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Förord
Kulturrådet fick i uppdrag redan 2020 att undersöka arrangörsledets förutsättningar, men sköt upp 
arbetet för att fokusera på att fördela krisstöd till kulturen med anledning av pandemin covid-19. 
Kulturrådet presenterar i den här rapporten förutsättningar för arrangörsleden inom olika konstarter. 
Däremot har det inte i nuläget varit möjligt att fånga den påverkan som pandemin har eller kommer 
att få för arrangörsledet. Men vi vet att pandemin har drabbat kultursektorn hårt. När samhället nu 
står inför ett successivt öppnande behöver vi fortsatt följa hur detta har påverkat arrangörsledet.

Arrangörer runt om i landet är en central del av kulturens infrastruktur, som bidrar till människors 
tillgång till konst- och kulturupplevelser och skapar arbetstillfällen för konstnärer och kulturskapare. 
Arrangörsledets förutsättningar är därför särskilt viktiga för kulturpolitikens genomförande och en 
fråga som kräver hela det offentliga systemets uppmärksamhet. Pandemin har satt ljuset på hur 
sårbart arrangörsledet är, och i synnerhet den del som är kommersiellt eller ideellt driven. Även om 
det ännu inte rapporterats om många konkurser av verksamheter inom kultursektorn finns det skäl 
att vara orolig.

I rapporten beskriver vi arrangörernas förutsättningar utifrån bland annat sammanställda uppgifter 
från statsbidrag och genom intervjuer för att ge en så heltäckande bild som möjligt av en mångfa-
cetterad infrastruktur. Vi har under arbetet fått ökad kunskap om komplexiteten inom och mellan oli-
ka typer av arrangörer och hur viktigt det är med en god dialog och ett konstruktivt samspel mellan 
olika parter. Rapporten i sig är ett viktigt led i att öka kunskapen om arrangörernas förutsättningar 
för såväl arrangörerna själva som för kommunerna, regionerna och staten.

Vi bedömer att det krävs ytterligare insatser för att bidra till arrangörernas utveckling de kommande 
åren. Statens roll för stöd till lokala arrangörer och för att förbättra samordningen av hur bidrag 
utformas behöver också förtydligas och utvecklas. Kunskapen om arrangörsledens förutsättningar 
i hela landet behöver öka. Kunskapsöverföring mellan centrala, regionala och lokala aktörer behö-
ver stärkas, så att vi förstår hur stödsystem samverkar och påverkar arrangörernas förutsättningar. 
Först då kan vi på bästa sätt gemensamt förbättra villkoren för dessa så centrala aktörer för att alla 
invånare ska kunna ta del av ett mångfacetterat konst- och kulturliv av hög kvalitet.

Kajsa Ravin 
Generaldirektör
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Sammanfattning

Bakgrund

Denna rapport presenterar resultatet av en kartläggning av arrangörsledets förutsättningar som 
Kulturrådet 2020–2021 haft i uppdrag att genomföra inom samtliga konstarter. Vi har avgränsat 
arbetet till arrangörer som presenterar professionella konstnärer eller konstnärskap inom konstom-
rådena bild, form och konsthantverk, film, litteratur, musik samt scenkonst. 

Utgångspunkter för samhällets insatser till arrangörsledet

I syfte att ge en ökad förståelse för samhällets kulturpolitiska insatser till arrangörsledet går vi ige-
nom tre centrala utgångspunkter: 

– Ett tillgängligt, kvalitativt och mångsidigt utbud som bygger på att de statliga insatserna ska 
bidra till och säkerställa en tillgång som helt eller delvis inte kan organiseras på marknaden. 

– En arbetsmarknad för yrkesverksamma konstnärer där en grundtanke är att arrangörsledets 
verksamhet bidrar till en viktig del av yrkesverksamma konstnärers inkomst. 

– Decentralisering av kulturlivet som handlar om en kulturpolitisk inriktning att sprida kulturverk-
samhet geografiskt men också att beslut över verksamheter ska tas nära befolkningen. 

Offentliga insatsers utformning

De offentliga insatser som riktar sig till arrangörsledet ser olika ut mellan kommuner, regioner och 
stat. Det finns också en tradition av att insatserna organiseras utifrån olika konstområden, vilket gör 
att det även finns skillnader mellan konstområden. 

De statliga insatserna inriktar sig på att finansiera vissa nationella institutioner och avsätta bidrags-
medel som fristående myndigheter och organisationer med myndighetsuppdrag fördelar, bland 
annat Kulturrådet och Filminstitutet. 

De kommunala insatserna riktade till arrangörer består av bidragsgivning eller olika typer av indirek-
ta stöd, till exempel subventioner av verksamhetslokaler. Kommunernas organisering och omfatt-
ning av insatser ser olika ut i olika kommuner. 

Regionerna ansvarar för regionala kulturverksamheter som samfinansieras med staten. Verksam-
heten består bland annat av kulturinstitutioner och främjande funktioner vilka ibland har uppdrag att 
främja lokala arrangörer. Utöver detta fördelar även regionerna i vissa fall bidrag till arrangörer inom 
det fria kulturlivet. Regionernas verksamhet ser olika ut inom de olika regionerna. 

Arrangörers organiseringsformer

Vissa arrangörer är organiserade inom eller med uppdrag från den offentliga sektorn, andra inom 
den privata sektorn eller i civilsamhället. Det finns vissa grundläggande skillnader kopplat till olika 
former av organisering. Arrangörer som är offentliga kulturinstitutioner eller har uppdrag från det 
offentliga har en relativt stark och förutsägbar finansiell grund, även om utvecklingen av denna ofta 
diskuteras och nivåerna problematiseras i relation till hur omfattande uppdragen är. De kan i många 
fall ha fast anställd personal för särskilda specialiserade yrkesgrupper, till exempel producenter, 
scen- eller utställningstekniker och curators. 

Arrangörer inom privat sektor har också i hög grad en professionaliserad yrkeskår. Deras möjlighet 
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att planera och utforma verksamheten bygger bland annat på hur stabilt publikens intresse är för 
verksamheten, andra intäkter till företaget eller om det finns en mecenat som bidrar till att möjliggö-
ra verksamheten och hur detta engagemang ser ut. 

Arrangörer inom civilsamhället organiserar arbetet på olika sätt. Det finns både arrangörer som 
verkar med helt ideell arbetskraft, men som ersätter medverkande konstnärer, och arrangörer som 
till största del har anställd personal. För många av dessa organisationer är de offentliga bidragens 
utformning en viktig del för hur verksamheten kan organiseras. 

Vilka är arrangörerna?

Inom bild- form- och konsthantverksområdet finns en del offentliga arrangörsstrukturer inom stat, 
region och kommun. Inom civilsamhället finns bland annat konstföreningar och olika utställningsar-
rangörer som består av sammanslutningar av konstnärer och/eller curatorer. Även inom lokalhållan-
de organisationer, studieförbund och kyrkan förekommer viss utställningsverksamhet med professi-
onella konstnärer. Inom den privata sektorn finns bland annat privata konsthallar och gallerier.

Inom filmområdet finns ingen struktur av nationella institutioner som producerar eller presenterar 
konstarten. Filminstitutet har dock en viss arrangörsverksamhet kopplat till Cinemateket och inom 
de centrala museernas verksamhet rapporteras om publika aktiviteter som innefattar filmvisning. 
Inom den regionala kulturverksamheten finns en filmkulturell verksamhet som ibland har i uppdrag 
att främja visning av film, däremot förekommer sällan några direkta uppdrag att verka som arrang-
ör. Det finns ett antal kommunala biografer men den stora organiseringen av biografer finns inom 
civilsamhället och inom den privata sektorn. Det finns också ett antal filmfestivaler och filmklubbar 
som är verksamma i civilsamhället.

En stor del av arrangörsledet på litteraturområdet består av föreningar som anordnar litterära 
evenemang och festivaler som presenterar författare och litteratur för en publik. Det finns även olika 
litterära evenemang som organiseras av bokhandlar, kulturtidskrifter och intresseföreningar. Bok-
mässan i Göteborg är en av få större privata arrangörer, som delvis riktar sig till allmänheten och 
presenterar olika typer av program som innefattar professionella konstnärer. Inom den offentliga 
organiseringen finns inga nationella uppdrag eller myndigheter med uppdrag att verka som arrang-
örer. Inom den regionala kulturverksamheten finns regional biblioteksverksamhet vars huvudsakliga 
inriktning handlar om att stötta och främja folkbibliotekens verksamhet. I kommunerna finns folkbib-
liotek som ibland arrangerar olika evenemang där professionella konstnärer deltar, genom samarbe-
ten, eller i egen regi. 

Inom musikområdet finns en stark tradition av organisering inom arrangörsledet, inte minst i olika 
former av musik- och kulturföreningar, inom studieförbundens verksamhet, men också i form av 
bolag och näringsidkare som producerar festivaler och konserter. Inom det offentliga finns bland 
annat nationella scener inom teater och opera som också verkar som musikarrangörer, regionala 
institutioner som driver konserthus och kommuner som äger och driver kultur- eller konserthus. 

Inom scenkonstområdet finns ett antal offentliga kulturinstitutioner som driver scener och organise-
rar konstnärliga ensembler. Det finns också privata arrangörer, bland annat privatteatrar, friluftste-
atrar och produktionsbolag som både kan producera egna föreställningar och verkar som arrangör 
för andras produktioner. Inom civilsamhället finns en del fria teatergrupper som också organiserar 
gästspel för olika typer av produktioner. Runt om i landet finns ett stort antal lokala teaterföreningar 
som är anslutna till Riksteatern, och även inom andra folkrörelser, bland annat inom lokalhållande 
organisationers verksamhet, organiseras olika scenkonstevenemang. Det finns också en grupp 
arrangörer som organiserar sig kring en festival eller biennal, både inom civilsamhället och inom 
den offentliga sektorn. 
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Arrangörers förutsättningar

Geografi och organisering

Myndigheten för kulturanalys konstaterar i rapporten Kulturens geografi att det finns kulturutbud 
i Sveriges samtliga kommuner, men att ingen av de kulturverksamheter de studerat finns repre-
senterade i alla kommuner. De konstaterar generellt i rapporten att kulturutbudet är större i stor-
stadskommuner och att kulturutbud i landsbygdskommuner är mindre och i högre grad avhängigt 
enskilda organisationer. 

När vi studerar arrangörernas organisering har vi sammanställt uppgifter från de krisstöd som för-
delats av Kulturrådet och Filminstitutet till inställda eller uppskjutna evenemang under 2020. Stödet 
gick främst till arrangörer inom civilsamhället och arrangörer inom privat sektor. Offentliga kulturin-
stitutioners förutsättningar återspeglas inte i sammanställningen. 

Arrangörer som sökt krisstöd påvisar att civilsamhället är mer jämnt fördelade i olika kommunty-
per jämfört med övrig organisering. Störst skillnader mellan civilsamhället och övrig organisering 
finns i landsbygdskommuner och i storstadskommuner. Arrangörer i övrig organisering är starkare 
koncentrerade till storstadskommuner, där nästan 50 procent av de som beviljades bidraget var 
baserade.

Ekonomi

För de krisstöd som fördelats av Kulturrådet har vi också sammanställt uppgifter över organisation-
ernas omsättning. Det finns stora skillnader i omsättning mellan arrangörer i civilsamhället och i 
övrig organisering och också skillnader mellan konstområden. För litteratur- och filmområdet kan vi 
inte följa ekonomisk omsättning.

För en mer detaljerad bild över hur fördelningen av intäkter kan se ut inom arrangörers verksamhet 
har vi sammanställt ekonomiska uppgifter för arrangörer med ordinarie bidrag från Kulturrådet. 
Dessa arrangörer är verksamma i det fria kulturlivet och till stor del organiserade inom civilsam-
hället. I underlaget kan vi se att arrangörer inom den fria scenkonsten har högst genomsnittliga 
intäkter, följt av utställningsarrangörer och musikarrangörer. Inom litteraturområdet kan vi endast se 
totala intäkter kopplat till projektens genomförande. 

Vi kan för dessa arrangörer se hur olika typer av intäkter fördelar sig. Bland annat kan vi se hur stor 
andel av finansieringen som består av offentliga bidragsmedel. Kommunerna står i genomsnitt för 
mellan 13 till 28 procent av arrangörernas totala intäkter, regionerna för mellan 5 till 14 procent och 
staten för 11 till 30 procent. Vi har också sammanställt uppgifter om arrangörernas kostnader. Det 
går bland annat att se att arrangörernas totala kostnader för löner och arvoden, både till anlitade 
konstnärer och egen personal, varierar mellan 49 och 70 procent. 

I de intervjuer vi genomfört med arrangörsledet har vi bland annat frågat om arrangörernas ekono-
mi. Därigenom har vi fått en fördjupad bild över hur den offentliga bidragsgivningen fungerar för 
arrangörerna. Flera av de vi träffat påtalar inga drastiska förändringar av bidragen, däremot ser de 
att bidragsnivåerna ligger stilla, vilket gör att förutsättningarna långsamt har blivit sämre i och med 
allmänna kostnadsökningar. Generellt påtalas behov av höjda anslag för att möjliggöra utveckling 
av arbetssätt och ökad tillgång till olika typer av konst och kultur på fler platser. Ändamålen med 
den offentliga bidragsgivningen verkar till stor del vara relevanta för arrangörerna, däremot finns det 
vissa skillnader i arrangörernas uppfattningar kopplat till vilken roll de offentliga bidragen spelar och 
kring urvalsprocesser och prioriteringar i de bidragsgivande instansernas arbetssätt. Det efterfrå-
gas en bättre framförhållning och förutsägbarhet. Särskilt lyfts en problematik över att bidragen i 
högre grad utformas som projektbidrag. Vid våra intervjuer framkom att kommunerna har en central 



9/72

Arrangörer

roll för arrangörerna, respondenterna lyfte att kommunernas, så väl som regionernas, bidragsgivning 
och stödinsatser varierar. 

Uppdragsgivare till konstnärer

Arrangörsledet är organiserat av många olika organisationer som anlitar ett stort antal konstnärer 
kopplat till medverkan i olika typer av evenemang. De anställer sällan konstnärerna, utan ersätt-
ningen betalas ut genom att konstnären, eller konstnärsgruppen, fakturerar arrangören. Om vi bara 
studerar de bidrag som Kulturrådet årligen fördelar till arrangörer kan vi se att relativt små organisa-
tioner, med ett litet antal anställda, inom civilsamhället står för ett relativt stort antal mindre uppdrag 
för konstnärer. 

Kopplat till olika konstområden finns det olika avtal och tariffer som reglerar eller anger rekom-
mendationer för ersättning, oftast kopplat till miniminivåer. Vi ser generellt att det finnas en god 
kännedom om dessa. Vi har också fått en bild av att de är tydliga och användbara för arrangören. 
Däremot menar en del organisationer vi intervjuat att det kan vara svårt för arrangörer att veta vilken 
ersättning som den enskilde konstnären i slutändan får – detta bland annat kopplat till att arrangö-
rer ingår avtal med olika mellanhänder, bland annat producenter, som i sin tur ersätter de medver-
kande konstnärerna. 

Lokaler och teknik

Inom olika konstområden finns olika behov av lokaler och teknik. Inom scenkonstområdet finns 
bland annat frågor om anpassade spelplatser för vissa uttryck, så som dans och cirkus. Inom stor-
städerna råder stor konkurrens om lokaler, vilket bland annat leder till höga lokalkostnader. Inom 
musikområdet lyftes ett behov av att fortsätta analysera livemusikens förutsättningar i storstäder. 
Bland några av de arrangörer vi träffat får vi en bild av att kommunernas lokalstöd till arrangörer 
håller på att förändras, att tillgången till kulturlokaler blir allt dyrare. En del arrangörer äger och dri-
ver egna lokaler eller anläggningar, det lyfts vid intervjuerna att de kan vara svårt att hitta en balans 
mellan att kunna verka som arrangör och ansvara för fastighets- och driftsfrågor. 

Arbetskraft och kompetensutveckling

För att kunna bedriva arrangörsverksamheten behövs, förutom den konstnärliga medverkan, också 
en organisering av arbetskraft för arrangörens specifika arbete och roll. Inom civilsamhället finns 
både ideell och avlönad arbetskraft bland arrangörerna. En del arrangörer har som utgångspunkt 
att arbeta med ideell arbetskraft för de arrangörsrelaterade arbetsmomenten, andra har en modell 
med ideell arbetskraft på grund av att de inte har möjlighet att anställa personal.

Vid samtliga intervjuer inom ramen för kartläggningen lyftes behovet av långsiktighet och kontinuitet 
i verksamheterna som nödvändigt för att arrangörsledet ska kunna agera på en ökad professionali-
sering, oavsett om verksamheterna drivs med anställd eller ideell arbetskraft. Bristen på långsiktig-
het hänger på många sätt ihop med en brist på förutsägbarhet kopplat till verksamhetens finansie-
ring och påverkar även möjligheten att anställa såväl som att engagera konstnärer för evenemang.

Det finns flera olika kompetenser som en arrangör behöver i sin verksamhet. För många roller finns 
olika typer av eftergymnasiala utbildningar, bland annat för producenter, curators, marknadsförare 
och viss scenteknikutbildning. För den ideella arbetskraften organiserar de olika medlemsförbunden 
och riksförbunden olika utbildningar som komplement till detta. Det kan dels handla om utbildningar 
kring att administrera en förening och vilket ansvar som finns för arrangörer när det gäller rollen som 
uppdragsgivare, dels utbildningsinsatser och nätverk kopplat till att kunna fördjupa det konstnärliga 
urvalsarbetet. Flera av de vi träffat lyfter särskilt vikten av att kunna stärka arrangörernas möjlighet till 
erfarenhetsutbyten, studiebesök och nätverkande. Både nationellt och internationellt.
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Samverkan

Vid de intervjuer vi genomfört framkommer att arrangörerna har många olika typer av samarbeten 
som ser olika ut, till exempel mellan ideella arrangörer och kulturinstitutioner och mellan arrangörer 
och kommuner och regioner. En samarbetspart som återkommer inom alla områden är också stu-
dieförbunden. Flera av de vi träffat lyfter vikten av att ha en stabil organisation för att kunna utveckla 
och fördjupa samarbeten och att samarbeten ska bygga på ett ömsesidigt intresse. Vi får en bild av 
att samarbeten ibland drivs på av en part som har specifika uppdrag att samverka, samtidigt som 
den tilltänkta samarbetspartnern inte har samma uppdrag, och ibland inte heller resurser att kunna 
samarbeta på ett bra sätt. 

Bedömningar

Skilda organisatoriska och ekonomiska förutsättningar

Utifrån de underlag vi tagit del av bedömer vi att det finns grundläggande strukturella skillnader 
inom arrangörsledet. Förutsättningarna att kunna organisera sig inom civilsamhället är goda i 
alla kommuntyper. Däremot verkar det finnas bättre möjligheter till en mer ekonomisk omfattande 
verksamhet i blandade kommuner och i storstadskommuner. Skillnader finns dock mellan enskilda 
kommuner och det verkar också kunna variera mellan konstområden. Förutsättningarna för privata 
arrangörer att organisera sig bedömer vi i högre grad särskilja sig både mellan olika kommuntyper 
och inom olika konstområden. 

Arrangörers roll för ett tillgängligt kulturutbud

Kulturrådets bedömning är att arrangörsledet har haft och fortsatt kommer att ha en viktig roll 
för den tillgängligheten till professionell kultur. Samtidigt finns det idag skillnader i arrangörernas 
organisering. Detta påverkar vilken tillgänglighet som finns till olika typer av konst och kultur. Inom 
storstadskommuner finns den största tillgången till olika typer av professionell kultur. Där finns den 
största andelen regionala och nationella kulturinstitutioner, där finns de privata arrangörerna och 
där finns också arrangörer inom civilsamhället. Inom andra kommuntyper, särskilt landsbygdskom-
muner, får arrangörer inom civilsamhället en mer grundläggande roll för tillgängligheten till all kultur. 
Vår bedömning är att dessa arrangörer också kan bli föremål för högt ställda förväntningar. Samti-
digt ser vi att deras ekonomiska förutsättningar generellt sett inte verkar följa förväntningarna.

Arrangörers roll för delaktighet

Vår bedömning är att arrangörernas verksamhet bidrar till ökad delaktighet i kulturlivet. En grund för 
att öka delaktigheten handlar om att göra olika evenemang tillgängliga för så många som möjligt, 
genom att synliggöra utbudet och att verka i tillgängliga lokaler och miljöer. En annan aspekt av 
delaktighet handlar om arrangörernas organisering. Att arrangörsledet i så hög grad är organiserat 
i allmännyttiga ideella föreningar. Detta gör att verksamheten är öppen för alla att kunna engagera 
sig i och att beslut som påverkar det lokala kulturlivet decentraliseras. 

Arrangörers roll för konstnärernas arbetsmarknad 

De organisationer vi har intervjuat samlar ett stort antal arrangörer, och vi bedömer att det finns 
god kunskap om vilka avtal, tariffer, rekommendationer och regleringar kopplat till ersättningar som 
är aktuella inom de olika konstområdena. Samtidigt bedömer vi att det kvarstår utmaningar för en 
del arrangörer med mindre administrativa resurser, bland annat kopplat till att tolka avtal och tariffer 
och upprätta skriftliga avtal. Arrangörerna själva pekar bland annat på hur en ökad långsiktighet 
och framförhållning för deras verksamheter kan stärka och utveckla deras roll som uppdragsgivare.
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Förutsättningar som kan påverka arrangörernas organisering

Vi bedömer att det finns tre områden som i hög grad kan komma att påverka arrangörernas organi-
sering och verksamhet: 

– Förändrade kulturvanor, om publiken i högre eller lägre grad tar del av professionell konst 
genom evenemang.

– Förändrade engagemangsvanor som handlar om människor i förändrad grad engagerar sig i 
ideella verksamheter inom arrangörsledet. 

– Förändrat kulturpolitiskt engagemang, om stat, kommun eller region förändrar sina insatser 
som riktar sig till arrangörsledet. 

Behov av att utveckla Kulturrådets bidragsgivning

Kulturrådet organiserar vissa insatser som riktar sig till arrangörer, främst bidragsgivning. Utifrån 
det som framkommit av arbetet med rapporten ser vi att det kan finnas skäl till viss omstrukturering 
av bidragen till arrangörsledet. Kulturrådet har påbörjat ett arbete med att se över både bidragsgiv-
ning och uppföljning av bidrag. I detta arbete ser vi bland annat behov av att se över och formulera 
tydliga och generella utgångspunkter för bidragsgivningen till arrangörer. Vi ser att det finns tre 
viktiga delar i ett sådant arbete; dels förtydliga statens roll för stöd till lokala arrangörer, förbättra 
samordningen av hur bidrag utformas och utlyses. Dels utveckla en enhetlig uppföljning. Ett annat 
område som är viktigt att utveckla är att möjliggöra framförhållning för bidragsmottagare. Det hand-
lar om att utveckla Kulturrådets arbete med anslagsbemyndigande. Vi bedömer också att vi behö-
ver se över och utveckla riktlinjer till nationella förbund som samlar enskilda arrangörer. 

Behov av att utveckla kunskapsöverföring om offentliga insatser

Det finns en skillnad och variation i den kulturpolitiska organiseringen som bidrar till arrangörernas 
förutsättningar att verka. Både inom och mellan stat, region och kommuner. Detta bidrar till att det 
kan vara ibland svårt att få en bild över utmaningar och arbetssätt hos kommuner, regioner och stat. 
Det finns ett behov av att stärka kunskapsöverföringen om och mellan det kommunala, statliga och 
regionala kulturpolitiska arbetet. Inte minst i relation till de insatser som riktar sig till det fria kulturli-
vet och kring kommunernas erfarenheter och arbete med konsthallar och kultur- och konserthus.

Förslag

Uppdraget innefattade inte att särskilda förslag skulle läggas fram. Kulturrådet har dock valt att 
lämna ett förslag för att stärka de offentliga insatserna som riktar sig till kulturlivet. 

Förslaget handlar om att utveckla uppföljningen av kulturlivets infrastruktur. Detta mot bakgrund av 
att vi ser att det saknas uppgifter för att långsiktigt kunna följa väsentliga delar av kulturlivets infra-
struktur, inte minst kopplat till kommunernas insatser och till de privata arrangörernas verksamhet. 
Då kulturpolitiken inte verkar avgränsat och enskilt är det viktigt att kunna följa utvecklingen för olika 
typer av arrangerande verksamheter.

Kulturrådets bedömning är att en utveckling av uppföljningen kan bidra till en positiv utveckling för 
kulturpolitiska insatsers utformning. 
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Bakgrund

Uppdraget

Kulturrådet fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att ”följa upp och kartlägga arrangörsledets 
förutsättningar inom samtliga konstarter”.1 Regeringskansliet skrev i ett pressmeddelande i sam-
band med att uppdraget lämnandes att ”arrangörsledet är viktigt för att skapa arbetstillfällen för 
konstnärer och har stor betydelse för att konsten ska nå ut i hela landet. Det är en länk i kedjan från 
konstnär till publik, såsom musikarrangörer, konsthallar, dansscener, teaterföreningar och littera-
turfestivaler. Den konstnärspolitiska utredningen konstaterar att konstens behov av mellanhänder 
och arrangörsledet har ökat. Frågan har blivit särskilt aktuell mot bakgrund av diskussionen kring 
stängningen av livescener i svenska städer. Statens kulturråd får därför i uppdrag att följa upp och 
kartlägga arrangörsledets förutsättningar inom samtliga konstarter.”2

I regeringens skrivelse Politik för konstnärers villkor som lämnades den 23 mars 2021 beskrevs 
uppdraget återigen men på ett lite annorlunda sätt: 

”De lokala arrangörerna, såsom konsthallar och konstföreningar, teaterföreningar, musikföreningar, 
festivaler, gallerier och musikscener, har en avgörande betydelse för att konstnärerna ska nå ut till en 
publik i hela landet. Ett väl fungerande arrangörsnät är därmed en grundläggande förutsättning för 
att det ska finnas en fungerande arbetsmarknad för konstnärerna i hela landet. Studier av små och 
medelstora konsthallar visar att det ofta är mindre aktörer som vågar experimentera och lyfta fram 
nya konstnärskap och att de därmed har en viktig funktion för hela konstlivet. Samtidigt kan konsta-
teras att arrangörsledet har utmaningar. Det bedrivs till stor del ideellt eller av eldsjälar med knappa 
resurser. Strukturen, ofta i form av föreningar, är sårbar eftersom det kan vara svårt att engagera nya 
personer. Kunskapen och möjligheterna att ge konstnärer goda villkor och skälig ersättning varierar. 
Därtill finns en betydande risk för att kommunernas och regionernas ekonomiska situation framöver 
kommer att påverka de ekonomiska förutsättningarna för arrangörerna. Statens kulturråd har därför 
i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att följa upp och kartlägga arrangörsledets förutsättningar, 
inom samtliga konstarter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.”3

Avgränsning

Kulturrådet har avgränsat arbetet till de arrangörsled som finns organiserade och som presenterar 
yrkesverksamma konstnärer eller konstnärskap inom följande konstområden: bild, form och konst-
hantverk, film, litteratur, musik och scenkonst. 

