedömning av vad 2014 års bidragsgivnings resul-
terat i är svårt att göra då forskningsprojekten i de flesta 
fall är fleråriga och där bidragsmottagarna ska lämna 
redovisning under 2015. Kulturrådet bedömer dock uti-
från tidigare års bidrag att forskningsprojekten bidrar till 
en utveckling av museiområdet på flera sätt, bland annat 
kopplat till kunskapsutveckling, men också till tillämp-
ning av ny kunskap i museernas programverksamhet, 
utveckling av tillgängligheten till samlingar och till ett 
levande kulturarv. Utifrån projekt som beviljats medel 
tidigare år konstateras att forskningsresultaten bland an-
nat presenterats i vetenskapliga artiklar, antologier, vid 
konferenser och/eller i samband med utställningar. Det 
förekommer även att forskningen är en del av eller ligger 
till grund för programverksamhet.

4.5 Konstområdesövergripande 
och övrig främjande verksamhet
Vissa bidrag som Kulturrådet fördelar är konstområ-
desövergripande och riktar sig till verksamheter som 
till exempel främjar nationella minoriteters kultur och 
kulturarv, skapar förbättrade arbetsvillkor för kultur-
skapare och bidrar till internationalisering. Merparten 
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Västerbottens hemslöjdsförening fick under 2014 
utvecklingsbidrag till projektet Next level craft inom regional 
kulturverksamhet. Utställningen är en del av ett samarbete 
mellan hemslöjdskonsulenterna i Västerbotten, Västernorrland, 
Jämtland och Norrbotten, samt var en del av Umeå 
Kulturhuvudstadsår 2014. Foto: Christina Viklund
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av de konstområdesövergripande bidragen, 78 procent, 
går till Skapande skola. Kulturrådets arbete med andra 
främjande åtgärder redovisas där det är relevant under 
respektive konstområde men några sammanfattas också 
här för att ge en samlad bild. Kulturrådet har uppdrag 
inom en rad tvärfrågor som barn- och ungdomskultur, 
mångfald, hbtq, tillgänglighet och jämställdhet. 

Tabell 27. Konstområdesövergripande bidrag 2012–2014*
 2014 2013 2012

Beslutade bidrags- 
ansökningar, antal 526 593 599 
Beviljade bidrag, antal 450 456 495 
Beviljat, tkr 231 451 255 097 186 206
*Bidragen till skapande skola och skådebaneverksamhet redovisas i sin helhet som 
konstområdesövergripande medan övriga bidragsformer även finns inom andra 
konstområden. i tabellen ingår bidrag till umeå 2014 (38 mkr), hanaholmen (1,2 
mkr) samt organisationerna klYs och ideell kulturallians (1,4 mkr). 

4.5.1 Skapande skola
Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans års-
kurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta profes-
sionell konst och kultur. Skapande skola utgör ett kom-
plement till skolornas egen budget för kulturverksamhet 
i skolan. Bidraget har funnits sedan 2008 och har succes-
sivt utökats till att omfatta grundskolans alla årskurser 
samt förskoleklass. 259 kommuner, vilket utgör 89 pro-
cent av landets kommuner, fick 2014 del av bidraget. Det 
är samma antal som 2013. Det är dock inte alltid samma 
kommuner som söker respektive avstår från att söka från 
år till år. 103 ansökningar från fristående skolor har be-
handlats. Noterbart är att förhållandevis många friskolor 
(16 stycken) missat de formella kraven för att komma ifrå-
ga för statsbidrag och därför avvisats innan behandling. 
Inför 2015 har Kulturrådet förtydligat kraven. 

Insatserna i skolorna görs som tidigare inom samtliga 
konst- och kulturformer, där aktiviteter som fokuserar 
på elevernas eget skapande tillsammans med en profes-
sionell kulturaktör är i majoritet. Ett visst fokus på läs-
ning och litteratur har kunnat märkas efter signaler om 
sämre läsfärdigheter i skolan.

För att skolorna ska kunna arbeta med professionella 
aktörer i satsningar av hög konstnärlig kvalitet, och be-
tala avtalsenliga arvoden, har Kulturrådet i några fall 
öronmärkt medel till aktiviteter av särskilt intresse. Er-
farenheter från tidigare år har visat att särskilt kostnads-
krävande insatser ibland har prioriterats bort då sökande 
har fått en lägre bidragssumma än förväntat.

Kulturrådet fortsätter att sträva efter största möjliga 
träffsäkerhet för bidraget genom kommunikation, bland 
annat via möten med nyckelpersoner, via regionala semi-
narier och förbättrad information om Skapande skola på 
Kulturrådets webbplats. 

Tabell 28. Ansökningar och beviljade bidrag till Skapande 
skola 2012–2014 
 2014 2013 2012

Beviljade ansökningar (antal) 376 391 428 
Beviljade kommuner (antal) 259 259 262 
Beviljade fristående skolor/ 
statliga skolor 103/1 113/0 144/2 
sökt belopp, tkr 261 948 250 644  237 918 
Beviljat belopp, tkr 181 195 175 260 156 265 
elever som planeras ta 
del av aktiviteterna  773 381 724 000 622 580 
genomsnittligt bidrag 
per elev (kr) 234 242 251

Fler och fler elever innefattas i Skapande skola-ansök-
ningarna för varje år. Många av skolhuvudmännen, in-
kluderar samtliga elever i sin ansökan. Ett antal kommu-
nala skolhuvudmän innefattar alla skolor inom sitt geo-
grafiska upptagningsområde i sin ansökan, oberoende av 
huvudmannaskap. Ju fler elever som beräknas ta del av 
insatserna, desto lägre blir medelbeloppet per elev, vilket 
tydligt framgår av tabell 28. 

Myndigheten för kulturanalys pekar i sin utvärdering6 
av Skapande skola på behovet av att öka den långsiktiga 
integreringen av professionell kulturverksamhet inom 
skolans ramar. Kulturrådet instämmer i denna bedöm-
ning. Ansökningarna visar visserligen att sökandena i 
hög grad kopplar Skapande skola-insatserna till läroplan 
och kursplaner. Kulturrådet gör bedömningen att detta 
bidrar till att stärka förankringen och den långsiktiga in-
tegreringen i skolan, men mer kan göras för att förstärka 
förankringen, delaktigheten och därmed långsiktigheten. 
Kulturrådet har därför i år prioriterat medel till de skol-
huvudmän som ansökt om bidrag för samverkan mellan 
kultur och skola, det vill säga till konferenser och semi-
narier där båda parter medverkar. Ofta planeras även re-
presentation av elever på seminarierna.

4.5.2 Barn- och ungdomskultur
Kulturrådet främjar barn- och ungdomskultur i första 
hand genom bidragsgivningen. Målet enligt myndig-
hetens barn- och ungdomskulturstrategi är att minst 30 
procent av de verksamheter och projekt som finansiellt 
stöds av Kulturrådet har barn och unga som målgrupp. 
Nedanstående tabeller visar att målet uppnås med myck-
et god marginal inom de konstområdesövergripande stö-
den och inom litteratur och läsfrämjande. Siffrorna visar 
tydligt att prioriteringen av barn- och ungdomskultur 
slår igenom i Kulturrådets bidragsgivning, men det är 
viktigt att se närmare på vad som ligger bakom siffrorna 
innan mer långtgående tolkningar görs. 

6. Myndigheten för kulturanalys. 2013. skapande skola. en första utvärdering. rapport 2013:4.
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Teater Pero är en av de fria aktörer som under 2014 
fick verksamhetsbidrag inom teaterområdet. Här visas 
föreställningen Lyckans galoscher. Foto: Jonas Jörnerberg.
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Tabell 29. Andel av totalt beviljade bidrag inom 
respektive konstområden som bedöms gå till verksamhet 
inriktad mot barn och unga 2012–2014
Område Andel (%) för barn och unga av områdets totala bidragsbeslut

 2014 2013 2012

scenkonst och musik  26 19 26 
litteratur, bibliotek och 
kulturtidskrifter  47 38 33 
Bild- och formkonst, museer 
och utställningar  12 6 14 
konstområdesövergripande 79 70 85

totalt 43 37 38

Från och med denna årsredovisning har Kulturrådet gjort 
en viss justering i hur 30-procentsmålet följs upp. I tabeller-
na har enbart verksamhetsstöd eller projektstöd för publik 
verksamhet för barn och unga och stöd till konstnärliga 
verk som är skapade i huvudsak för en ung målgrupp tagits 
med, litteraturstödet är ett exempel på den senare katego-
rin. I Kulturrådets bidragsgivning finns flera bidrag som 
går till organisationer som inte själva bedriver publik verk-
samhet. Hur stor andel av dessa stöd som i förlängningen 
främjar kultur för barn och unga är mycket svårt att be-
räkna och dessa stöd har därför uteslutits ur tabellerna. 

Tabell 29 visar hur stor andel av det totala stödet inom 
respektive konstområde som går till verksamheter och 
projekt med barn och unga som uttalad målgrupp. Siff-
rorna bygger på hur stor andel barn- och ungdomsverk-
samhet de sökande har angett i ansökan till Kulturrådet. 
Det verkliga utfallet kan alltså bli annorlunda, bland an-
nat med anledning av att de flesta sökande inte beviljas 
hela det sökta beloppet. 

Ett skäl till de stora skillnaderna mellan konstom-
rådena är att stöden inom konstområdena ser olika ut. 

Den höga andelen barn och unga inom litteratur och läs-
främjande förklaras till exempel av att en stor andel av 
stödet utgörs av stöd till inköp av barn- och ungdomslit-
teratur för folk- och skolbibliotek, stöd till läsfrämjande, 
som i huvudsak går till barn- och ungdomsverksamhet 
samt riktade insatser som Barnbokskatalogen och Lä-
sambassadören. Motsvarande riktade insatser saknas 
inom bild- och formområdet, vilket till en del förklarar 
den låga andelen barn- och ungdomsverksamhet. Att 
andelen barn- och ungdomsverksamhet är så hög inom 
konstområdesövergripande verksamhet förklaras av den 
stora bidragssumman inom Skapande skola. Det kan ändå 
finnas skäl att närmare följa upp vad skillnaderna beror 
på och överväga om främjande åtgärder behöver vidtas för 
att höja andelen barn- och ungdomsverksamhet, särskilt 
inom bild- och formområdet. 

Utöver bidragsgivning bedriver Kulturrådet en rad 
främjande aktiviteter inom barn- och ungdomskultur-
området. Barnbokskatalogen och Läsambassadören som 
nämns ovan är två exempel. Andra exempel är medverkan 
i nationella och internationella nätverk till exempel inom 
läsfrämjande och kultur i skolan, medverkan på konfe-
renser och mässor och närvaro vid större nationella och 
internationella mötesplatser som exempelvis scenkonst-
biennalen för barn och unga, Bibu. Medverkan i nätverk 
och på olika typer av mötesplatser är väsentligt för att 
hämta in kunskap och erfarenheter inom barnkulturom-
rådet och har avgörande betydelse för att myndigheten ska 
kunna bygga upp och bibehålla nödvändig kompetens för 
bidragsgivning och planering av andra främjande åtgärder. 

Ett utåtriktat arbetssätt behövs också för att synliggöra 
myndighetens resurser och kunskap. Det är viktigt att nå 

Figur 5. Kulturrådets bidrag till verksamhet som rör barn och unga, tkr
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ut brett till arrangörer och kulturaktörer och informera 
om den nationella barnkulturpolitiken och de möjlighe-
ter som finns till statligt stöd för att främja konstnärlig 
utveckling och kunskapsuppbyggnad inom barnkultur-
området.

Kulturrådet arrangerade två större publika mötesplat-
ser för att främja barnkulturen under 2014. Satsningen 
Ung scen på Bok & Bibliotek i Göteborg beskrivs under 
avsnittet om litteratur och läsfrämjande. Den sista i en se-
rie på fyra nationella barnkulturkonferenser arrangerades 
i samarbete med Barnkulturcentra i Sverige och Umeå 
kommun på Norrlandsoperan våren 2014. Konferenserna 
var ett regeringsuppdrag med syfte att höja kunskapen om 
barns och ungas rätt till kultur. Kostnaden för konferen-
sen, exklusive personalkostnader, uppgick till 232 tkr. 

Syftet med konferensen var bland annat att öka kun-
skapen hos intressenter, tjänstemän och beslutsfattare 
om verksamma åtgärder för att stärka barns och ungas 
tillgång till kultur. Frågeställningar som lyftes var bland 
annat hur barns och ungas kulturliv ser ut i dag, vem väl-
jer, vem skapar – och vem hamnar utanför? För att öka 
tillgängligheten spreds material från konferensen via 
Kulturrådets webbplats, bland annat filmades föreläs-
ningar och intervjuer med medverkande. Två av filmerna 
har hittills haft över 300 visningar på Youtube.

Under APAP – Association of Performing Arts Presen-
ters 2014 visades ett svenskt showcase med scenkonst för 
barn och unga genom samverkan mellan Kulturrådet och 
ambassaden i Washington och konsulatet i New York. 

4.5.3 Umeå Europas kulturhuvudstad 2014
Kulturrådet hade enligt regleringsbrevet för 2014 i upp-
drag att särskilt beakta Umeå Europas kulturhuvudstad 
2014 i bidragsgivningen. Kulturrådet skulle även sam-
verka med myndigheter och institutioner som i sina 
regleringsbrev hade uppdrag om Umeå Europas kultur-
huvudstad 2014. Syftet var att främja statliga insatser för 
kulturhuvudstadsåret. 

Kulturrådet kan konstatera att det fanns ett stort in-
tresse från aktörer att ansöka om medel för projekt som 
relaterade till Umeå 2014. Beslutade medel till projekt 
med anknytning till kulturhuvudstadsåret uppgick 2014 
till cirka 3,7 mkr utöver de 38 mkr som regeringen anslog. 
Bidrag för samverkansprojekt med Umeå 2014 återfinns 
inom bidragsgivningen, både till institutioner och till 
den fria sektorn inom flera konstområden. 

Under året hade Kulturrådet löpande kontakt med 
representanter för Umeå 2014. I juni samverkade myn-
digheten med Umeå 2014 och region Västerbotten vid ett 
möte till vilket nationella samverkansmyndigheter och 
institutioner samt lokala och regionala kulturaktörer 

bjöds in. Syftet var att diskutera framtida utvecklings- 
och samverkansmöjligheter. Mötet samlade drygt 40 
personer. Kulturrådet informerade om myndighetens 
uppdrag om kulturhuvudstadsåret och ledde ett samtal 
om potentiella samarbeten framöver. 

Under våren arrangerade Kulturrådet två konferenser i 
Umeå, en om tillgänglighet och digitala hjälpmedel samt 
en om barn- och ungdomskultur, som tidigare nämnts. 
Vid båda konferenserna lyftes kulturhuvudstadsåret i 
programmet, och representanter från Umeå 2014 berät-
tade om deras arbete med respektive ämne. I september 
arrangerades konferensen The Impact of Culture i Umeå 
med Tillväxtverket som huvudarrangör, Kulturrådet var 
där en av ett tiotal samverkande myndigheter. 