Metod

Kulturrådet har valt att genomföra uppdraget genom att intervjua företrädare för arrangörsledet 
och sammanställa uppgifter från den statliga bidragsgivningen till arrangörer samt genom annan 
tillgänglig kunskap via publikationer och rapporter. 

1. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens kulturråd.

2. https://www.regeringen.se/artiklar/2019/12/regeringen-starker-villko-
ren-for-professionellt-verksamma-konstnarer-och-kulturskapare/, hämtad 
2021-05-25.

3. Regeringens skrivelse 2020/21:109, Politik på konstnärers villkor, s. 47. 
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När vi sammanställt uppgifter från bidragsgivningen har vi använt oss av Tillväxtanalys kommunin-
delning. En kommunindelning, oavsett modell, har alltid sina utmaningar kopplat till gränsdragningar 
mellan kommuntyper och egenskaper. Vi har bedömt att Tillväxtanalys kommunindelning möjliggör 
en bild av om det finns strukturella skillnader för arrangörer beroende på var verksamheten är 
förlagd. Samtidigt finns det givetvis variationer mellan kommuner inom varje grupp. Myndigheten för 
kulturanalys har utgått från Tillväxtanalys kommunindelning i rapporten Kulturens geografi, vilket är 
en rapport som vi i flera fall hänvisar till. Mer information om de olika kommuntyperna finns i avsnit-
tet Definitioner. 

Intervjuer 

Intervjuerna är genomförda med ett urval av organisationer eller nätverk som samlar olika typer av 
arrangörer. Urvalet har byggt på att få en så bred bild som möjligt av de olika förutsättningar som 
finns inom arrangörsledet. 

Intervjuerna har genomförts 2020–2021 och har utgått från arrangörers förutsättningar kopplat till

• arbetskraft och kompetensutveckling

• konstnärligt urval och inriktning

• roll som uppdragsgivare

• samverkan med andra

• ekonomi 

• lokal och teknik.

De organisationer vi intervjuat är: 

– Riksteatern, som beskriver sig som en folkrörelse och Sveriges största producerande turnéte-
ater och som samlar omkring 230 lokala teaterföreningar runt om i landet. 

– Sveriges Konstföreningar, ett riksförbund vars ändamål är att tillvarata landets konstförening-
ars intressen. Förbundet samlar runt 650 konstföreningar över hela landet. 

– Nätverket Den kollektiva hjärnan, som samlar självorganiserade konstverksamheter runt om i 
landet. Nätverket ska tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position 
genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder. 

– Dansnät Sverige, som är ett fristående nationellt nätverk där dansscener, institutioner, regiona-
la dans- och musikverksamheter samt kommunala och regionala kulturförvaltningar samverkar 
för att genom ökat intresse och ökad kunskap stärka och bygga nationella strukturer för den 
samtida danskonsten. 

– Svenska Galleriförbundet, som är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbun-
det har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas 
gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor. 

– MAIS – Musikarrangörer I Samverkan, som är ett samarbetsorgan för riksförbund inom mu-
sikområdet. MAIS företräder ideellt organiserade och fria musikarrangörer över hela landet. De 
förbund som ingår i MAIS representerar närmare 1 500 musikarrangörer runt om i landet.

– Svensk Live, en ideell riksorganisation som samlar arrangörer av livemusik. Riksorganisationen 
har över 200 medlemmar, till exempel festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar 
och nöjesparker. 

– Litterära arrangörer i form av Bokdagar i Dalsland, Göteborgs litteraturhus och Littfest i Umeå. 
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– Lokalhållande riksorganisationer i form av Bygdegårdarnas riksförbund, Folkets Hus och Par-
ker och Våra Gårdar, som samlar lokala föreningar som driver samlingslokaler och parker.

– Riksföreningen Biograferna som är en ideell intresseförening bestående av biografägare för 
mindre och medelstora biografer runt om i landet. Riksföreningen utgör ett organ för dess 
medlemmar och vill bland annat stärka mångfalden på biografmarknaden av biografägare i 
utbudet av filmer, av visningsformer och i övrigt programinnehåll.

Utöver ovanstående tematiska intervjuer har vi också mött och samtalat med Svenska Filminstitutet. 
Vi har även samtalat med regionala teaterkonsulenter, ett turnéutvecklingsprojekt som bland annat 
samlade centrumbildningar, Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) och nätverket Klis-
ter som är ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige.

Kvantitativa uppgifter från ansökningar och redovisningar 
för Kulturrådets och Filminstitutets bidragsgivning

Det kvantitativa underlag vi primärt utgått ifrån är uppgifter från Kulturrådets och Filminstitutets 
fördelning av krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang. På så sätt har vi försökt att få en så 
bred bild som möjligt över arrangörernas organisering – en bild som både fångar arrangörer med 
och utan övriga statsbidrag. 

Vi har också utgått från redovisningsuppgifter från Kulturrådets ordinarie bidragsgivning till arrang-
örer inom de olika konstområdena. De uppgifter vi sammanställt inför denna rapport är inkomna 
redovisningar 2020 från musikarrangörer som fått verksamhetsbidrag, inkomna redovisningar 2019 
från utställningsarrangörer och fria aktörer inom scenkonst med egen scen som fått verksamhetsbi-
drag samt inkomna redovisningar 2019 från litterära evenemang som fått projektbidrag.

Övrigt underlag

I arbetet har vi använt oss av olika rapporter och publikationer från andra myndigheter, bland annat 
Myndigheten för kulturanalys, Konstnärsnämnden och Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor. Vi har också använt oss av underlag från Folkbildningsrådet, Sveriges kommuner och 
Regioner samt högskolor, branschorganisationer.

Definitioner

Arrangörsled, producentled och mellanled

Begreppet arrangörsled används i denna rapport för att avgränsa en särskild organisering inom kul-
turlivet, nämligen den del av kulturlivet som specialiserat sig på att anordna publika kulturprogram 
eller evenemang inom vilka möten mellan konst och publik sker. 

Begreppet kan ställas i relation till företagsekonomiska begrepp som ett led mellan ett producent-
led, som producerar ett konstnärligt innehåll eller konstverk, och ett konsumentled, som består av 
publiken. Det finns dock inte alltid en klar organisatorisk uppdelning mellan arrangören och pro-
ducenten; ibland kan dessa roller inrymmas i samma organisation. Till exempel kan det inom en 
fri teatergrupps verksamhet både innefatta egen ensembleverksamhet såväl som att presentera 
gästspel av andra grupper.

Arrangörsledet verkar inte endast i relation till ett konstnärligt producentled och en publik. Arrangö-
ren förhandlar och avtalar i många fall med organiserade strukturer som företräder konstnärer och/
eller konstnärers upphovsrätt. Det kan exempelvis handla om en bokare, manager, gallerist, produ-
cent, rättighetsinnehavare eller distributör. Vissa av dessa roller brukar ibland, något vagt, hänvisas 
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till som mellanled. Men det finns inte, vad vi erfar, en samstämmig definition av mellanled inom 
kulturlivet. Ibland handlar det om yrkesgrupper, ibland om en specifik strukturs organisering. 

Arrangör

Begreppet arrangör används för att beskriva en person eller en organisation som ansvarar för att 
anordna någon typ av evenemang. Begreppet används inom olika områden, bland annat kopplat 
till idrottstävlingar, demonstrationer, föreläsningar, utbildningar och för olika kulturprogram. Inom 
kulturområdet består arrangörens roll något förenklat av att dels välja ut ett konstnärligt program, 
dels producera ett eller flera evenemang inom vilket detta möter en publik.

Evenemang

När vi i denna rapport använder begreppet evenemang innefattar det en rad olika typer och former 
av evenemang. Det kan röra sig om konserter, visningar, föreställningar med mera. Evenemangen är 
i de allra flesta fall knutna till en fysisk plats dit publiken tar sig. I vissa fall kompletteras lokala eve-
nemang med att en publik kan ta del av detta på distans, till exempel via internet eller på en biograf 
på en annan ort.

Kommuntyper

I rapporten använder vi oss av Tillväxtanalys kommunindelning aggregerad i tre nivåer – storstads-
kommuner, blandade kommuner och landsbygdskommuner. Dessa tre nivåer aggregerar i sin tur 
sex olika kommuntyper. 

Storstadskommuner
Storstadskommuner är kommuner där mindre än 20 procent av befolkningen bor i rurala områden 
och som tillsammans med angränsande kommuner har en samlad folkmängd på minst 500 000 
invånare.

Blandade kommuner
Blandade kommuner består av två aggregerade kommuntyper: 

– Täta blandade kommuner, det vill säga täta kommuner nära en stad där mindre än 50 procent 
av befolkningen bor i rurala områden och där minst hälften av befolkningen har mindre än 45 
minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.

– Glesa blandade kommuner, det vill säga täta kommuner som är avlägset belägna där mindre 
än 50 procent av befolkningen bor i rurala områden och där mindre än hälften av befolkningen 
har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.

Landsbygdskommuner
Kategorin landsbygdskommuner består av tre aggregerade kommuntyper: 

– Tätortsnära landsbygdskommuner där minst 50 procent av befolkningen bor i rurala områden 
och minst hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med 
minst 50 000 invånare.

– Landsbygdskommuner, det vill säga kommuner som är avlägset belägna inom vilka mer än 50 
procent av befolkningen bor i rurala områden och där mindre än hälften av befolkningen har 
mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.

– Mycket glesa landsbygdskommuner där hela befolkningen bor i rurala områden och har minst 
90 minuters genomsnittlig resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.
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Andra begrepp

Kulturpolitiska mål: Nationella kulturpolitiska mål har funnits formulerade sedan 1970-talet. De har 
reviderats i två omgångar kopplat till kulturpolitiska utredningar 1996 och 2009. Målen är styrande 
för de statliga insatserna inom kulturpolitiken men ska även kunna vara inspirerande och vägledan-
de för regioner och kommuner i deras kulturpolitiska arbete. Dagens kulturpolitiska mål ser ut som 
följande: 

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 kultur.

Filmpolitiska mål: De filmpolitiska målen beslutades av riksdagen 2016 och är grunden för den 
filmpolitik som sjösattes den 1 januari 2017. De filmpolitiska målen är följande:

– Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.

– Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.

– Filmarvet bevaras, används och utvecklas.

– Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker 
på filmområdet.

– Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget 
skapande.

– Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.

– Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.

Kultursamverkansmodellen: Kultursamverkansmodellen infördes 2011 för fördelning av statsbi-
drag till regionala kulturverksamheter. I enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av 
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet tilldelar Kulturrådet statliga bidrag till regioner med 
grund i regionala kulturplaner. Regionerna ansvarar för att bidragsgivningen enligt förordningen 
främjar en god tillgång för regionens invånare till

– professionell teater-, dans- och musikverksamhet,

– museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,

– biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,

– professionell bild- och formverksamhet,

– regional enskild arkivverksamhet,

– filmkulturell verksamhet,

– främjande av hemslöjd.

Sedan 2013 ingår samtliga regioner utom Region Stockholm i kultursamverkansmodellen.



17/72

Arrangörer

Det civila samhället (civilsamhället): Begreppet det civila samhället används i rapporten i bety-
delsen av en arena, skild från staten marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper 
och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar 
bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga 
sammanslutningar och andra aktörer.4

Utgångspunkter för samhällets insatser till arrangörsledet

För att få en ökad förståelse för samhällets utformning av stöd till arrangörsledet är det viktigt att 
känna till de kulturpolitiska utgångspunkter som ligger till grund för dessa. Vi har nedan samlat tre 
centrala kulturpolitiska utgångspunkter under rubrikerna Ett tillgängligt, kvalitativt och mångsidigt 
utbud, En arbetsmarknad för yrkesverksamma konstnärer och En decentralisering av kulturlivet.

Arrangörers roll och funktion beskrivs ibland också inom andra politikområden. I den Parlamenta-
riska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik 
för arbete, hållbar tillväxt och välfärd konstateras: ”Det finns många exempel på lokala idrottsför-
eningar, kulturföreningar, hembygdsföreningar, natur- och friluftsföreningar med flera som stärker 
en bygds identitet och ökar ortens attraktionskraft för de som bor och bedriver verksamhet där, 
men också för besökare och inflyttare”. Det beskrivs också att föreningslivet bidrar till extra ordinära 
insatser utöver sin huvudsakliga verksamhet, till exempel ”festivaler och andra arrangemang som 
sätter orten på kartan och lockar besökare”.5 

Förhållandet mellan kulturlivet och attraktivitet används ibland också kopplat till stadsutveckling. 
I Stockholms stads rapport Flera platser i staden för live- och kulturscener beskrivs bland annat 
följande: 

”I Stockholm finns tydliga tendenser på en utveckling där centrala platser i staden går från att vara 
bakgator och ganska eftersatta områden till att bli omtyckta, inte sällan av kulturverksamheter som 
i ett första skede hittar billiga och enkla lokaler. Ofta banar kulturverksamheter på så sätt vägen 
för andra etableringar, till exempel caféer, restauranger, mindre företag och fler bostäder. Nya 
investeringar skapar på så sätt stadsmiljöer som attraherar fler och därigenom ökar oftast lokal-
kostnaderna.”6

Arrangörers nytta för samhället har också ibland, inte minst sedan början av 2000-talet, kopplats 
till ett näringsperspektiv. I Kulturdepartementets skrivelse Vissa statliga insatser på musikområdet 
konstateras bland annat att ”Musiken är viktig ur många andra perspektiv än den konstnärliga upp-
levelsen, t.ex. är musiken även en viktig och växande näringsgren.”7

Ett tillgängligt, kvalitativt och mångsidigt utbud 

Redan innan de första kulturpolitiska målen formulerades fanns en tydlig ingång för statens kul-
turpolitiska insatser som handlade om att möjliggöra en spridning av ett kvalitativt och mångsidigt 

4. Definition hämtad från propositionen En politik för det civila samhället 
(prop. 2009/10:55). 

5. SOU 2017:1. För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd, s. 211–212.

6. Stockholm stad, kulturförvaltningen, kulturstrategiska staben, Flera platser i 
staden för live- och kulturscener, dnr 6. 1/1320/2019, s. 27.

7. Ds 2021:11. Vissa statliga insatser på musikområdet, s. 8.
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utbud. Detta var bland annat en utgångspunkt till varför 1933 års teaterutredning lade fram ett 
förslag om att bilda Riksteatern.8 

I den kulturutredning som genomfördes under 1970-talet lämnades förslag på nationella kulturpo-
litiska mål. Det övergripande målet för den nationella kulturpolitiken föreslogs vara att medverka till 
att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet. För att göra detta formulerades ett antal 
delmål, bland annat det så kallade ansvarighetsmålet. Med det menades följande: ”Samhället har 
ett övergripande ansvar att främja mångsidighet och spridning av kulturutbudet och för att minska 
eller hindra den negativa verkan som marknadsekonomin kan medföra”9. Det var ett tydliggörande, 
att kulturpolitiken ”skall garantera mångsidighet och spridning om de fria marknadskrafterna inte 
förmår detta på ett tillfredsställande sätt för viktiga delar av kulturområdet.”10 

Efter att utredningen remitterats lämnades i Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kul-
turpolitiken förslag till beslut om de första nationella kulturpolitiska målen. De mål som beslutades 
låg i flera delar i linje med utredningens förslag. I propositionen konstateras också att ”Lönsamhet 
får inte bli avgörande för verksamheten inom kulturområdet. När den privata verksamheten inom 
detta område inte kan garantera en mångsidighet i utbudet eller en jämn fördelning över landet av 
värdefulla produkter, när det inte kan ge kulturarbetarna deras försörjning eller i övrigt inte uppfyller 
de nödvändiga krav som ställs upp måste samhället gå in med aktiva insatser.”11 

I propositionen Tid för kultur, i vilken dagens kulturpolitiska mål formulerades, kvarstår fortsatt delar 
av dessa utgångspunkter för kulturpolitiken. I propositionen står skrivet att ”De statliga insatserna 
på kulturområdet syftar till stor del till att främja mångfald genom att stödja konstnärligt och kulturellt 
angelägen verksamhet som helt eller delvis inte skulle kunna komma till uttryck på marknadsmässiga 
villkor.”12 

Dagens nationella kulturpolitiska mål har, i likhet med de tidigare målen, en inriktning som ska främ-
ja en jämlik tillgång, mångfald och kvalitet: ”Kulturen ska vara en dynamisk utmanande och obunden 
kraft med yttrandefriheten som grund, alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mång-
fald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” För att uppnå detta anges bland 
annat att kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor.13 

När en ny filmpolitik formulerades antog riksdagen 2016 sju filmpolitiska mål. Inom dessa pekar 
man bland annat ut vikten av tillgänglighet och kvalitet, och ett av målen är att ”Allt fler ser värdefull 
film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.”14 

En arbetsmarknad för yrkesverksamma konstnärer

Arrangörsledets roll som uppdragsgivare till professionella konstnärer ses ofta som en viktig pus-
selbit i konstnärernas försörjning. Den kulturpolitiska utredning som lämnade sitt slutbetänkande 
2018 konstaterade bland annat följande: 

8. SOU 1934:21. Utredning rörande teaterförhållandena i riket.

9. SOU 1972:67. Ny kulturpolitik, Del 2: Sammanfattning, s. 28.

10. SOU 1972:67. Ny kulturpolitik, Del 2: Sammanfattning, s. 43.

11. Prop. 1974:28. Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpo-
litiken, s. 297–298.

12. Prop. 2009/10:3. Tid för kultur, s. 28.

13. Prop. 2009/10:3. Tid för kultur, s. 26. 

14. Prop. 2015/16:132, Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik, s. 21.
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”Kulturinstitutioner och andra aktörer som engagerar konstnärer i sin verksamhet har stor betydelse 
för konstnärerna. Genom dessa aktörers efterfrågan på konstnärliga tjänster skapas en stor del av 
konstnärernas arbetsmarknad. Det handlar om de centrala och regionala institutionerna inom teater, 
dans och musik, Skapande skola, public serviceföretagen, förlag, fria grupper, utställare på bild- 
och formområdet, främjandeorganisationer, musikarrangörer, beställare och inköpare av konst till 
den offentliga miljön, m.m.”15

Under 2021 överlämnade regeringen skrivelsen Politik för konstnärers villkor i vilken de drar 
slutsatsen att ”Många kulturpolitiska insatser har betydelse och effekt för konstnärers villkor samt 
är viktiga grundstenar för infrastrukturen och arbetsmarknaden för en konstnär.”16 De konstaterar 
att det föreligger ett ansvar inom flera politikområden och att ”politik och insatser inom flera andra 
utgiftsområden har avgörande inflytande på konstnärers möjlighet att verka professionellt, t.ex. ar-
betsmarknadspolitik, näringspolitik och socialförsäkringspolitik, något som blivit särskilt tydlig under 
den pågående covid-19-pandemin.”17

Decentralisering av kulturlivet 

Den lokala platsens betydelse för att människor ska möta konsten samt utvecklas och delta i kultur-
livet är en generell tanke som är starkt rotad inom kulturpolitiken. I den konstnärspolitiska utred-
ningens slutbetänkande Konstnär – oavsett villkor? från 2018 lyftes särskilt ett behov av fysiska 
platser att mötas vid. Utredningen konstaterar bland annat följande: 

”I en tid som i så hög grad präglas av digitaliseringen och mediernas utveckling, där så mycket un-
derhållning, information och kultur förmedlas via skärmar i vars och ens eget hem, är det viktigt att 
också understryka betydelsen av fysiska möten. Att det finns tillgängliga platser som är nära, oav-
sett var man bor, där man kan möta konsten fysiskt är därför ett viktigt mål inom kulturpolitiken.”18

Inom kulturpolitiken har inte utgångspunkten enbart varit en närhetsprincip kopplad till att verksam-
heter ska spridas geografiskt. Det har också varit viktigt att decentralisera makten över beslut för 
att stärka variation och tillmötesgå flera olika behov och intressen. 

I Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken som följde på kulturutredningen 
under 1970-talet konstateras bland annat: ”Decentraliseringen inom kulturområdet bör även avse 
planering, beslut och ansvarstagande. Detta medger ett bättre utnyttjande av lokala och regionala 
resurser, vilket bidrar till en ökad variation i utbudet av aktiviteter utformade efter olika behov och 
intressen.”19 I propositionen konstateras även följande: 

”Svenska organisationslivet har en stark lokal förankring och utgör i sig en decentraliserad kultur-
verksamhet som på ett naturligt sätt når ut till människor och möter dem i deras vardagsmiljöer. 
Det är väsentligt att samhället ger sitt stöd till sådana verksamhetsformer, till exempel studiecirklar. 
Även andra former av lokal kulturverksamhet i föreningsregi bör stimuleras.”20

15. SOU 2018:23. Konstnärer – oavsett villkor?, s. 21.

16. Regeringens skrivelse 2020/21:109, Politik på konstnärers villkor, s. 8.

17. Regeringens skrivelse 2020/21:109, Politik på konstnärers villkor, s. 9.

18. SOU 2018:23. Konstnärer – oavsett villkor? s. 418.

19. Prop. 1974:28. Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpo-
litiken, s. 299.

20. Prop. 1974:28. Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpo-
litiken, s. 299. 
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Offentliga insatsers utformning

Statliga insatser 

De nationella kulturpolitiska målen är styrande för statens insatser. Inom filmområdet finns också 
antagna filmpolitiska mål som all stödgivning inom filmområdet ska syfta till att uppnå. Staten finan-
sierar ett antal nationella kulturinstitutioner och uppdrag samt avsätter medel för bidragsgivning till 
olika aktörer inom kulturlivet. Bidragsgivningen regleras av politiskt beslutade bidragsförordningar, 
där grundläggande ändamål och villkor för bidragsgivningen regleras. Bidragsgivningen utformas 
och administreras av fristående myndigheter eller organisationer med myndighetsuppdrag. Således 
finns en distans mellan den politiska organisering som utifrån de kulturpolitiska målen beslutar om 
att bidrag får fördelas och myndighetsuppdraget inom vilket bidragsgivningen slutligen utformas 
och avgörs.

Kulturrådet är en av flera myndigheter som har i uppdrag att fördela statsbidrag inom kulturområ-
det. I verksamheten innefattas såväl bidrag för regional kulturverksamhet som fördelas till landets 
regioner som bidrag till det fria kulturlivet. Kulturrådets direkta bidragsgivning till arrangörer inom 
det fria kulturlivet ser dock olika ut inom olika konstområden. Inom litteraturområdet finns exem-
pelvis inga verksamhetsbidrag som riktar sig till arrangörsverksamhet. Däremot kan arrangörer 
söka projektbidrag för litterära evenemang och läsfrämjande insatser. Det finns inte heller någon 
reglering som säger att en verksamhet inte kan söka eller beviljas bidraget flera år i rad, och en del 
arrangörer beviljas årliga projektbidrag. 

Andra områden har både projektbidrag och verksamhetsbidrag, men även bland dessa bidrag finns 
väsentliga skillnader för hur de är utformade. Inom bild- och formområdet finns särskilda verksam-
hetsbidrag och projektbidrag som kan sökas av utställningsarrangörer. För musikarrangörer finns 
också särskilda verksamhetsbidrag och projektbidrag för arrangörer. Inom scenkonstområdet finns 
generella verksamhetsbidrag och projektbidrag som arrangörer och producenter kan söka. Lokala 
teaterföreningar inom Riksteatern prioriteras dock inte i Kulturrådets bidragsgivning, eftersom det 
avsätts annan statlig finansiering för Riksteaterns nationella verksamhet. 

Filminstitutet, som är en stiftelse med myndighetsuppdrag, har ett särskilt uppdrag att fördela bi-
drag inom filmområdet. En del av deras bidragsgivning riktar sig till organisationer som arbetar med 
visning av film, bland annat filmfestivaler och biografer. Det statliga stödet till biografer riktar sig till 
biografer på mindre orter och till komplementbiografer, och i sin definition av komplementbiografer 
definierar Filminstitutet aspekter som rör hur biografens verksamhet kompletterar annat tillgängligt 
biografutbud, bland annat att det bland föreställningarna ska finnas en viss andel från Europa (ex-
klusive Sverige) och övriga världen (exklusive USA). Detta utgår från en analys att utbudet domine-
ras av svensk och amerikansk film samt filmer med högt besökarantal.21 

Filminstitutet har tidigare organiserat ett särskilt bidrag för att bidra till digitaliseringen av biografer 
runt om i Sverige. Under 2021 ser man över och utvecklar sin bidragsgivning för visnings- och 
distributionsstöd och nya riktlinjer för bidragen ska träda i kraft hösten 2021.

Det finns även andra myndigheter som fördelar bidrag till olika konst- och kulturprojekt, vilka kan 
sökas av enskilda arrangörer. Däribland finns bidragsgivning vid Statens musikverk och Kulturbryg-
gan vid Konstnärsnämnden. Ett annat exempel på statliga insatser till kulturevenemang är folkbild-
ningsbidragen. Inom ramen för de statliga bidrag som Folkbildningsrådet har i uppdrag att fördela 

21. https://www.filminstitutet.se/globalassets/1.-sok-stod/filminstitutets-stod/pro-
duktionsstods-dokument/generella-villkor_version2.pdf, hämtad 2021-05-26.
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går en del till studieförbundens kulturverksamhet inom vilken ett stort antal kulturevenemang anord-
nas, både med professionella, yrkesverksamma konstnärer och med amatörer.

Regionala insatser

Regionerna har tillsammans med staten ett stort ansvar för strukturen av regionala kulturinstitutio-
ner. Alla regioner utom Region Stockholm ingår i kultursamverkansmodellen inom vilken de statliga 
bidragen för regional kulturverksamhet fördelas. Som grund för den statliga fördelningen av bidrag 
ligger en bedömning av regionernas kulturplaner. Bedömningen görs av Kulturrådet och utgår från 
de nationella kulturpolitiska målen. I kulturplanerna presenteras dock inte endast delar som rör kul-
tursamverkansmodellens omfattning, utan planerna presenterar ofta generella utgångspunkter och 
inriktningar för regionernas kulturpolitiska insatser. 

De statliga bidragen inom modellen kan användas för regional kulturverksamhet inom sju utpeka-
de verksamhetsområden: professionell teater- dans- och musikverksamhet, museiverksamhet och 
museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, 
professionell bild- och forumverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet 
och främjande av hemslöjden. 

Regionala kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen består delvis av konstnärliga, och/
eller kulturhistoriska producerande enheter, bland annat orkestrar, konserthus, museer och teatrar. 
Bland dessa bedrivs inte endast verksamhet med egen anställd konstnärlig ensemble utan regiona-
la kulturinstitutioner verkar också som arrangörer för andra producenter. För många av de regionala 
producerande enheterna är samarbetet med olika typer av arrangörer runt om i länen centralt för att 
nå ut med sin egenproducerade turnéverksamhet. 