4.5.4 Nationella minoriteter
Kulturrådet fördelar särskilda medel för att främja det 
samiska folkets och övriga nationella minoriteters kul-
turverksamhet. Ansökningar bedöms av en särskild refe-
rensgrupp för nationella minoriteters kulturverksamhet, 
som också bedömer ansökningar om stöd till planerad 
utgivning av nationella minoriteters litteratur.

Merparten av bidragen fördelades som verksamhets-
bidrag till fem verksamheter7. Övriga medel fördelades 
som projektbidrag. Barn- och ungdomsverksamhet och 
insatser som stärker de nationella minoriteternas egna 
kulturella strukturer prioriterades. Av beviljade stöd för 
2014 bedömdes 47 procent av bidragen gå till verksamhe-
ter som riktade sig till barn och unga, 0–18 år. 

Därutöver har verksamheter med bäring på nationella 
minoriteters kultur beviljats medel genom en rad andra 
bidragsformer. Bland annat genom produktionsstöd till 
kulturtidskrifter och det regionala utvecklingsbidraget, 
som framgår av tabell 30.

Av regleringsbrevet framgick att Kulturrådet i bedöm-
ning och uppföljning av de regionala kulturplanerna sär-
skilt skulle uppmärksamma landstingens arbete med att 
främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers 
kultur och kulturarv. Frågan togs upp i Kulturrådets kon-
tinuerliga dialog med landstingen/regionerna. I september 
bjöds de regionala kulturcheferna till ett rundabordsam-
tal om det förtydligade uppdraget i regleringsbrevet. Syftet 
var att sätta ytterligare fokus på hur Kulturrådet arbetar 
med frågan, samt genom lärande exempel inspirera lands-
tingen till att utveckla arbetet med att främja de nationella 
minoriteternas kultur och kulturarv. Vid mötet fanns 18 
landsting/regioner representerade. 

För 2014 beviljades två landsting/regioner ett ökat bi-
drag mot bakgrund av sitt arbete för att främja nationella 
minoriteters kultur. Kulturrådet fortsätter också, inom 
ramen för modellen, dialogen med kulturinstitutionerna 

7. uusi teatteri, tornedalsteatern, sverigefinska biblioteket i stockholm, Judiska biblioteket och romska kulturcentret i Malmö.
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Utställningen Vi är romer. Möt människan bakom myten visades 
under 2014 på Forum för levande historia och på Göteborgs 
stadsmuseum.  Kulturrådet följer regionernas arbete med att 
främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur 
och kulturarv i dialog med regionerna och i deras kulturplaner. 
Foto: Juliana Wiklund
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kring deras ansvar att främja och synliggöra de natio-
nella minoriteternas kultur, och att göra det i samverkan 
med de nationella minoriteternas kulturaktörer. Genom 
utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet förde-
lade Kulturrådet 5,2 mkr till insatser som helt eller delvis 
främjar nationella minoriteters kultur.

Under året har samråd också hållits med nationella 
minoritetsorganisationer kring Kulturrådets särskilda 
bidrag och samverkansmodellen. Deltagarna vid mötet 
kunde enas om att fungerande samråd mellan minori-
tetsorganisationer och regioner kring kulturplanerna är 
centralt och att det för minoritetsorganisationernas del 
till stor del är en resursfråga.

I november 2014 lämnade Kulturrådet den årliga redo-
görelsen för hur Kulturrådet verkar för det samiska fol-
kets och övriga nationella minoriteters kultur till länssty-
relsen i Stockholms län. Kulturrådet konstaterade bland 
annat att en framgångsrik nationell minoritetspolitik 
förutsätter starka nationella minoritetsaktörer.

Under året har Kulturrådet genom en enkät ställd till 
regioner, statliga och regionala kulturinstitutioner samt 
fria grupper med statligt verksamhetsstöd kartlagt hur 
nationella minoriteters kultur och kulturarv främjas och 
synliggörs runtom i landet. Av de regionala aktörer som 
besvarat enkäten uppgav 47 procent att de under 2013 
främjat eller synliggjort minst en nationell minoritets 
kultur och kulturarv. Av de statliga kulturinstitutionerna 
uppger 84 procent att de främjat eller synliggjort natio-
nella minoriteters kultur och kulturarv. För regionala 
verksamheter och fria grupper var motsvarande siffra 46 
respektive 29 procent. 

4.5.5 Centrumbildningar
Centrumbildningarna är intresse- och förmedlingsorga-
nisationer för drygt 9 000 fria professionella kulturarbe-
tare inom olika konstområden i Sverige. De är viktiga för 
uppdragsförmedling och kompetensutveckling och spelar 

därför en viktig roll för de fria konstnärliga yrkesutövar-
nas möjlighet till arbete. Centrumbildningarna har över 
lag mycket goda kunskaper om de professionella kultur-
arbetarnas arbetsmarknad och har därför haft goda förut-
sättningar att agera som arbetsförmedlare inom sina res-
pektive fält. Centrumbildningarna har dock påtalat att de 
har svårigheter att genomföra sina verksamheter eftersom 
stödet från Kulturrådet inte reviderats på många år. Cen-
trumbildningarna tilldelades extra medel om cirka 10 mkr 
per år för verksamhetsåren 2010 och 2011, varefter sum-
man minskat och legat på ca 26 mkr. 

Tabell 31. Centrumbildningar med statligt stöd 2014
 Beviljat 
Centrumbildningar belopp, tkr Region Kommun

Centrum för dramatik 750 0 0 
Centrum för fotografi 1 180 0 150 
danscentrum 3 515 1 910 290 
föreningen filmCentrum 2 930 0 0 
författarcentrum riks 4 120 967 1 065 
illustratörcentrum 1 333 60 0 
konstnärscentrum 1 990 875 0 
Manegen 300 50 20 
Musikcentrum riks 3 475 800 0 
stiftelsen 
konsthantverkscentrum 2 345 523 0 
teatercentrum 2 910 2 200 815 
översättarcentrum 1 075 0 0

totalsumma 25 923 7 385 2 340

Kulturrådet fördelar bidrag till organisationerna i syfte 
att stärka deras respektive konstområden, förmedla upp-
drag och bredda sina medlemmars arbetsmarknad. Av 
centrumbildningarnas sökta verksamhetsbidrag på 41,9 
mkr beviljades 25,9 mkr (2013: 25,9 mkr, 2012: 25,9 mkr). 

Centrumbildningarnas arbete bedrivs olika beroende 
på konstområdets struktur och behov. Några centrum-
bildningar har regionala kontor medan andra arbetar på 
riksplanet. Inom vissa konstområden finns även andra 
intresseorganisationer som driver frågor inom konst-

Tabell 30. Beviljade bidrag till nationella minoriteter 2012–2014, tkr*
 Samisk Romsk Judisk Tornedalsk Sverigefinsk  
 kultur- kultur- kultur- kultur- kultur- Flera/ 
Ändamål verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet samtliga Summa

kulturtidskrifter** 125 275 225 125 100 0 850 
litteratur 60 552 80 110 0 0 802 
Bibliotek 0 0 300 0 1 050 0 1 350 
scenkonst 80 70 0 608  2 800 0 3 010 
Musik 40 185 100 0 30 80 435 
utställningsverksamhet 70 0 40 0 20 0 130 
Allmän kulturverksamhet 340 1 160 270 170 265 50 2 255

summa 2014 715 2 242 1 015 465 4 265 130 8 832 
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
*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.

** Beloppen baseras på beviljade bemyndiganden 2013 avseende verksamhetsår 2014.

8. tornedalsteatern beviljades redan i december 2013 verksamhetsstöd på 2,2 mkr 
för förberedelse för och genomförande av teaterns verksamhet även 2014.
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området, medan andra är den enda organisationen som 
företräder fältets konstnärer. Det gör att vissa centrum-
bildningar har en mer central roll inom sitt konstområde 
än andra. 

4.5.6 Skådebaneverksamhet
Riksskådebanan har en samlande och främjande roll 
i förhållande till de regionala skådebanorna som bland 
annat bedriver ombudsverksamhet och främjandeverk-
samhet på arbetsplatser. Dessutom bedrivs verksamhet i 
projektform för att utöka det kulturella deltagandet och 
nå nya publikgrupper inom kulturpolitiskt prioriterade 
områden. 

Under 2014 fördelades verksamhetsbidrag om to-
talt 2,5 mkr till Riksskådebanan samt åtta skådebanor i 
landet. Bidragsfördelningen innebar ett minskat belopp 
till Riksskådebanan och en prioritering av de regionala 
skådebanorna för att ge dem bättre förutsättningar att 
samverka med bland annat ideella organisationer, fria 
grupper och institutioner inom olika fokusområden. 
Som exempel kan nämnas kulturens betydelse för häl-
san, konstnärliga utvecklingsprocesser på arbetsplatser 
och konstens/kulturens roll i samhällsutvecklingen. In-
satserna har innefattat att skapa möten mellan kultur-
utövare, institutioner och publik och att föra ut kultur 
till äldre och till personer med funktionsnedsättningar.

Skådebanorna bedriver en bred projektverksamhet 
med inriktning på bland annat scenkonst, litteratur och 
bildkonst som också inkluderar barn och unga. Exem-
pel på projektverksamhet 2014 är en turnerande debatt-
pjäs Grobianen – den kulturfattige mannen, kulturbuss, 
läsfrämjande insatser som Läs för mig pappa och hbtq-
projekt i samverkan med RFSL. Verksamheten har också 
innefattat fortsatt arbete med tre nationella forsknings-
projekt i samarbete med högskola och universitet.

4.5.7 Kultur och hälsa samt Kultur för äldre
Kulturrådet har haft i uppdrag att utveckla sin utåtrik-
tade information om pågående arbeten inom området 
Kultur och hälsa. Kulturrådet har därför förnyat sina 
webbsidor för Kultur och hälsa. Genom att länka till 
pågående arbete och forskning på regional, nationell och 
internationell nivå, och genom att publicera intressanta 
nyheter från området har Kulturrådet verkat för att lyfta 
frågan om Kultur och hälsa i samhället.

Av samma anledning har Kulturrådet fortsatt att delta 
vid konferenser och seminarier för kunskapsinhämtning 
och nätverkande. 

Kulturrådet fortsätter att bevaka hur de pågående pro-
jekten inom Kultur och äldre fortskrider. Projekten be-
viljades senast medel i slutet av 2013. Några av dem slut-

fördes under 2014, men de flesta pågår ytterligare ett år. 
Uppdraget ska slutredovisas i februari 2015. 

Projektmedlen som fördelades i slutet av år 2013 fick 
användas under en längre period, vilket betyder att pro-
jekttiden i de flesta fall pågår. Endast kortare projekt, till 
exempel projekten med nya kulturuttryck, är slutredovi-
sade. Ett par dansfilmer har färdigställts, liksom en film 
om sorgebearbetning, där äldre själva har filmat sin till-
varo efter det att en närstående har gått bort. Musik i Syds 
försöksprojekt med uppsökande verksamhet på 15 äldre-
boenden i Kronobergs län har avslutats, och ledde i detta 
skede inte till någon fortsättning, men en inspirations-
skrift kommer att utarbetas. På Örebro läns tre sjukhus 
har det pågått ett pilotprojekt med kompetensutveckling 
kring insatser med litteratur, bild och form. Projektet 
slutredovisas inom kort. En kortfilm har producerats för 
spridning och kompetensutveckling inom landstingets 
utvecklingsarbete med kultur och hälsa. 

Övriga projekt har delredovisats och fortsätter året ut. 
I tio regioner pågår ett arbete på landstingsnivå med att 
länka samman äldreomsorg och kultur. Region Halland 
är först i landet med en långsiktig överenskommelse om 
regional samverkan gällande kultur för äldre. Avtalet är 
tecknat mellan Region Halland/Kultur i Halland och de 
förvaltningar i alla länets kommuner som ansvarar för 
äldreomsorg respektive kultur.

Utvärderingsrapporten som publicerades 2013 visar att 
satsningen på kultur och äldre har skapat sociala sam-
manhang och påverkat relationen mellan boende och 
personal. Kulturaktiviteter bryter isolering och ökar 
känslan av delaktighet. Samtidigt konstateras att utbild-
ning, fortbildning och fortsatt stöd på lokal, regional och 
statlig nivå krävs för att driva utvecklingen vidare. 

4.5.8 Centrala amatörkulturorganisationer
Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till cen-
trala amatörkulturorganisationer som i huvudsak samlar 
utövande amatörer. De centrala amatörkulturorganisa-
tioner som Kulturrådet beviljat bidrag till får verksam-
hets- och projektbidrag som spänner över flera konst- och 
kulturområden. Totalt beviljades 21 organisationer cirka 
11,4 mkr. Bidraget till de amatörkulturella organisatio-
nerna avser utveckling och förnyelse inom respektive 
konstområde. Bidraget riktar sig till nationella samman-
slutningar som genom samordnande insatser stärker sina 
medlemsorganisationers utveckling, genom bland annat 
utbildningar och samordning. I flera fall understödjer 
även de amatörkulturella organisationerna det professio-
nella eller semiprofessionella kulturlivet. 
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Bilden av den äldre som kulturaktör har förändrats. Alla människor 
har rätt att ta del av kulturlivet – och ska kunna göra det utifrån sina 
egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Folkoperan 
har verksamhetsstöd från Kulturrådet och föreställningen Carmina 
Burana med seniorer har gått för fulla hus sedan 2012. 
Foto: Mats Bäcker.
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4.5.9 Samverkan med andra myndigheter och aktörer
Kulturrådet ska enligt förordning med instruktion sam-
verka med myndigheter, landsting och kommuner, samt 
med institutioner, civila samhället och andra aktörer 
inom samverkansmodellen. Myndigheten ska även främja 
samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande mellan lokala, 
regional, nationella och internationella aktörer som bedri-
ver verksamhet av betydelse för kulturens utveckling. Ofta 
utgår samverkan från regeringsuppdrag eller liknande. 
Det förekommer också att enskilda medarbetare ingår i 
en kommitté eller expertgrupp. Men det är inte ovanligt 
att samverkan sker på eget initiativ, där Kulturrådet ser ett 
värde i att samverka med andra parter.

Samspelet mellan statens insatser och den offentliga 
sektorn anges som betydelsefulla i regeringens proposi-
tion Tid för kultur, där Kulturrådet bland annat beskrivs 
som strategisk och samordnande med andra myndighe-
ter. Andra samarbeten där Kulturrådet ska delta är t ex 
inom barn- och ungdomskulturområdet, kreativa och 
kulturella näringar samt inom musei- och biblioteksom-
rådet. 

Systematisk samverkan sker med ett 40-tal statliga 
myndigheter inom olika politikområden, med samtliga 
landsting på politisk och tjänstemannanivå, med konst-
närsorganisationer, branschorganisationer och represen-
tanter för civilsamhället. För kultursamverkansmodel-
len finns det av regeringen utsedda Samverkansrådet där 
Kulturrådet är ordförande. Myndigheten för kulturanalys, 
Konstnärsnämnden, Statens musikverk och i viss mån 
Svenska Institutet har delvis angränsande ansvarsområ-
den med Kulturrådet och samverkan i olika frågor är där-
för särskilt nödvändig. Dessutom samverkar Kulturrådet 
kring administrativa frågor med i första hand Konstnärs-
nämnden, men även med Statens medieråd och Musikver-
ket. Kulturrådet ingår i Kungliga bibliotekets nationella 
referensgrupp och i Myndigheten för tillgängliga mediers 
(MTM) råd. Därutöver köper Kulturrådet tjänster från 
bland annat Statens servicecenter. 