Inom främst musik- och scenkonstområdet organiserar de regionala kulturverksamheterna ibland ett 
utbud av subventionerade föreställningar och konserter som kan köpas av eller samarrangeras med 
lokala arrangörer – både kommunala arrangörer, exempelvis kulturhus eller skolor, och arrangörer 
inom civilsamhället. 

En annan del av kultursamverkansmodellen är organiseringen av olika typer av främjande uppdrag, 
oftast utformade som olika typer av konsulentverksamheter. Hur den regionala kulturverksamheten 
är organiserad skiljer sig dock åt både mellan konstområden och mellan regioner. Inom teaterområ-
det är konsulentfunktionen starkt kopplad till ett arrangörsfrämjande perspektiv. Detta har också en 
historisk förklaring, eftersom regionala teaterkonsulenter tidigare finansierades genom Riksteatern. 
Konsulenterna inom teaterområdet har fortsatt en stark koppling till Riksteatern men arbetar också i 
många län gentemot alla typer av lokala scenkonstarrangörer. 

Delar av arrangörsfrämjande insatser finns även delvis inom andra konstområden, men omfattning-
en varierar mellan konstområden och län.

Regionerna har även viss bidragsgivning som riktar sig till arrangörer utanför den regionala kultur-
verksamheten. Denna bidragsgivning skiljer sig åt mellan olika län – ibland kan den vara inriktad 
på regionala organ som samlar arrangörer, ibland är den inriktad på enskilda arrangörer som bidrar 
med en ökad tillgänglighet till kultur i delar av länet där infrastrukturen är sämre. 

Kommunala insatser

Sveriges kommuner är en stor och viktig bidragsgivare till lokala arrangörsföreningar. Utformningen 
av bidragsgivningen varierar dock mellan olika kommuner. Ibland kan den vara organiserad inom ett 
allmänt föreningsstöd medan den ibland är inriktad just till arrangörsledet inom ett konstområde. 
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Förutom kommunernas centrala roll som bidragsgivare till lokala arrangörer så organiserar de 
ibland egen arrangörsverksamhet inom kulturhus, konsthallar eller konserthus. Det finns också vissa 
kommunala verksamheter som i huvudsak har ett annat verksamhetsområde som ibland verkar som 
arrangörer av professionella konstnärer, till exempel bibliotek och skolor. 

Inom ramen för kommunernas insatser för arrangörsledet organiseras ibland olika typer av subven-
tioner, bland annat för att möjliggöra tillgång till verksamhetslokaler. Exempel på sådana kan vara 
kopplade till kommunalt drivna kulturlokaler, som kulturhus eller konserthallar. De kan också rikta 
särskilda bidrag till föreningsdrivna lokaler för att dessa ska vara tillgängliga för det lokala fören-
ings- och kulturlivet. 

Arrangörers organiseringsformer

Vi utgår i rapporten från tre typer av organisering – inom det offentliga, inom den privata sektorn 
och inom civilsamhället. Kulturpolitiska uppföljningar och studier analyserar ibland via en annan 
skiljelinje – den mellan offentliga kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Inom arrangörsledet är 
det fria kulturlivet dock till stor del organiserat inom civilsamhället. Det kan vi se genom de bidrag 
som fördelas med stöd av förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, 
dans- och musikområdet. 

Vad gäller verksamhetsbidragen till musikarrangörer är över 90 procent av arrangörerna organise-
rade inom civilsamhället. I bidragsgivningen till fria aktörer inom scenkonstområdet är siffran något 
lägre, vilket beror på att samma bidrag kan sökas både av arrangörs- och producentled. Producent-
ledet har en högre koncentration av enskilda näringsidkare, särskilt inom dansområdet. 

Även inom bidrag som fördelas genom andra förordningar, där begreppet ”fria kulturlivet” inte används 
men där verksamheten brukar räknas till detta, ser vi ett liknande mönster. För de statliga bidragen till 
utställningsarrangörer är nästan samtliga arrangörer organiserade inom civilsamhället. Inom film- och 
litteraturområdet finns inte samma tradition att studera skillnader mellan institutioner och det fria kultur-
livet, men även inom dessa områden organiseras en stor del av arrangörerna inom civilsamhället. 

Inom (eller på uppdrag av) det offentliga

Offentliga kulturinstitutioner styrs av uppdrag som fastställs av den politiska organiseringen i kom-
mun, region eller stat. Finansiering för att genomföra uppdraget beslutas helt eller delvis av samma 
politiska organisering. Det offentliga uppdraget kan förändras på olika sätt, och större förändringar av 
kulturinstitutioners uppdrag har historiskt sett skett till följd av kulturpolitiskt inriktade utredningar eller 
särskilda uppföljningar och utvärderingar av den enskilda kulturverksamheten, och det är inte ovanligt 
att mindre justeringar i uppdragen sker efter dialog mellan kulturinstitutionen och den politiska orga-
niseringen. Ansvarig förvaltning, nämnd, eller departement har i de flesta fall årligen återkommande 
dialoger med kulturinstitutionerna, där frågor om bland annat uppdrag och finansiering kan diskuteras. 

Offentliga kulturinstitutioners verksamhet bedrivs i olika verksamhetsformer. En del är organiserade 
direkt inom den offentliga förvaltningen, en del är organiserade som egen myndighet medan andra 
är organiserade i offentligt ägda bolag eller stiftelser där det offentliga är stiftare. 

Det finns även exempel på verksamheter inom civilsamhället som får sin finansiering och sina 
uppdrag på liknande sätt som en offentligt ägd kulturinstitution. Det kan exempelvis vara en ideell 
förening som ansvarar för ett offentligt formulerat uppdrag och som får verksamhetsanslag eller 
uppdragsersättning kopplat till detta. Bland de regionala kulturverksamheterna finns flera exempel 
på sådan finansiering. 
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Kulturinstitutioner brukar ha en relativt stark och förutsägbar finansiell grund att stå på, även om 
utvecklingen av denna ofta diskuteras och nivåerna problematiseras i relation till hur omfattande 
uppdragen är. Finansieringen möjliggör i många fall att organisationen kan ha fast anställd personal 
för särskilda specialiserade yrkesgrupper, till exempel producenter, scen- eller utställningstekniker 
eller curators. 

De offentliga uppdragens utformning brukar inte karaktäriseras av hastiga förändringar. Hur upp-
draget formuleras kan också påverka till hur stor del organisationen själv kan styra sin verksamhets-
inriktning. Till exempel förekommer särskilt formulerade uppdrag kopplat till kulturpolitiskt priorite-
rade målgrupper, exempelvis insatser för barn och unga eller att arrangören särskilt ska bidra till att 
utveckla tillgängligheten till särskilda kulturuttryck.

Inom privat sektor

Privata företag och näringsidkare (privata arrangörer) som verkar på marknaden möjliggör en stor 
del av det utbud som finns tillgängligt för publiken (konsumenten) i dag. Det finns många olika 
teorier om vad en marknad är och hur den fungerar, men grundtanken är att utbudet samspelar 
med efterfrågan på så sätt att det finns konsumenter som är beredda att betala för det som pro-
duceras. 

Inom vissa områden och tider har det funnits goda ekonomiska incitament att producera olika typer 
av kulturevenemang, till exempel för den biografverksamhet som växte sig stark under mitten av 
1900-talet men också för dagens multinationella bolagsstrukturer som i huvudsak arbetar med stora 
evenemang inom olika former av kultur, ibland i kommunikation med evenemang inom andra områden. 

Det finns också privata aktörer som inte alls har byggt sin verksamhet kring en stor efterfrågan för 
en viss typ av verksamhet. Där möjliggörs verksamheten genom att arrangörsverksamheten i stället 
blir ekonomisk hållbar genom att andra vitt skilda verksamhetsområden i ett företag eller dess kon-
cern genererar vinst. 

I en studie om kulturentreprenörer, mecenater och konsthallar där 18 konsthallsentreprenörer har 
intervjuats framkommer en bild av många olika ingångar för de privata verksamheterna. Där konsta-
teras bland annat: ”Dagens privata konsthallar och museer har ofta starka kopplingar till ekonomis-
ka faktorer för att kunna uppföras och drivas i företagsformer så som aktiebolag, men anmärknings-
värt är hur sällan företagsekonomiska incitament anges som drivkrafter till Kulturentreprenörernas 
satsningar”22. 

I studien fanns endast ett fåtal fall där författarna kunde se att det fanns ett tydligt uttalat vinstin-
tresse för verksamheterna, ”där lönsamhet anges vara en central del i hur beslut ska fattas och hur 
verksamheten är uppbyggd.”23 I stället nämns bland annat självförverkligande, livsstil och filantropi 
som utgångspunkter för kulturentreprenörens engagemang.

Utifrån denna bild bygger förutsägbarheten för de privata arrangörerna till stor del på hur stabilt 
publikens intresse är för verksamheten eller om det finns en mecenat eller en filantropisk ingång 
samt hur långsiktigt och stabilt detta engagemang är år från år. 

22. Calås, D. & Lindkvist, L. Avtryck, Kulturentreprenörer, konsthallar och 
mecenater, Volante, 2018, s. 217.

23. Calås, D. & Lindkvist, L. Avtryck, Kulturentreprenörer, konsthallar och 
mecenater, Volante, 2018, s. 217.
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Inom civilsamhället

Civilsamhället definieras i propositionen En politik för det civila samhället24 som en arena, skild från 
staten, marknaden och den enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar 
tillsammans för gemensamma intressen. 

En vanlig organisationsform inom civilsamhället är en ideell förening och ideella syften kopplat till or-
ganiseringen är vanligt förekommande. Det kan handla om olika ingångar för hur en organisation kan 
bidra till samhällets utveckling eller svara mot särskilda behov i samhället. Tillväxtverket konstaterar i 
sin Handledning för konsekvensutredning att ”Organisationerna [i civilsamhället] använder sig ofta av 
näringsverksamhet och annan ekonomisk verksamhet för att främja sitt överordnade, ideella syfte.”25

På Civsam.se26 tydliggörs fem roller eller funktioner som civilsamhället kan fylla: 

– röstbärare

– demokratiskola

– gemenskap

– serviceproducent 

– motvikt till staten och näringslivet.27 

Dessa roller kan se olika ut och anses olika angelägna för olika typer av aktörer: För en del är röst-
bärarrollen det centrala. För andra handlar det om att skapa gemenskap eller vara en serviceprodu-
cent. Rollen som motvikt till staten och näringslivet kan sägas ligga nära en roll som ibland beskrivs 
för det fria kulturlivet. 

Det är också viktigt att förstå att de olika rollerna kan uppfattas som olika angelägna av arrangörer-
na själva. Ibland är de starkt grundade i ett ideal om att verksamhet just ska bedrivas inom civilsam-
hället, men ibland är val av organisationsform snarare en fråga om hur arrangörsverksamheten ges 
bästa praktiska förutsättningar att kunna verka. 

Även om verksamheten inom civilsamhället i hög grad bygger på en idé eller på ett ideal betyder 
det inte att verksamheten endast bedrivs med ideell arbetskraft. Ibland är detta en vald arbetsmo-
dell men ibland bedrivs verksamheten till stor del av anställd personal. Ett förhållande som ibland 
förekommer är att en organisation vill bygga sin verksamhet på anställd personal men inte har finan-
siering att kunna anställa och därför organiserar sig med ideell arbetskraft. 

Möjligheten för verksamheter inom civilsamhället att verka långsiktigt beror dels på engagemanget 
hos medlemmarna, dels på hur stabil publiken är år från år, men också i hög grad på samhällets 
insatsers utformning i form av bidrag och andra stöd. 

24. Prop. 2009/10:55. En politik för det civila samhället. 

25. https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konse-
kvensutredning/utred-konsekvenser/sociala-konsekvenser/civilsamhallet.html, 
hämtad den 2021-05-26.

26. Civsam.se = Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webb-
plats för vetenskaplig kunskap om det civila samhället i Sverige.

27. http://www.civsam.se/samhallsroll, hämtad 2021-04-08.
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Vilka är arrangörerna?

Arrangörer inom bild, form och konsthantverk

Arrangörerna inom området bedriver till stor del sin arrangörsverksamhet i form av utställningar 
men benämningen är kanske något snäv i förhållande till hur arrangörerna är verksamma, eftersom 
flera arrangörer bedriver verksamhet som tangerar andra konstområden till exempel kopplat till 
ljudkonst, konstmusik, film och performance.

Offentliga institutioner och uppdrag

Statliga museer
De statliga konstmuseernas utställningsproduktion bygger till stor del på egna samlingar. I utställ-
ningsverksamheten förekommer också tillfälliga utställningar med inlånade konstverk och utställ-
ningar som är samarbeten med, eller innefattar uppdrag till, samtida konstnärer. Antalet statliga 
konstmuseer, eller museer som har en huvudsaklig som angetts vara ”konst” knappt tio enligt 
museistatistiken för 2019.28 

Det går att få en bild över statliga museers omfattning av utställningsverksamhet då de följer ett 
avtal för medverkan och ersättning till konstnärer vid utställningar (det så kallade MU-avtalet). Avta-
let reglerar utställningar med verk av nu levande konstnärer. I rapporten Museer 2013, konstateras 
att 15 statliga museer (centrala museer och övriga statliga museer) bedrev utställningsverksamhet 
som omfattades av MU-avtalet. De statliga museerna stod då som arrangör för sammanlagt 15 se-
paratutställningar och 16 samlingsutställningar där MU-avtalet tillämpades. Totalt omfattade denna 
utställningsverksamhet 79 konstnärer 29. 

Regionala kulturverksamheter
Regionala kulturverksamheter, eller regionala kulturinstitutioner, är en institutionell struktur som i de 
flesta fall samfinansieras av staten och regionen. I vissa fall kan även en kommun ingår som offent-
lig finansiär. I Kulturrådets uppföljning Kultursamverkansmodellen. Uppföljning av kulturområdenas 
årliga bidrag 2010–2018, följs bland annat regionala konsthallar och konstmuseer upp. I rapporten 
redogörs för 15 konsthallar och konstmuseer30 i 7av de 20 regioner som ingår i kultursamverkans-
modellen. Det finns även ett antal regionala museer som i sin verksamhet också producerar vissa 
bild-, form- och konsthantverkutställningar. Området är relativt nytt som enskilt utpekat konstområde 
inom kultursamverkansmodellen och det finns en variation i hur regionerna organiserar uppdrag 
och institutioner. 

Kommunala konsthallar och kulturhus
En annan offentlig organisering av arrangörer inom området är kommunala konsthallar och kultur-
hus. Det är dock inte helt lätt att överblicka de kommunalt drivna arrangörernas utveckling eller 
omfattning i dag. 

28. I en enkät som skickades ut vid framtagandet av 2019 års museistatisti-
ken svarade 39 av 47 statliga museer på frågor. Av dessa angav 8 konst som 
huvudsaklig inriktning. 

29. Myndigheten för kulturanalys, Museer 2013, Kulturfakta 2014:1, s. 18.

30. Utöver detta finns även vissa museer med utställningsverksamhet som 
inte särredovisade sina verksamheter inom bild- och formkonst, exempelvis 
Gotlands Museum, Hallands Konstmuseum och Göteborgs konstmuseum.
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När Kulturrådet 2013 genomförde en enkätundersökning gällande MU-avtalet var kommunala 
arrangörer en kategori som tillfrågades. Kategorin bestod av kommunala museer, konsthallar och 
kulturhus som ställde ut bild- och formkonst. Enkäten skickades till 95 kommunala arrangörer, 
varav 56 lämnade svar. Bland svaren går det att uttyda en viss variation i hur kommunerna arbetar. 
Bland annat svarade 50 av aktörerna på frågan om de fick särskilda anslag av sina huvudmän som 
betalades ut i samband med utställningar för att ersätta konstnärer. Av respondenterna var det 
68 procent som inte fick det och 8 procent angav att det inte var aktuellt för deras verksamhet.31 
Under 2021 genomför Kulturrådet en ny uppföljning av MU-avtalet.

Andra offentliga arrangörer
Det finns också exempel på andra typer av offentlig verksamhet som verkar som arrangörer inom 
konstområdet. Det handlar bland annat om konserthus, skolor och bibliotek som ibland anordnar 
utställningar med yrkesverksamma konstnärer. 

Arrangörer inom civilsamhället

Konstföreningar
Konstföreningar är en typ av intresseföreningar som verkar som arbetsplatsföreningar eller allmän-
na konstföreningar. Riksorganisationen Sveriges Konstföreningar har i dag ett statligt bidrag från 
Kulturrådet som bland annat kan användas för att ersätta organisationens medlemmar för kostna-
der i samband med utställningar där professionella konstnärer medverkar. 

Utställningar med statsbidrag genomfördes av 155 allmänna konstföreningar och 64 arbetsplats-
föreningar 2019. Utställningsverksamheten var till antal störst i blandade kommuner. Spridningen 
av allmänna konstföreningarnas verksamhet med utställningar var i högre grad koncentrerad till 
blandade kommuner och landsbygdskommuner medan arbetsplatsföreningarna i högre grad var 
koncentrerade till blandade kommuner och storstadskommuner.

Konstnärs- och curatordrivna utställningsarrangörer
Bland de statliga bidrag som Kulturrådet fördelar direkt till enskilda arrangörverksamheter finns ett 
kluster av arrangörer som till största del består av föreningsdrivna utställningsarrangörer. Många 
av dessa är grundade och organiserade av utbildade och verksamma konstnärer och curatorer. 
Organiseringen följer i hög grad också var majoriteten av konstnärer och kuratorer utbildas och 
är verksamma, nämligen i storstadskommuner. Av de 26 organisationer som redovisade statliga 
verksamhetsbidrag 2019 var 19 verksamma i storstadskommuner, 5 i blandade kommuner och 2 i 
landsbygdskommuner. 

Konsthantverkskooperativ
Konsthantverkskooperativ är sammanslutningar av yrkesverksamma konsthantverkare.32 Inom 
verksamheterna bedrivs försäljning av föreningens medlemmars konsthantverk men också utbild-
ning och inte minst utställningsverksamhet. Utställningsverksamheten genomförs både med de 
egna medlemmarnas konsthantverk och med andra konsthantverkares konstverk. Det finns särskil-
da statsbidrag för Konsthantverkskooperativ, inom bidragsgivningen ser vi en hög koncentration i 
storstadskommuner.  

31. MU-avtalet – Nulägesanalys och förslag till revidering, Kulturrådets skrift-
serie 2013:3, s. 19. 

32. Organiseras till största del som ekonomiska föreningar som ibland kan 
anses tillhöra privat sektor, beroende på om de endast har till syfte att stärka 
sina medlemmars ekonomiska situation. 



27/72

Arrangörer

Konstfrämjandet
Folkrörelsen konstfrämjandet verkar ibland som utställningsarrangör men arbetar även brett med 
olika typer av utvecklingsprojekt, samproduktion och utgivningar kopplat till bild-, form- och konst-
hantverkområdet. Konstfrämjandet är organiserad nationellt med regionalt inriktade distrikt i en stor 
del av landet. 

Andra aktörer inom civilsamhället
Det finns även andra organisationer som är verksamma som utställare för yrkesverksamma konstnä-
rer, bland annat de lokalhållande organisationerna, det vill säga lokala föreningar som driver hus el-
ler parker och som organiserar sig i Bygdegårdarnas riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra 
Gårdar. Riksorganisationerna har vissa statliga bidrag för bild-, form- och konsthantverkverksamhet. 
De arbetar bland annat med att producera vandringsutställningar som de lokala arrangörerna kan 
presentera i sina program. 

Inom den kyrkliga kulturverksamheten förekommer också viss utställningsverksamhet där professi-
onella konstnärer ställs ut och det förekommer ibland även utställningsverksamhet inom studieför-
bundens olika kulturprogram. 

Privata aktörer

Privata konsthallar
Det finns ett antal konsthallar i Sverige som drivs i privat regi. Det är svårt att hitta sammanställda 
uppgifter över aktiva privata konsthallar. Bland de krisstöd som fördelats för intäktsbortfall under 
covid-19-pandemin kan vi se att ett sextiotal privata aktörer inom bild-, form- och konsthantverk-
området har sökt stöd. Dessa är till största delen koncentrerade till storstadskommuner. En del av 
dessa organisationer var privata gallerier (se nedan). 

Privata gallerister med utställningsverksamhet
I Konstnärernas riksorganisations uppföljning Konstbranschen i siffror 2019 framkommer en bild 
av ett stort antal företag som är verksamma som konsthandlare eller gallerister. Vid vår intervju med 
Svenska Galleriförbundet framgår att flertalet av de större galleristerna som har en etablerad och 
kontinuerlig utställningsverksamhet samlas inom deras förbund. Bland förbundets medlemmar finns 
cirka 40 gallerier. De flesta av dessa bedriver sin verksamhet i storstadskommuner.

Organisationer som företräder och samlar arrangörer
Det finns ett antal organisationer och nätverk som företräder eller samlar enskilda arrangörer:

– Sveriges Konstföreningars riksorganisation samlar 650 konstföreningar. 

– Nätverket Den kollektiva hjärnan samlar cirka 30 självorganiserade verksamheter.

– Klister är ett rikstäckande nätverk för små och medelstora institutioner för samtidskonst. När-
verket samlar ett tjugotal konstverksamheter. 

– Svenska Galleriförbundet samlar ett fyrtiotal privata gallerier med utställningsverksamhet. 

Arrangörer inom filmområdet

För arrangörer inom filmområdet består verksamheten till stor del av olika evenemang där filmvis-
ning genomförs men det förekommer även olika typer av filmrelaterade samtal med filmkonstnärer, 
oftast i samband med visningar. Till viss del är biografverksamheter även verksamma inom andra 
konstområden genom att de livesänder olika typer av konserter och scenkonstföreställningar. 
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Offentliga institutioner och uppdrag

Statliga institutioner och uppdrag
Inom filmområdet saknas samma struktur av nationella institutioner eller uppdrag som innefattar ar-
rangörsverksamhet på samma sätt som inom till exempel scenkonst, musik eller bild- och formområdet.

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutets verksamhet och har till uppgift att tillgängliggöra 
Filminstitutets samlingar, levandegöra filmhistorien och öka intresset för filmen som konstform. 
Detta gör de bland annat kopplat till visningsverksamhet. Visningarna sker till största del i Filminsti-
tutets egna lokaler i Stockholm men också i samarbete med biografer i Göteborg och Malmö. 

Det finns också statliga institutioner inom andra områden som redovisat en viss filmvisningsverk-
samhet. Inom de centrala museernas verksamhet förekommer bland annat olika typer av filmvis-
ningar. Av museistatistiken framgår att det genomfördes över 12 000 publika aktiviteter2019 i form 
av filmvisningar. 33 Vilka typer av film det handlar om, och hur dessa aktiviteter har utformats, är det 
dock svårt att få en övergripande bild av i statistiken. Museerna är, som vi tidigare konstaterat, till 
största del förlagda till storstadskommuner och till Stockholm i synnerhet. 

Regionala kulturverksamheter
Den regionala kulturverksamheten inom filmområdet är i liten omfattning inriktad på att bedriva 
biografverksamhet eller filmfestivalsverksamhet där professionella konstnärskap presenteras. De 
insatser som görs regionalt inriktar sig till andra delar inom filmområdet. I Myndigheten för kultura-
nalys rapport Främjas filmen?34 konstateras att verksamheterna kan se olika ut i olika län men att 
en gemensam roll för verksamheterna är ”att de genomgående arbetar främjande och stödjande för 
andra aktörer”. Det konstateras också i rapporten att arbetet med att främja och stödja visning och 
spridning är det verksamhetsområde där de regionala filmverksamheterna avsätter minst personal-
resurser och att verksamheten tenderar att prioriteras ned.35 

Kommunala biografer
Myndigheten för kulturanalys konstaterar i sin rapport Kulturens geografi att ett trettiotal biografer i 
landet ägs av kommuner. De flesta finns i kommuner där det också finns andra biografer; i ett fåtal 
fall är kommunen den enda biografägaren.36

Arrangörer inom civilsamhället 

Föreningsägda och föreningsdrivna biografer
Föreningsägda respektive föreningsdrivna biografer är den vanligaste formen av biografverksamhet. 
Det fanns 220 sådana biografer 2016. Myndigheten för kulturanalys konstaterar dock i Kulturens 
geografi att det är skillnader vad gäller var biograferna finns. De konstaterar att privata biografer i all-
mänhet återfinns i storstadskommuner och täta kommuner nära en större stad men att dessa kommu-
ner också har en stor andel föreningsdrivna biografer. De föreningsdrivna biograferna finns alltså till 
största del inom olika typer av kommuner och i delar av landet dominerar föreningsägda biografer. 37

33. Myndigheten för kulturanalys, Museer 2019, Kulturfakta 2020:2, s. 23.

34. Myndigheten för kulturanalys. Främjas filmen? En översyn av filmområdet i 
kultursamverkansmodellen – Rapport 2020:2, s. 68.

35. Myndigheten för kulturanalys. Främjas filmen? En översyn av filmområdet i 
kultursamverkansmodellen – Rapport 2020:2, s 86.

36. Myndigheten för kulturanalys. Kulturens geografi. Tillgång till kulturutbud i 
landets kommuner. Kulturfakta 2019:3, s. 78–79.

37. Myndigheten för kulturanalys. Kulturens geografi. Tillgång till kulturutbud i 
landets kommuner. Kulturfakta 2019:3, s. 50–51.
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Föreningsdrivna filmfestivaler
Det finns ett antal filmfestivaler som återkommande organiseras, vilka är inriktade på att presentera 
professionella konstnärskap. En del av dessa har statliga stöd från Filminstitutet. Filmfestivalernas 
verksamhet är i många fall inriktad på filmer av en viss typ av format, en viss inriktning eller ett visst 
ursprung. Några exempel på festivaler är Tempo dokumentärfilmfestival, Cinema Africa och Gö-
teborg Film Festival. Den sistnämnda är Nordens största filmfestival och den har en internationell 
inriktning. 

Filmföreningar och filmstudios
En struktur av arrangörer inom filmområdet finns bland föreningen Sveriges Förenade Filmstudios 
medlemmar. Föreningen samlar filmföreningar och filmstudior runt om i Sverige där filmvisning för 
medlemmar sker. Sveriges Förenade Filmstudios organiserar cirka 100 filmklubbar. Målet med 
verksamheten är att visa och sprida kvalitetsfilm över hela landet.

Andra arrangörer inom civilsamhället
Inom det övriga föreningslivet organiseras olika typer av filmarrangemang. De sker till exempelvis 
ibland evenemang inom studieförbundens kulturverksamhet eller inom andra allmänna kulturfören-
ingars program. 

Privata arrangörer 

Den tydligaste organiseringen av privata arrangörer inom filmområdet består av de privata biogra-
fägarna, vilka 2016 var 162 till antalet.38 Verksamheten bland dessa är centrerad till storstads-
kommuner och blandade kommuner nära storstadskommuner. Inom denna grupp biografer är det 
många som har ett större antal salonger i sin verksamhet än de föreningsdrivna biograferna. 

Organisationer som samlar och företräder arrangörer

Förutom Sveriges Förenade Filmstudios finns andra organisationer som samlar olika arrangörer. 
Riksföreningen Biograferna och Sveriges Biografägareförbund har ett stort antal biografer bland 
sina medlemmar och Folkets Bio organiserar ett tjugotal kvalitetsfilmsbiografer över hela landet. De 
lokalhållande organisationerna, särskilt Våra Gårdar samt Folkets Hus och Parker, har en organisa-
tion som bland annat inriktat sig på att stödja de medlemmar som verkar som biografer. Kopplat till 
filmfestivalers verksamhet finns därtill ett par nätverk som tidigare varit aktiva, bland annat Festival-
centrum. 

Arrangörer inom litteraturområdet

Arrangörer som riktar sig till en allmän publik inom området litteratur arrangerar i första hand litterä-
ra evenemang, till exempel författarsamtal, poesiuppläsningar, litteratur- och berättarfestivaler och 
olika former av mässor. Gemensamt för evenemangen är att de utgör ett slags mötesplatser där det 
skapas kontaktytor mellan olika aktörer, till exempel läsare, utgivare, förlag, författare, bokhandlar 
och media. De erbjuder även arbetstillfällen för författare och övrigt verksamma inom området. En 
stor del av arrangörsledet på området drivs av det civila samhällets aktörer men det drivs också av 
regionala, kommunala och privata aktörer.

38. Myndigheten för kulturanalys. Kulturens geografi. Tillgång till kulturutbud i 
landets kommuner. Kulturfakta 2019:3, s. 50.
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Offentliga arrangörer

Statliga aktörer på området
På litteratur- och biblioteksområdet utgörs de statliga aktörerna främst av myndigheter, till exempel 
Kungliga biblioteket och Kulturrådet samt forsknings- och specialbibliotek. I liten grad består dessa 
aktörers verksamhet av att de verkar som arrangörer av evenemang där konstnärer eller konstverk 
presenteras för en samlad publik. Kortfattat handlar dessa aktörers uppdrag om bidragsgivning 
(Kulturrådet) samt om att samla in, bevara och tillgängliggöra medier. 

Regional kulturverksamhet
Regionernas kulturverksamhet är främst organiserad kring regional biblioteksverksamhet. Den 
regleras av bibliotekslagen där det framgår att de regionala biblioteksverksamheterna ska främja 
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet gentemot folkbiblioteken i regionerna. De bedriver 
också läs- och litteraturfrämjande verksamhet, till stor del riktad mot barn och unga. Tillsammans 
med Kungliga biblioteket följer de upp utformning och användning av regionala och kommunala 
biblioteksplaner. 

De regionala biblioteksverksamheterna samarbetar och samverkar med en stor mängd aktörer, 
bland annat studieförbund, kommuner, folkbibliotek och olika typer av kulturinstitutioner, såväl i stort 
som för den läs- och litteraturfrämjande verksamheten, där olika typer av litterära arrangemang kan 
ingå. 

Det finns i övrigt få institutioner som har ett huvudsakligt uppdrag att producera eller presentera 
olika typer av evenemang där den litterära konsten möter en publik inom den regionala kulturverk-
samheten. 

Kommunala aktörer på området
Folkbibliotek ska enligt bibliotekslagen (2013:801) finnas i alla kommuner och deras uppgift är 
enligt lagen att tillgängliggöra litteratur och främja läsning. Utöver att utgöra en mediesamling som 
är tillgänglig utan kostnad för allmänheten arbetar folkbiblioteken i huvudsak läsfrämjande genom 
att på olika sätt guida besökare till litteratur. I många kommuner agerar folkbiblioteken som kultur-, 
utbildnings- och aktivitetscentrum samtidigt som de förmedlar samhällsinformation, råd och stöd. 

Enligt biblioteksstatistiken har de aktiviteter som utförs av folkbibliotekens personal och som inte 
är direkt kopplade till utlåning och medier ökat kraftigt de senaste åren, och dessa aktiviteter är i 
huvudsak riktade till barn och unga. Det handlar främst om olika språk- och läsfrämjande aktivite-
ter men även om att anordna offentliga filmvisningar, musik, utställningar, föredrag, författarbesök, 
aktiviteter i samband med Världsbokdagen och bokfestivaler. 

Av statistiken framgår dock inte hur många professionella konstnärer som anlitas vid dessa aktivite-
ter eller hur de ersätts. Inte heller framgår de aktiviteter som förekommer i bibliotekens lokaler men 
som anordnas av andra aktörer än folkbiblioteken, till exempel studieförbund och föreningar.39 

Det finns även exempel på att kommunala förvaltningar arrangerar publika litterära evenemang, 
till exempel kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköping som anordnar Smålands litteraturfestival, 
SmåLit, i Eksjö, Tranås, Värnamo och Jönköping samt Litteralund, som är Sveriges största festival 
för barn- och ungdomslitteratur och vars uppdragsgivare är Lunds kommun.

39. Kungliga Biblioteket, Bibliotek 2019. Offentligt finansierade bibliotek. 
Sveriges officiella statistik.
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Arrangörer inom civilsamhället

Arrangörsföreningar
En betydande del av arrangörsledet på litteraturområdet är organiserat inom det civila samhället. 
Det består till stor del av föreningar som anordnar litterära evenemang och festivaler som un-
der organiserade former presenterar författare och litteratur för en publik. Ofta arrangerar dessa 
organisationer årligt återkommande litterära evenemang. Exempel på sådana litterära arrangörer 
och evenemang är bland annat Bokdagar i Dalsland, Littfest, Textival, Ljungby Berättarfestival och 
Poesidagarna i Malmö. 

Andra aktörer inom civilsamhället
Centrumbildningarna på litteraturområdet verkar i huvudsak förmedlande genom att boka sina 
medlemmar till olika uppdrag för till exempel skolor, bibliotek, festivaler, förlag, organisationer och 
företag. De arrangerar även i vissa fall publika evenemang som litterära scener, festivaler, författar-
dagar, föreläsningar och uppläsningar. 

Studieförbund och folkhögskolor är aktiva och genomför många insatser på litteraturområdet, 
främst i form av studiecirklar och utbildningar. Studieförbunden är också en betydande kulturar-
rangör inom flera konstområden – i egen regi eller i samverkan med andra organisationer. På littera-
turområdet handlar evenemangen ofta om olika former av författarmöten. Sett till studieförbundens 
totala publika verksamhet är de dock verksamma i högre grad inom andra konstområden. 

Även de lokalhållande organisationerna Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas riksförbund och 
Våra Gårdar samt föreningar som ger ut böcker och kulturtidskrifter arrangerar publika litterära 
evenemang.

Privata arrangörer

De privata förlag som har en regelbunden, professionell och långsiktig utgivning har sällan rollen 
som arrangör, men i arbetet med att föra ut böcker och marknadsföra titlar till läsare kan de fungera 
som mellanhand eller samarbeta med litterära arrangörer. 

Bokhandlarnas verksamhet handlar i första hand om att sälja böcker, men även främjandet av läs-
ning och läsupplevelser är centralt i verksamheten och i många fall en del av strategin för försälj-
ning. 

Olika bokhandlar anordnar dessutom i en del fall evenemang som författaruppläsningar och samtal, 
och den senaste litteraturutredningen menade att bokhandeln i vissa fall har en underutnyttjad 
potential som mötesplats om litteratur i olika former och för läsfrämjande aktiviteter.40 

En väsentlig privat aktör på litteraturområdet är Bokmässan i Göteborg – Bok & Bibliotek. Bok & 
Bibliotek skiljer sig från liknande internationella evenemang på litteraturområdet i det att den vänder 
sig både till fackfolk och till en bred litteraturintresserad publik. Den är både en branschmässa och 
en litteraturfestival och därmed betydelsefull för många olika aktörer på området, till exempel för 
läsare, förlag, författare, bokhandel och medier.41 

40. SOU 2012:65. Läsandets kultur.

41. Forslid T., Helgason, J., Lenemark, C., Ohlsson, A. & Steiner, A. (Lunds uni-
versitet). Litterära värdepraktiker aktörer, rum, platser, Makadam förlag, 2017.
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Organisationer som företräder och samlar arrangörer

Branschorganisationerna på litteraturområdet företräder och samlar i huvudsak bibliotek, utgiva-
re, förlag och författare. Arrangörsledet på området är däremot inte strukturerat på det viset att 
det finns organisationer som företräder och samlar arrangörer. Det finns, vad vi erfar, endast ett 
mindre nätverk för litteraturfestivaler i norra Norden, Littnord, som har startats av föreningen Littfest. 
Nätverket drivs med stöd från Nordisk Kulturfond och Kulturkontakt Nord. Gemensamt för de fyra 
medlemsorganisationerna är att samtliga driver litteraturfestivaler i den norra delen av Norden – i 
Umeå, Reykjavik, Tromsø och Vasa.

Arrangörer inom musikområdet

Arrangörsverksamheten består till stor del av verksamhet som bedrivs inom ett konsertformat för 
sittande, stående eller dansande publik. Det finns även vissa andra typer av evenemang som an-
gränsar scenkonst eller bild-, form- och konsthantverksområdet där musiken presenteras i föreställ-
ningar eller i utställningsverksamhet som ett ljudkonstverk. 

Offentliga arrangörer

Nationella institutioner
Det finns ett par nationella institutioner som verkar som arrangörer av konserter. Kungliga Operan 
producerar och presenterar egna föreställningar för allmänheten och de arrangerar även till viss 
del konserter med andra musiker och musikgrupper. Likaså verkar Dramaten som återkommande 
arrangör av konserter. Även de nationella museerna har prövat att stå som arrangör eller medar-
rangör för viss konsertverksamhet. I Museer 2019 presenteras en bild över de centrala museernas 
aktiviteter. Det framkommer där att de centrala museerna 2018 genomförde 187 aktiviteter i form 
av konsert eller musikevenemang.42 Gemensamt för dessa institutioner är att deras verksamhet är 
förlagd i storstadskommuner.

Regionala kulturverksamheter
Bland de regionala institutionerna är musikverksamheten en väletablerad del. Historiskt sett är den 
sprungen ur en orkestertradition och denna del av verksamheten är än i dag tongivande. Däremot 
bedriver den regionala musikverksamheten också annan arrangörsverksamhet – ibland i helt egen 
regi, ibland i samarbete med andra arrangörer. Inom den regionala musikverksamheten organiseras 
i vissa län olika typer av subventionerade turnéer som lokala arrangörer kan köpa. Hur den regiona-
la musikverksamheten organiserar sig skiljer sig dock åt mellan olika län. 

Kommunala konserthus och kulturhus
I likhet med bild-, form- och konsthantverkområdet finns det en struktur av kommunala inrättningar 
där kommuner har satsat, bland annat kopplat till konserthus och kulturhus. Det är dock inte helt 
lätt att skapa en generellt bild av hur verksamheten ser ut och är utformad i dessa hus; det gäller 
för musikområdet precis som för bild-, form- och konsthanverksområdet. Det är också svårt att finna 
källor för i vilken omfattning kommuner själva organiserar arrangörsverksamhet. 

Andra offentliga arrangörer av konserter
Inom musikområdet finns det, i likhet med på andra områden, andra offentligt organiserade verk-
samheter som bedriver konsertverksamhet. Det kan vara allt från skolor, bibliotek till kommunalt 
ägda stadsfestivaler. 

42. Myndigheten för kulturanalys, Museer 2019, Kulturfakta 2020:2, s. 23.
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Privata arrangörer

Inom musikområdet finns ett stort antal kommersiellt organiserade privata arrangörer, bland annat 
ett antal större aktörer som verkar som både bokningsbolag, producent och arrangör. Det finns 
också ett kluster av privata arrangörer som kombinerar bar-, hotell- eller restaurangverksamhet med 
kontinuerlig konsertverksamhet. En del arrangörer inom musikområdet är organiserade som even-
tarrangörer som till exempel producerar en danskväll, en stadsfest eller en mindre festival, i vissa 
fall i samarbete med krögare, hotell eller föreningar. 

Arrangörer inom civilsamhället

Inom musikområdet finns en utbredd tradition av arrangörsföreningar med god spridning i landet. 
De är i många fall organiserade utifrån en konstnärlig genre eller inriktning. Inom samarbetsorganet 
MAIS (Musikarrangörer I Samverkan) finns ett antal nationella förbund samlade, som i sin tur har lo-
kala arrangörsföreningar som medlemmar. Totalt anger MAIS att de samlar 1 500 arrangörer inom 
de olika medlemsförbunden. 

En annan grupp arrangörer finns bland lokala föreningar som driver en samlingslokal eller parker 
och som också verkar som arrangörer bland annat till konserter och danskvällar. Många av dessa 
finns samlade i de nationella riksförbunden Bygdegårdarna, Folkets Hus och Parker och Våra Går-
dar. Utifrån de krisstöd som fördelats till inställda och uppskjutna evenemang ser vi också att flera 
andra typer av kulturföreningar verkar som arrangörer, bland annat hembygdsföreningar. 

Inom ramen för studieförbundens kulturverksamhet är musikområdet stort och innefattar evene-
mang med professionella musiker och musikgrupper. I rapporten Kulturprogrammens betydelse 
för kulturutövarna konstateras att musikområdet är det område där flest konstnärliga yrkesgrupper 
deltar.43 

En annan organisering som både i sin själv och i samarbete med andra presenterar konsertverk-
samhet är kyrkorna. Sedan finns det en hel del annan organisering inom musikområdet som i vissa 
fall kan verka som arrangör, även om det inte är deras huvudsakliga syssla eller inriktning, till exem-
pel Musikcentrums regionala föreningar.

Organisationer som företräder och samlar enskilda arrangörer

MAIS samlar ett tiotal nationella förbund som vart och ett samlar och företräder olika arrangörer, 
främst organiserade som föreningar. En stor del är sådana som presenterar professionella mu-
sikgrupper och artister i sin verksamhet. Bland MAIS förbund återfinns Kammarmusikförbundet, 
Kontaktnätet, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK), Riksförbundet för Folkmusik 
och Dans, Riksförbundet Visan i Sverige, Svensk Jazz, Sveriges Orkesterförbund, Sveriges Spel-
mäns Riksförbund, Sweden Festival samt ungdomsorganisationerna Folk You – ungdomsorgani-
sation för folkkultur från hela världen och Svensk Live – unga arrangörsnätverket. Sammantaget 
beskriver MAIS att de representerar 1 500 musikarrangörer runt om i Sverige.

Svensk Live är inte medlem i MAIS och har delvis en liten annan organisering än förbunden inom 
MAIS. De samlar till skillnad från andra förbund även del av de större kommersiella aktörerna inom 
arrangörsledet. De, tillsammans med Svensk Live – unga arrangörsnätverket, har cirka 200 med-
lemmar, till exempel festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar och nöjesparker.

43. Kulturprogrammens betydelse för kulturutövarna. Utvärdering 3 av studie-
förbundens kulturprogram. Folkbildningsrådet utvärderar, nr 4 2014, s. 52–53.
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Arrangörer inom scenkonstområdet

Arrangörer inom scenkonstområdet presenterar bland annat cirkus-, dans-, teater-, opera- och mu-
sikdramatikföreställningar. En del äger eller ansvarar för driften av en egen scen medan andra hyr 
in sig eller samarbetar med lokalhållande organisationer i samband med sina evenemang. Det finns 
arrangörer som arbetar med löpande säsongsbaserad programsättning, till exempel på sommaren, 
eller återkommande i festival eller biennalform. Scenkonstarrangörernas verksamhet innefattar olika 
uttryck, bland annat så presenteras en hel del musik inom föreställningar, ibland även som separata 
konsertprogram. 

Offentliga arrangörer

Statliga institutioner och nationella uppdrag
Inom scenkonstområdet finns ett antal statliga institutioner och nationella uppdrag till verksamheter 
som verkar både som producenter och arrangörer av gästspel. Dessa organisationer har direkta 
uppdrag och får hela eller delar av sin finansiering från regeringen. Dessa är Kungliga Operan, 
Dramaten, Dansens Hus, Drottningholms Slottsteater, Unga Klara och Riksteatern. Samtliga är 
förlagda i Stockholms län, där alla har sin huvudsakliga scen och främst verkar. Ett undantag är 
Riksteatern, som i huvudsak är inriktad på att producera scenkonst för turné till lokala teaterfören-
ingar runt om i landet. 

Det finns också andra kulturinstitutioner som ibland presenterar scenkonst. Utifrån museistatistiken 
vet vi till exempel att de statliga centralmuseerna återkommande redogör för publika aktiviteter som 
innefattar scenkonst. 

Regional kulturverksamhet
I Kulturrådets uppföljning av kulturområden inom kultursamverkansmodellen44 konstateras att tea-
terverksamhet oftast bedrivs som en egen verksamhet. I vissa regioner ingår den dock som en del 
av en större organisation tillsammans med andra konstinriktningar, främst inom scenkonst. 

Huvuddelen av verksamheten handlar för teaterinstitutionerna om att producera och presentera 
egna teaterföreställningar, men de arbetar också med gästspel som komplement till sina egna 
produktioner. Inom teater- och scenkonstområden finns också i de flesta län separata arrangörs-
främjande uppdrag till teaterkonsulenter eller riksteaterkonsulenter. De har dock inte till sin primära 
uppgift att producera evenemang utan har i uppdrag att främja lokala arrangörsföreningar inom 
området. 

Inom dansområdet beskrivs i Kulturrådets uppföljning att dansverksamhet och dansfrämjande 
verksamhet oftast bedrivs av en och samma organisation. I många av regionerna är också samarbe-
te med nationellt verksamma fria aktörer en förutsättning för att kunna erbjuda dansföreställningar. 
Inom dansområdet finns fyra regionala institutioner som har en fast ensemble, men gästspelen får 
en mer central roll för den professionella dansens spridning. Inom kultursamverkansmodellen finns 
också ett antal operaverksamheter som organiseras som egna enheter. Många verksamheter inom 
teater-, dans- och musikområdet arbetar med fler än ett av dessa konstområden. 

Kommunala teatrar och kulturhus
Inom de större städerna finns också organiserade stadsteatrar. I flera fall har dessa också ett regio-
nalt uppdrag och finansieras delvis genom de statliga anslag som fördelas till regionerna. Det finns 

44. Kulturrådet. Uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010–2018. 
Kultursamverkansmodellen, 2019.
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också kommunala kulturhus som ibland producerar eller samarrangerar olika scenkonstevenemang. 
En del kommuner är också huvudmän för festivaler som presenterar scenkonst. 

Även inom ramen för annan kommunal verksamhet som skolor, bibliotek med mera förekommer det 
viss arrangörsverksamhet som innefattar scenkonstområdet.

Arrangörer inom civilsamhället

Fria grupper med egna scener 
Inom ramen för de fria gruppernas verksamhet finns ett antal organisationer som består av konst-
närliga grupper som både producerar och presenterar egna föreställningar och fungerar som 
gästspelsscener för andras produktioner. Många av dessa är organiserade inom civilsamhället. De 
fria gruppernas verksamhets organisering verkar, när vi studerar de som har statliga verksamhetsbi-
drag, i högre grad koncentrerade till storstadskommuner. 

Riksteaterföreningar
Riksteaterföreningarna är lokala teaterföreningar som är medlemmar i Riksteatern. Föreningarna har 
en stor spridning i landet. Myndigheten för kulturanalys konstaterade i rapporten Kulturens geografi 
att det ”finns riksteaterföreningar och [till Riksteaterns] anslutna organisationer i 221 av 290 kom-
muner i Sverige och merparten av dessa anordnade också arrangemang under 2017.”45 Myndighe-
ten konstaterar dock en relativt hög variation av föreningarnas verksamhet. 

Festival- och biennalarrangörer
Inom scenkonstområdena finns ett antal föreningsdrivna festivaler och biennaler, bland annat scen-
konstbiennalen, Stockholm Fringe samt Bibu, som är en scenkonstfestival för unga. 

Andra inom civilsamhället
Några andra som bland annat arbetar med att presentera scenkonst i sin arrangörsverksamhet 
är medlemmarna i Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas riksförbund och Våra Gårdar. Folkets 
Hus och Parker producerar bland annat ett visst utbud av scenkonst, som deras medlemmar kan 
köpa något subventionerat. Inom ramen för de lokala föreningar som också är biografer arbetar en 
del med att presentera livesändningar av bland annat opera och teater, och även inom ramen för 
studieförbundens kulturarrangemang förekommer viss scenkonstverksamhet. 

Privata arrangörer

Inom scenkonstområdet finns ett antal privata arrangörer, inte minst privatteatrar och friluftsteatrar. I 
vissa fall finns även produktionsbolag som både producerar föreställningar och verkar som arrangörer 
genom att hyra in sig på olika scener i olika städer. Det finns också scenhus och teatrar som dels hyr ut 
till andra arrangörer, dels själva arrangerar olika typer av föreställningar. Det finns också enskilda näring-
sidkare som verkar som producenter och ibland också som arrangör för olika typer av produktioner. 

Organisationer som företräder och 
samlar enskilda arrangörer på området

Inom scenkonstområdet finns Riksteatern som samlar ett stort antal lokala teaterföreningar. I 
samband med covid-19-pandemin har elva privata aktörer, både producenter och arrangörer, gått 
samman i Sveriges Producenter och Privatteatrar. 

45. Myndigheten för kulturanalys. Kulturens geografi. Tillgång till kulturutbud i 
landets kommuner. Kulturfakta 2019:3, s. 46.
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Teatercentrum verkar som arbetsgivarorganisation för fria teatergrupper och samlar både produ-
center och gästspelsscener som medlemmar, och Svensk Scenkonst är en bransch- och arbets-
givareorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst. De representerar bland annat 
offentliga institutioner men också aktörer inom privat sektor. 

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som samlar dansscener, institutioner, regionala dans- och 
musikverksamheter samt kommunala och regionala kulturförvaltningar bland annat stärka och byg-
ga nationella strukturer för den samtida danskonsten.



37/72

Arrangörer

Arrangörers förutsättningar

Geografi

Myndigheten för kulturanalys har i sin rapport Kulturens geografi gett en övergripande bild över 
den geografiska spridningen av kulturverksamheter, bland annat regionala kulturinstitutioner, rikste-
aterföreningar, bibliotek, biografer, folkbildningsorganisationer, hembygdsförbund och lokalhållande 
organisationer (Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund) samt kyrklig 
verksamhet. 

De konstaterar i rapporten att det finns ett kulturutbud i Sveriges samtliga kommuner men att ingen 
av de kulturverksamheter som ingår i deras rapport finns representerad i samtliga kommuner. Deras 
kartläggning visar också att det finns likheter och skillnader i utbudet mellan olika kommungrupper 
samt att utbudet varierar mellan enskilda kommuner inom en och samma kommungrupp. De kon-
staterar generellt att ”kulturutbudet [är] större i storstadskommuner, och i viss mån i täta kommu-
ner, medan landsbygdskommuners kulturutbud är avhängigt enskilda aktörer.”46 

En del av det offentliga arrangörsledet som består av kommunala konserthus, kulturhus och konst-
hallar finns inte med i Kulturanalys rapport, och kopplat till den typen av kommunala arrangörer 
finns väldigt lite kunskap sammanställd. I Sveriges Kommuner och Regioners databas Kolada har 
ett antal kommuner angett antal kulturhus, konsthallar och konserthus, och i rapporten Framtidens 
kulturlokaler som Sveriges Kommuner och Regioner publicerade 2019 konstateras att 95 kom-
muner har särskilda kulturhus samt att 72 av dessas ägs av kommunen, övriga av föreningar eller 
privata aktörer.47

Sannolikt kan bristande arrangörsdata för kommuner delvis förklaras av att kommunernas insatser 
ser olika ut, vilket gjort det svårt att kategorisera kommunal kulturverksamhet. Inte heller statistiken 
över samhällets kulturutgifter ger några större ledtrådar när det gäller olika kommuners insatser 
kring arrangörskap där professionella konstnärer presenteras. 

Organisering

För att kunna se om det finns skillnader i var arrangörsledet finns organiserat har vi valt att analy-
sera de arrangörer som beviljats krisstöd för intäktsbortfall 2020. Krisstöd har fördelats både av 
Kulturrådet och Filminstitutet. 

Krisstödet har lämnats till arrangörer av konsert, scenkonstföreställning, biografföreställning, 
utställning, föreläsning eller annat liknande kulturevenemang i Sverige. Det har också kunnat sökas 
av konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget. De 
organisationer vi redogör för i denna rapport är de som angett att de haft intäktsbortfall för ett 
inställt kulturevenemang där professionella kulturaktörer deltar. Uppgifterna ger inte en bild över de 
offentliga kulturinstitutionernas verksamhet. 

Vi har valt att dela in de arrangörer som beviljats krisstöd i två olika kategorier: 

46. Myndigheten för kulturanalys. Kulturens geografi. Tillgång till kulturutbud i 
landets kommuner. Kulturfakta 2019:3, s. 4.

47. Sveriges Kommuner och Landsting, 2019. Framtidens kulturlokaler, s. 7.
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– organisationer verksamma i civilsamhället, till exempel ideella föreningar 

– övrig organisering som till största delen består av privata aktörer verksamma på marknaden, till 
exempel bolag och enskilda näringsidkare.

Av tabell 1 framgår att 1 794 aktörer beviljats krisstöd för inställda evenemang i rollen som arran-
görer. Arrangörerna har själva definierat sig till olika kategorier. Utöver olika kulturområdeskatego-
rier och kulturområdesövergripande finns också kategorin övrigt, som innefattar aktörer som inte 
själva definierat sig som något av de andra alternativen. Här återfinns exempelvis ett antal Folkets 
Husföreningar och bygdeföreningar som valt att kategorisera sig till övrigt-kategorin även om stö-
det de sökt och beviljats handlat om ett kulturprogram som skulle kunna ha platsat i någon av de 
andra kategorierna. I övrigt-kategorin har vi också lagt till litteratur- och museiverksamheter då de 
bedömdes vara för få för att redovisa separat.

I fördelningen av krisstödet är arrangörerna inom civilsamhället mer jämnt fördelade i olika kommun-
typer jämfört med övrig organisering, men de är också i högre grad koncentrerade till landsbygds-
kommuner och blandade kommuner. Störst skillnader mellan civilsamhälle och övrig organisering 
finns i landsbygdskommuner och i storstadskommuner. Arrangörer i övrig organisering är starkare 
koncentrerade till storstadskommuner, där nästan 50 procent av de som beviljades bidrag var 
baserade.