Inrättandet av Myndigheten för kulturanalys innebar 
en reell förändring för Kulturrådet. Ansvaret för den of-
ficiella statistiken på kulturområdet, stöd till allmänna 
forskningsprojekt och ansvar för övergripande analys av 
delar av kulturområdet flyttades från Kulturrådet. Samti-
digt kräver Kulturrådets mångsidiga uppdrag att behovet 
av en bred överblick av kulturområdet kvarstår. Kulturrå-
det 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 krea-
tiva näringar. Frågan om rätt bemanning och kompetens 
är därför ständigt närvarande i planeringen, budgetering-

en, genomförandet och uppföljningen av verksamheten. 
Diskussioner har pågått mellan myndigheterna om ett 
mer utvecklat samarbete, bland annat mot bakgrund av 
att båda myndigheterna i stor utsträckning behöver upp-
följningsdata från samma kulturaktörer. 

Inrättandet av Musikverket har inneburit ytterligare 
en samarbetspart för Kulturrådets inom musikområdet. 
Kulturrådet har bland annat ingått i en referensgrupp 
kring det jämställdhetsuppdrag som Musikverket har i 
samverkan med Kulturrådet och Konstnärsnämnden. 
Musikverket fördelar en mindre del av medlen till mu-
sikområdet men är en ny part att samråda och samverka 
med. Att det finns ytterligare en statlig bidragsgivare 
inom musikområdet kräver en tydlighet gentemot om-
världen om vem som gör vad. Regelbundna möten har 
genomförts under året mellan både chefer och medar-
betare och samråd har skett kring de förändringar som 
Kulturrådet planerar för bidragsgivningen för 2015. 
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, samt vissa 
handläggarresurser. 

4.5.10 Samverkan med och bidrag till den civila sektorn
Kulturrådet lämnar främst stöd till kulturverksamhet 
som bedrivs med professionella förtecken. Men även or-
ganisationslivet har stor betydelse inom den nationella 
kulturpolitiken och är företrädd i Kulturrådets bidrags-
givning. Det sker genom att professionella kulturaktörer 
organiserar sig som ideella föreningar eller som centrala 
sammanslutningar, i form av centrumbildningar, riksor-
ganisationer eller amatörkulturorganisationer. 

En stor del av de ideella arrangörerna på musikområdet 
är organiserade i nationella förbund. Kulturrådet förde-
lar stöd till sex riksorganisationer som i sin tur fördelar 
medel vidare till omkring 250 medlemsföreningar. Såda-
na rikstäckande förbund av arrangörer finns i begränsad 
omfattning inom andra konstområden. 

Samspelet med den civila sektorn är viktigt för genom-
förandet av kultursamverkansmodellen i regionerna, och 
Kulturrådet följer hur denna samverkan utvecklas. I sam-
band med bidragsfördelning för kultursamverkansmodel-
len förs dialog med Ideell kulturallians. 

Kulturrådet deltar i det myndighetsnätverk som Myn-
digheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare 
Ungdomsstyrelsen) samordnar kring frågor om det civila 
samhället. 

Kulturrådets bidragsgivning till den civila sektorn 
bedöms årligen omfatta cirka 100 mkr. En del av de bi-
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dragsmottagande organisationerna har självklart profes-
sionella kulturutövare bland sina medlemmar, till exem-
pel centrumbildningarna. Avgränsningen är därför inte 
helt oproblematisk. Stödet är i huvudsak – omkring 90 
procent – av verksamhetsbidrag till olika organisationer.

Kulturrådet rapporterar årligen en separat samman-
ställning till departementet över vilka summor som för-
delats till det civila samhället.

4.5.11 Internationellt utbyte och samarbete
Under året har Kulturrådet utvecklat stödet till interna-
tionell mobilitet och internationellt samarbete så att den 
bättre integreras i övrig bidragsgivning inom konstområ-
dena. Detta sätt att hantera ansökningar bedöms av Kul-
turrådet bättre spegla utvecklingen på fältet där de fria 
aktörerna inom scenkonst-, musik-, och bild- och form-
området till stor del har en verksamhet där internatio-
nell samverkan ingår som en integrerad del. Under året 
har ansökningar om stöd till internationell mobilitet och 
samarbete inom musikområdet bedömts av en särskild 
grupp sakkunniga på området. Detta sedan den särskilda 
referensgrupp som funnits för bedömning av bidrag för 
internationellt kulturutbyte avvecklades vid utgången av 
2013, för att bättre integrera stödet till internationell verk-
samhet i övriga befintliga bidragsformer.

Kulturrådet fördelar även verksamhetsbidrag till or-
ganisationer som har till huvuduppgift att främja inter-
nationellt och/eller interkulturellt kulturutbyte samt till 
nätverk som bedriver internationellt utbyte och samar-
bete och har betydelse för en ökad internationalisering 
av fältet.

Sedan 2013 har de utsända kulturråden haft möjlighet 
att söka stöd om minst 1 mkr för projekt som främjar scen-
konstens internationalisering och det bilaterala utbytet. 
För 2014 utvidgades denna möjlighet till att gälla aktivite-
ter som avser hela kulturlivets internationalisering.

Kulturrådets uppdrag att främja svensk kvalitetslitte-
ratur i utlandet redovisas i avsnittet om internationellt 
litteratursamarbete. Under året har Kulturrådet även 
samordnat den svenska närvaron på fyra internationella 
mässor för scenkonst.

4.5.12 Aktörssamverkan inom kulturområdet 
Kulturrådet ska i internationella sammanhang främja 
kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. 
Kulturrådet ska inom ramen för sitt uppdrag verka för 
synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska 
insatser.

Det Sida-finansierade projekt kring aktörssamverkan 
inom kulturområdet med aktörer i Botswana, Indien, In-
donesien, Kina, Namibia och Sydafrika, som Kulturrådet 

har ansvarat för sedan 2011, slutrapporterades 2014 till 
Sida. Rapporten bygger på en sammanställning av de to-
talt 63 projektens redovisningar och djupintervjuer med 
ett antal projekt i Sydafrika. En sammanfattande slut-
sats är att konstnärligt utbyte kan bidra till att uppfylla 
delar av Sveriges biståndspolitiska och kulturpolitiska 
mål. Kulturrådet noterar att företrädare för projekten 
anser att aktörssamverkan har utgjort en plattform för 
ökad yttrandefrihet, ökad jämställdhet, bidragit till fat-
tigdomsbekämpning och möjliggjort för demokratiska 
processer att ta plats i samhället. 

Under 2014 har diskussioner förts om ett fortsatt sam-
arbete med Sida för att verka för synergieffekter mellan 
biståndspolitiken och kulturpolitiken. 

4.5.13 Deltagande i internationella organisationer
Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för Unescos Kon-
vention om skydd för och främjande av mångfalden av 
kulturyttringar och har representerat Sverige i Reger-
ingskommittén för konventionen 2011–2014. Kulturrådet 
finns även representerat i Svenska Unescorådet 2014–2017.

I september arrangerades den internationella konfe-
rensen The Impact of Culture i Umeå med Tillväxtverket 
som huvudarrangör och ett tiotal samverkande myndig-
heter. Konferensen fokuserade på kulturdriven tillväxt 
och hållbar stadsutveckling. Kulturrådet ansvarade för 
ett eget seminarium och bidrog till planering, program-
läggning och informationsspridning. Kulturrådets semi-
narium hade ett globalt fokus med bland annat en pre-
sentation av Unescos Creative Economy Report. Semi-
nariet aktualiserade även konventionen och Kulturrådets 
samarbete med Sida inom bland annat aktörssamverkan. 
Valet av talare och innehåll för seminariet var en del i 
Kulturrådets bredare uppdrag som nationell kontakt-
punkt för konventionen och myndighetens arbete med 
kulturella och kreativa näringar. Kulturrådet har även 
uppdaterat myndighetens webbplats med information 
om konventionsarbetet samt beviljat bidrag till KLYS för 
att arrangera en konferens med fokus på att sprida kun-
skap om konventionen. Under året har även förberedelser 
inför aktiviteter gällande konventionens 10-års jubileum 
år 2015 genomförts. Under året stärkte Kulturrådet sam-
arbetet med den svenska delegationen för Unesco i Paris 
inför och vid regeringskommittémötet i Paris i december.

Kulturrådet är svensk representant i International Fe-
deration of Arts Councils and Cultural Agencies (IFAC-
CA) och deltog i generalkonferensen i Chile i januari där 
Kulturrådets ordförande valdes in i styrelsen. Kulturrå-
det deltog även i möten med den europeiska gruppen i 
Vilnius.



61 (88)

Kulturrådets årsredovisning 2014

4.5.14 Medverkan i OMC-arbete
Inom ramen för Sveriges samarbete på EU-nivå har Kul-
turrådet funnits med som nationell expert i två OMC-
grupper (Open Method of Coordination) som båda avslu-
tade sitt arbete vid utgången av år 2013. Syftet med OMC-
grupperna är ett ökat kunskapsutbyte och att identifiera 
goda exempel och effektiva policys. Kulturrådet represen-
terade tillsammans med Tillväxtverket Sverige i en grupp 
med fokus på export och internationalisering för de kul-
turella och kreativa sektorerna. De båda myndigheterna 
arrangerade tillsammans med Svenska institutet i april 
2014 ett seminarium för ett 60-tal företrädare för bransch, 
myndigheter och departement för att sprida resultaten av 
gruppens slutrapport och bidra till en ökad dialog och er-
farenhetsutbyte om internationalisering och export. 

Den andra OMC-gruppen hade fokus på kulturinsti-
tutionernas roll för att främja kulturell mångfald och 
interkulturell dialog. Gruppens arbete utmynnade i en 
handbok som publicerades i maj 2014. Kulturrådet in-
formerade om rapporten vid Region Västerbottens och 
Intercults konferens De europeiska kulturinstitutionernas 
framtid i december där ungefär 200 personer deltog. 

4.5.15 Kreativa Europa 2014–2020
Kulturrådet har tillsammans med Svenska Filminstitu-
tet utsetts av regeringen till nationell kontaktpunkt för 
det nya EU-programmet för de kulturella och kreativa 
sektorerna, Kreativa Europa (2014–2020). Kulturrådet är 
formell kontraktspart gentemot EU och ett nytt samar-
betsavtal med Svenska Filminstitutet avseende Kreativa 
Europa Desk Sverige slöts i november för åren 2015–2017. 

Kulturrådets del av kontaktpunkten, som kallas Krea-
tiva Europa Desk Kultur, har under året genomfört ett 
omfattande informationsarbete för att lansera det nya 
programmet. Detta har framför allt varit i form av med-
verkan vid seminarier och konferenser i samarbete med 
landsting och regioner, med SKL och vid branschspeci-
fika evenemang och mässor. Sammanlagt genomfördes 
under året ett tjugotal seminarier eller informations-
möten och tre så kallade blankettverkstäder för att bistå 
sökande organisationer vid skrivandet av ansökningar. 
Möten har även ägt rum med representanter för bransch-
organisationer inom de kulturella och kreativa sektorer-
na för att öka kunskapen om programmets möjligheter. 
En rad enskilda möten med organisationer har hållits för 
att diskutera projektidéer och ge råd i ansökningsproces-
sen. Individuell rådgivning har även skett via telefon och 
e-post. Intresset för det nya programmet har varit stort. 

Tabell 32. Antal svenska organisationer som medverkat i 
projekt finansierade genom Kreativa Europa 2014 
Stöd till    2014

större samarbetsprojekt projektledare  1 
större samarbetsprojekt partner   5 
Mindre samarbetsprojekt projektledare  1 
Mindre samarbetsprojekt partner   2 
översättning och spridning   1 
Plattformar   1 
nätverk1   0

totalt   11
1. flera svenska organisationer är medlemmar i de nätverk som har fått stöd.

Syftet med arbetet är att på uppdrag av Europeiska kom-
missionen öka kunskapen om möjligheterna att söka stöd 
inom Kreativa Europa och att bistå svenska sökande genom 
rådgivning. Uppdraget är samtidigt ett led i Kulturrådets 
arbete att främja ett ökat internationellt utbyte och 
samarbete inom kulturområdet. Den breda samverkan 
med landsting, regioner och organisationer runt om i landet 
är därför också en viktig del i det långsiktiga arbetet att 
främja en ökad internationalisering inom kultursektorn. 
Informationsinsatserna, som ofta omfattar inspirerande 
exempel från olika konstområden, kan i förlängningen 
bidra till ett ökat europeiskt och internationellt samarbete 
även utanför EU-programmet. Under 2014, det nya pro-
grammets första år, var intresset stort från svenska aktörer 
att delta. Antalet svenska organisationer som medverkade i 
projekt som fick stöd genom Kreativa Europa var dock färre 
än under huvuddelen av det tidigare Kultur-programmet. 
Detta berodde främst på att det inom programmet bevil-
jades stöd till ovanligt få mindre samarbetsprojekt, vilket 
är den stödform där flest svenska sökande ingick. Endast 
tio procent beviljades, jämfört med tidigare omkring 30–35 
procent. Av de 47 svenska organisationer som ingick i an-
sökningar om samarbetsprojekt fick nio stöd.

4.5.16 Projekt med kulturanknytning 
inom EU:s strukturfondsprogram
Den årliga redovisningen till regeringen av utfallet av 
svenska projekt med kulturanknytning som beviljats 
stöd via EU:s strukturfondsprogram visade att närmare 
104 mkr har fördelats till projekt med kulturanknytning 
och svensk medverkan inom de regionala strukturfonds-
programmen, de territoriella samarbetsprogrammen, 
Europeiska socialfonden och Landsbygdsprogram-
met. Av de projekt som hade beviljats EU-stöd under 
2013, det vill säga förra programperiodens sista år, är 
flera förstudieprojekt som har siktet inställt på den nya 
programperioden 2014–2020. Kulturrådet redovisade 
även en rapport i juni om utfallet av EU:s kulturprogram. 
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4.5.17 Fristadsarbetet
Kulturrådet ska i internationella sammanhang främja kul-
turens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Kultur-
rådet ska vidare verka för fler fristäder för förföljda konst-
närer samt för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige 
ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten.

Kulturrådet har i uppdrag att verka för fler fristäder 
för förföljda konstnärer samt för att de fristadskonstnä-
rer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del 
i offentligheten. Kulturrådet har regelbundna kontakter 
med relevanta aktörer för breddning av fristadsrörelsen 
och använder numera begreppet fristadskonstnär istäl-
let för fristadsförfattare som tidigare. Kulturrådet har 
medverkat vid konferenser och möten inom området, i 
Uppsala, Köpenhamn, Ljubljana och Malmö för att stär-
ka kontakter med befintliga nätverk. De kontakter som 
Kulturrådet haft med fristadskoordinatorer i Sverige är 
uppskattade och Kulturrådets närvaro har starkt sym-
bolvärde. Under året har Gävle fattat beslut om att bli fri-
stad och ansökt om medlemskap i ICORN (fristädernas 
organisation). Gävles ambition har varit att ta emot en 
bildkonstnär och vid ICORN:s årsmöte godkändes Gävle 
som medlem. ICORN öppnade för breddning av fristäder 
för konstnärer under en provperiod på 4 år. 