Tabellen ger endast en grov översikt över hur arrangörer fördelar sig per kommuntyp. En del ar-
rangörer, exempelvis koncerner (främst i storstadskommuner), kan ha sin bas inom en kommuntyp 
samtidigt som verksamheten är spridd över flera kommuntyper eller spridd på flera enheter inom 
samma kommuntyp. Detta är inget vi har haft möjlighet att ta hänsyn till vid denna sammanställning. 
Särskilt för filmområdet finns det dock stora koncerner i storstadskommunerna vars biografer vi inte 
haft möjlighet att särredovisa. Detta medför att andelen filmarrangörer i storstadskommunerna,16 
procent, sannolikt blir en underskattning jämfört med om vi i stället hade kunnat räkna enskilda 
salonger.

Tabell 1 visar fördelningen av antal arrangörer och ger en bild av förekomsten av arrangörer. Skulle 
vi i stället titta på omsättning per arrangör skulle det ge en annan bild, vilket delvis görs (mätt som 
genomsnittlig omsättning) i tabell 2 på sida 41. 

Relaterat till folkmängden inom kommuntyperna finns det inom civilsamhället generellt sett fler, 
men resursmässigt sett svagare, arrangörer på landsbygd och i blandade kommuner jämfört med i 
storstäder. Oavsett om det mäts i antal eller i omsättning framgår dock att arrangörer inom civil-
samhället spelar en mer betydande roll i landsbygdskommuner och i blandade kommuner jämfört 
med i storstadskommuner. 

Underlaget från krisstöden bekräftar därmed bilden att civilsamhället är särskilt viktigt för arrangörs-
leden såväl i landsbygdskommuner som i blandade kommuner.
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Tabell 1. Antal arrangerande organisationer som beviljats krisstöd för inställda evene-
mang inom civilsamhället och övrig organisering, per kulturområde och andel per kommun-
grupp, uppgifter från Kulturrådet och Svenska filminstitutet 

Konstområde/ 
organisering

Antal 
beviljade 
aktörer

Landsbygds- 
kommun (%) 
(Befolk -

nings andel: 
16 %)

Blandade 
kommuner (%) 

(Befolk  - 
nings andel: 

50 %)

Storstads-
kommun (%) 
(Befolk- 

nings andel: 
34 %)

Totalt (%)

Bild och form 107 17 % 38 % 45 % 100 %

- varav civilsamhälle 49 18 % 53 % 29 % 100 % 

- varav övrig organisering 58 16 % 26 % 59 % 100 %

Musik 725 19 % 43 % 38 % 100 %

- varav civilsamhälle 281 28 % 48 % 23 % 100 %

- varav övrig organisering 444 13 % 40 % 47 % 100 %

Scenkonst 344 20 % 34 % 46 % 100 %

- varav civilsamhälle 178 25 % 37 % 38 % 100 %

- varav övrig organisering 166 14 % 31 % 55 % 100 %

Kulturområdesövergripande 147 39 % 38 % 23 % 100 %

- varav civilsamhälle 110 43 % 45 % 12 % 100 %

- varav övrig organisering 37 27 % 16 % 57 % 100 %

Övrigt 268 25 % 40 % 35 % 100 %

- varav civilsamhälle 166 30 % 51 % 19 % 100 %

- varav övrig organisering 102 17 % 22 % 62 % 100 %

Film 258 53 % 31 % 16 % 100 %

- varav civilsamhälle 180 59 % 28 % 13 % 100 %

- varav övrig organisering 78 38 % 38 % 23 % 100 %

Totalt 1 794 26 % 39 % 35 % 100 %

- varav civilsamhälle 936 35 % 42 % 22 % 100 %

- varav övrig organisering 858 17 % 35 % 49 % 100 %

En organisation kan verka inom flera kulturområden. Därför kan delsummorna för antal aktörer inom 
kulturområdena tillsammans överskrida det totala antalet angivet i totalraden.

Ekonomi

Arrangörers omsättning

En bild över arrangörers ekonomiska förutsättningar framträder genom den omsättning som 
arrangörer som beviljats krisstöd med anledning av covid-19 haft före pandemin. Uppgifterna vi 
presenterar i tabell 2 nedan har vi hämtat från ansökningshandlingar till det krisstöd för inställda 
eller uppskjutna evenemang som Kulturrådet fördelade 2020. Detta innefattar inte Filminstitutets 
krisstöd, eftersom de inte efterfrågat omsättningsuppgift från de sökande organisationerna. Även 
om uppgifterna hämtats från ansökningshandlingar ingår endast de arrangörer som sedan också 
kom att beviljas krisstöd och för vilka Kulturrådet även bedömt att arrangörerna anlitat professionel-
la konstnärer i sin verksamhet.

Det som gör krisstödet särskilt intressant är att det söktes av och beviljades till många olika typer 
av arrangörer där ett stort antal inte kan eller väljer att söka statliga bidrag i vanliga fall. Det gäller 
bland annat en stor andel privata aktörer verksamma på marknaden men också lokala arrangörsför-
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eningar för vilka det inte finns särskilt utpekade statliga bidrag för lokal arrangörsverksamhet, bland 
annat riksteaterföreningar och hembygdsföreningar som anlitar och ersätter konstnärer för olika 
typer av kulturprogram. 

Det bör tilläggas att det inom krisstöden söktes bidrag för inställda evenemang; det fanns alltså 
inget grundkrav att den huvudsakliga verksamhetsinriktningen skulle vara arrangörsverksamhet. 
Sammantaget inkluderar krisstöden en bredd av olika aktörer som verkar som arrangörer och 
anlitar professionella konstnärer. Det innebär att den ekonomiska omsättningen hos arrangörerna i 
vissa fall till största del kommer från en annan näring. Omsättningsuppgifterna ger därför en bild av 
förutsättningarna för organisationernas hela verksamhet.

Arrangörer inom vissa kulturområden har i lägre grad sökt och/eller beviljats krisstöd för intäkts-
bortfall. Detta har bland annat att göra med att alla arrangörer inte finansieras med intäkter som föll 
bort i form av indirekt och direkt intäktsbortfall som var kopplat till specifika kulturevenemangs ge-
nomförande. Inte heller offentliga kulturaktörer har sökt eller beviljats detta krisstöd i någon större 
omfattning, framför allt på grund av regleringar och andra stödinsatser.

Om vi utgår från de konstområden där arrangörerna är verksamma kan vi se att det finns stora skill-
nader. De arrangörer som beviljats krisstöd inom bild- och formkonstområdet har en väsentligt lägre 
genomsnittlig omsättning, både bland arrangörer inom civilsamhället och inom övrig organisering – 
totalt knappt 800 000 kronor respektive drygt 1,6 miljoner kronor. 

Bland arrangörer som är verksamma inom musik- och scenkonstområdena, där det finns en större 
kommersiell bas av arrangörer än bland bild- och formarrangörer, ser vi att arrangörerna inom civil-
samhället ligger något högre. Det är dock stora skillnader i omsättning mellan arrangörer i civilsam-
hället och arrangörer i övrig organisering.

För kategorierna kulturområdesövergripande och övrigt finns det en del specialfall. Den höga 
genomsnittliga omsättningen i storstadskommuner inom civilsamhället förklaras till stor del av ABF 
Stockholms omsättning. Inom övrigt har aktörer som Bokmässan, Fotografiska och resebolag valt 
att klassificera sig och som enskilt i hög grad påverkar medelomsättningen.

Det är viktigt att poängtera att frågorna om ekonomisk omsättning avsåg senast fastställda årsre-
dovisning när de sökte krisstöd, vilket vanligtvis innebar omsättningen 2019 eller 2018, de vill säga 
åren innan covid-19 pandemin bröt ut. Det enda undantaget som kan finnas är för arrangörer som 
verkar med brutet räkenskapsår och som sökte bidraget hösten 2020. Där kan ekonomin för delar 
av räkenskapsåret påverkats av covid-19-pandemin. Vi bedömer dock att detta rör så få organisa-
tioner att det inte i stort påverkar resultatet. 
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Tabell 2. Medelomsättning i senaste fastställa årsredogörelse, per kulturområde och kom-
mungrupp, för arrangerande organisationer som beviljats krisstöd för inställda evenemang, 
tusentals kronor

Organisering Antal bevil-
jade aktörer

Landsbygds-
kommuner 

Blandade 
kommuner

Storstads-
kommuner

Totalt

Bild och form 107 534 1 231 1 520 1 243

- varav civilsamhälle 49 404 594 1 393 787

- varav övrig organisering 58 665 2 335 1 571 1 628

Musik 725 4 511 6 702 27 268 14 032

- varav civilsamhälle 281 1 349 2 705 2 555 2 284

- varav övrig organisering 444 8 949 9 739 34 991 21 467

Scenkonst 344 1 817 5 079 7 234 5 430

- varav civilsamhälle 178 989 1 488 2 500 1 743

- varav övrig organisering 166 3 438 9 725 10 682 9 384

Kulturområdesövergripande 147 3 005 1 620 13 751 4 963

- varav civilsamhälle 110 3 174 1 222 15 182 3 706

- varav övrig organisering 37 2 211 4 938 12 866 8 700

Övrigt 268 1 160 2 239 29 128 11 501

- varav civilsamhälle 166 969 1 603 2 959 1 673

- varav övrig organisering 102 1 723 4 667 42 421 27 495

Totalt 1 536 2 922 4 829 19 763 10 109

- varav civilsamhälle 756 1 539 1 815 3 426 2 132

- varav övrig organisering 780 5 651 8 722 27 419 17 841

En organisation kan verka inom flera kulturområden. Därför kan delsummorna för antal aktörer inom 
kulturområdena tillsammans överskrida det totala antalet angivet i totalraden.

Intäkter för arrangörer med direkta statsbidrag från Kulturrådet

För att ge en något mer detaljerad bild över hur fördelningen av intäkter kan se ut inom arrangörer-
nas verksamhet har vi sammanställt ekonomiska uppgifter för arrangörer med direkta bidrag från 
Kulturrådet. Dessa arrangörer är verksamma inom det fria kulturlivet och till stor del organiserade 
inom civilsamhället. 

Vi har sammanställt uppgifter från redovisningar som inkommit 2019 för verksamhetsbidrag till utställ-
ningsarrangörer och scenkonstarrangörer samt projektbidrag som fördelats till litterära arrangörer. 
Bidragen till scenkonst- och litteraturområdet fördelas inom bidragsformer där även andra aktörer kan 
söka. Kulturrådet har för dessa bidragsformer gjort ett urval och tagit med aktörer som i sin verksam-
het helt eller delvis verkar som arrangör med hjälp av statsbidraget. Scenkonstarrangörerna är i inget 
fall en lokal riksteaterförening; i många fall är det en fri teatergrupp som delvis driver en egen ensem-
ble men också agerar arrangörer för egna eller andras produktioner och gästspel. 

För verksamhetsbidrag till musikarrangörer har vi sammanställt uppgifter från redovisningar som 
inkommit 2020 för verksamhet som genomförts 2018 eller 2019. Inom verksamhetsbidraget till 
musikarrangörer kan vi få en mer detaljerad bild över hur de ekonomiska förutsättningarna skiljer 
sig åt beroende på i vilken kommuntyp arrangören är verksam. Totalt innefattar denna grupp 239 
arrangörer. För övriga bidrag är antalet arrangörer i vissa kommuntyper så litet att vi inte gör några 
jämförelser mellan kommuntyper inom bidragen.  
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Totala intäkter
I underlaget från Kulturrådets bidragsgivning kan vi se att arrangörer inom fri scenkonst har högst 
genomsnittliga intäkter med 3 632 tkr, följt av utställningsarrangörer med 2 935 tkr och musikar-
rangörer med 1 631 tkr, se tabell 3 nedan. Inom litteraturområdet kan vi endast se totala intäkter 
kopplat till projekts genomförande, genomsnittet för totala projektintäkter för arrangörer av litterära 
evenemang är 368 tkr.

Skillnaderna mellan de totala intäkterna för arrangörer inom olika bidragstyper kan bero på en 
mängd olika faktorer, där något som kan påverka är hur verksamheterna är organiserade och vilka 
kostnader som behövs täckas med intäkter för att man ska kunna bedriva verksamheten. En del av 
verksamheterna är inte bara arrangörer utan också producenter. Till exempel kan en fri teatergrupp 
ha intäkter såväl från turnéverksamhet som för egenproducerade arrangemang. 

När det kommer till musikarrangörernas genomsnittliga totala intäkter kan vi se att det finns skill-
nader mellan arrangörer i storstadskommuner och de två övriga kommungrupperna, där storstads-
kommuner har nära 3 miljoner kronor mer i genomsnittliga intäkter. 

Tabell 3. Antal redovisande bidragsmottagare och genomsnittliga totala intäkter per bidrag-
styp och kommuntyp (tkr)

Bidragsmottagare (antal) Blandade 
kommuner

Landsbygds-
kommuner

Storstads-
kommuner

Samtliga 
aktörer

Musikarrangörer (239 st) 799 tkr 
(129 st)

789 tkr 
(45 st)

3 865 tkr 
(65 st)

1 631 tkr 

Utställningsarrangörer (26 st) - - - 2 935 tkr

Fri scenkonst (40 st) - - - 3 632 tkr

Litterära evenemang (64 st) - - - 368 tkr

Skillnader i intäkter mellan arrangörsverksamheter
Det finns både skillnader och likheter i hur andelen av olika typer av intäkter fördelar sig mellan 
arrangörsverksamheterna inom de olika bidragstyperna. 

En skillnad vi kan se är hur stor andel av finansieringen som består av offentliga bidragsmedel, se 
tabell 4 nedan. Scenkonstarrangörers och utställningsarrangörernas finansiering består till drygt 
60 procent av offentliga bidrag från kommun, region eller stat. De litterära projekten har en offentlig 
finansiering på drygt 50 procent. Musikarrangörer med verksamhetsbidrag har minst andel finansie-
ring från offentliga bidrag – cirka 30 procent. 

Kommunerna står för i genomsnitt mellan 13 och 28 procent av arrangörernas totala intäkter, regio-
nerna för mellan 5 och 14 procent och staten för mellan 11 och 30 procent av de totala intäkterna. 
Skillnaderna i andelen offentlig finansiering kan bero på flera olika faktorer. De kan till exempel bero 
på vilka prioriteringar som gjorts vid fördelningen av bidragen, till exempel att mer bidragsmedel pri-
oriteras till färre aktörer inom ett visst område. De kan också vara kopplade till arrangörernas olika 
arbetssätt och skilda förutsättningar för annan finansiering. Vi kan till exempel se stora skillnader i 
vilka andelar av intäkterna som kan härledas till biljett- respektive entréintäkter. 

EU-finansiering ingår endast i mycket liten omfattning i arrangörernas finansieringsmodell och 
endast inom scenkonst och litterära evenemang. EU-finansiering är något som rimligtvis också 
bör fluktuera väldigt mellan olika år och perioder, varför detta inte kan sägas ge en generell bild av 
omfattningen av arrangörernas deltagande i EU-projekt.

Posten övriga bidrag kan bland annat innefatta bidrag från stiftelser, som till exempel Postkodsstif-



43/72

Arrangörer

telsen eller privata bidrag. Denna form av finansiering har till största del funnits för utställningsar-
rangörer under de verksamhetsår vi studerat. Vi kan också konstatera att intäkter i form av spons-
ring till väldigt liten andel finansierar dessa arrangörers verksamhet. 

Tabell 4. Fördelning av intäkter för enskilda arrangörer med statliga bidrag från Statens 
kulturråd, andel av totala intäkter

Bidrag-
styp

Bev-
iljat 
belopp 

KUR

Övriga 
bidrag 
från 
KUR

Övriga 
stat-
liga 

bidrag

Kommu-
nala 

bidrag

Regio-
nala 

bidrag

EU-
bidrag

Övriga 
bidrag

Bil-
jet-
ter/ 

entré-
avgift

Spons-
ring

Övriga 
intäk-

ter

Totala 
intäk-
ter

Musik-
arran-
görer 
2020

8 % 1 % 2 % 13 % 5 % 0 % - 36 % 3 % 32 % 100 %

Scenkonst 
2019

25 % 2 % 3 % 23 % 14 % 1 % 1 % 10 % 1 % 21 % 100 %

Utställn-
ingsar-
rangör 
2019

16 % - 6 % 28 % 13 %  - 11 % 1 %  - 25 % 100 %

Litterära 
evene-
mang 
2019*

24 % 1 % 2 % 16 % 12 % 1 % - - 5 % 40 % 100 %

* Projektbidrag.

Skillnader i intäkter för arrangörer i olika kommuntyper
Inom ramen för de statliga bidragen har vi försökt se om det finns skillnader i hur intäkterna fördelar 
sig beroende på var arrangören är verksam. I tabellen nedan redogör vi för musikarrangörer med 
direkta statsbidrag och hur deras intäktstyper fördelar sig procentuellt i olika kommuntyper. De 
genomsnittliga intäkterna varierar mellan de olika kommuntyperna inom bidraget, vilket framgår av 
tabell 5.

Skillnaderna mellan arrangörer i olika kommuntyper och hur intäkterna fördelar sig andelsmässigt 
är inte så stora för musikarrangörerna när det kommer till den statliga bidragsgivningen. Vi kan 
däremot se större skillnader i andelen bidrag från kommuner och regioner, där arrangörer i blan-
dade kommuner i högre grad har sin finansiering från kommunala bidrag och arrangörer i lands-
bygdskommuner i högre grad har sin finansiering från regionala bidrag. Vi ser även en högre andel 
regional finansiering bland arrangörer inom landsbygdskommuner inom fri scenkonst och bland 
utställningsarrangörer; dock är antalet arrangörer dessa uppgifter baseras på väldigt litet.

När det kommer till biljettintäkter finns det relativt stora skillnader för musikarrangörerna. Finansie-
ringen för arrangörer i blandade kommuner består av en högre andel intäkter från biljetter än för 
arrangörer i storstadskommuner och landsbygdskommuner. Även sponsringsintäkter är något som 
arrangörer i blandade kommuner i högre grad använder som finansiering för verksamheten, även 
om dessa intäkter bara uppgår till 8 procent av de totala intäkterna. 

Andelen övriga intäkter sticker ut rejält bland arrangörer i storstadskommuner och uppgår till 40 
procent av intäkterna. Detta skulle kunna bero på att dessa arrangörer i högre grad har intäkter från 
annan näringsverksamhet, till exempel barer och restauranger eller uthyrning.
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Tabell 5. Fördelning av intäkter för musikarrangörer med verksamhetsbidrag från Statens 
kulturråd per kommuntyp, andel av totala intäkter

Intäkter, 
musikarrangörer

Blandade 
kommuner

Landsbygds- 
kommuner

Storstads- 
kommuner

Totalsumma

Bidrag Kulturrådet 9 % 9 % 7 % 8 %

Övriga bidrag Kulturrådet 0 % 1 % 2 % 1 %

Bidrag Musikverket 0 % 1 % 1 % 1 %

Övriga statliga bidrag 0 % 3 % 2 % 2 %

Kommunala bidrag 17 % 10 % 11 % 13 %

Regionala bidrag 4 % 14 % 4 % 5 %

EU-bidrag 0 % 0 % 0 % 0 %

Biljetter 45 % 33 % 32 % 36 %

Sponsring 8 % 4 % 1 % 3 %

Övrigt 17 % 26 % 40 % 32 %

Totala intäkter 100 % 100 % 100 % 100 %

Kostnader för arrangörer med direkta statsbidrag från Kulturrådet

Vi har också sammanställt uppgifter för att se om det finns skillnader mellan kostnadstypers fördel-
ning för arrangörer med statliga bidrag, se tabell 6 nedan. 

I sammanställningen kan vi bland annat se att arrangörernas totala kostnader för löner och arvoden, 
både till anlitade konstnärer och egen personal, varierar mellan 49 och 70 procent. Störst andel 
kostnader för löner och arvoden ser vi inom scenkonstbidraget. Det kan bland annat ha att göra 
med att arrangörerna på scenkonstområdet arbetar både som arrangör och som konstnärligt verk-
sam ensemble. Övriga arrangörer med verksamhetsbidrag varierar mellan 49 procent (utställnings-
arrangörer) och 55 procent (musikarrangörer). Inom projekt som bedrivs av litterära arrangörer går 
igenomsnitt 61 procent av kostnaderna till löner eller annan arvodering för personal och konstnärer. 

Arrangörernas lokalkostnader varierar i mindre andelsgrad, mellan 7 och 13 procent av de totala 
kostnaderna. Utställningsarrangörerna är de som sticker ut, med högst andel lokalkostnader.
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Tabell 6. Fördelning av kostnader för enskilda arrangörer med statliga bidrag från Stat-
ens kulturråd, andel av totala kostnader

Bidragstyp Löner/
arvoden 

till
konst-
närliga 
utövare

Löner/
arvoden 

till 
övriga

Löner/
arvoden 
ej upp-
delat på 
yrkes-

kategori

Totala 
löner/
arvoden

Lokal-
kostnader

Marknads-
föring

Övriga 
kostnader

Totala 
kostnader

Musikar-
rangörer 
2020

32 % 23 % - 55 % 7 % 4 % 34 % 100 %

Scenkonst 
2019*

11 % - 59 % 70 % 8 % 3 % 20 % 100 %

Utställnings- 
arrangör 
2019

6 % - 43 % 49 % 13 % 3 % 36 % 100 %

Litterära 
evenemang 
2019

- - 61 % 61 % 8 % 8 % 23 % 100 %

Skillnader i kostnader för arrangörer i olika kommuntyper
På samma sätt som vi studerat andelen intäkter har vi också studerat andelen kostnader i relation 
till olika kommuntyper för verksamhetsbidrag till musikarrangörer, se tabell 7 nedan. 

Löner och arvoden till musiker upptar högst andelen av kostnaderna för arrangörer i blandade 
kommuner och minst andel i storstadskommuner. När det kommer till löner och arvoden till övriga är 
kostnaderna motsatta – där är andelen högst i storstäder och lägst i blandade kommuner. Det finns 
flera faktorer som kan påverka denna uppdelning, bland annat i vilken grad en verksamhet bygger 
på ideell arbetskraft och om arrangörer i högre eller lägre grad använder sig av olika offentliga 
subventioner av utbud och lokaler. 

Lokalkostnaderna utgör en något mindre andel av kostnaderna för arrangörer i landsbygdskommu-
ner än i övriga kommuner. Däremot är de administrativa kostnader som inte avser personal högre i 
landsbygdskommuner än i övriga kommuner. 

Andelen produktionskostnader är högre i blandade kommuner, lägre i landsbygdskommuner och 
lägst i storstadskommuner. Resekostnaderna är något högre i landsbygdskommuner och uppgår 
där till 7 procent av arrangörernas totala kostnader. Bland övriga kostnader finns en stor variation 
mellan blandade kommuner (11 procent) och arrangörer i övriga kommuntyper (cirka 20 procent). 
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Tabell 7. Fördelning av kostnader för musikarrangörer med verksamhetsbidrag från Statens 
kulturråd per kommuntyp, andel av totala kostnader

Kostnader Blandade 
kommuner

Landsbygds- 
kommuner

Storstads- 
kommuner

Totalsumma

Löner/arvoden musiker 47 % 34 % 25 % 32 %

Löner/arvoden övriga 11 % 17 % 30 % 23 %

Lokaler 7 % 3 % 7 % 7 %

Administration 3 % 12 % 5 % 5 %

Marknadsföring 6 % 5 % 3 % 4 %

Produktion 10 % 6 % 3 % 5 %

Resor 4 % 7 % 3 % 4 %

Övrigt 11 % 21 % 23 % 20 %

Totala kostnader 100 % 100 % 100 % 100 %

Arrangörsledets olika typer av finansiering

För att få en bättre förståelse för arrangörernas ekonomiska förutsättningar har vi intervjuat företrä-
dare för olika delar av arrangörsledet. Vi har nedan valt att belysa vad vi uppfattar vid intervjuerna 
kopplat till ett antal vanligt förekommande finansieringsformer. 

Offentliga bidrag och subventioner
Inom samtliga konstområden finns det delar av arrangörsledet som har offentliga bidrag som 
grundläggande förutsättning för sin verksamhet. I samtalen med företrädare för arrangörer som 
i dag har offentliga bidrag som en viktig del i sin finansiering är inte bilden att finansieringen har 
genomgått drastiska förändringar de senaste åren, I stället beskriver flera företrädare att bidrags-
nivåerna länge legat stilla hos arrangörer som har bidrag samtidigt som kostnaderna har ökat. Det 
konstateras att detta långsamt har lett till försämrade möjligheter att bedriva verksamheten. 

Flera av dem vi träffar menar att de offentliga bidragen generellt skulle behöva stärkas, dels för 
att möjliggöra utveckling av arbetssätt i arrangörsverksamheterna, dels för att möjliggöra en ökad 
mångfald av olika typer av konst och kultur på flera platser.

De strukturer av arrangörer som i högre grad verkar med offentliga bidrag stämmer in i de mer 
vanligt förekommande kulturpolitiska utgångspunkter som brukar finnas för insatser riktat till arrang-
örsledet, det vill säga att bidragen ska bidra till att tillgängliggöra olika kulturuttryck på olika platser 
och för olika målgrupper. Vid intervjuerna lyfts också hur bidragen till arrangörsledet för med sig ett 
nyttoperspektiv för konstnärerna, både kopplat till arbetstillfällen och till att synliggöra konstnärerna 
och kulturuttrycken. 

Svensk Live framhåller att bidragsgivningen till de ideella arrangörerna är viktig, eftersom den typen 
av arrangörer utgör en slags språngbräda vidare i karriären för artister och musikgrupper. De lyfter 
även att distribution av kultur på landsbygden är en särskild utmaning där det offentliga stödet 
behövs. 

Bland Musikarrangörer I Samverkans (MAIS) medlemsförbund konstateras att den offentliga 
bidragsgivningen till arrangörsledet för vissa genrer säkerställer en större del av den totala infra-
strukturen av scener, till exempel inom genrer där det finns en mindre eller ingen kommersiell eller 
offentligt organiserad arrangörstruktur.

En aspekt som lyfts av de flesta organisationer är behovet av att utveckla och stärka förutsägbarhe-
ten och långsiktigheten i bidragsgivningen till arrangörerna. Nätverket Den kollektiva hjärnan ser hur 
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avsaknaden av långsiktiga bidrag påverkar möjligheterna att kunna jobba med längre, fördjupande 
perspektiv. MAIS konstaterar bland annat att kortsiktigheten i dagens system försvårar arbetet med 
att engagera och rekrytera medlemmar i arrangörsverksamheten – ett arbete som är centralt för 
ideella arrangörer utan en stor organisation med fast anställda. Svensk Live belyser hur en ökad 
förutsägbarhet kring finansieringen skulle utveckla möjligheterna till långsiktig planering och utveck-
ling inom arrangörsverksamheterna.  
 