Det finns i dag ett tiotal fristäder i Sverige. ICORN har 
elva svenska medlemmar, de flesta är städer men även ett 
par regioner är medlemmar. Av de elva så tar tio emot 
fristadskonstnärer. Vissa fristäder har flera platser och 
tar då vanligtvis emot två konstnärer verksamma inom 
olika konstområden.

I de regionala dialogerna har frågan lyfts vid ett antal 
tillfällen med ett positivt gensvar vilket visar på ökat in-
tresse från regionerna. 

Projektbidrag om 491 tkr fördelades under året, främst 
till insatser som främjar fristadskonstnärernas möjlighet 
att ta del av det offentliga kulturlivet men också till insatser 
som bidrar till en breddning av fristadsarbetet, bland 
annat ett nationellt möte för fristadskoordinatorer, fri-
stadskonstnärer och andra aktörer inom området. 

4.5.18 Regional utveckling och 
kulturella och kreativa näringar
Kulturrådets kulturpolitiska grunduppdrag ska bi-
dra till både regional utveckling och näringsutveckling 
inom kulturområdet. Enligt regleringsbrevet för 2014 ska 
Kulturrådet bistå Regeringskansliet under programpe-
rioden 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. 

Kulturrådets aktivitet på området regional utveck-
ling och kulturella och kreativa näringar har ökat under 
året. Eftersom programperioden nu gått in i en genom-
förandefas har Kulturrådets insatser förändras. Tidigare 
synpunkter på förutsättningar och förberedelser av pro-
gramdokument övergår nu till att följa och genomföra. 

Kulturrådet har under hösten utsetts att ingå i Övervak-
ningskommittén för Europeiska Socialfonden, perioden 
2014–2020, som ska övervaka genomförandet av Social-
fondsprogrammet. Uppdraget påbörjades under decem-
ber. Vidare har myndigheten utsetts att ingå i en nationell 
analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft un-
der programperioden. Gruppen leds av Näringsdeparte-
mentet och ska fungera som kvalitetssäkrare av analytiska 
underlag vid genomförandet av den nationella strategin för 
regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020. Gruppen 
ska bland annat bidra med analysunderlag till olika na-
tionella dialogforum utifrån den nationella strategins ge-
nomförande, och bidra med kunskapsöverföring och erfa-
renhetsutbyte mellan myndigheter och med den regionala 
nivån. Gruppen ska också genom nationell och interna-
tionell omvärldsbevakning sprida kunskaper om regionala 
analyser som belyser strukturer och utvecklingstrender.

Kulturrådet har fått i uppdrag att ta fram en långsik-
tig strategi för myndighetens medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet under perioden 2014–2020. Strategin ska 
färdigställas under våren 2015 och Tillväxtverket är stöd-
myndighet för samtliga myndigheter som fått detta upp-
drag. Kulturrådet och Tillväxtverket har också under året 
fört samtal om samverkansområden som rör bägge myn-
digheters grunduppdrag och har bäring på kulturella och 
kreativa näringar och regional utveckling. Kulturrådet har 
bland annat lyft fram behov och möjligheter för att stärka 
internationalisering och kulturexport. Den internationel-
la konferens som under hösten genomfördes tillsammans 
med Tillväxtverket och ett tiotal andra samverkande myn-
digheter fokuserade på kulturdriven tillväxt och hållbar 
stadsutveckling. Som tidigare nämnts ansvarade Kultur-
rådet för ett seminarium och bidrog till planering, pro-
gramläggning och informationsspridning.

Exportfrämjande insatser gjordes liksom tidigare år 
även för exempelvis scenkonstaktörer, bland annat ge-
nom att Kulturrådet erbjuder utrymme och deltagande 
vid internationella mässor. Kulturrådets insatser inom 
litteraturområdet för bland annat översättningsstödet är 
också i högsta grad exportfrämjande. 

Kontakt med organisationer och regioner hölls löpande 
vad gäller eventuell medverkan i konferenser som rör 
regional utveckling och kulturella och kreativa näringar. 
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Göteborgs stadsteater är en av de institutioner som 
har en handlingsplan för att öka tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning och som arbetar 
bra med dessa frågor. Foto: AORTA.
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4.5.19 Jämställdhet
I likhet med tidigare år har Kulturrådet enligt instruktion 
integrerat ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. 
Ett jämställdhetsperspektiv har beaktats vid bedömning 
av bidragsansökningar, i arbetet med kommunikation på 
myndighetens webbplats och i de rapporter som myndig-
heten sammanställt. Nya medarbetare och nya ledamöter 
i referens- och arbetsgrupper har informerats om Kultur-
rådets jämställdhetsarbete och -strategi. Under året har 
strategin för Kulturrådets jämställdhetsarbete 2010–2013 
följts upp. Uppföljningen visade att jämställdhetsarbetet 
på myndigheten är levande och att frågan är central exem-
pelvis vid bidragsgivningen och tillsättning av ledamöter 
till referens- och arbetsgrupper. Vidare lyfte uppföljningen 
bland annat behov av att undersöka möjligheterna att ar-
beta intersektionellt genom att integrera ett hbtq-perspek-
tiv i jämställdhetsarbetet samt att utveckla blanketter för 
att kunna hämta könsspecifik data för fler konstområden. 

Samtliga regioner behandlar jämställdhetsfrågor i sina 
kulturplaner och i den uppföljning som myndigheten har 
genomfört gällande kultursamverkansmodellen redovi-
sar majoriteten av regionerna insatser för jämställdhet på 
övergripande nivå. 

Kulturrådet har omvärldsbevakat jämställdhetsfrågor 
genom att delta vid olika möten och seminarier. Som 
tidigare nämnts har Kulturrådet också samverkat med 
Musikverket i deras jämställdhetsuppdrag. 

Figur 6 visar könsfördelningen vid beviljade bidrag 
inom de områden för vilka uppgifter om upphovsper-

sonernas könstillhörighet finns tillgängliga. Ett mål i 
Kulturrådets jämställdhetsstrategi är att Kulturrådets 
bidragsgivning ska verka för att minst 40 procent av 
medlen ska komma det underrepresenterade könet till 
del. Kulturrådets mål är alltså att könsfördelningen to-
talt sett ska ligga i intervallet 40–60 procent inom de stöd 
som beviljas. 

4.5.20 Tillgänglighet till kultur 
för personer med funktionsnedsättning
Kulturrådet har ett särskilt ansvar inom sitt sektorsom-
råde för att målsättningarna inom den nationella funk-
tionshinderspolitiken ska uppnås. Tre delmål ska uppfyl-
las under perioden 2011–2016. Delmålen gäller kulturin-
stitutioner som mottar statsbidrag och det fria kulturlivet 
i den omfattning det kan anses skäligt. Delmålen gäller 
handlingsplaner för tillgänglighet, enkelt avhjälpta hin-
der och tillgänglig webb.

Under 2014 har Kulturrådet genomfört ett stort antal 
informationsinsatser om tillgänglighet och om delmå-
len, bland annat vid regionala konferenser i Sörmland 
och Värmland, vid Riksantikvarieämbetets och Riksför-
bundets Sveriges museers vårmöte i Umeå, liksom vid Al-
medalsveckan på Gotland och de Mänskliga rättighets-
dagarna i Umeå. Detsamma har skett vid ett flertal andra 
mindre seminarier runt om i landet. 

Kulturrådet deltog också i en panel vid kulturutskot-
tets öppna utfrågning om funktionshinderspolitikens 
genomförande. Kulturrådet deltog utöver detta på Han-

Figur 6. Könsfördelning för beviljade bidrag 2014 inom olika ärendetyper, procent 
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disams konferenser om den nationella funktionshinders-
politiken i april och i december. 

I mars genomförde Kulturrådet konferensen Digital 
teknik för tillgänglighet i Umeå. Där presenterades rap-
porten Digitalisering och tillgänglighet, en kartläggning 
över hur digital teknik kan användas för att tillgänglig-
göra kultur, vilket var ett regeringsuppdrag åt Kultur-
rådet under 2013 för slutrapportering den 1 mars 2014. 
Cirka 50 besökare deltog. Material från konferensen 
finns på Kulturrådets webbplats och filmerna från da-
gen har haft ca 150–170 visningar på Youtube. Kostnaden 
för konferensen, exklusive personalkostnader, uppgick 
till 81 tkr. 

Kulturrådet lämnade i mars sin årliga rapportering 
av delmålen och myndighetens strategiska uppdrag till 
Handisam (nuvarande Myndigheten för delaktighet) och 
regeringen. Kulturrådets första delmål uppfylldes våren 
2014. Samtliga regioner inom kultursamverkansmodel-
len hade då lämnat in redovisning av att deras kulturin-
stitutioner har tagit fram handlingsplaner för tillgänglig-
het för personer med funktionsnedsättning.

Samråd mellan Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet 
och den centrala funktionshindersrörelsen genomfördes 
vid två tillfällen under året, i mars och i oktober. 

Under året togs kontakt med ett antal andra myn-
digheter och organisationer för att söka samverkan och 
försöka utveckla arbetet och informationsspridning av 
delmålen. Sveriges kommuner och landsting skickade till 
exempel ut information om Kulturrådets delmål i ett så 
kallat cirkulär till kommunerna.

Kulturrådet genomförde under november en endags-
utbildning för regionala kulturchefer, eller motsvarande, 
om enkelt avhjälpta hinder och tillgänglig webb. Utbild-
ningen gjordes tillsammans med Myndigheten för del-
aktighet. Med stöd från Myndigheten för delaktighet har 
även informationsmaterial till kultursektorns aktörer om 
enkelt avhjälpta hinder och tillgänglig webb planerats 
och tagits fram. Distribution av filmer och informations-
material har skett via hemsida och andra medier.

Kulturrådets arbete med tillgänglighet har bedömts 
positivt både i den uppföljning Myndigheten för delak-
tighets har gjort, liksom i rapporten För, med och av – en 
uppföljning av tillgänglighet inom kulturen. I denna rap-
port, som beställts av riksdagens kulturutskott, beskrivs 
bland annat Kulturrådets arbete med att använda del-
målen som kriterier för de statliga bidragen till regional 
kulturverksamhet, som ett gott exempel.

4.5.21 Mångfald och interkulturellt utbyte 
Kulturrådet ska säkerställa att alla har möjlighet att ta del 
av kulturlivet och kulturen ska präglas av en mångfald av 

kulturella uttryck. Vidare ska det interkulturella utbytet 
främjas. 

Kulturrådet har under 2014 arbetat för att stärka den 
interkulturella kompetensen internt för att därigenom 
säkerställa att myndigheten har verktyg för att bedöma 
såväl inkomna ansökningar som att nå nya målgrupper. 
Under 2014 har ett särskilt fokus legat på att Kulturrå-
dets referens- och arbetsgrupper har en bred kompetens 
inom såväl etnisk som kulturell mångfald. Vidare har 
Kulturrådet strävat efter att de paneler som sätts samman 
i olika arrangemang på ett så bra sätt som möjligt ska 
spegla samhällets mångfald. Kulturrådet har också aktivt 
verkat för att ett normkritiskt perspektiv ska integreras i 
verksamheten genom exempelvis föreläsning av Rättvi-
seförmedlingen för såväl medarbetare som Kulturrådets 
styrelse. Ledningsgruppen och ett antal medarbetare 
har också fått kompetensutveckling av Mångkulturellt 
Centrum under året.

För att sprida goda exempel om hur den interkulturella 
dialogen och mångfalden kan öka har Kulturrådet under 
2014 spridit den OMC-rapport angående kultursektorns 
roll i att främja kulturell mångfald och internkulturell 
dialog. Kulturrådet har också i olika sammanhang spri-
dit goda exempel om hur befintliga organisationer arbe-
tar för att bredda sin rekrytering och bättre spegla sam-
hällets sammansättning och mångfald i sina organisatio-
ner. Under 2014 har arbetet med att ta fram en ny strategi 
för Kulturrådets arbete med att stärka tvärperspektiven 
påbörjats, vilken kommer att fattas beslut om av Kultur-
rådets styrelse under 2015.

4.5.22 HBTQ 
Regeringen antog i januari 2014 en strategi för lika rät-
tigheter och möjligheter för personer oavsett sexuell lägg-
ning, könsidentitet eller könsuttryck. Kulturrådet fick i 
uppdrag att vara strategisk myndighet med ansvar att 
driva på utvecklingen inom kulturområdet. 

På Kulturrådets webbplats har Kulturrådets arbete 
med hbtq-frågor publicerats. Där har också exempel på 
kulturprojekt med queer inriktning presenterats. Kultur-
rådet har utöver samråd med övriga strategiska myndig-
heter, hbtq-organisationer och genom dialogmöten med 
representanter från kulturlivet samarbetat med Riksut-
ställningar kring seminariepunkter under Stockholm 
Pride. Kulturrådet har deltagit med en programpunkt på 
Socialstyrelsens konferens om hbtq-perspektiv i teori och 
praktik.

Möten har också genomförts med ett antal andra myn-
digheter och organisationer. 

I de regionala dialogerna inom ramen för kultursam-
verkansmodellen har Kulturrådet uppmärksammat frågor 
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Kulturrådet har ett samlat ansvar inom kulturområdet för 
att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck. Bilden visar Unga 
Turs föreställning Ett uppror – The Transgender Version. 
Föreställningen har fått projektbidrag från Kulturrådet. 
Foto: Nina Nino Ramsby.
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som rör sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck 
och hbtq-personers villkor och förutsättningar inom kul-
turområdet. Kulturrådet har genomfört ett möte under 
hösten med samtliga regionala kulturchefer. På mötet 
presenterade bland annat Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor information om unga hbtq-personers 
villkor. 

Kunskap och underlag för Kulturrådets fortsatta arbe-
te som strategisk myndighet har tagits fram under året. 
Kulturrådets anställda har deltagit i kompetensutveck-
lingstillfällen som letts av RFSL. Ett arbete har påbörjats 
för att se över policydokument utifrån ett normkritiskt 
hbtq-perspektiv. 

4.5.23 Sammanhållande kommunikationsinsatser
Kulturrådets kommunikationsinsatser är formade för att 
effektivt och rättssäkert stödja bidragsgivning och främ-
jande. Det innebär bland annat att lyfta konsten och kultu-
rens betydelse för samhället och medborgarna samt kun-
skap om myndighetens verksamhet. Det är viktigt att Kul-
turrådet är och framstår som en tydlig, transparent och 
öppen myndighet. Kommunikationen sker via medarbe-
tarnas nätverk, webbplatser, pressrum, medieutskick, ny-
hetsbrev, sociala medier, seminarier, konferenser, mässor, 
rapporter och andra trycksaker. Mässor och konferenser 
redovisas huvudsakligen under respektive konstområde.

Tabell 33. Genomförda kommunikationsinsatser 2012–2014
Kommunikationsinsatser 2014 2013 2012

Pressmeddelanden 
kulturrådet/AlMA 83/15 127/18 82/14 
nyheter på kulturrådets 
webbplats 110 97 95 
nyheter på AlMA-webben 34 36 39 
unika besökare på 
kulturrådets webbplats 217 682 194 786 180 122 
unika besökare på 
AlMA-webben 74 544 55 681 49 200 
unika besökare på 
Bolla-webben 23 159 15 368 12 169

Kulturrådets konferenser om digital tillgänglighet res-
pektive kultur för barn- och unga i Umeå var stora sats-
ningar året våren, liksom medverkan under Bok & Bib-
liotek under hösten. I december arrangerades även ett 
seminarium om konstens villkor och yttrandefrihet med 
anledning av att Kulturrådets styrelseordförande Kerstin 
Brunnberg avgick vid årsskiftet. 

Under 2014 har en rad prioriterade områden lyfts fram 
genom utbyggda ämnessidor på Kulturrådets webbplats 
(kulturradet.se): tillgängligt kulturliv, läsfrämjande, hbtq 
i kulturen samt Kulturrådets samordning av medverkan 
på internationella scenkonstmässor. Faktasidor som ger 

fördjupning kompletterades med artiklar och filmer som 
levandegör området och tipsar om goda exempel. Med 
reportage, webbfilmer och ljudfiler skapades kunskaps-
banker som tillgängliggör innehållet såväl geografiskt 
som för personer med funktionsnedsättning.

Bolla (bolla.se) har sedan regeringsuppdraget 2012 va-
rit Kulturrådets webbplats med syfte att sprida kunskap 
kring barn-och ungdomskultur. Vid årsskiftet 2014/2015 
lade Kulturrådet ned Bolla och planerar istället att under 
2015 integrera barn- och ungdomskultur på Kulturrådets 
ordinarie webbplats. 

På webbplatsen ALMA (alma.se) informeras om Lit-
teraturpriset till Astrid Lindgrens Minne, pristagarna, 
nomineringsförfarandet och evenemang kopplade till 
priset. 

Kulturrådets facebook-sida hade vid årsskiftet 2014 
drygt 2 700 följare och Kulturrådets twitter-konto drygt 
3 500 följare. Under året startades fyra nya facebook-si-
dor inom Kulturrådet: Paus – du och en bok, Swedish 
Literature Exchange, Kreativa Europa Desk Kultur och 
Astrid Lindgren Memorial Award. Paus och ALMA star-
tade även egna twitter-konton. Genom sina olika kanaler 
bevakade Kulturrådet konferenser och mässor i realtid. 

Kulturrådet skickade under året ut fyra olika digitala 
nyhetsbrev: Kulturrådet, Kreativa Europa Desk Kultur, 
Bolla och Swedish Literature. Kulturrådets nyhetsbrev 
nådde cirka 5 400 mottagare per utskick. Under året skick-
ades 11 nyhetsbrev. En indikation på hur många som läst 
Kulturrådets nyhetsbrev kan vara antalet hämtningar av 
brevets bilder, vilket var cirka 2 100 per brev. Cirka 10 pro-
cent av prenumeranterna klickade sig vidare från brevet till 
Kulturrådets webbplats. Förutom aktuell information om 
Kulturrådets bidragsfördelning, konferenser med mera in-
gick krönikor av GD och intervjuer med aktuella kultur-
personligheter. Bollas nyhetsbrev nådde cirka 3 500 motta-
gare och innehöll nyheter, projekt och forskning som även 
publicerades på webben. 

Pressmeddelanden har under året skickats gällande 
större bidragsfördelningar till konst och kultur, men 
även regeringsuppdrag samt andra prioriterade aktivite-
ter som expertmöten och samverkansprojekt. 

Under 2014 har åtta trycksaker framställts. Däri-
bland märks flera skrifter för att främja svensk littera-
tur internationellt New Swedish Books till bokmässan i 
Frankfurt och Bologna, New Swedish Drama om svensk 
dramatik och en skrift om svensk scenkonst interna-
tionellt. Även budgetunderlaget och uppföljningen av 
kultursamverkansmodellen togs fram som tryckta rappor-
ter. Samtliga finns tillgängliga på Kulturrådets webbplats. 
Dessutom har ett omfattande material tagits fram till Bok 
& Bibliotek. För ALMA producerades en pristagarfolder på 
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svenska, engelska och spanska samt läsnycklar (lärarhand-
ledningar) på engelska om böcker av tidigare pristagare.

Profilkläder till Kulturrådets medarbetare togs fram 
under 2014, främst i form av t-shirts och jackor med Kul-
turrådets logotype tydligt synlig. Syftet är att profilklä-
derna används i tjänsten för att visa att myndighetens 
personal är på plats vid bland annat konferenser och 
mässor. 

4.5.24 Bedömning
Inom ramen för konstområdesövergripande bidrags-
givning och övrig främjande verksamhet ryms ett brett 
spektrum av insatser, med allt från bidragsgivning inom 
Skapande skola till framtagande av en engelskspråkig 
skrift om ny svensk dramatik. Kulturrådet bedömer att 
resultatet under 2014, med hänsyn till tillgängliga resur-
ser, i huvudsak motsvarat förväntningarna.

Inom Skapande skola har Kulturrådet fortsatt med 
att i bidragsgivningen öka träffsäkerheten och långsik-
tigheten i satsningarna. Arbetet behöver dock fortsätta 
med att ytterligare förbättra beslutsunderlaget och den 
utåtriktade informationen kring Skapande skola. I och 
med att webbplatsen bolla.se av resursskäl lagts ner be-
höver barn- och ungdomskulturfrågorna istället integre-
ras inom Kulturrådets övriga webb-sidor och exempel på 
Skapande skola-insatser och professionella kulturaktörer 
där lyftas fram. 

Barn- och ungdomsfrågor är väl integrerade inom de 
flesta relevanta kulturverksamheter. Kulturrådet konsta-
terar dock att det inom bild- och formområdet hittills 
saknats riktade insatser för barn och unga och överväger 
därför om främjande åtgärder behöver vidtas för att höja 
andelen barn- och ungdomsverksamhet. En återhållande 
faktor är dock att resurserna till området är begränsade.

Kulturrådets bidragsgivning till de nationella minori-
teternas kultur ligger på en relativt stabil nivå från år till 
år. Förutom myndighetens egna kontakter med minori-
teternas organisationer har Kulturrådet inom ramen för 
arbetet med kultursamverkansmodellen sedan 2012 följt 
hur landstingen/regionerna utvecklar arbetet kring de 
nationella minoriteternas kultur. Kulturrådet kan kon-
statera att landstingen/regionerna kommit olika långt i 
sitt arbete. Samtidigt noteras att frågan lyfts i betydligt 
högre utsträckning under 2014 än tidigare och att kom-
petensen på regional nivå ökar. Kulturrådet bedömer att 
minoritetsorganisationerna är angelägna om att ha fung-
erande samråd med landsting/ regioner kring kulturpla-
nerna men att minoritetsorganisationernas resurser för 
detta är begränsade. 

Centrumbildningarnas insatser är enligt Kulturrådets 
bedömning viktiga. Centrumbildningarna framför att de 

har svårigheter att leva upp till förväntningarna eftersom 
de sedan 2012, då den tillfälliga förstärkningen upphörde, 
fått små eller obefintliga ökningar av stödet från Kultur-
rådet. För Kulturrådets del har det inte heller för 2014 
varit möjligt att inom de tillgängliga resurserna öka bi-
draget. Kulturrådet uppmanade därför i bidragsbeslutet 
för 2014 organisationerna att eftersträva att i högre grad 
bredda sin finansiering genom ökade bidrag från lands-
ting/ region/ kommun och andra samt ökade intäkter av 
medlemsavgifter i förhållande till den statliga andelen. 
I vilken utsträckning detta kommer att lyckas går dock 
inte att bedöma i dagsläget.

Kulturrådets bedömning är att projekten som pågått 
och fortfarande pågår inom området Kultur och hälsa 
samt Kultur för äldre har stor betydelse för hur man ser 
på kopplingen mellan kultur och vård och omsorg. Nya 
kontakter mellan politikområdena har etablerats och nya 
modeller för samverkan prövas. Förhoppningen är att 
försöksprojekten leder till en bestående helhetssyn och 
ett friskare, mindre ensamt och mer meningsfullt liv för 
den enskilde åldrande individen. Kulturrådet har noterat 
att ett konstområde som internationellt är starkt repre-
senterat inom kultur och hälsa är svagt i Sverige, det gäl-
ler litteraturområdet. Detta är en fråga som bör utvecklas 
inom ramen för Handlingsprogrammet för läsfrämjande.

En viktig förutsättning för att Kulturrådet ska vara 
framgångsrikt i sin roll är att samverkan med andra myn-
digheter och aktörer i landet, med den civila sektorn, med 
EU och med vissa internationella organisationer fungerar 
väl. Denna del av verksamheten är resurskrävande och 
ställer stora krav på personalens kompetens och engage-
mang. Kulturrådet bedömer att samverkansrelationerna 
i stort sett har fungerat väl under 2014.

Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven är väl 
integrerade i Kulturrådets breda verksamhet och har bli-
vit tydliga även i arbetet med kultursamverkansmodel-
len. Kulturrådet bedömer att utvecklingen generellt sett 
går åt rätt håll. När det gäller Kulturrådets nya roll som 
strategisk myndighet för hbt-perspektivet så pågår för-
beredelser bland annat i form av kompetensutveckling, 
policyformulering och webb-anpassning. Kulturrådet 
bedömer att detta perspektiv kommer att bli väl integre-
rat i verksamheten under 2015.

Kommunikationsinsatserna vid Kulturrådet är struk-
turerade, många olika kanaler används och bedöms 
fungera väl. Kulturrådet bedömer också att ambitionen 
att vara en tydlig, transparant och öppen myndighet 
uppfylldes under 2014. 

En av Kulturrådets största utåtriktade satsningar un-
der året var att medverka som arrangör av Ung scen på 
Bok & Bibliotek i Göteborg. Syftet med satsningen var 
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att effektivt utnyttja bokmässan som plattform inom ar-
betet med läsfrämjande, barn och unga samt att främja 
spridningen och öka kännedomen av svensk litteratur i 
utlandet. Uppföljningen visar att de konkreta uppsatta 
målen nåddes, bland annat att temat barns rätt till kultur 
genomsyrade programmet, att satsningen genomfördes 
väl i sin helhet samt att utländska gäster fick med sig kun-
skap och kontakter hem. Kulturrådets medarbetare be-

dömde även att den egna satsningen förstärkte närvaron 
och att Kulturrådet lyfte frågor som annars inte skulle 
representerats, som nationella minoriteter, queer och 
tillgänglighet. Dessutom gavs Kulturrådets personal på 
plats möjlighet till effektiv omvärldsbevakning och dia-
log i möten samt kompetensutveckling genom mässans 
alla seminarier.
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5.1 Besvarade remisser

Under året lämnade Kulturrådet 16 remissvar (2013:15, 
2012: 17). 

5.2 Regeringsuppdrag 2014
1. Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt in-
tresse
En delrapport lämnades den 1 maj 2014. Slutrapporten 
lämnades den 1 december 2014. 

2. Kreativa Europa 2014–2020
Kulturrådet ska, i samverkan med berörda aktörer, 
främja svenska ansökningar till programmet Kreativa 
Europa. En redovisning av strategiska insatser och upp-
nådda resultat finns under avsnitt 4.5.15 Kreativa Europa 
2014–2020.

3. Internationellt utbytesprogram för litterära upphovsmän
Kulturrådet ska genom samråd stödja Konstnärsnämn-
den i denna myndighets uppdrag att ta fram förslag till 
ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområ-
det. Uppdraget pågår och ska slutrapporteras 2015. 

4. Ökad öppenhet och mångfald avseende hbt-frågor
Rapporten lämnades den 29 oktober 2014. 

5. Översyn av statens insatser inom dansområdet
Delrapport lämnad den 15 maj 2014. Slutrapport lämnad 
den 14 november 2014.

6. Ökad kunskap om barn-och ungdomskultur
Kulturrådet ska årligen, 2012–2014, genomföra en natio-
nell konferens om barns och ungas rätt till kultur. Redo-
görelse finns under avsnitt 4.5.2 Barn- och ungdomskul-
tur.

7. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014
Återrapportering av uppdraget ska ske till Kulturdepar-
tementet senast den 30 april 2015.

8. Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering
Redogörelse finns under avsnitten 4.5.12 Aktörssamver-
kan inom kulturområdet och 4.5.17 Fristadsarbetet.

9. EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020
Redogörelse finns under avsnitt 4.5.18 Regional utveck-
ling och kreativa och kulturella näringar. 

10. Kartläggning av tekniska lösningar för ökad tillgänglig-
het till kulturen
Rapport lämnad den 1 mars 2014. 

5.3 Uppdrag enligt särskilt regeringsbeslut
1. Genomföra läsfrämjande verksamhet för pojkar och flick-
or i samarbete med idrottsrörelsen. 
Återrapportering av uppdraget ska ske senast 1 oktober 
2015

2. Kultur för äldre 
En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 
22 februari 2015. 

5.4 Uppdrag enligt förordning med 
instruktion för Statens kulturråd
Kulturrådet ska följa upp och senast den 30 juni varje år 
redovisa följande till regeringen:
1. Utfallet av svenska ansökningar till EU:s kulturpro-

gram. 
2. Utfallet av svenska projekt med kulturanknytning 

som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram 
2007–2013 inklusive de territoriella samarbetspro-
grammen i samarbete med Riksantikvarieämbetet, 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet.

3. Det regionala utfallet av myndighetens verksamhet.
4. Myndigheten ska även följa upp och senast den 30 

juni vartannat år redovisa det regionala utfallet av 
andra kulturmyndigheters och kulturinstitutioners 
verksamhet till regeringen.

5. regeringsuPPdrAg oCh reMisser
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En strategiskt viktig fråga under verksamhetsåret har 
varit att fortsätta utveckla den interna styrningen och 
kontrollen. Implementering av den av styrelsen beslu-
tade styrmodellen har fortsatt och kommer att fortsätta 
även under kommande verksamhetsår. Styrelsen har vid 
ett flertal möten diskuterat den interna styrningen och 
kontrollen. 

Kulturrådet är en av de myndigheter som enligt Intern-
revisionsförordningen (2006:1 228) ska ha en internrevi-
sion. Det är styrelsens som fastställer revisionsplanen för 
internrevisionen. Under 2011 till 2013 har nio fördjupade 
internrevisionsgranskningar genomförts avseende Kultur-
rådets interna styrning och kontroll. I revisionsplanen för 
2014 beslutade Kulturrådets styrelse att uppföljningar skul-
le genomföras för fyra av dessa fördjupade granskningar:
•	 Kompetensförsörjning	(2011)
•	 Bidragsprocessen	(2011)
•	 IT-säkerhet	(2012)
•	 Kulturrådets	användning	av	sociala	medier	(2012)

I samband med de ursprungliga granskningarna läm-
nades ett antal rekommendationer och baserat på dessa 
beslutade Kulturrådets styrelse om åtgärder för att ge-
nomföra rekommendationerna. I de uppföljningar som 
har genomförts under 2014 kan konstateras att de flesta 
synpunkter har åtgärdats. Kvarstående åtgärder kommer 
att genomföras under 2015.