En sak som flera lyfter som något som kan stärka långsiktigheten hos arrangörerna är de offentliga 
bidragens utformning. Dagens utformning, där projektbidrag beskrivs som en allt vanligare finan-
sieringsform, ses som problematisk. Här lyfts inte själva projektbidragen i sig, men balansen mellan 
långsiktiga verksamhetsbidrag och avgränsade projektbidrag. Sveriges Konstföreningar konstaterar 
att projektbidrag bygger på att den sökande organisationen redan har en stabil ekonomisk platt-
form att stå på. Göteborgs Litteraturhus, som samarbetar med andra lokala arrangörer av litterära 
evenemang, tycker sig se att nya arrangörer har svårt att komma vidare med verksamheten från att 
vara finansierade med mindre, avgränsade projektbidrag. MAIS konstaterar att projektifieringen av 
bidragssystemen blir en bromskloss för arrangörers möjlighet att planera långsiktigt. Folkets Hus 
och Parker vittnar om att det också finns en utmattning kopplat till att söka projektmedel; verksam-
heten ”blir lätt tomtebloss”. 

Flera påtalar vikten av att statsbidragen inte ska vara för specifikt inriktade. Som vi uppfattar det 
handlar det om att bidragen bör vara generella och strukturellt inriktade till att stärka tillgänglig-
het av professionell kultur runt om i landet. Representanter för Dansnät Sveriges parter lyfter till 
exempel att den offentliga bidragsgivningen har en stark styrning mot kultur som är inriktad på barn 
och unga. De ser att detta påverkar vilka typer av produktioner som produceras och ges möjlighet 
att turnera, och de efterlyser starkare arrangörstrukturer för att möjliggöra turnéer och produktioner 
även för andra typer av verk och målgrupper. 

Kunskap, eller bristande kunskap, om vilka verksamheter som har förutsättningar att organisera sin 
verksamhet helt på marknadens villkor framkommer vid vår intervju med MAIS, som lyfter detta som 
ett problem inom den offentliga bidragsgivningen. De upplever att vissa arrangörer bedömdes som 
helt kommersiella aktörer fast det inte finns förutsättningar att verka under marknadsmässiga villkor 
på de platser där de är verksamma. 

MAIS menar också att den offentliga bidragsgivningen inte alltid tar hänsyn till skillnader som finns 
kring förutsättningar för kommersiell organisering i storstad jämfört med förutsättningar i mindre 
kommuner. De menar att om den offentliga bidragsgivningen ska komplettera och bredda tillgång-
en till kultur behöver kunskapen om skillnader på olika platser stärkas.

Kommunala bidrag och subventioner
Våra intervjuer förstärker den bild som vi fått från arrangörer med statliga bidrag. Kommunernas 
bidragsgivning är central för arrangörsledet som verkar med offentliga bidrag. Detta framgår inom 
samtliga konstområden. Hur de kommunala bidragen är utformade och fördelas verkar dock i rela-
tivt hög grad variera. Folket Hus och Parker beskriver att de har svårt att ge råd till sina medlemmar 
kring bidragsansökningar till kommuner mot bakgrund av att förutsättningarna för bidrag är så olika 
i olika kommuner. 

Bilden av kommunernas olika utformade bidragsgivning delas av flera vi intervjuat. Skillnader som 
påvisas berör bland annat bidragens omfattning, hur och om det finns strukturerade utlysningar 
samt utifrån vilket ändamål bidragen ges.

Nätverket Den kollektiva hjärnan beskriver att flera av deras medlemmar har god och nära kontakt 
med den kommun där de är verksamma. De lyfter att kunskapen om förutsättningarna som finns för 
att bedriva konst- och kulturverksamhet är central för kommunernas möjlighet att utforma bidrags-
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givning till arrangörerna. De har dock sett att denna kunskap varierar mellan kommunerna och lyfter 
en oro över hur skör den kommunala organiseringen av konst- och kulturfrågor kan vara – inte minst 
i de mindre kommunerna. 

MAIS exemplifierar att kommuner ibland förlitar sig på Kulturrådets beslut i sin bidragsfördelning. 
De har sett exempel på hur en kommun baserat sitt bidragsbeslut på om en arrangör fått bidrag 
från Kulturrådet eller inte. Att det statliga bidraget kan ses som ett tecken på professionalitet i 
arrangörens verksamhet ser de inte som kontroversiellt, men de menar att ett sådant handhavande 
kan bli oerhört olyckligt – bland annat eftersom det är en hård konkurrens i den statliga bidragsgiv-
ningen i förhållande till de medel som fördelas, där alla verksamheter som kan vara kulturpolitiskt 
relevanta kan inte prioriteras.  
 
Förutom bidrag har kommunerna andra former av indirekta stöd till arrangörsledet. Ett vanligt exem-
pel är någon form av lokalsubvention, till exempel att kommunen själv driver en lokal som erbjuds till 
subventionerat pris eller att kommunen ger stöd till någon aktör för att tillhandahålla kulturlokaler till 
subventionerat pris. 

Lösningarna för detta kan se olika ut och de varierar mellan kommuner, och ibland verkar dessa 
subventioner bakas in i bidraget till enskilda arrangörer. MAIS lyfter exempel på hur en kommun har 
villkorat en del av arrangörens bidrag till att arrangören ska verka och betala hyra i en kommunal 
lokal. Det gör att bidraget till arrangören verkar vara relativt högt, men bidraget går till stor del till 
att betala den kommunala lokalens hyra och om arrangören väljer annan lokal får de sänkt bidrag. 
MAIS förespråkar i stället att lokalsubventioner sker på mer frivillig basis, där subventionen till loka-
len går en annan väg. De konstaterar att kommunernas ambition att erbjuda ändamålsenliga lokaler 
och teknikstöd varierar mellan till exempel idrottsområdet och kulturområdet. 

Regionala bidrag och subventioner
Även inom regionernas bidragsgivning möter arrangörsledet stora variationer mellan olika län. I en 
del län, vilket bland annat konstaterades i intervjuer med arrangörer inom litteraturområdet, riktar 
sig den regionala bidragsgivningen till insatser som stärker tillgång i delar av län där det finns ett 
mindre utbud. I andra län, vilket bland annat MAIS konstaterar, finns nästan inga möjligheter att 
söka bidrag för lokala arrangörer. Även Folkets Hus och Parker ser en stor variation mellan länen 
och hur regionernas insatser utformats. 

Regionerna tar ett stort ansvar för kulturlivets infrastruktur genom de regionala kulturverksamheter-
na. Inom ramen för denna verksamhet finns bland annat en del uppdrag som innefattar att erbjuda 
stöd och subventioner till arrangörer inom civilsamhället. Vanligt förekommande insatser är subven-
tionerat kulturutbud samt visst stöd i samordning och kompetensutveckling. Detta ser också olika 
ut mellan länen och mellan olika konstområden. 

Ett utbrett stöd för lokala arrangörsföreningar finns inom teaterområdet, där de flesta län har en 
konsulent (ibland med annan titel) som har ett uppdrag att främja lokala arrangerande föreningar. 
Musikområdet är ett annat exempel på ett område där det i många län finns ett utbrett samarbete 
mellan lokala arrangörer och regionala institutioner. Ibland kan det handla om olika typer av arrang-
örsstöd, och ibland handlar det om att regionmusiken erbjuder ett subventionerat utbud av konser-
ter som lokala arrangörsföreningar kan köpa.

MAIS ser både fördelar och utmaningar kopplat till subventionerade utbud av konserter. Arrang-
örerna utvecklar ibland en verksamhet som bara gör sig möjlig genom de offentliga subventione-
rade konsertprogrammen. Det möjliggör ett kvalitativt utbud för en förening med liten ekonomi. 
En arrangör som vill bredda utbudet utanför de subventionerade strukturerna har dock svårare att 
göra det med samma ekonomiska ram. Om det fria kulturlivet och det fria arrangörsledet ska kunna 
verka och bidra med konstnärlig förnyelse och breddad repertoar utanför de offentligt subventione-
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rade turnéutbudet finns alltså inte alltid förutsättningarna för detta. Det ska tilläggas att det sub-
ventionerade utbudet ser olika ut mellan regioner och inriktar sig också ibland på olika musikaliska 
genrer.

Modellen med subventionerat utbud kan också bli en pedagogisk utmaning att hantera kopplat till 
vilka förväntningar arrangörerna har på vad det kan kosta att anlita musiker och musikgrupper. 

Statliga bidrag 
Flera av de organisationer vi träffat ingår i eller representerar den del av arrangörsledet som har 
statliga bidrag. Bidragen är olika organiserade mellan konstområden och för en del arrangörstruk-
turer finns det inte direkta statliga bidrag att söka. En del arrangörstrukturer – exempelvis lokala 
riksteaterföreningar, konstföreningar och lokalhållande föreningar – har vissa statliga subventioner 
genom nationell organisering men kan inte själva söka statliga verksamhetsbidrag. 

När det kommer till de statliga bidragen lyfts många av de generella frågor för bidrag som vi pre-
senterat ovan. Ett resonemang som vi uppfattat inom musikområdet är kopplat till styrningen av de 
statliga bidragen. Det handlar om bidragens syfte att främja konstnärlig förnyelse. Från Svensk Live 
finns en oro för att denna utgångspunkt kan verka utestängande och att begreppet och bilden av 
konstnärlig förnyelse tillskrivs och cementeras till vissa musikaliska genrer eller traditioner. Sam-
tidigt finns en besvikelse från andra delar av arrangörsledet inom MAIS kopplat till att konstnärlig 
förnyelse i liten grad bedömdes påverka arrangörernas bidragsfinansiering, där de som i ökad grad 
försökte utveckla verksamheten för att stärka den konstnärliga förnyelsen inte fick en positiv utveck-
ling kopplad till det statliga bidraget. 

Vi kan konstatera en skillnad kopplad till hur bidragen är utformade och fungerar inom olika områden. 
Oavsett vad de statliga bidragen kallas, eller vem som fördelar dem, är kontinuiteten och förutsägbar-
heten något som delvis finns men som enligt de intervjuade är viktig att bibehålla, stärka och utveckla. 

Biljett- och entréintäkter
Biljett- och entréintäkter är för många arrangörer en viktig del av finansieringen. Detta framgår inte 
minst kopplat till de intäktsbortfall som arrangörer råkat ut för under covid-19-pandemin.

Det är viktigt att poängtera att det finns skillnader mellan olika typer av arrangörer och i vilken grad 
de har möjlighet att använda sig av biljett- och entréintäkter för att finansiera sin verksamhet. Det 
kan delvis handla om arrangörsverksamhetens utgångspunkt – att det för en del arrangörer är cen-
tralt med låga biljettpriser för att möjliggöra en tillgång även för personer som inte annars ekono-
miskt kan prioritera att ta del av verksamheten. 

Biljett- och entréintäkter kan också påverkas av publikens förväntningar, vilket bland annat Sveri-
ges Konstföreningar lyfte. Bland deras medlemmar konstateras att det i många fall förväntas att 
utställningsverksamheten ska var avgiftsfri för publiken. De påpekar också att ett sådant arbetssätt 
kan möjliggöra för fler att ta del av konsten. Svenska Galleriförbundet, som samlar de kommersiella 
gallerierna, har som utgångspunkt för medlemskapet att utställningsdelen i verksamheten ska vara 
gratis för besökaren. 

Det finns flera exempel på arrangörer inom bild- och formområdet som delvis finansierar verksam-
heten med entréintäkter – oftast större privata arrangörer men också de nationella museerna för 
vissa delar i deras utställningsverksamhet. Det är alltså inte en konstområdesspecifik förutsättning 
utan det hela relaterar snarare till verksamhetsmässiga utgångspunkter, arbetssätt och strukturer 
vad gäller utställningsverksamheten. Det är inte heller unikt för detta bild- och formområdet.

Riksförbundet Biograferna lyfter att en central utgångspunkt för deras medlemmar är att hitta en 
kommersiell finansieringsdel för sina biografverksamheter, oavsett organisering och plats. MAIS 
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påpekar att det finns geografiska skillnader för förutsättningar kopplat till biljett- och entréintäkter 
inom en och samma konstområdesinriktning, vilket kan påverkas av hur publikunderlaget på orten 
där arrangören är verksam ser ut. 

Annan finansiering
Utöver de olika typer av finansiering som vi lyft ovan finns en rad andra sätt för arrangörerna att 
finansiera sina verksamheter. De kan vara olika former av uppdrag kopplat till skolvisningar, uthyr-
ning av lokaler för de som äger egna lokaler med mera. En intäkt som är vanligt förekommande 
både bland mindre ideella och större kommersiella aktörer är intäkter från någon form av café- eller 
restaurangverksamhet. Ibland är det organiserat som pausförsäljning, ibland som en större och mer 
central del av en arrangörs verksamhet. 

Svenska Galleriförbundets medlemmars utställningsverksamhet skiljer sig något från övriga ar-
rangörer. Deras finansieringsmodell bygger på försäljningen av konstverk; när ett konstverk säljs 
får konstnären sin ersättning och galleristen sina intäkter, vilket bland annat finansierar utställnings-
verksamheten. 

I de intervjuer vi genomfört får vi en bild av att sponsring är relativt utbredd men samtidigt en väldigt 
liten andel av finansieringen för de flesta arrangörer. En del arrangörer har dock långtgående och 
fördjupade samarbeten som i hög grad bidrar till att möjliggöra arrangörsverksamheten. 

MAIS lyfter att förutsättningarna att bredda sin finansiering med sponsring är en arbetsmodell 
som verkar fungera bäst för de stora kommersiella eller institutionella verksamheterna. De reflek-
terar också över att mindre sponsorsamarbeten för lokala föreningar i dag kan vara svårare att få 
till, eftersom lokala industrier och andra företag köps upp eller ingår nationella eller internationella 
koncerner. Beslutskedjorna förändras därmed för de beslut som rör sponsring. 

Littfest i Umeå, som är en liten organisation men med anställd personal, har gjort insatser för att för-
söka stärka arbetet med sponsorer. De konstaterar att det är svårt att få till större och mer omfattande 
sponsorsamarbeten i dag, att ett sådant arbete tar mer kraft och energi än vad det ger tillbaka.

Uppdragsgivare till konstnärer

Vi har valt att använda begreppet uppdragsgivare för att peka på förutsättningarna för arrangörer 
inom de olika konstområdena att bidra till en fungerande arbetsmarknad för konstnärer. Anledning-
en till att vi inte använder begreppet arbetsgivare är att vi – mot bakgrund av hur förhållandena 
ser ut på arbetsmarknaden för konstnärer samt hur arrangörsledet i stora delar är organiserat med 
många olika ideella och kommersiella arrangörer – drar slutsatsen att de arrangörer som inte är en 
offentlig kulturinstitution till största del inte anställer konstnärer. Snarare köper de en tjänst från ett 
bolag eller en enskild näringsidkare. 

Arrangörer har sammantaget ett många gånger komplext ansvar för flera olika delar av ett evene-
mang. De behöver inte bara ha kunskap om upphovsrätt, standardiserade avtal och tariffer, kontrakt 
och ersättningar, utan de behöver även ta ansvar för arbetsmiljö, förebygga diskriminering, arbeta 
med säkerhetsfrågor, hantera hat och hot och ha rätt försäkringar och olika tillstånd. Vid intervju-
er med nationella organisationer som företräder arrangörer, främst ideella, framgick att det finns 
ett kontinuerligt behov av att stödja och utbilda medlemmar i frågor som rör arrangörens roll och 
ansvar som uppdragsgivare. 

Konstnärsnämnden är den myndighet som har i uppdrag att bevaka och analysera de ekonomiska 
och sociala villkor som är förutsättningar för konstnärers livssituation, verksamhet och utveckling. 
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Nämnden publicerade en fördjupad inkomstundersökning 201648 som visar att konstnärers inkom-
ster för större del än för hela befolkningen består av inkomst av näringsverksamhet och inkomst av 
kapital och till mindre del av löneinkomst. Konstnärer tillhör de yrkesgrupper i landet som har lägst 
inkomster, medianinkomsten minskade till exempel mellan 2004 och 2014 från 85 till 75 procent 
i förhållande till hela befolkningen. Även nettoinkomsten för konstnärer har minskat över tid. Sprid-
ningen av inkomster är därutöver stor mellan yrkeskategorier och konstområden. Inkomsterna ligger 
högre inom teater, ord och musik medan de lägsta inkomsterna finns inom film samt bild och form. 

Konstnärsnämnden konstaterar att frilansande konstnärer och konstnärer med enskild firma ofta är 
beroende av en blandning av uppdrag för att uppnå en rimlig årsinkomst. Det innebär att en och 
samma konstnär kan ha en blandad grupp av uppdragsgivare med alltifrån offentligt finansierade 
kulturinstitutioner, ideella organisationer på kulturområdet och privata aktörer som bedriver kultur-
verksamhet. Konstnärers inkomster varierar därmed i hög grad mellan uppdrag samt under och 
mellan år. Till detta kan läggas att ledtider för de uppdrag som ges i en del fall kan vara korta, vilket 
eventuellt också kan påverka utformningen av avtal och överenskommelser.49 

Det är svårt att påvisa hur stor del av en konstnärs inkomst som kommer från just arrangörsledet. 
Det är inte heller helt enkelt att studera arrangörernas kostnader för att se hur ersättningarna faller 
ut; återrapporteringen av de statliga bidragen är inte på en sådan detaljerad nivå att det går att följa 
ersättningen på individnivå. Inte heller återspeglar alltid arrangörens kostnader för medverkande 
konstnärer ersättningen till konstnärerna. 

Vissa arrangörer använder sig dessutom av ett subventionerat utbud. Exempelvis kan det hand-
la om att regionmusiken står för en del av ersättningen till medverkande musiker och därför kan 
erbjuda ett lägre pris till arrangören. Arrangörerna ingår i flera fall också avtal med olika mellanled, 
exempelvis produktionsbolag. I sådana överenskommelser går det inte att veta vilken andel av 
arrangörens kostnader som går till lön eller arvodering av medverkande konstnärer.

Omfattning av arrangörers uppdrag till konstnärer

Genom att undersöka en avgränsad population via Kulturrådets bidragsgivning till musikarrangö-
rer, utställningsarrangörer, litterära evenemang, fri scenkonst och Sveriges Konstföreningar är det 
möjligt att få en uppfattning om omfattningen av uppdrag inom arrangörsledet. Vi bedömer att flera 
av arrangörerna som får statsbidrag, kopplat till omfattning av deras verksamhet är mindre upp-
dragsgivare, men trots det skapar de sammantaget drygt 28 000 olika uppdrag för professionella 
konstnärer under ett år.

Även inom ramen för krisstöden till kulturevenemang som ställdes in på grund av covid-19-pande-
min 2020 kan vi se att ett mycket stort antal professionella konstnärer skulle ha engagerats. 

Utöver de uppgifter vi har från Kulturrådets ordinarie bidragsgivning till arrangörer inom det fria kul-
turlivet och krisstöd ges också ett stort antal uppdrag inom såväl den privata och offentligt organi-
serade arrangörsverksamheten som bland mindre arrangörer utan offentliga bidrag. Även Svenska 
kyrkan och andra religiösa samfund verkar som arrangörer och anlitar professionella konstnärer 
kopplat till offentliga kulturevenemang. 

48. Konstnärsnämnden 2016. Konstnärernas demografi, inkomster och 
sociala villkor. 

49. Konstnärsnämnden 2020. Konstnärers ekonomiska villkor under pandemin, 
s. 35 ff.
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En annan struktur av statliga bidrag som delvis går till arrangörsverksamhet är folkbildningsansla-
get. Enligt en rapport som Folkbildningsrådet tog fram 201450 engagerade studieförbunden drygt 
1 315 000 medverkande, varav 529 000 (40 procent) utgjordes av professionella konstnärer i sina 
publika kulturprogram 2012. Studieförbundens största kulturområde där de engagerar professio-
nella konstnärer är musik och sång. 

Avtal, tariffer och överenskommelser

Kopplat till arrangörens arbete med att anordna kulturevenemang finns, något förenklat, två typer av 
ersättningar som utgår till konstnärer. Dels handlar det om att arrangören ska betala upphovsrättser-
sättning för framförande eller nyttjande av ett konstverk; det kan till exempel handla om stimavgifter, 
rättighetskostnader för offentlig filmvisning eller utställningsersättning för visning av verk i upphovs-
mannens ägo. Dels handlar det om att ersätta de konstnärliga yrkesgrupper som medverkar vid eller i 
förberedelsen inför evenemanget, till exempel musikern, bildkonstnären eller skådespelaren. 

Upphovsrättsliga ersättningar och ersättningar för att nyttja konstnärliga verk regleras oftast av 
tariffer eller förutbestämda ersättningsnivåer, men ibland kan det även innefatta förhandlingssitua-
tioner. Inte sällan så administreras dessa typer av avgifter eller avtal av upphovsrättsorganisationer, 
distributörer eller förlag. När det kommer till konstnärers medverkan vid kulturevenemang regleras 
dessa på olika sätt mellan uppdragsformer och mellan konstområden. Vid anställning regleras 
grundförutsättningarna i de flesta fall i kollektivavtal. För den form av uppdrag som vi ser är vanligt 
förekommande inom arrangörsledet, det vill säga köp av tjänster av andra juridiska personer eller 
enskilda näringsidkare, finns i flera fall rekommendationer för miniminivåer som bidrar till att utveck-
la en form av praxis för ersättningsnivåer, oftast utformad för ett särskilt konstområde.

Kunskapen om, och möjligheten att ge, skälig ersättning till de som medverkar vid evenemanget 
kan variera. Det kan också vara svårt för arrangören att veta vilken ersättning som till sist hamnar 
hos den medverkande konstnären. Detta är fallet särskilt när arrangören köper ett offentligt subven-
tionerat utbud eller där mellanhänder är inblandade som avtalspart, till exempel när ett produktions-
bolag säljer en produktion till arrangören och ansvarar för vilken ersättning som betalas ut till de 
medverkande konstnärerna. 

Avtalen med arrangören kan vara muntliga eller skriftliga. Förekomsten av muntliga avtal, och avtal 
som utformas i form av konversationer i sms eller mejl är vanligt inom flera områden. I samband 
med covid-19-pandemins krisstöd till konstnärer som Konstnärsnämnden ansvarat för har det till 
exempel visat sig att uppdrag och överenskommelser har varit utformade på sådant sätt att de varit 
svåra att styrka med en bilaga till ansökan om krisstipendier.51 

Inom bild-, form- och konsthantverkområdet upplever vi att företrädare för arrangörsledet menar att 
det finns en tydlighet i vad som gäller. MU-avtalet (avtalet om upphovsmäns rätt till ersättning vid 
visning av verk samt medverkan vid utställning) är bindande för statliga verksamheter och fungerar 
som vägledande för andra, icke statliga, arrangörer. Nätverket Den kollektiva hjärnan påpekade 
dock att avtalsområden kan vara svårare att förhålla sig till för konstnärer som arbetar kollektivt och 
interdisciplinärt, eftersom ersättningsmodellerna är inriktade på den enskilda konstnären och det 
enskilda konstområdet. 

50. Harding, T., Håkansson, P. och Tannå, S. Kulturprogrammens betydelse för 
kulturutövare, utvärdering 3 av studieförbundens kulturprogram, Folkbildnings-
rådet, 2014, s. 4.

51. Konstnärsnämnden 2020. Konstnärernas ekonomiska villkor under pande-
min – uppföljning och kunskapsunderlag för fortsatt utveckling av stödåtgär-
der, s. 21.
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Olika arrangörer av litterära evenemang menar att Författarförbundets rekommendationer om minimiar-
voden gällande framträdanden vid möten, konferenser, på bibliotek och dylikt arrangemang är tydliga. 
Precis som för övriga konstområden kan dock ersättningsfrågor bli komplicerade vid interdisciplinära 
evenemang där till exempel gästcuratorer är anlitade eller där författaren också är artist. I vissa fall sluts 
dessutom avtal med förlag, till exempel vid släpp av nya böcker. I de fallen är det svårt för de litterära 
arrangörerna att följa hur ersättningen till den medverkande författaren faller ut. De litterära arrangörer-
na lyfter även att det är svårt att värdera det egna arbetet som arrangör: ”Vi tar det som blir över.”

På musikområdet finns en riksminimitariff som Musikerförbundet tagit fram och som anger den 
lägsta acceptabla ersättningsnivån på gager och andra ersättningar för frilansande musiker, artister 
och övriga verksamma på området när de fakturerar eller deltar i ett engagemang hos arrangörer 
utan kollektivavtal. Merparten av arrangörerna på musikområdet ingår också någon form av do-
kumenterat avtal med medverkande konstnärer, men Svensk Live menar att förutsägbarheten i 
verksamheterna och kunskapen om ersättningar kan behöva förbättras för att utveckla skrivna avtal 
som färdigställs tidigare inför ett engagemang. 

MAIS påtalar att det kan vara svårt att följa ersättningarna till enskilda musiker som är medlemmar i 
en grupp, eftersom arrangören ofta faktureras kostnader från en enskild näringsidkare med f-skatt i 
form av en medlem i gruppen eller en juridisk person inom vilken gruppen är verksam. Det blir där-
med denna part som har ett arbets- eller uppdragsgivaransvar för de övriga musikerna i gruppen.

På scenkonstområdet träffar Svensk Scenkonst och förbundet Scen & Film kollektivavtal för an-
ställda i offentligt finansierade teaterinstitutioner samt privatteatrar, och Teatercentrum och Scen & 
Film träffar kollektivavtal för fria professionella teatrar. Motsvarande avtal för fria dansgrupper och 
scenografer träffas av Danscentrum och Scen & Film. Scen & Film träffar även avtal för konstnärlig 
personal och teampersonal inom film, tv och radio. 

Vid våra intervjuer framhöll bland annat Dansnät Sverige vikten av producentledets kunskap gäl-
lande ersättning till de medverkande konstnärerna; arrangörerna arbetar i flera fall med ett sub-
ventionerat utbud från producenter, vilket gör att det kan vara svårt för arrangörerna att förstå vilka 
ersättningsnivåer som gäller.

På filmområdet har det utvecklats en branschpraxis för att säkerställa upphovsmäns och filmägares 
rätt till ersättning vid visning av deras filmer och program med en indelning i olika rättighetsområ-
den: biografvisning, offentlig visning, institutionell visning, privat visning och specialvisning. Filmer 
eller visningsrättigheter ska lösas med den producent eller distributör som äger rättigheterna. 

De lokalhållande organisationerna Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas riksförbund och Våra 
Gårdar lyfter att det finns ett tydligt ramverk för kommersiella visningar för en allmän publik men 
menar att det är lite mer otydligt för med enskilda visningar, där villkoren varierar mellan olika dist-
ributörer. Biografer är vanligtvis inte uppdragsgivare till enskilda konstnärer. Enligt Riksföreningen 
Biograferna skulle fler vilja koppla på arrangemang i samband med filmvisningarna men det finns 
inte alltid möjlighet att avsätta tid och resurser för det. När filmskaparna ändå kommer ut till biogra-
ferna för samtal ersätts de i vissa fall, men respondenterna menar att det i många fall tas som en 
del av filmskaparnas marknadsföringsbudget, vilket gör att det är svårt att följa ersättningarna.