Kulturrådet har under året fortsatt utvecklingsarbe-
tet med att strukturera och effektivisera bidragsuppfölj-
ningen. Det är ett omfattande utvecklingsarbete som 
kommer att fortsätta med en högre ambitionsnivå under 
kommande verksamhetsår. En workshop, med externt 
konsultstöd, om variabler och bedömningsgrunder har 
genomförts för alla medarbetare. 

Utvecklingen med fler elektroniska blanketter har 
fortsatt och Kulturrådet har nu nått sin målsättning 
med ansökningar online. Fortfarande återstår en del 
utvecklingsarbete med redovisningsblanketterna men 
senast 2016 ska även det målet vara uppnått. I slutet av 
2014 genomfördes en brukarundersökning av online-
tjänsten avseende såväl blanketternas tekniska struktur 
som supporten i övrigt. Någon analys av undersökningen 
har ännu inte gjorts men resultatet kommer att ligga till 
grund för det fortsatta utvecklings- och effektiviserings-
arbetet. Frågor vid såväl ansökan som redovisning håller 
på att ses över för en ökad standardisering och effekti-
visering av processen samt för att möjliggöra tidsserier. 

Uppföljning av kultursamverkansmodellen har un-
der 2014 sammanställts i en rapport. Tid har ägnats 
både avseende uppföljning i enlighet med kvantitativa 
föreskrifter och kvalitativa riktlinjer men också för att 
vidareutveckla rutinerna avseende de egna kontrollerna 
av modellen. Former för egna kontroller har utarbetats, 
olika styrdokument från regionerna har hämtats in och 
gåtts igenom. Dessutom har kontroller genomförts. En 
översyn av uppföljningen har genomförts och föränd-
ringar (nya riktlinjer) har beslutats. 

Kulturrådets it-verksamhet ska säkra en trygg, sta-
bil och säker it-miljö, med hög tillgänglighet och utan 
oplanerade avbrott i systemen. Tillgängligheten i de 
system som används internt för handläggning har varit 
uppskattningsvis 99,5 procent och avbrotten har nästan 
uteslutande varit planerade avbrott för underhåll. Under 
året har Kulturrådet haft ett par incidenter som på ett 
eller annat sätt påverkat myndighetens förmåga att ar-
beta i it-systemen. Dessa har dock främst påverkat det in-
terna arbetet och det i mycket liten utsträckning. För att 
säkra ett stabilt it-stöd och säkerställa funktionalitet har 
Kulturrådet under 2014 haft ett utökat samarbete med 
en extern leverantör som hjälper till med it-driftfrågor. 
Som ett led i att den tekniska plattformen ska vara fort-
satt stabil har Kulturrådet under året lagt ned arbete på 
att standardisera klienter, installationsförfarande och 
dokumentation.

6.1 Kompetensförsörjning 
Det övergripande målet för all kompetensförsörjning vid 
Kulturrådet är att den ska bidra till att säkerställa förmå-
gan att utföra myndighetens uppdrag och nå verksamhe-
tens kort- och långsiktiga mål. Det ställs krav på hög kom-
petens och en professionell organisation samt att Kultur-
rådet är en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Chefer och 
medarbetare ska ha rätt kompetens vid rätt tillfälle och 
den strategiska kompetensförsörjningen ska därför stödja 
de krav som ställs när det gäller verksamhets- och kom-
petensutveckling. Medarbetarna ska utvecklas utifrån 
sin kompetens och sina resurser där medarbetare med 
olika bakgrund, egenskaper och livserfarenhet ges förut-
sättningar att driva, förnya och utveckla verksamheten. 
Myndighetens rekryteringsprocess ska vara kompetens-
baserad med en objektiv hantering i samband med urval, 
intervjuer och referenstagning. Detsamma gäller vid till-
sättandet av ledamöter till arbets- och referensgrupperna 

6. intern stYrning oCh kontroll
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samt sakkunniga. Att anlita kvalificerade ämnesexperter 
för bidragsbedömningar gynnar Kulturrådets verksam-
het även på så sätt att expertkunskap överförs till medar-
betarna och kan tillvaratas i verksamheten. 

Kompetensförsörjningen genomförs i enlighet med 
den strategiska kompetensförsörjningsplan 2013-2015 
som styrelsen tidigare har fastställt. Därutöver invente-
ras kompetensutvecklingsinsatserna löpande under året 
såväl på organisations- som individnivå, till exempel 
vid verksamhetsplanering och utvecklingssamtal. Med 
utvecklingssamtalen som utgångspunkt planeras indi-
viduella utvecklingsinsatser som följs upp årligen. Arbe-
tet med att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan för 
2016–2018 har påbörjats.

Utifrån de gemensamma utvecklingsbehoven som 
identifierats har en prioritering under året varit att ut-
veckla formerna och arbetsmetodiken för projektarbete. 
Närmare ett femtiotal av Kulturrådets medarbetare har 
genomfört en utbildning i projektarbete de senaste två 
åren. Kulturrådet har under året utarbetat en projektmo-
dell som har börjat användas vid projektarbete. 

Under hösten har en omfattande kompetensutveckling 
genomförts avseende tvärfrågor som jämställdhet, hbtq, 
funktionshinder, inkluderande synsätt etcetera. Vissa ut-
bildningar har genomförts för samtlig personal medan 
några varit riktade mot chefer eller vissa handläggare. 
Även utbildning i aktiva åtgärder, klarspråk med mera 
har genomförts. Även viss ledarskapsutbildning har ge-
nomförts. 

Alla nyanställda utbildas i bemötandefrågor samt ge-
nomgår en introduktionsutbildning. 

Mycket tid har ägnats införandet av e-handel som ägde 
rum i december 2013. Den första e-beställningen skedde 
i juni 2014. Kulturrådet ser dessvärre inga fördelar med 
systemet som har visat sig vara svårarbetat, ha sämre 
funktioner än tidigare system och dessutom är mer kost-
samt. 

Kulturrådet köper e-handel och löneadministration av 
Statens servicecenter, vilket har medfört ökade kostnader.  

6.2 Personalförsörjning 
Under 2014 uppgick personalrörligheten till 8,9 procent 
(2013: 4,6 procent, 2012: 3,7 procent). Den stora föränd-
ringen mellan 2013 och 2014 förklaras främst av ändrat 
beräkningssätt efter anvisningar från Arbetsgivarverket. 
Förutom den rörlighet som uppkommer i samband med 
att medarbetare börjar och slutar vid Kulturrådet finns 
en rörlighet i form av tjänstledighet. Vid senaste årsskif-
tet var fyra personer tjänstlediga. Därutöver var fyra per-
soner föräldralediga på heltid. 

Kulturrådet har inga problem med att attrahera och re-

krytera nya medarbetare utan det är många kvalificerade 
sökande till varje anställning.  

Medelantalet anställda vid Kulturrådet under 2014 
var 75,6 personer, några fler än föregående år, och 72,9 
årsarbetskrafter, vilket i stort sett är lika många som 2013. 
Under 2014 genomfördes en organisationsjustering som 
medförde arbetsbrist, varför en medarbetare sades upp 
och ytterligare två medarbetare slutade. Överväganden 
pågår kring vilka ytterligare organisationsjusteringar som 
kan vara nödvändiga med hänsyn till att Kulturrådet för 
2015 har fått ett minskat förvaltningsanslag. Medelåldern 
är 46,6 år jämfört med 48,5 år 2013.

Kulturrådet arbetar aktivt på att skapa möjligheter 
för ett längre arbetsliv och hade vid utgången av 2014 tre 
personer fyllda 65 år anställda (2013: tre personer). Under 
året gick sex personer i pension vilket kan jämföras med 
en person under 2013. Personalomsättningen har därför 
ökat under året till 8,9 procent.

Tabell 34. Kulturrådets personalförsörjning
Personalvariabler 2014 2013 2012

Antal anställda 
(medelantal under året) 75,6 78,5 81,5 
varav kvinnor/män 51/24 54/24 57/25 
Antal nyanställda under året 7 5 13 
varav kvinnor/män 3/4 3/2 11/2 
Avgångar under året 8 7 3 
varav kvinnor/män 5/3 5/2 2/1 
Personalomsättning (procent) 
enligt ny beräkningsmodell 2013 8,9 4,6 3,7

Årsarbetskrafter  72,9 72,4 69,7

I början av 2014 tillträdde Staffan Forssell som generaldi-
rektör för Kulturrådet. Kulturrådets styrelseordförande, 
Kerstin Brunnberg, avgick vid årsskiftet 2014/2015. 

6.3 Lika rättigheter och möjligheter
Kulturrådet arbetar för ett inkluderande synsätt som ge-
nomsyrar hela verksamheten. Till exempel betonas jäm-
ställdhet och mångfald vid rekryteringar utan att positiv 
särbehandling har tillämpats. En plan för allas lika rät-
tigheter och möjligheter har fastställts under året. Som 
en del av detta har policys setts över ur ett normkritiskt 
perspektiv. En lönekartläggning har också genomförts. 

För att visa sig som en potentiell och attraktiv arbets-
givare tar Kulturrådet emot praktikanter. Under 2014 tog 
Kulturrådet emot två praktikanter. 

Merparten av Kulturrådets medarbetare är kvin-
nor, antalet anställda män ligger kvar på ungefär 
samma nivå som tidigare medan antalet kvinnor har 
ökat jämfört med 2013. Mångfaldsperspektivet finns 
med i alla rekryteringar men någon statistik på med-
arbetarnas mångfaldsprofiler förs inte.
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Tillgänglighet är en viktig fråga för Kulturrådet, såväl 
i det externa som i det interna arbetet. Myndigheten för 
delaktighet gjorde under året en samlad bedömning av 
statliga myndigheters tillgänglighetsarbete. Deras be-
dömning visar att Kulturrådet arbetar på ett framgångs-
rikt sätt inom området. 

6.4 Sjukfrånvaro 
I tabell 35 redovisas medarbetares totala sjukfrånvaro i 
förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. 
Sjukfrånvaro per kön och åldersgrupp redovisas som 
procent i förhållande till respektive grupps sammanlagda 
tillgängliga arbetstid. 

Den totala sjukfrånvaron vid myndigheten minska-
de något, medan andelen långtidssjukskrivna ligger på 
samma nivå jämfört med föregående år. Kulturrådets to-
tala sjukfrånvaro (3,85 procent) är fortsatt något högre 
än staten i genomsnitt (som var 3,2 procent år 2013). Av 
samtliga anställda under året hade hälften av personalen 
inget sjuktillfälle alls. Den höga sjukfrånvaron var främst 
under årets första tre månader (influensa) för att därefter 
sjunka. Kontorslandskapet tros bidra till en högre sjuk-
frånvaro än i den samlade statsförvaltningen. 

En genomgång har under året gjorts av alla långa sjukfall 
för att säkerställa ett aktivt arbete i de ärenden där det finns 
förutsättningar för en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förebyggande tjänster har främst köpts från företags-
hälsovården. Deras sammanställningar visar på ett pro-
aktivt hälsoarbete, bland annat erbjöds samtliga anställ-
da gratis influensavaccin. 

Tabell 35. Kulturrådets sjukfrånvaro 2012–2014, procent
 2014 2013 2012

totalt 3,85 3,98 4,48

sjukfrånvaro exkl. 
långtidssjukskrivna 2,07 1,97 2,01

–29 år* - - - 
30–49 år 4,21 4,96 4,09 
50 år– 3,5 2,79 5,02

kvinnor 3,38 4,16 4,29

Män 4,92 3,51 4,92

Andel långtidssjukskrivna 
(minst 60 dagar) i förhållande 
till total sjukfrånvaro  46,08 49,9 55,07
* Åldersgruppen –29 är allför liten för att redovisas.

6.5 Arbetsmiljö och hälsa 
Att skapa en god arbetsmiljö är viktigt för Kulturrådet. 
Därför är arbetet för ett gott arbetsklimat ständigt pågå-
ende. 

Under året har Kulturrådet utarbetat handlingsplaner 
utifrån resultatet av den medarbetarenkät som genom-

fördes i slutet av 2013. Förbättringsområden har särskilt 
handlat om hög arbetsbelastning samt den fysiska ar-
betsmiljön. Insatser för att förbättra den fysiska arbets-
miljön har fortsatt under året och ytterligare insatser är 
planerade. Kulturrådet hyr från och med 2014 ytterligare 
ett arbetsrum i Filmhuset för att öka möjligheterna att 
få arbeta ostört. Personalansvarsnämnden har inte haft 
anledning att sammanträda under året. 

Samarbetet har fortsatt med företagshälsovården för att 
främja en god arbetsmiljö. Därutöver försöker Kulturrå-
det arbeta proaktivt genom friskvårdsbidrag, friskvårds-
timme och aktiviteter. Kulturrådet har också bekostat 
medarbetares deltagande i olika arrangemang, till exempel 
anmälningsavgifter till Midnattsloppet och Vårruset. En 
ergonom har gått igenom de individuella arbetsplatsernas 
utformning samt hållit en workshop om detta. 

6.6 Miljöledningsarbete
Under 2014 har Kulturrådet fortsatt att bedriva ett mål-
medvetet miljöarbete. En särskild redovisning om Kul-
turrådets miljöledningsarbete lämnades i februari 2014 
till Kulturdepartementet och Naturvårdsverket. 

Kulturrådets videokonferenssystem har gjort det möj-
ligt att genomföra externa möten utan resekostnader. 
Flera av Kulturrådets referensgrupper har nu tillgång till 
ansökningar och annat arbetsmaterial via en internet-
portal, varför pappersförbrukningen kunnat minskas. 
Det minskade behovet av kopiering har även påverkat 
elförbrukningen. Kopiatorerna har också bytts ut för att 
minska elförbrukningen. Sammantaget bedömer Kul-
turrådet att miljöarbetet går åt rätt håll. 

Tabell 36. Kulturrådets miljövariabler 2010–2014
Kulturrådets miljövariabler 2014 2013 2012

fastigheten  
elförbrukning, kWh  96 587 109 043 90 360 
elförbrukning, tkr  120 136 113

resor 
Antal resor med tåg 462 493 495 
Antal resor med flyg 155 179* 214 
totalt antal resor med tåg/flyg 617 672* 709 
Antal resta mil med tåg 17 518 20 218 20 055 
resor med tåg, 
koldioxidutsläpp, kg  0,37 0,42 0,42 
Antal resta mil med flyg 62 029 60 699* 38 138 
resor med flyg, 
koldioxidutsläpp, kg  73 094 71 881* 47 493

Pappersförbrukning  
Antal utskrifter/kopior 240 000 360 000 415 000 
Antal utskrifter/ 
kopior per anställd  3 404 5 655 5 954

Ansökningar online  
Antal online-ansökningar  6 637 6 542 5 747
* Justerade siffror mot årsredovisningen 2013
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6.7 Bedömning 

Under 2014 har en tydlig prioritering varit utvecklandet 
av verksamhetsstyrningen. Nästa steg är att implemen-
tera den till fullo, ett arbete som påbörjats. Med hänsyn 
till bland annat det höga söktrycket och den höga arbets-
belastningen på kansliet (vilket framkommit bland an-
nat i medarbetarenkät och medarbetarsamtal) behöver 
även styrningen avseende bidragsgivningen ses över och 
förtydligas. 

Kulturrådet bedömer att resultatet inom kompetens-
försörjningsområdet är acceptabelt. Utvecklingsarbetet 
under 2014 visar att myndigheten är på rätt väg och att 
planerade förbättringsaktiviteter genomförts, även om 
det ännu inte går att se tydliga positiva effekter inom alla 
områden av kompetensförsörjningen. 

Kulturrådet kommer att fortsätta arbeta aktivt för ett 
inkluderande synsätt med ökad mångfald och en tillå-
tande arbetsmiljö. Processen vid rekrytering av personal 
samt vid tillsättandet av arbets- och referensgrupper be-
höver därför fortsätta utvecklas. 

Den interna styrningen och kontrollen är god men sår-
barhet finns i och med att Kulturrådet är en arbetsgivare 
med relativt få årsarbetskrafter. Kulturrådet ser därför 
kontinuerligt över sina arbetsrutiner samt val av leveran-
törer och samarbetspartners, till exempel för löneadmi-
nistration och it-tjänster. 

Minskade resurser ställer krav på effektivisering. Där-
för ser Kulturrådet ständigt över bidragsprocessen för att 
därigenom frigöra tid. 
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7. finAnsiell redovisning

7.1 Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr     
   2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

låneram i riksgäldskontoret        
Beviljad låneram   8 000 9 000 9 000 11 000 11 000 
utnyttjad låneram   1 443 2 381 3 098 3 084 5 775

räntekontokredit hos riksgäldskontoret       
räntekontokredit   4 000 5 693 7 000 7 000 7 000 
Maximalt utnyttjad kredit under året 1  4 488 0 0 0 0

räntekonto i riksgäldskontoret        
ränteintäkter   43 141 212 274 68 
räntekostnader   1 0 0 0 0

Avgiftsintäkter        
offentligrättslig verksamhet        
Budget regleringsbrev   1 500 1 300 1 300 1 300 1 000 
faktiska avgiftsintäkter   1 198 914 1 150 1 109 1 150

Avgiftsfinansierad verksamhet        
Budget regleringsbrev 2  2 000 1 800 800 800 0 
faktiska avgiftsintäkter   1 596 1 068 2 021 490 0

Anslagskredit        
Beviljade krediter   60 818 59 618 55 514 55 459 16 402 
utnyttjade krediter   25 661 0 0 0

Personal        
Årsarbetskrafter (st.)   73 72 70 64 72 
Medeltal anställda (st.)   76 78 82 74 80 
driftskostnad per årsarbetskraft (tkr)   1 187 1 213 1 151 1 163 1 057

kapitalförändring        
Årets kapitalförändring   11 -208 146 -61 -59 
Balanserad kapitalförändring   -156 52 -94 -33 26

utgående överföringsbelopp        
summa överföringsbelopp   2 333 -221 1 289 12 608 20 711 
varav belopp intecknade av 
framtida åtagande 3  0 0 0 6 347 5 286

Bemyndiganden        
uo 17 2:2.1 Bidrag till vissa teater-, 
dans- och musikändamål        
erhållet bemyndigande   137 000 107 000 107 000 100 000 80 000 
utnyttjat   101 682 102 970 85 855 93 520 79 700 
uo 17 3:1.1 Bidrag till litteratur 
och kulturtidskrifter 4       
erhållet bemyndigande   25 000 20 000 20 000 0 0 
utnyttjat   0 19 025 19 000 0 0
1 övertrassering av räntekontokrediten uppkom 2014-12-30, pga betalningar utförda i fel betalningflöde.        

2 Avgiftsfinansierad verksamhet tillkom i regleringbrev för budgetår 2011.       

3 Beloppet motsvarar anslagssparandet för anslag uo17 2:3.2 som är ett förhandsstöd och slutlig betalning sker när produktionen är genomförd.

4 kulturådet har fr.o.m 2012 bemyndigande att fatta beslut om bidrag för kommande år för anslaget.      
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7.2 Resultaträkning, tkr   
 Not 2014 2013

verksAMhetens intäkter    
intäkter av anslag 1 83 447 81 160 
intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 341 2 746 
intäkter av bidrag 3 956 4 175 
finansiella intäkter 4 44 268

summa verksamhetens intäkter  87 789 88 348
   

verksAMhetens kostnAder    
kostnader för personal 5 -58 489 -57 469 
kostnader för lokaler  -5 450 -5 768 
övriga driftkostnader 6 -22 736 -24 108 
finansiella kostnader 7 -57 -37 
Avskrivningar och nedskrivningar  -1 046 -1 175

summa verksamhetens kostnader  -87 778 -88 556
   

verksAMhetsutfAll  11 -208
   

trAnsfereringAr    
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  1 981 501 1 945 138 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 8 2 708 32 563 
övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 9 1 077 415 
lämnade bidrag  -1 985 286 -1 978 117

saldo transfereringar  0 0
   

suMMA Årets kAPitAlförändring 10 11 -208

Resultat statliga utställningsgarantierna, tkr
        Ack. +/- 
Verksamhet  +/- t.o.m. 2012  +/- 2013  Intäkter 2014  Kostnader 2014  +/-2014  utgå. 2014

Offentligrättslig verksamhet   Budget Utfall Budget Utfall  

statliga 
utställningsgarantier 52 -208 1 500 1 198 1 500 1 187 11 -145
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7.3 Balansräkning (tkr)   
 Not 2014-12-31 2013-12-31

tillgÅngAr   

immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling 11 233 166 
rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 92 103

  325 269

 
Materiella anläggningstillgångar    
förbättringsutgifter på annans fastighet 13 831 1 223 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 1159 1 556

  1 990 2 779

varulager    
varulager 15 140 0

  140 0

 
kortfristiga fordringar    
kundfordringar 16 501 323 
fordringar hos andra myndigheter 17 1 306 1 002 
övriga kortfristiga fordringar 18 1 400 0

  3 207 1 325

 
Periodavgränsningsposter    
förutbetalda kostnader 19 1 648 1 452 
upplupna bidragsintäkter 20 121 359

  1 769 1 811

 
Avräkning med statsverket    
Avräkning med statsverket 21 14 635 6 389

  14 635 6 389

 
kassa och bank    
Behållning räntekonto i riksgäldskontoret 22 0 6 403

  0 6 403

suMMA tillgÅngAr  22 066 18 977

 
kAPitAl oCh skulder    
Myndighetskapital 23   
statskapital  736 736 
Balanserad kapitalförändring  -156 52 
kapitalförändring enligt resultaträkningen  11 -208

  591 580

 
Avsättningar 24   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  77 184 
övriga avsättningar  514 414

  591 598

 
skulder m.m.    
lån i riksgäldskontoret 25 1 443 2 381 
räntekontokredit i riksgäldskontoret 26 4 488 0 
kortfristiga skulder till andra myndigheter 27 1 998 2 426 
leverantörskulder  4 160 3 260 
övriga kortfristiga skulder  1 036 1 094

  13 125 9 161

 
Periodavgränsningsposter 28   
upplupna kostnader  6 249 7 174 
oförbrukade bidrag  1 510 1 465

  7 759 8 639

suMMA kAPitAl oCh skulder  22 066 18 977

 
AnsvArsförBindelser    
statliga utställningsgarantier 29 2 933 392 3 053 904
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7.4 Anslagsredovisning
  Ingående Årets till- Omdispo-  Totalt   
  över- delning enl. nerade  dispo-  Utgående 
  förings- reglerings- anslags- Indrag- nibelt  överförings- 
Anslag Not belopp brev belopp ning belopp Utgifter belopp

Utgiftsområde 13 - Integration och jämställdhet        

13 02 002 Åtgärder mot diskriminering och rasism  0 500 0 0 500 -500 0 
009 insatser för att stärka hbt-personers 
rättigheter och möjligheter 30 0 500 0 0 500 -500 0

13 03 001 särskilda jämställdhetsåtgärder  0 2 000 0 0 2 000 -2 000 0 
015 särsk jämställdåtg - del till kur 31 0 2 000 0 0 2 000 -2 000 0

Utgiftsområde 17- Kultur, medier, trossamfund och fritid        

17 01 001 statens kulturråd   411 46 676 0 0 47 087 -45 897 1 190 
001 statens kulturråd  32 411 46 676 0 0 47 087 -45 897 1 190

17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling 
samt internationellt kulturutbyte och samarbete   -23 201 058 0 0 201 035 -201 042 -7 
001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell 
verksamhet och minoriteters språk och kultur 33 -23 100 998 0 0 100 975 -100 982 -7 
002 Bidrag till alliansverksamheter  34 0 62 060 0 0 62 060 -62 060 0 
003 umeå europas kulturhuvudstad 2014  0 38 000 0 0 38 000 -38 000 0

17 01 003 skapande skola   -361 172 755 0 0 172 394 -171 404 990 
001 skapande skola  35 -361 172 755 0 0 172 394 -171 404 990

17 01 004 forsknings- och utvecklingsinsatser 
inom kulturområdet   2 3 854 0 -2 3 854 -3 854 0 
013 Centrala museer  36 2 3 854 0 -2 3 854 -3 854 0

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet  -246 1 286 319 0 0 1 286 073 -1 286 091 -18 
001 Bidrag till regional kulturverksamhet 37 -246 1 286 319 0 0 1 286 073 -1 286 091 -18

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål   -19 189 233 0 0 189 214 -189 051 163 
001 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fono- 
gramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse 38 -19 189 233 0 0 189 214 -189 051 163

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter  -12 137 182 0 0 137 170 -137 158 12 
001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande 39 -12 137 182 0 0 137 170 -137 158 12

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet   28 28160 0 -28 28160 -28 158 2 
001 Bidrag till organisationer inom bild- och 
formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare  40 28 28 160 0 -28 28 160 -28 158 2

summa utgående överföringsbelopp exkl. obetecknade anslag  -220 2 067 737 0 -30 2 067 487 -2 065 153 2 333

Bemyndiganden, tkr
  Tilldelat 
  bemyndi- Ingående Utgående Utestående åtaganden 
  gande åtaganden åtaganden fördelning per år

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål    2014 2014 2015 2016

001 Bidrag till fria scenkonsten, arrangörer, 
fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse *  137 000 102 970 101 682 101 682 0
17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter      

001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande**  25 000 19 025 0 0 0
* Bemyndigandet är på två år, men år 2  (2016) har inte utnyttjats.      

**Beslut om produktionsstöd till kulturtidskrifter togs först i januari 2015 pga osäkerhet kring budgetpropositionen i december 2014.     
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7.5 noter

Resultaträkning  
Not 1 Intäkter av anslag 2014 2013

17 01 001 statens kulturråd 45 691 50 663 
17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling etc. 7 594 6 401 
17 01 003 skapande skola 3 540 3 800 
17 01 004 forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 400 300 
17 02 002 Bidrag till vissa teater, dans och musikändamål 2 897 2 433 
17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 22 501 17 313 
13 03 001.15 särskilda jämställdhetsåtgärder 324 250 
13 02 002.009 Åtgärder mot diskriminering och rasism 500 0

 83 447 81 160

 
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2014 2013

intäkter med stöd av 4§ Avgiftsförordningen   
konferensavgifter 193 8 
försäljning av skrifter 85 58 
intäkter av konsultuppdrag 123 18 
intäkter av resurssamordning 1 195 984

delsumma 1 596 1 068

intäkter av uppdrag och offentligrättsliga avgifter   
intäkter av utställningsgarantier 1 199 914 
intäkter av sponsring 546 764

delsumma 1 745 1 678

totAlt: 3 341 2 746
under 2014 anordnade kulturrådet en konferens där avgifter togs ut. konsultarvode avser  arvode för juridiska tjänster i samverkan med andra mydigheter. försäljning av 
skrifter avser den speciellt framtagna boken i samband med sveriges värdskap vid Bolognamässan 2013 samt alla tiders klassiker. intäkter av resurssamordning avser 
avslut av Aktörsamverkan med sida, samt ersättning för gemensamma arrangemang i samband med mässor.                                                                                                                       

verksamheten utställningsgarantier har full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. strävan är att det ska uppfyllas över tid. under 2014 blev resultatet 11 tkr (-208 tkr)

sponsringen 2014 var i form av varor och tjänster i samband med priset till Astrid lindgrens minne. sponsringen står för 0,6 procent av de totala intäkterna.

 
Not 3  Intäkter av bidrag 2014 2013

Bidrag från statliga myndigheter 439 3 085 
Bidrag från eu institutioner 392 223 
Bidrag från övriga 125 867

summa 956 4 175
Bidrag från statliga myndigheter har erhållits från kammarkollegiet och kulturdepartementet. Minskningen från föregående år beror på att medel från tillväxtverket och so-
cialstyrelsen har avslutats under året. de icke statliga bidragen har erhållits från nordiska ministerrådet, kulturstyrelsen och eu. under året har kulturrådet påbörjat arbetet 
med kreativa europa, med stöd från eu . Bidragen står för 1 procent av de totala intäkterna.

 
Not 4 Finansiella intäkter 2014 2013

ränta på räntekonto hos riksgäldskontoret 42 141 
övriga finansiella intäkter 2 127

summa 44 268
övriga finansiella intäkter består av realiserade kursdifferenser som uppkommit i samband med fakturabetalning. 

 
Not 5 Kostnader för personal 2014 2013

summa personalkostnader -58 489 -57 469

varav lönekostnader -38 573 -37 695
Årsarbetskraften under 2014 har ökat med 1,4 procent jämfört med föregående år. i lönekostnaderna för 2014 ingår avgångsvederlag. kostnader för styrelse, jury, sakkun-
niga samt referens - och arbetsgrupper ingår i personalkostnaderna.

 
Not 6 Övriga driftskostnader  

kostnaderna har minskat med 6 procent jämfört med 2013  vilket bland annat beror att värdskapet för Bolognamässan avslutades 
2013, implementeringskostnader för nytt e-handelssystem redovisades 2013. under 2014 har bl.a. driftkostnaderna för 
ärendehanteringssystemet och deltagande vid Almedalen minskat. 
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Not 7  Finansiella kostnader 2014 2013

ränta på räntekonto i riksgäldskontoret -1 0 
ränta på lån i riksgäldskontoret -9 -29 
övriga finansiella kostnader -47 -8 
summa: -57 -37
övriga finansiella kostnader består av realiserade kursförluster samt dröjsmålsräntor 
 
Not 8 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 

Avser satsning på läsfrämjande verksamhet för pojkar och flickor i samarbete med idrottsrörelsen enligt regeringsbeslut ku2014/1460/
ko, samt bidrag från sida för programmet Partner driven cooperation in the field of culture vilket avslutats under 2014.

 
Not 9 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2014 2013

Bidrag från kulturstyrelsen (f.å nordiska ministerrådet) 1 077 415

summa 1 077 415
Avser översättningsstöd.   