Lokaler och teknik

Omfattningen av lokaler för kulturverksamhet i landet

I Myndigheten för kulturanalys rapport Kulturens geografi framträder en bild över vilka strukturer 
som står för kulturens spridning runt om i landet. Rapporten ger också en bild över vilka kulturloka-
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ler som finns tillgängliga, och bland de offentliga strukturerna lyfts bland annat folkbibliotekens väl 
spridda organisering fram. 

Myndigheten för kulturanalys konstaterar att de regionala och nationella kulturinstitutionerna är 
mer centrerade till storstadskommuner, men att de också bedriver turnerande verksamhet i andras 
lokaler i kommunerna. De föreningsdrivna samlingslokalerna, som ägs av medlemmar Folkets Hus 
och Parker, Bygdegårdarnas riksförbund och Våra Gårdar, bidrar med en spridd tillgång till lokaler 
och verkar själva i flera fall som arrangörer. Rapporten konstaterar också att biografsalonger har en 
stor spridning i landets kommuner och att det inom kulturarvsrelaterade verksamheter i bland annat, 
hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer huserar olika kulturevenemang.

En annan verksamhet som återfinns i samtliga kommuner är studieförbunden som bland annat 
arrangerar scenkonst, litteratur, utställningar och föreläsningar. Även folkhögskolorna står värd för 
kulturevenemang som riktar sig till allmänheten. 

Svenska kyrkan och övriga religiösa samfund har egna lokaler runtom i landet som de använder för 
egna kulturarrangemang eller samarbeten, ofta med studieförbunden. De upplåter även lokalerna 
för kulturarrangemang i annan regi.

I rapporten Kulturens geografi sammanställdes ingen översiktlig statistik över utbredningen av 
föreningsdriven kulturverksamhet samt utbredningen av det fria och kommersiella kulturlivet. I de 
intervjuer vi genomfört framkommer dock att dessa aktörer i vissa fall äger sina lokaler och scener 
men till stor del hyr eller verkar i lokaler genom regionala och kommunala bidrag som ibland ges i 
form av hyressubventioner. De kan också hyra lokaler i kommunägda hyresbolag, bostadsrättsför-
eningar eller arrangera verksamhet i restauranglokaler, industrilokaler, på offentliga utomhusytor 
samt turnera och gästspela hos institutionerna.

En annan infrastruktur av lokaler som inte är helt lätt att få en heltäckande bild över är kommunala 
kultur- och konserthus samt konsthallar. Men, som vi noterar i avsnittet om arrangörers geografiska 
förutsättningar finns det uppgifter om att det finns kulturhus i 95 kommuner. Dessa kulturhus är 
dock inte alltid i kommunens ägo, vissa ägs av föreningar eller privata aktörer. 52 

Förutsättningar att arrangera i ändamålsmässiga lokaler

Varje konstområde har olika behov och förutsättningar av ändamålsmässiga lokaler och teknik, 
samtidigt som tillgången till ändamålsmässiga lokaler och teknik varierar runt om i landet. Frågan 
berör en mängd intressenter – allt från arrangörer, konstnärer och publik till kommunala hyresbolag, 
privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och grannar. 

Lokaler för kultur förknippas ofta med offentligt finansierade institutioner, till exempel bibliotek, 
museer, konsthallar, teatrar samt konsert- och kulturhus. Byggnaderna som rymmer dessa institutio-
ner är i hög utsträckning arkitektoniskt och teknisk utformade för att fungera på ett ändamålsenligt 
sätt för de konstformer de är avsedda för. Men för arrangör- och producentled som verkar utanför 
de offentliga finansierade institutionerna är förutsättningarna att verka i ändamålsenliga lokaler med 
tillgång till teknik som är anpassad för de olika konstformerna inte lika självklara. 

Vid intervjuer med företrädare för scenkonstområdet framkom att det saknas anpassade spel-
platser, till viss del för fria teatergrupper men främst för dans- och cirkusaktörer, som kontinuerligt 
kan erbjudas dessa konstformer i landet. Även Stockholms stad har konstaterat att de befintliga 

52. Sveriges Kommuner och Landsting, 2019. Framtidens kulturlokaler, s. 7.
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scenerna inte räcker till, särskilt inte för cirkusen som i många fall saknar egna scener eller scener 
som kontinuerligt har i uppdrag att erbjuda cirkus. Stockholm stad menar också att det är svårt för 
scenkonstverksamheterna att möta ökade hyror med nuvarande möjligheter till intäkter.53 

Liknande utmaningar lyftes i Kulturrådets rapport Professionell samtida cirkus – en kartläggning. 
Där framkom också att det kan råda felaktiga föreställningar om vilka krav som ställs på lokaler för 
att visa cirkus och att det finns ett behov av att informera utövare och arrangörer om vilka lokaler 
runt om i landet som skulle vara möjliga att använda.54 

Dansområdet menar att arrangörerna i en del fall saknar kunskap om områdets tekniska förutsätt-
ningar. Dansnät Sverige har därför inrättat en teknisk koordinatorstjänst som kan bistå arrangörer 
i sådana frågor. Riksteatern menar att de har förutsättningar att anpassa produktioner efter olika 
scener och tekniska förutsättningar men det kan vara en utmaning för fria grupper att spela på olika 
typer av scener. 

Under de senaste åren har det pågått en diskussion om ökade svårigheter att finna lokaler för 
livemusik och om nedstängning av redan befintliga livescener för musik. Svensk Live menar att det 
finns ett stort behov av att analysera frågor som berör arrangörer av livemusiks förutsättningar i 
städer, mindre orter respektive landsbygd, eftersom frågan även är relevant för stads- och lands-
bygdsutvecklingen i Sverige. I städer råder konkurrens om lokaler för livescener och lokalerna 
är ofta förknippade med höga kostnader, vilket kan innebära att kommersiella intressen går före 
ideell kulturverksamhet. På landsbygden finns det samtidigt lokaler som är billiga men som kan stå 
tomma. 

För musiken är även mellanstora scener viktiga för infrastrukturen. Dessa scener drivs i hög grad 
av föreningar, enskilda personer eller musiker som samarbetar för att skapa fler speltillfällen i form 
av till exempel klubbspelningar, ofta på etablerade krogar eller restauranger. Svensk Live har lyft att 
den här typen av lokalspelningar behöver ett bättre stöd och struktur från kommuner, regioner och 
stat.55 MAIS pekar på att de kommunala lokalsubventionerna minskat samtidigt som kyrkorna, som i 
många fall kan erbjuda en livescen, har ett större behov av att ta betalt för sina lokaler. 

MAIS konstaterar också att det råder en stor skillnad i hur kommunerna prioriterar tillgången till 
ändamålsenliga lokaler för idrott jämfört med för kulturella arrangörsverksamheter runt om i landet. 
På musikområdet finns även ett behov av lokaler som fungerar logistiskt och med avseende på sä-
kerhetsfrågor. Det finns också en upplevelse av att publiken har större önskemål om audiovisuella 
upplevelser vid konserter. Sammantaget ställer det här krav på lokaler och tekniska förutsättningar 
som kan möta dessa utmaningar. 

Ändamålsenliga lokaler och teknik har större betydelse för den långsiktiga planeringen och arbets-
sätten i dag än tidigare menar Sveriges Konstföreningar, eftersom allt fler av medlemmarna arbetar 
med fler former av utställningsmedia än tidigare. Det finns en oro över att inte kunna behålla loka-
lerna på grund av hyreshöjningar och därmed behöva välja en billigare lokal som egentligen inte 
passar för utställningar. 

53. Kulturförvaltningen, Stockholms stad, 2019. Fler platser i staden för live- 
och kulturscener, dnr 6. 1/1320/2019, s. 5–6.

54. Kulturrådet. Professionell samtida cirkus – en kartläggning, 2017:4, s. 51.

55. Svensk Live, Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation och 
Studiefrämjandet, 2016.Vi fortsätter spela men vi håller på att dö – Om popu-
lärmusiken som kulturform och betydelsen av livescener för pop i hela landet 
är en rapport om livescener i Sverige. 
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De självorganiserade konstverksamheter som är medlemmar i nätverket Den kollektiva hjärnan 
arbetar i stor utsträckning på platser som inte är anpassade för produktion och utställningar utan 
som från början är avsedda för annan verksamhet, men de försöker hitta medel för att skapa bra 
arbetsförhållanden på platserna och hitta en stabilitet i verksamheterna och platserna i sig har trots 
allt möjliggjort själva verksamheten. 

Vissa arrangörer äger eller ansvarar för sina egna lokaler; flera av dessa återfinns hos medlemmar-
na i Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas riksförbund och Våra Gårdar men även hos andra 
aktörer. Detta kräver en bred kompetens om inte minst fastighets-, teknik-, flödes- och säkerhets-
frågor. Arrangören får i de fallen dubbla roller – dels att hålla lokalen och tekniken i ett fungerande 
skick, dels att fylla lokalen med verksamhet. Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas riksförbund 
och Våra Gårdar menar att grundförutsättningarna för det ideella engagemanget i de fallen är att 
lokalerna fungerar – när de gör det då finns det tid för att arbeta med arrangemang. De jämför det 
med när offentliga institutioner upplåter sina lokaler till arrangörer, där dessa processer redan finns 
på plats. 

De mindre enskilda biografer som verkar vid sidan av biografkedjorna kan i vissa fall äga sina loka-
ler. Vanligt är dock att de hyr eller får tillgång till lokaler via en kommun. Vid intervjun med Riksför-
eningen Biograferna framkommer att kommunala lokalsubventioner är vanliga men spridda till form 
och omfattning. 

Föreningen menar att mindre kommuner kan gå in med stöd men att det till exempel sker genom att 
en biograf byggs in i ett kulturhus. Privata aktörer får inte kommunala bidrag men kan till exempel 
hyra lokaler i andra hand på ett kommunalt hyreskontrakt. Den digitala omställningen av biograf-
verksamheten har dessutom inneburit ökade kostnader för lokaler och teknik. De upplever även en 
ökad konkurrens genom att allt fler filmer blir tillgängliga för publik via strömning. Biografen som ett 
identitetsskapande rum blir därmed allt viktigare genom att till exempel kunna erbjuda komfort vid 
visningen och ge förutsättningar för kringarrangemang i form av samtal om film. 

Arbetskraft

Den här delen av rapporten bygger i första hand på intervjuer med företrädare för arrangörsledet, 
främst företrädare för icke offentligt ägda arrangörsverksamheter. Företrädarna har haft möjlighet 
att ge en bild av hur tillgången till och behovet av nödvändig ideell och avlönad arbetskraft för att 
genomföra evenemang, det vill säga inte i första hand för att engagera konstnärer, ser ut i medlem-
marnas organisationer.

Vid samtliga intervjuer lyfts behovet av långsiktighet och kontinuitet i verksamheterna som nödvän-
digt för att arrangörsledet ska kunna agera på ett professionellt sätt, oavsett om verksamheterna 
drivs med anställd eller ideell arbetskraft. Bristen på långsiktighet är på många sätt kopplad till en 
brist på resurser och påverkar även möjligheten att såväl anställa som engagera relevanta aktörer 
för att genomföra ett konstnärligt arrangemang. Kontaktnätet, som är en av medlemmarna i MAIS, 
lyfter särskilt att de arrangörer som har en trygghet och kontinuitet i verksamheten har lättare att 
engagera ideell arbetskraft.

En stor del av arrangörsledet verkar utanför de offentliga kulturinstitutionerna och drivs med ideell 
arbetskraft, och engagemanget för att bedriva verksamheterna ligger ofta på ett fåtal personer som 
behöver besitta en rad olika kunskaper och kompetens i att arrangera ett konstnärligt evenemang. 
Det innebär i sin tur att det finns en uppenbar sårbarhet i verksamheterna. 

Samtidigt lyfts i intervjuerna att alla ideella arrangörer inte alltid vill ha anställda, eftersom verk-
samheterna i flera fall bygger på ett engagemang och en verksamhetsidé som initiativtagarna 
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brinner för. Det kan alltså vara en modell man valt för verksamheten. Men det ideella och oavlönade 
engagemanget kan också vara en ofrivillig modell för verksamheter där det finns en önskan om att 
professionalisera verksamheten men där det inte finns tillräcklig finansiering för att kunna anställa. 

Nätverket Den kollektiva hjärnan menar att det ideella arbetet ofta är en förutsättning för att starta 
en konstnärligt arrangerande verksamhet, men bland deras medlemmar har majoriteten tagit klivet 
till att bli arbetsgivare och anställa personal. De upplever att steget från ideell till professionell verk-
samhet underlättas om det finns en väl fungerande dialog med och kunskap om det lokala kulturli-
vets förutsättningar i kommunerna. 

Det framhävs allt oftare att det blir svårare att engagera människor till ideellt arbete, och då särskilt 
yngre. Det finns inga siffror som visar på att det ideella engagemanget egentligen har minskat i 
landet men möjligen ser formerna för det ideella engagemanget annorlunda ut jämfört med tidiga-
re. Hälften av befolkningen i landet är till exempel fortfarande engagerade i ideellt arbete enligt en 
studie genomförd av Ersta Sköndal Bräcke högskola, och nivån har legat stabil under nästan en 
trettioårsperiod. Däremot har andelen som är medlemmar i den organisation de arbetar ideellt i 
minskat sedan 2014, vilket skulle kunna innebära att kopplingen mellan ideellt arbete och medlem-
skap i ideella organisationer försvagas och därmed utmanar folkrörelsetraditionen. 

Studien visar även att åtaganden i kultur- och fritidsrörelser tillsammans med idrottsrörelsen fortsatt 
dominerar det ideella arbetet och menar att en förklaring till det kan vara att organisationerna inom 
dessa områden fått långvariga offentliga stöd. Studien ser främst två hot mot den svenska civilsam-
hällesmodellen – dels den ökade lyhördheten inför marknadskrafter, dels den ökade professionali-
seringen av civilsamhället och dess organisationer. Avståndet mellan anställda och ideellt verksam-
ma i organisationerna riskerar därmed att öka och de ideella insatserna kan riskera att bli mindre 
värda och mindre viktiga.56 

De lokalhållande riksorganisationerna Bygdegårdarnas riksförbund, Folkets Hus och Parker samt 
Våra Gårdar – vars medlemmars verksamhet till viss del kan ha avlönad personal som ofta hanterar 
själva fastigheten men som till stora delar bygger på ideellt engagemang – lyfter de medlemsför-
eningar som har en idé och en modell för delaktighet i verksamheterna. De menar att alla kanske 
inte på samma sätt som tidigare fördjupar sig i folkrörelsen som idé men att det är möjligt att skapa 
modeller för verksamheten som ökar intresset för fler att arbeta med arrangörsverksamhet i husen. 
Bygdegårdarnas riksförbunds medlemsantal ökar exempelvis, vilket de tolkar som att engagemang-
et finns och utvecklas. Under den pågående pandemin finns det däremot exempel på att engage-
manget och ekonomin i de lokala verksamheterna sviktar. 

De lokalhållande riksorganisationerna pekar också, som många andra, på vikten av långsiktighet för 
att organisationerna ska fungera – både vad gäller anställda, ideellt engagerade och övriga resur-
ser. Våra Gårdar menar att det finns ett ”projektraseri” och pekar samtidigt på vikten av det finns 
grundläggande kunskaper hos de lokala medlemmarna om vilken infrastruktur man verkar i och hur 
man kan hitta olika sätt att samarbeta med andra aktörer.

Flera respondenter lyfter att det finns en generell osäkerhet kring finansiering och produktions-
medel, där projektfinansiering påverkar vilka arbetssätt och anställningsformer arrangören väljer. 
Nätverket Den kollektiva hjärnan menar till exempel att verksamhetsledningen fastnar i att söka 
produktionsmedel och har för lite utrymme att arbeta med utveckling, planering och publikarbete. 
De önskar mer dialog lokalt, regionalt och statligt kring dessa frågor. Hos vissa arrangörer lyfts 

56. von Essen J. och Svedberg, L (red). Medborgerligt engagemang i Sverige 
1992–2019. Ersta Sköndal Bräcke högskola arbetsrapportserie, 2020.
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behovet av att anställa producenter och curatorer, och flera menar att det inom arrangörernas verk-
samhet finns ett behov av att också stärka de administrativa delarna i verksamheterna. 

När det kommer till vissa typer av arbetskraft som är nödvändig för att kunna arrangera ett evene-
mang lyfter bland annat MAIS att arrangörer i vissa län kan få ett visst stöd kopplat till statligt och 
regionalt finansierade verksamheter som kan bidra med producentresurser alternativt konsulenter 
som stödjer eller främjar olika delar av kulturlivet. Där sådant stöd finns är det vanligare att arrangö-
ren har en producentresurs som också kan erbjuda ett subventionerat utbud att arrangera. 

På scenkonstområdet finns regionala konsulenter som särskilt stödjer lokala arrangörsföreningar 
och erbjuder ett subventionerat utbud. Baksidan av detta är att arrangörerna kan få mindre utrym-
me att arbeta självständigt genom att resurserna riskerar att endast räcka till att arrangera regioner-
nas subventionerade utbud. Respondenterna lyfter även att förhållandena i regionerna ser olika ut 
och att dessa ofta arbetar med vissa typer av genrer i första hand. 

På dansområdet är ett problem att det finns få arrangörer per produktion. Många producenter öns-
kar göra scenkonst för vuxna men menar att de fastnar i barnproduktioner eftersom infrastrukturen 
är mer professionaliserad vad gäller scenkonst för barn.

Kompetensutveckling

Det finns flera eftergymnasiala utbildningar som bidrar till kompetens inom arrangörsledet, bland 
annat utbildningar för producenter, curatorer, marknadsförare och vissa scenteknikutbildningar. 

De olika medlemsförbunden och riksorganisationerna som samlar arrangörer arbetar också fokuse-
rat med att utforma utbildningar och annat stöd som kan underlätta och förbättra deras arrangörs-
verksamhet. MAIS har till exempel, i samarbete med Svensk Jazz, Riksförbundet för Folkmusik och 
Dans, Kontaktnätet och Kulturens Bildningsverksamhet, tagit fram en handbok för arrangörer med 
tips och råd vad som gäller vid arrangemang av levande musik.57 

Även regioner och vissa kommuner kan ge råd, stöd och handledning samt initierar kurser, kon-
ferenser och workshops för att stärka arrangörers kompetens. De initierar och upprätthåller även 
i vissa fall nätverk för att stimulera till ökad kunskap, publikutveckling och samverkan mellan olika 
aktörer i arrangörsledet. 

Bland annat Riksteatern och MAIS påtalar att behovet av kompetensutveckling kan se olika ut för 
arrangörer med ideell respektive avlönad arbetskraft. De gäller alltifrån kunskap om att söka bidrag, 
grundläggande föreningsarbete, ekonomi, it och tekniska utbildningar till avtals-, marknadsförings- 
och målgruppsarbete.

De lokalhållande organisationerna pekar på ett behov av kompetensutveckling hos deras arrang-
erande medlemmar. Det är ett ständigt pågående arbete att erbjuda olika kurser kopplade till ut-
veckling av arrangörskap samt kurser i teknik- och scenfrågor. Folkets Hus och Parker lägger även 
ned mycket tid på att kompetensutveckla i publikarbete. Våra Gårdar har många unga medlemmar 
som de menar är kompetenta arrangörer men att det finns ett behov av att stärka den administrati-
va kunskapen. Bygdegårdarnas riksförbund pekar på att det är lättare att kompetensutveckla inom 
specifik verksamhet, till exempel biografverksamheten; den bredare verksamheten som bedrivs av 
medlemmarna kan vara svårare att sätta fingret på och nå. Det kan till exempel vara så att medlem-

57. http://www.arrangorshandboken.se/, hämtad den 2021-05-24.
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marna har en stor kunskap kring att arrangera vissa evenemang men att det saknas kännedom om 
vilket utbud som finns och vad som skulle vara möjligt att arrangera inom andra områden. 

För lokalhållarnas medlemmar är det också viktigt att förstå och ha kunskap om vad som är möjligt 
att arrangera i den enskilda lokalen. De lokalhållande medlemmarna behöver därför generellt förut-
sättningar för idealitet i olika yrkesroller, så att de inte bara förlitar sig på den ofta enda anställda 
personen som brukar vara fastighetsskötaren.

I vårt arbete med rapporten har vi, särskilt på scenkonstområdet, uppfattat att det finns ett behov 
av att stärka kunskaper om producenters och arrangörers olika roller och villkor, till exempel inom 
ersättningar samt målgrupps- och publikarbete. Inom scenkonstområdet lyfts även ett behov av att 
utveckla kunskap om turnéupplägg och tekniska förutsättningar hos arrangörerna. 

På musikområdet finns det utbildningar i branschkunskap och även särskilda utbildningar för 
evenemangsarrangörer, men Svensk Live påtalar att det dock råder en generell brist på ljud- och 
ljustekniker för livespelningar. 

Sveriges Konstföreningar pekar på ett brett spektrum av kompetensbehov – alltifrån konstbildning 
i samhället generellt till kuratorisk kompetens och kunskap om utställningsteknik. Områden som 
skulle kunna stärkas är frågor om ekonomi och organisation, enligt nätverket Den kollektiva hjärnan. 
De lyfter också vikten av att arbeta i sitt närområde för att uppvärdera kunskapen och intresset för 
konst och kultur, både bland allmänhet och tjänstepersoner. Svenska Galleriförbundet upplever att 
det bland deras medlemmar finns stor kunskap om konstområdet; det är snarare möjligheten att 
anställa personal som är en utmaning. Som kompetensutvecklingsbehov lyfter de projektledning, 
marknadsföring och ekonomi. 

Flera av respondenterna menar att de mest givande möjligheterna till kompetensutveckling är erfa-
renhetsutbyte, studiebesök och nätverkande med arrangörer som bedriver en liknande verksamhet. 
De litterära arrangörer som saknar formaliserade nätverk upplever till exempel besök på andra 
litterära festivaler, gärna internationella, som den mest givande kompetensutvecklingen.

I likhet med arrangörers förutsättningar inom övriga områden vi pekat på i rapporten handlar det 
ofta om att ha tillräckligt långsiktiga förutsättningar i form av resurser och kontinuitet i verksamheten 
för att ha tid och möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor kopplat till både ideell och anställd 
arbetskraft, där kompetensutveckling är en del. 

Samverkan

Ofta pekas på vikten av samverkan mellan olika aktörer på kulturområdet för att uppnå positiva 
synergieffekter, till exempel i form av ny kunskap. 

Myndigheten för kulturanalys pekar i sin rapport Kulturens geografi på att de offentliga kulturverk-
samheterna bara utgör en del av det kulturutbud som finns i landet och också på betydelsen av 
samverkan för det kulturutbud som erbjuds invånarna. Rapporten lyfter även att lokala samarbeten 
ofta baseras på komplexa nätverk som vuxit fram över tid mellan olika aktörer vars grund i många 
fall vilar på det lokala föreningslivet. 

Myndigheten för kulturanalys menar att det är angeläget att fördjupa studier över hur relationen 
mellan olika aktörer på kulturområdet ser ut och hur de varierar över landet. Det gäller även hur den 
statliga, regionala och kommunala nivån samverkar respektive inte samverkar för att skapa tillgång 
till och förutsättningar för ett tillgängligt kulturutbud. Våra intervjuer, som främst har genomförts 
med företrädare för de arrangörer som verkar utanför de offentliga kulturinstitutionerna, bekräftar 
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denna bild. Inom arrangörsleden finns utbredda samarbeten och former för samverkan, bland annat 
mellan olika arrangörer och mellan offentliga institutioner och ideella arrangörsföreningar, samt 
samarbeten och samverkan mellan arrangörer och kommuner/regioner. Samtidigt får vi en tydlig 
bild av att samarbeten och stöd som finns mellan arrangörerna och kommuner och regioner ser 
mycket olika ut. 

Samarbeten med kommuner kan handla om att arrangörerna ges vissa uppdrag, till exempel genom 
skolvisningar av utställningar eller att arrangören kan verka i en lokal där kommunen tillhandahåller 
eller bedriver annan kulturverksamhet. Arrangörernas samarbeten med regionerna sker framför allt 
med de regionala kulturverksamheternas producerande och främjande roller. Dessa samarbeten 
kan bland annat handla om samarrangemang, samordnade utbildningsinsatser samt stöd och olika 
typer av subventionerade turnéer. 

Samverkan med utbildningsväsendet, det lokala näringslivet och lokala producenter, områdesfören-
ingar, byalag, hembygdsföreningar och andra lokalhållande organisationer verkar också vara vanligt 
förekommande. 

En samarbetspart som står ut i respondenternas svar är studieförbunden som ett flertal arrangörer 
samarbetar med.

Flera av de vi träffat lyfter att förutsättningarna för samarbeten ser olika ut i olika delar av landet, 
bland annat beroende på närheten till övriga arrangörer som är möjliga att samverka med. Särskilt 
medlemmarna i MAIS pekade på vikten av att det finns en vilja till samverkan från de inblandade 
parterna, och då inte i första hand utifrån att ett uppdrag ges till den ena parten om samverkan. De 
lyfte även att det för många arrangörer krävs en annan, ofta mer resurskrävande, organisering för 
att man ska kunna samverka på ett bra sätt. Att arrangörerna i högre grad själva skulle initiera sam-
arbeten är alltså inte en självklarhet. För många arrangörer går dessutom alla tillgängliga resurser 
åt till att genomföra den egna verksamheten. Dock finns ofta en vilja till ökade samarbeten och inte 
minst nätverkande och kunskapsutbyten, vilket vi belyser i avsnittet om kompetensutveckling. 
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Bedömningar 

Skilda organisatoriska och ekonomiska förutsättningar

Utifrån de underlag vi tagit del av bedömer vi att det finns grundläggande strukturella skillnader 
inom arrangörsledet. Förutsättningarna att kunna organisera sig inom civilsamhället är goda i 
alla kommuntyper. Däremot verkar det finnas bättre möjligheter till en mer ekonomisk omfattande 
verksamhet i blandade kommuner och i storstadskommuner. Skillnader finns dock mellan enskilda 
kommuner och det verkar också kunna variera mellan konstområden. Förutsättningarna för privata 
arrangörer att organisera sig bedömer vi i högre grad särskilja sig både mellan olika kommuntyper 
och inom olika konstområden.

Olika förutsättningar för verksamhet i olika kommuntyper

Av Kulturrådets och Svenska filminstitutets fördelning av krisstöd ser vi att arrangörer som verkar 
i företag eller som enskilda näringsidkare (inom privat sektor) i större omfattning är koncentrerade 
till storstadskommuner. Om vi skärskådar dessa arrangörer utifrån olika konstområden kan vi se att 
detta gäller för alla områden utom för ett, filmområdet. Här motsvarar privata arrangörer i storstads-
kommuner den minsta andelen. Detta beror dock till stor del på att det inom storstadskommuner 
finns större privata arrangörer som äger flera salonger medan det i andra kommuntyper finns fler 
aktörer som äger färre salonger. 