 
Not 10 Årets kapitalförändring 2014 2013

resultat utställningsgarantier 11 -208

summa 11 -208

Balansräkning  
Not 11 Balanserade utgifter för utveckling 2014-12-31 2013-12-31

Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. anskaffningsvärde 2 782 2 782 
Balanserade utgifter för utveckling, årets anskaffningar 219 0 
utgående anskaffningsvärde 3 001 2 782 
Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. avskrivningar -2 616 -2 464 
Balanserade utgifter för utveckling, årets avskrivningar -152 -152 
utgående ackumulerade avskrivningar -2 768 -2 616

summa  233 166

 
Not 12 Rättigheter och andra immateriella anläggningstilgångar 2014-12-31 2013-12-31

rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, ingående balans ack. anskaffningsvärde 1 906 1 810 
rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, årets anskaffningar 53 96 
utgående anskaffningsvärde 1 959 1 906 
rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, ingående balans ack. avskrivningar -1 803 -1 689 
rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, årets avskrivningar -64 -114 
utgående ackumulerade avskrivningar -1 867 -1 803

summa  92 103
Årets anskaffningar avser modul för filöverföring mellan ärendehantering- och ekonomisystem, samt datalicens.

 
Not 13 Materiella anläggningstillgångar, förbättringsutgifter på annans fastighet 2014-12-31 2013-12-31

förbättringsutg. på annans fastighet, ingående balans ack. anskaffningsvärde 6 309 6 309 
förbättringsutg. på annans fastighet, årets anskaffningar 0 0 
utgående anskaffningsvärde 6 309 6 309 
förbättringsutg. på annans fastighet, ingående balans ack. avskrivningar -5 086 -4 694 
förbättringsutg. på annans fastighet, årets avskrivningar -392 -392 
utgående ackumulerade avskrivningar -5 478 -5 086

summa  831 1 223

 
Not 14 Materiella anläggningstillgångar, maskiner, inventarier, installationer 2014-12-31 2013-12-31

Maskiner , inventarier, installationer m.m, ingående balans ack anskaffningsvärde  10 575 10 192 
Maskiner , inventarier, installationer m.m, årets anskaffningar 42 383 
utgående anskaffningsvärde 10 617 10 575 
Maskiner , inventarier, installationer m.m, ingående balans ackumulerade avskrivningar -9 019 -8 503 
Maskiner , inventarier, installationer m.m, årets avskrivning -439 -516 
utgående ackumulerade avskrivningar -9 458 -9 019

summa  1 159 1 556
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Not 15 Varulager 2014-12-31 2013-12-31

varulager 140 0

summa 140 0
under året övertog kulturrådet ägandet av lagret av Alla tiders klassiker, vilket tidigare administrerades och ägdes av förlaget natur & kultur.  

 
Not 16 Kundfordringar 2014-12-31 2013-12-31

kundfordringar 501 323

summa 501 323
huvuddelen av faktureringen december avsåg ersättning  för mässdeltagande samt avgifter för utställningsgarantier. fordringarna var oreglerade på balansdagen. 

 
Not 17 Fordringar hos andra myndigheter 2014-12-31 2013-12-31

fordringar hos andra myndigheter 1 306 1 002

summa 1 306 1 002
Beloppet utgörs av momsfordran, 1 102 tkr (924 tkr, 2013), samt  inomstatliga kundfordringar på 204 tkr (78 tkr 2013). 

 
Not 18 Övriga kortfristiga fordringar 2014-12-31 2013-12-31

fordringar avseende bidrag 1 336 0 
övriga fordringar 64 0

summa 1 400 0
kulturrådet har ändrat sina redovisningsprinciper och följer esvs allmänna råd för fordringar avseende förväntade bidragsåterbetalningar. Beslutade återbetalningar avse-
ende skapande skola ingår med 730 tkr.

 
Not 19 Förutbetalda kostnader 2014-12-31 2013-12-31

förutbetalda hyror 1 221 1 208 
övriga förutbetalda kostnader 427 244

summa 1 648 1 452
kostnader större än 50 tkr som avser räkenskapsår  2015 har periodiserats.  

 
Not 20 Upplupna bidragsintäkter 2014-12-31 2013-12-31

upplupna bidragintäkter 121 359

summa 121 359
upplupna bidragsintäkter avser  eu medel för kreativa europa 121 tkr under 2013 bestod posten av eu medel 72 tkr samt fordringar på nordiska Ministerrådet 287 tkr

 
Not 21 Avräkning med statsverket 2014-12-31 2013-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde   
ingående balans *) 5 824 5 449 
redovisat mot anslag 2 019 256 1 975 635 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalts till icke räntebärande flöde -2 010 026 -1 975 260

skuld/fordran avseende anslag i icke räntebärande flöde 15 054 5 824

Anslag i räntebärande flöde   
ingående balans -411 -1 047 
redovisat mot anslag 45 898 50 948 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -46 676 -50 312 
Återbetalning av anslagsmedel  

skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 189 -411

fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag   
ingående balans 976 1 260 
redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -206 -284

fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 770 976

övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i riksbanken   
ingående balans 0 0 
inbetalningar i icke räntebärande flöde 23 391 20 686 
utbetalningar i icke räntebärande flöde -2 033 417 -1 995 946 
Betalningar hänförbara till anslag 2 010 026 1 975 260

saldo 0 0

summa  14 635 6 389
under 2009 genomfördes en förändring avseende hantering av semesterlöneskuld som uppkommit före 2009. förändringen innebar att den motpost som tidigare redo-
visats 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 206 tkr.”
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Not 22 Räntekonto 2014-12-31 2013-12-31

räntekontot uppvisade ett utnyttjande av kontokrediten och redovisas därför 2014 under skulder 0 6 403

Not 23 Balanserad kapitalförändring    

  Bal. kapital-  Kapital- 
  förändring förändring 
  avgiftsbelags enl. 
Balanserad kapitalförändring, anslagfinansierad verksamhet Statskapital verksamhet resultaträkning Summa

ingående balans 2014 736 52 -208 -156 
förra årets kapitalförändring - -208 208 0 
Årets kapitalförändring - - 11 11 
summa förändring - -208 219 11 
utgående balans 736 -156 11 -145
utgående balans motsvarar balanserat resultat gällande utställningsgarantier.    

Not 24 Avsättningar  2014-12-31 2013-12-31

Pensioner och andra förpliktelser   
ingående avsättning 184 354 
Årets pensionskostnad 20 267 
Årets pensionsutbetalningar -127 -437

summa 77 184

övriga avsättningar 514 414

summa 514 414
övriga avsättningar avser kompetensväxlingsmedel.  

 
Not 25 Lån i Riksgäldskontoret 2014-12-31 2013-12-31

ingående balans 2 381 3 098 
under året nyupptagna lån 117 458 
Årets amorteringar -1 055 -1 175

summa 1 443 2 381

Beviljad låneram enligt regeringsbeslut 8 000 9 000
differens mellan anläggningstillgångarna bokförda som ska finansieras med lån och upptagna lån motsvarar avskrivningar samt nyanskaffningar under december. 

 
Not 26 Räntekontokredit 2014-12-31 2013-12-31

utnyttjad räntekontokredit 4 488 0

summa 4 488 0
räntekontokrediten övertrasserades den 30 december 2014. krediten beror på betalningar i fel flöde vilka inte var reglerade innan balansdagen. Beviljad räntekontokredit 
uppgår till 4 000 tkr.  

 
Not 27 Skulder till andra myndigheter 2014-12-31 2013-12-31

leverantörsskulder 392 663 
Arbetsgivaravgifter och andra lönebaserade avgifter 1 319 1 227 
utgående moms 287 338 
övriga skulder annan myndighet  198

summa 1 998 2 426

 
Not 28 Periodavgränsningsposter  2014-12-31 2013-12-31

löner och arvoden inkl. sociala avgifter 4 670 3 859 
övriga upplupna kostnader, inomstatliga 300 2 997 
övriga upplupna kostnader, utom statliga 1 279 318

summa 6 249 7 174

oförbrukade medel kammarkollegiet, förbrukas inom 1-3 år 1 282 1 078 
oförbrukade medel kulturstyrelsen, förbrukas inom 1-3 år 28 387 
oförbrukade medel svenska spel, förbrukas inom 1-3 år 200 

summa 1 510 1 465
oförbrukade medel härrör från regeringsbeslut om läsfrämjande i samband med att främja kultur för äldre ku2013/1966/k0, läsfrämjande i samband med idrottsrörelsen 
ku2014/1460/ko samt översättningsstöd från kulturstyrelsen.  
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Not 29 Ansvarsförbindelser  

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. Antalet utställda garantier den 31 december 
2014 var 25 st. i posten ingår fyra skadeärenden, tillsammans värderade till 18.967 tkr. två ärenden ligger hos regeringen för avgörande. 
garantibelopp i utländsk valuta omräknas vid beslutstillfället till svenska kronor efter riksbankens valutakurs. Jämförelsetalet för föregå-
ende år har justerats pga förändrad princip att i år inte omvärdera beslut i annan valuta till balansdagens kurs.
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Kommentarer anslagsredovisning och redovisning mot inkomsttitlar, tkr    
       Anslags- 
       behåll- 
       ning som 
   Belopp kostnader Utfall Anslags- disponeras 
Not Anslag Villkor enligt BR, tkr (ej bidrag) bidrag kredit 2014

 Utgiftsområde 13 – Integration och jämställdhet 

 13 02 002 Åtgärder mot diskriminering och rasism    

30 009 insatser för att stärka hbt-personers 
 rättigheter och möjligheter     0 inget 
  insatser för att stärka unga hbt-personers 
  rättigheter och möjligheter. 500 500   

 13 03 001 särskilda jämställdhetsåtgärder    

31 015 särskild jämställdhetsåtgärd    0 inget 
  genomföra läsfrämjande verksamhet för pojkar och 
  flickor i samarbete med idrottsrörelsen 2 000 324 1 676  

 Utgiftsområde 17 – Kultur, medier, trossamfund och fritid     

 17 01 001 statens kulturråd     

32 001 statens kulturråd      1 400 3% 
  utfallet har justerats med 206 tkr vilket motsvarar 
  minskning av semesterlöneskulden som hänför sig till 
  sparad semester t.o.m. 31 december 2008 i enlighet 
  med esv:s direktiv.     

 17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete    

33 001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationellt 
 kulturutbyte och nationella minoriteters språk och kultur    3 030 inget 
  insatser för litteratur och läsfrämjande 3 000  1 181   
  hanaholmen 1 200  1 200   
  sr Berwaldhallen för östersjöfestivalen  1 000  1 000  
  verksamhet om dans i skolan som bygger vidare 
  på den kompetens och erfarenhet som utvecklats 
  inom institutet dans i skolan vid 
  luleå tekniska universitet 1 600  1 600   
  Aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden 
  och som främst avser kulturlivetss 
  internationalisering, minst 1 000  1 209   
  Anslagsposten får även belastas med vissa 
  kostnader för administration och genomförande 
  av verksamheten, högst 10 000 7 594  

34 002 Bidrag till alliansverksamheter     1 862 inget 
  teateralliansen  28 044  28 044   
  dansalliansen 12 008  12 008   
  Musikalliansen 22 008  22 008   
 003 umeå europas kulturhuvudstad 2014    0 inget

 17 01 003 skapande skola       

35 001 skapande skola      5 183 inget 
  Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för 
  administration och genomförande av verksamheten, 
  högst 3 600 3 540   

 17 01 004 forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet     

36 013 Centrala museer      116 inget 
  Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för 
  administration och genomförande av verksamheten, högst 400 400   

 17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet    

37 001 Bidrag till regional kulturverksamhet    38 590 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  25 753 

 17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål      

38 001 Bidrag till fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet 
 och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse     5 677 inget 
  Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för 
  administration och genomförande av verksamheten, 
  högst 3 000 2 897   

 17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter  

39 001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande    4 115 inget 
  Anslagsposten får belastas med kostnader för administration 
  och genomförande av verksamheten, högst 10 000 9 981   
  insatser för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande 
  insatser av nationelllt strategiskt intresse 15 000 5 647 8 676  

 17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet   

40 001 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verkssamhetsstöd till vissa utställare    845 inget 
  Bidrag till Akademien för de fria konsterna, minst 1 660  1 760
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7.6 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 förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunder-
lag (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 myn-
dig  heter ska tillämpa en s.k. brytdag då den löpande 
bokföringen för perioden ska avslutas. För bokslut 2014 
inföll brytdagen den 2 januari vilket framgår av bl.a. ESV:s 
inrapporteringskalendarium 2014 för Hermes. För att le-
verantörsfakturor som inkommit till och med brytdagen 
skulle hinna behandlas har den löpande bokföringen av 
dessa kostnader varit möjligt till och med 2015-01-15. Efter 
brytdagen har räkenskaperna tillförts bokslutstransak-
tioner innefattande bl.a. periodavgränsningsposter. Som 
periodavgränsningsposter bokförs förutbetalda kostnader, 
upplupna intäkter, upplupna kostnader samt förutbetalda 
intäkter vars belopp överstiger 50 tkr.

Ändrad redovisningsprincip
I samband med bokslut bokfördes de beslutade återbetal-
ningar som fordran på bidragsmottagare. Tidigare år bok-
fördes dessa återbetalningar i samband med inbetalning.

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 be-
dömning beräknas inflyta. Skulder har tagits upp till det 

nominella verkliga värdet på bokslutsdagen. Fordringar 
eller skulder i utländska belopp förekommer endast i un-
dantagsfall. Värdering sker till balansdagens kurs (sista 
bankdagen 2014-12-30).

Utställningsgarantier
Utställningsgarantiernas belopp anges i svenska kronor i 
samband med besluten. I de fall ärendena innefattar verk 
med försäkringsbelopp i utländsk valuta omräknas dessa 
vid beslutstillfället efter Riksbankens dagsaktuella kurs. 
Det gäller även skadeärenden.

Särskilda upplysningar
Statens kulturråd utnyttjade räntekontokrediten under 
december. Den 30 december 2014 var saldot på kontot 
4 488 tkr, vilket betydde att beviljad räntekontokredit 
övertrasserades med 488 tkr. Övertrasseringen berodde 
på att justering mellan betalvägar inte reglerades förrän 
under januari 2015. 
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Uppgifter om styrelsen och ledande 
befattningshavare enligt kap. 7 § 2 FÅB

Utbetald ersättning till styrelseledamöter samt uppgift 
om andra styrelseuppdrag
 Ersätt- 
Styrelseledamöter ning, tkr Styrelseuppdrag

ulrika stuart hamilton, 
styrelsens ordförande, 
fr.o.m 15-01-01 0 inga andra uppdrag

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, Marianne och 
  sigvard Bernadottes 
  konstnärsfond

lars strannegård 40 ifl & hhs holding AB, 
  ifl & sse russia education AB, 
  ifl kämpasten AB, swedrus 
  education AB, swedrus real 
  estate AB

Anna sparrman 32 institutionsstyrelsen vid 
  institutionen för tema, 
  linköpings universitet, 
  ren smak AB

Bo netz,  30 svenska kraftnät, 
  AB trav &  
galopp

Måns Wrange 30 konstnärliga forskarskolan 
  lunds universitet, 
  Beng-eric Wrange AB

kerstin Brunnberg, ordförande  
t.o.m 2014-12-31 60 Migrationsverkets insynsråd, 
  göteborgs universitet, nordisk 
  kulturfond, kommittén för 
  migrationsstudier, statens 
  Centrum för Arkitektur och 
  design, Bror rudi AB

summa 382

 
Generaldirektör Ersättning Styrelseuppdrag

staffan forssell 894 nordisk kulturfond

summa 894  



87 (88)

Kulturrådets årsredovisning 2014

8. Beslut oM Årsredovisning
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