Till antalet är arrangörer inom civilsamhället flest bland de som beviljats krisstöd under 2020. Deras 
organisering fördelar sig något jämnare mellan olika kommuntyper än det vi ser bland de privata 
arrangörerna. Störst andel fanns i blandade kommuner följt av landsbygdskommuner. Detta gäller 
samtliga områden, förutom filmområdet och scenkonstområdet. Filmområdet har en större andel 
arrangörer inom civilsamhället i landsbygdskommuner. Scenkonstområdet har en marginellt större 
andel i storstadskommuner.

Offentliga kulturinstitutioner finns inte representerade i de krisstöd som vi sammanställt uppgifter 
från. Däremot vet vi till stor del hur dessa är organiserade. De är koncentrerade till storstadskom-
muner, i alla fall om vi studerar nationella och regionala kulturinstitutioner. Det är dock svårt att dra 
några slutsatser utifrån uppgifterna om kommunala konsthallar, kulturhus och konserthus. Vi vet 
helt enkelt inte när kommuner själva bedriver arrangörsverksamhet i dessa. De uppgifter som finns 
i databasen Kolada om kommunala konsthallar och kulturhus visar dock att en högre andel stor-
stadskommuner än blandade kommuner har konsthallar och kulturhus. Blandade kommuner har i 
sin tur en högre andel än landsbygdskommuner. 

Skilda ekonomiska förutsättningar

I den del av krisstödet som fördelades av Kulturrådet har vi också kunnat sammanställa arrangörers 
ekonomiska omsättning. Detta gäller för arrangörer inom bild och form, musik och scenkonst.

Studerar vi arrangörernas omsättning ser vi att både arrangörer inom civilsamhället och i övrig 
organisering (privata arrangörer) har högst omsättning i storstadskommuner. Men vi ser också 
stora skillnader mellan dessa. Privata arrangörer har en genomsnittlig ekonomisk omsättning som 
är betydligt högre än för arrangörer inom civilsamhället. Störst skillnader i omsättning finns i stor-
stadskommuner, följt av blandade kommuner. I landsbygdskommuner är skillnader mellan privata 
arrangörer och arrangörer i civilsamhället som minst, men det är fortfarande en väsentlig skillnad i 
omsättning som i genomsnitt uppgår till 4 miljoner kronor.
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De skillnader vi ser i arrangörernas omsättning ger oss en bild av skilda förutsättningar. För att 
kunna anställa personal krävs högre omsättning än vad som krävs vid organisering med ideell 
arbetskraft. Organisationer i storstadskommuner har utifrån en sådan analys generellt sett bättre 
förutsättningar att kunna anställa personal – både i privat arrangörsverksamhet och i arrangörsverk-
samhet inom civilsamhället. 

Däremot har de arrangörer vi studerat haft förutsättningar att ersätta de professionella konstnärer 
som deltagit i verksamheten. Till exempel har alla som beviljats krisstöd planerat arrangemang som 
involverade professionella kulturaktörer. 

Arrangörers roll för ett tillgängligt kulturutbud

Samhällets digitalisering har inom vissa områden lett till stora förändringar av olika former för kulturdist-
ribution. Människans konsumtion av inspelad musik, tv och film har under perioden väsentligt förändrats 
till sin form genom en övergång till digitala distributionskanaler. Samhällets digitalisering har inte i sam-
ma utsträckning påverkat arrangörsledets verksamhet, utan det lokalt producerade kulturevenemanget 
har fortsatt haft en stark ställning och spelat en viktig roll för spridningen av och tillgången till kultur. 

Vid tidpunkten för arbetet med denna rapport befinner vi oss i en pandemi som satt totalstopp 
för arrangörernas verksamhet. Många arrangörer kämpar för att kunna klara sig genom den akuta 
krisen, och vilka långsiktiga effekter pandemin får för arrangörers verksamhet är svårt att veta. En 
viktig fråga för hur väl arrangörsledet ska klara sig handlar om huruvida det kommer att ske några 
väsentliga och bestående förändringar för människors kulturvanor. Det vi vet om kulturvanor är det 
som kan studeras bakåt i tiden, och vi kan se att de sällan karaktäriseras av hastiga förändringar. 
Myndigheten för kulturanalys konstaterar tvärtom i den senaste kulturvaneundersökningen att resul-
tatet av kulturvanor fram till i dag ”kännetecknas av stabilitet snarare än förändring”.58 

Var någonstans en arrangör befinner sig påverkar i hög grad tillgängligheten till kulturutbudet på 
den platsen, eftersom en stor del av arrangörerna bedriver verksamhet i den kommun där organi-
sationen är baserad. Utifrån det underlag vi använt oss av får vi en bild av en stor och omfattande 
arrangörsverksamhet, dock med stora skillnader mellan olika kommuntyper. Störst bredd och 
mängd av kulturellt utbud bedömer vi finns i storstadskommuner. Där finns den största andelen av 
de privata arrangörerna, där finns den största andelen av de regionala och nationella kulturinstitu-
tionerna, där finns också en stor del av arrangörer inom civilsamhället. Inom andra kommuntyper, 
särskilt landsbygdskommuner, kan arrangörer inom civilsamhället få en mer grundläggande roll för 
all kulturs tillgänglighet.

I mindre kommuner kan en arrangör inom civilsamhället vara den enda, eller en av få, som presen-
terar professionella konstnärskap för allmänheten. Dessa arrangörer kan bli föremål för högt ställda 
förväntningar. Förväntningar på att de ska bidra till att utveckla lokalsamhället, att de ska presen-
tera ett utbud som organiseras kommersiellt i storstadskommuner, vara mottagare av de offentliga 
intuitionernas turnéer och bidra till att fria kulturlivets producenter kan möta en publik. Samtidigt ser 
vi att de ekonomiska förutsättningarna inte verkar möjliggöra detta

Arrangörernas organisering skiljer sig inte endast mellan olika kommuntyper utan också mellan 
konstområden. I de data vi har tagit del av från krisstödet vet vi att vissa strukturer av arrangörer 
har sökt bidraget i mindre omfattning. Vi bedömer ändå att vi kan dra vissa slutsatser om arrang-

58. Myndigheten för kulturanalys, Kulturvanor i Sverige 2019. Kulturfakta 
2020:4, s. 5. 
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örsledets utbredning. Musik- och scenkonstområdet bedömer vi generellt sett har en mer utbyggd 
arrangörstruktur. Inom filmområdet ser vi en relativt omfattande organisering av arrangörer inom 
civilsamhället, främst i blandade och landsbygdskommuner. De privata arrangörerna är till antalet 
inte lika många, men en del av dessa står för en omfattande verksamhet med ett stort antal biograf-
salonger, inte minst i storstadskommuner. Vi bedömer att bild- och formområdet och litterära arran-
görer inte har samma omfattande organisering i antal, vilket gör att tillgången till dessa områden 
kan antas variera i större omfattning beroende på var du bor. 

Det är samtidigt viktigt att notera att det inom vår kategorisering av konstområden finns underlig-
gande förutsättningar som kan skilja sig inom varje konstområde. Ibland har sådana delar skärskå-
dats inom kulturpolitiken för att se om det funnits behov av särskilda insatser, till exempel för den 
samtida cirkusen eller dansområdet. 

De skillnader som finns mellan och inom konstområdens arrangörsled kan bero på många olika 
faktorer, bland annat övriga strukturer inom konstområdet, kommersiell utbredning, människors 
kulturvanor och intresse och offentliga prioriteringar. Att det finns skillnader är inte heller konstigt; 
det kommer alltid att finnas skillnader. Det är dock viktigt att känna till och följa hur skillnader ser ut 
och förändras för att ha underlag för eventuella kulturpolitiska prioriteringar.

Arrangörsledets roll för delaktighet

För de statliga bidragen till arrangörer kan vi i vissa fall följa publiken till antal och hur antalet ut-
vecklas. Att det bedrivs verksamhet och att människor deltar är ett mått på att strukturerna möjlig-
gör delaktighet. Däremot säger inte publikantal hos arrangörerna så mycket om vilka kvaliteter som 
finns i verksamheten eller vilka som tar del av den.

Från de kulturvaneundersökningar som genomförs vet vi att det finns flera faktorer som påverkar 
människors kulturvanor, bland annat kön, bostadsort, utbildning, ekonomi och ålder. Det är dock 
ganska grova kategorier i dessa undersökningar. Enskilda arrangörer genomför ibland olika typer av 
publikundersökningar eller studier av publiken inom ramen för sin egen verksamhetsutveckling. Här 
bedömer vi att det finns behov av att hitta sätt att bättre kunna följa och utveckla överförbar kun-
skap som kan gagna såväl arrangörsledets möjlighet att nå en större publik, som kulturpolitikens 
arbete med att uppfylla de kulturpolitiska målen. 

För att så många som möjligt ska kunna ta del av kulturevenemang är det viktigt att evenemangen 
är organiserade och planerade på ett tillgängligt sätt. Bland annat handlar det om att undanröja 
vissa hinder som kan finnas i den fysiska miljön. Därför är det viktigt att lokalproblemen för arrangö-
rer inte endast fokuserar på särskilda scentekniska produktionsperspektiv. Vi vet att arrangörernas 
förutsättningar att arbeta i lokaler ser mycket olika ut där en del äger sina lokaler, en del hyr in sig 
för ett evenemang och andra hyr sin lokal löpande. Detta gör också att arrangörer arbetar med 
tillgänglighet i lokaler på olika sätt.

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (PBL)59 och i plan- och byggförordningen (PBF), 
och kraven förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler (BBR). De 
tillgänglighetskrav som regleras i PBL är miniminivåer av tillgänglighet. Där framgår bland annat att 
så kallade enkelt avhjälpta hinder ska avhjälpas i lokaler dit allmänheten har tillträde. Det gäller ”om 

59. SFS 2010:900. Plan- och bygglag.
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det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.”60 
Ansvaret åligger den som juridiskt råder över att hindret kan åtgärdas, vilket i många fall är ägaren 
till byggnaden, men det kan i vissa fall även vara den som hyr och verkar i lokalen. 

För att påskynda utvecklingen har Kulturrådet, som är sektorsansvarig myndighet inom funktions-
hinderspolitiken, infört vissa krav för bidragsmottagare. Kraven handlar bland annat om att aktörer 
måste åtgärda enkelt avhjälpta hinder i sina lokaler samt informera om hur tillgängligheten i den 
publika verksamheten ser ut. Andra offentliga insatser som vi bedömer bidrar till en ökad tillgäng-
lighet är att offentligt drivna kulturlokaler kan nyttjas av andra arrangörer. Det är också viktigt att 
poängtera att fysisk tillgänglighet fortsatt behöver utvecklas och ta nya kliv för att kulturlivet ska bli 
tillgängligt för alla. 

Att arrangörsledet i så stor omfattning är organiserat i civilsamhället är intressant att analysera uti-
från ett delaktighetsperspektiv. Det faktum att många arrangörer är organiserade i allmänna ideella 
föreningar kan vara något som i sig är värt att främja – dels utifrån att de bidrar till decentraliserade, 
öppna beslutsprocesser som rör kulturlivets lokala utformning, dels utifrån att organiseringen inte 
endast är möjlig inom konstområden och på platser där det finns förutsättningar för offentlig eller 
privat organisering. 

För att civilsamhällets organisering ska kunna bidra till en ökad delaktighet och forma lokal ange-
lägen verksamhet måste organiseringen inom civilsamhället samla många människors intresse. Ar-
rangörerna måste också ha ekonomiska förutsättningar att arbeta. Utifrån ett delaktighetsperspektiv 
är det därför centralt att kontinuerligt följa och se vilka utmaningar som finns för organiseringen och 
hur samhället kan ge arrangörer inom civilsamhället förutsättningar att verka. 

Samtidigt är det viktigt att synliggöra att arrangörer inom civilsamhället ser ut på många olika sätt. 
Inom vissa verksamheter bedrivs en stor del av arrangörsarbetet av avlönad personal; i andra verk-
samheter bedrivs den i hög grad av ideell arbetskraft. I vissa fall drivs arrangörsverksamheter av 
sammanslutningar av yrkesverksamma konstnärer i stora städer; i andra fall går personer samman 
för att kunna skapa en organiserad del av kulturliv på en mindre ort där det helt saknas. 

Arrangörers roll för konstnärernas arbetsmarknad

Studier av konstnärers arbetsmarknad visar att de konstnärer som inte har en anställning vid insti-
tutionerna utan företrädelsevis verkar via en juridisk person eller som enskild näringsidkare, vilket 
är de allra flesta, ofta är beroende av en blandning av uppdrag för att uppnå en rimlig årsinkomst. 
Det kan handla om uppdrag från offentliga institutioner, privata och ideella aktörer. Arrangörerna 
som verkar i dessa strukturer bidrar därmed till att upprätthålla en fungerande arbetsmarknad för 
konstnärer.

Som vi tidigare konstaterat krävs en förhållandevis hög omsättning för att kunna anställa personal, 
vilket en stor del av arrangörerna inte har möjlighet till. Men av den statliga bidragsgivningen till 
arrangörer framkommer ändå att även relativt små verksamheter årligen kan erbjuda en stor mängd 
mindre uppdrag till enskilda eller grupper av konstnärer. De arrangörer som vi studerat och som får 
statliga bidrag ersätter även som regel konstnärerna för sin medverkan vid kulturevenemangen. I 
vissa fall kan det dock finnas undantag där de konstnärligt medverkande i evenemang inte ersätts 

60. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/
krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/retroaktiva/enkelt/, hämtad den 
2021-05-03.
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av arrangören, till exempel om det handlar om ett subventionerat utbud eller om evenemanget är en 
del i en marknadsföring eller promotion som initierats av konstnärer eller producentledet själva. 

De organisationer vi har intervjuat samlar ett stort antal arrangörer, och vi bedömer att det finns 
god kunskap om vilka avtal, tariffer, rekommendationer och regleringar kopplat till ersättningar som 
är aktuella inom de olika konstområdena. De olika förbunden och företrädarna för olika arrangörer 
tar också ett ansvar för att informera och stödja medlemmarna i frågor som rör anställningar och 
ersättningar till konstnärer. Samtidigt bedömer vi att det kvarstår utmaningar för en del arrangörer 
med mindre administrativa resurser, bland annat kopplat till att tolka avtal och tariffer och upprätta 
skriftliga avtal.

I samband med fördelningen av krisstöd till kulturen under pandemin har det framkommit att över-
enskommelser i flera fall sker muntligt och med kort framförhållning. Det innebär att det kan vara 
svårt att styrka vilka överenskommelser som är gjorda. Vi bedömer att ett viktigt utvecklingsområde 
för arrangörsledet är att i högre grad använda skriftliga avtal som avtalas i god tid före engage-
manget. Vid våra intervjuer framkom att med ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och med fram-
förhållning vad gäller tillgängliga resurser skulle arrangörerna ha större möjlighet att såväl utforma 
och ingå avtal, som förbättra ersättningen till konstnärerna. 

Förutsättningar som kan påverka 
arrangörernas organisering

De nedstängningar som präglat samhället under covid-19-pandemin har i stor omfattning drabbat 
hela arrangörsledets verksamhet. Om framtiden kommer innefatta flera helt eller delvisa nedstäng-
ningar av offentliga evenemang som inte går att förutse kommer detta självklart att påverka arrang-
örsledets möjlighet att organisera verksamhet så som den såg ut före pandemin. 

Det finns också andra faktorer som kan få stor påverkan för arrangörernas möjlighet att verka, till 
exempel krav och arbetssätt som relaterar till att verksamheterna ska minska sin miljö- och klimat-
påverkan.

Om vi studerar förutsättningar som är mer specifika för arrangörsledet ser vi tre områden som i hög 
grad kan påverka arrangörsledets förutsättningar: 

– människors kulturvanor

– människors vilja att engagera sig i ideella verksamheter 

– det kulturpolitiska engagemanget.

Förändrade kulturvanor
Om människor ändrar sina kulturvanor så att de i mindre omfattning tar del av kulturevenemang 
kommer detta att leda till ekonomiska konsekvenser för stora delar av arrangörsledet. Om intresset 
att delta vid kulturevenemang blir lågt påverkas även arrangörer som inte är direkt beroende av 
publiken som intäktskälla. Det kommer att bli svårare att legitimera att samhället ska satsa resurser 
på en organisering som inte når ut till medborgarna. 

Förändrade engagemangsvanor

En stor del av arrangörsledet bygger på att människor engagerar sig i ideella verksamheter. Om 
engagemanget i civilsamhället generellt minskar, eller om människor väljer att engagera sig i andra 
frågor, kommer det att få konsekvenser för arrangörsledets organisering. Det kommer i sin tur 
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leda till stora strukturella förändringar av arrangörsledet och kulturlivet i stort. Om engagemangen 
minskar kommer förmodligen tillgängligheten till professionell kultur att minska, särskilt i landsbygd-
skommuner, om inte annan organisering eller distribution av kultur ersätter dagens strukturer. 

Förändrat kulturpolitiskt engagemang

Stora delar av arrangörsledet är beroende av det offentligas organisering av bidrag och andra 
stödstrukturer. Om stat, region eller kommun fattar beslut som innebär stora förändringar av anslag, 
bidragsnivåer eller inriktning kommer det att få konsekvenser för arrangörernas organisering. Vi be-
dömer att förändringar av de offentliga bidragen till arrangörer, generellt och inom alla kommunty-
per, påverkar vilken variation och mångfald av konstnärliga uttryck som blir tillgängliga. De offentliga 
bidragen påverkar också särskilt förutsättningarna för all tillgänglighet till kultur där inte offentliga 
institutioner eller marknaden är lika utbredd, vilket vi ser i landsbygdskommuner. 

En stor del av de arrangörer som är verksamma i civilsamhället (vilket vi bedömer är den största 
gruppen arrangörer) är i hög grad beroende av bidragen från kommunerna för att kunna verka. Om 
vi går mot en tid med sämre ekonomiska förutsättningar för kommunerna, eller om kommunerna i 
ökad grad satsar olika på kulturområdet, kommer det att leda till allt större skillnader i tillgången till 
kultur beroende på bostadsort.

Behov av att utveckla Kulturrådets bidragsgivning

Vi har genom uppdraget fått en fördjupad bild av vad som fungerar bra respektive mindre bra med 
den offentliga bidragsgivningen. En generell fråga som lyfts inom samtliga konstområden är be-
hovet av ökad långsiktighet och förutsägbarhet för de offentliga bidragen. En annan sak som flera 
påpekar är vikten av att bidragen inte ska verka styrande för arrangörernas verksamhet, till exempel 
att bidragens inriktning eller villkor inte ska styra vad arrangören ska presentera för typ av innehåll 
eller vilken målgrupp de ska arbeta gentemot. 

Myndigheten för kulturanalys har vid tidpunkten för skrivandet av denna rapport ett pågående arbe-
te med att se över den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. Resultatet 
av deras översyn bör beaktas i utvecklingen av bidragsgivningen. 

Omstrukturera bidrag till arrangörer i det fria kulturlivet

Vi kan konstatera att arrangörsledet i hög grad formerat sig utifrån olika konstområden – så även 
de nationella kulturpolitiska insatsernas utformning. Samtidigt ser vi i vår kartläggning av arrangö-
rernas förutsättningar att de utmaningar som finns sällan är avgränsade till ett konstområde. 

Vi bedömer att det finns skäl att utveckla arbetet vid Kulturrådet så att detta i ökad grad inriktar sig 
på strukturella utmaningar som relaterar till arrangörsledets förutsättningar, oavsett konstområde. 
Det handlar bland annat om arrangörers förutsättningar att verka på olika platser, deras roll för 
kulturens tillgänglighet samt deras roll som uppdragsgivare till ett stort antal konstnärer.

Kulturrådet har påbörjat ett arbete med att se över både bidragsgivning och uppföljning av bidrag, 
och vi menar att tre centrala delar är kopplade till bidragen till arrangörsledet. Det handlar om sta-
tens roll för stöd till lokala arrangörsverksamheter, förbättrad samordning av bidragens utformning 
och utlysning samt en enhetlig uppföljning för arrangörer med statliga bidrag. 

Statens roll för stöd till lokala arrangörverksamheter
Det finns behov av att se över och formulera tydliga och generella utgångspunkter för statens 
bidragsgivning till arrangörsledet i det fria kulturlivet. Vår bedömning är att dessa utgångspunkter 



67/72

Arrangörer

ska utgå från att bidragsgivningen i första hand ska stärka tillgången till professionella konstuttryck 
inom olika konstinriktningar, på olika platser samt inom områden där arrangörer på marknaden eller 
inom offentliga sektorn inte organiserar verksamhet. Bidragsgivningen bör främja att arrangörer 
kan utveckla långsiktiga och fördjupande arbetssätt som bland annat möjliggör processer för ökad 
delaktighet.

Förbättrad samordning av bidragens utformning och utlysning
Vår bedömning är att bidragens utformning bör utvecklas och bli mer likformig för arrangörer inom 
olika konstområden. En samordnad utlysning för arrangörsbidragen kan i vissa fall vara aktuellt. 
Detta skulle möjliggöra en kanalisering av mer samlade resurser kopplat till dels bedömningar av 
ansökningar, dels en utveckling av bidragen så de blir än mer ändamålsenliga både utifrån arrangö-
rernas verksamhet och gentemot de syften bidragsgivningen ska främja eller uppnå.

Enhetlig uppföljning för arrangörer med statliga bidrag 
För att enklare följa de olika förutsättningar som finns för olika arrangörer på olika platser, inom olika 
konstområden och med olika arbetssätt krävs en mer enhetlig uppföljning. Mer enhetlighet och något 
färre parametrar i redovisningsblanketter för arrangörerna kan ge en bättre bild som kan följas över 
tid. Vår bedömning är att en sådan utveckling inte skulle försämra möjligheten att se olika fenomen 
eller förutsättningar som skiljer sig åt mellan konstområden. Snarare skulle det leda till motsatsen. 

Utveckla arbetet med anslagsbemyndigande

Kulturrådet kan utveckla sitt arbetssätt för att möjliggöra tidigare besked om hur de statliga bidra-
gen fördelas. Det handlar om när beslut om bidrag kan lämnas samt om hur långt innan planerad 
verksamhetsstart som arrangören kan få besked om eventuell statlig finansiering. 

Kulturrådet har från regeringen fått ett visst anslagsbemyndigande. Det betyder att Kulturrådet kan 
fatta beslut för kommande års budgetanslag. Bemyndigandet omfattar dock endast en del av ansla-
gets storlek. Bemyndiganden finns dessutom för ett, två eller tre verksamhetsår framåt och skiljer 
sig i storlek åt mellan åren. Kulturrådet nyttjar i dag främst det ettåriga bemyndigandet. 

Kulturrådet föreslår i sitt budgetunderlag för 2021–2023 att det ettåriga anslagsbemyndigandet 
bör stärkas. En sådan förändring skulle bidra till att arrangörer med statsbidrag i ökad omfattning 
kan få tidiga besked om kommande års eventuella bidrag. 

Samtidigt är det inte endast en ändrad reglering för bemyndigande som kan utveckla verksam-
heternas långsiktighet. Bemyndigande på två och tre år nyttjas i liten omfattning. Vi ser därför ett 
behov av att Kulturrådet genomför en översyn av arbetet och utvecklar arbetssätt så att de fleråriga 
anslagsbemyndigandena nyttjas i högre grad. Vår bedömning är att nyttjandet av anslagsbemyndi-
gande främst ska användas för verksamhetsbidrag. Det bör också prioriteras till organisationer som 
ger uppdrag och anlitar enskilda eller grupper av konstnärer. 

För att förbättra framförhållningen bör Kulturrådet se över hanteringen så att bidrag som fattas 
på bemyndigande för kommande år hanteras så tidigt som möjligt på verksamhetsåret. På så sätt 
kan de statliga bidragen stärka organisationernas möjlighet att planera och verka med en längre 
framförhållning. 

Se över och utveckla riktlinjer för bidragsgivning till nationella 
förbund som samlar enskilda arrangörer

Inom arrangörsledet finns olika organisationer som samlar olika delar av arrangörsledet. Deras roll ser 
lite olika ut. Det kan till exempel handla om att företräda vissa intressen för strukturer inom arrangörs-
ledet och samordnat organisera olika insatser som stärker de enskilda arrangörernas verksamhet.
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Vi menar att behovet av statliga bidrag till sådana typer av organisationer är centralt. Insatserna är 
och bör vara inriktade på organisationer som samlar arrangörer inom civilsamhället. 

Utgångspunkterna för Kulturrådets bidragsgivning kan något förenklat sägas vara inriktade på att 
möjliggöra samordnade insatser som ökar kulturens tillgänglighet genom att dessa organisationer 
bland annat administrerar utbildning, samordning eller subventioner riktade till de lokala föreningar-
nas verksamhet. 

En annan roll som dessa organisationer fyller, men som kanske inte återspeglats i bedömnings-
grunderna för Kulturrådets olika bidrag, är deras roll som röstbärare och företrädare gentemot 
bland annat staten. Även inom Kulturrådets bidragsgivning till dessa organisationer finns det skill-
nader mellan konstområden – både när det gäller vilka insatser bidrag lämnas för och kopplingen 
till prioriteringsgrunder. 

Vår bedömning är att det finns behov av att se över bidragsgivningen och utveckla riktlinjerna för 
dessa bidrag. Kulturrådet bör i ett sådant arbete se över hur dessa insatser på bästa sätt möjliggör 
ett stöd för arrangörer inom civilsamhället. 

Behov av att utveckla kunskapsöverföring 
om offentliga insatser

I arbetet med att följa och kartlägga arrangörers förutsättningar bekräftas bilden av kommunernas 
centrala roll för arrangörsledets förutsättningar och kulturlivets spridning. Vi ser också att det finns 
stora variationer i hur kommunerna organiserar de kulturpolitiska frågorna. 

Den aggregerade nivån av kommuntyper som vi använt oss av, landsbygdskommuner, blandade 
kommuner och storstadskommuner, kan ge oss en kunskap om hur förutsättningarna skiljer sig åt. 
Samtidigt kan det finnas stora skillnader mellan enskilda kommuner inom dessa kommuntyper. Det 
kan finnas andra skillnader eller grupperingar inom dessa kommungrupper som är viktiga fördjupa 
kunskapen kring. Bland annat ser vi i vissa analyser att avståndet till residensstäder och dess roll 
för kringliggande kommuner kan vara en sådan.

Regionernas bidragsgivning till arrangörer i civilsamhället verkar i vissa län ta sikte på att stärka 
en tillgång utanför residensstäder och storstadskommuner. För arrangörer med statliga bidrag ser 
vi att arrangörer i landsbygdskommuner är de med högst andel regionala bidrag i sin finansiering. 
Bilden av ett sådant fokus för bidragen till det fria kulturlivet inom vissa regioner bekräftas också vid 
våra intervjuer. Regionernas roll som bidragsgivare varierar dock mellan de olika regionerna och kan 
se mycket olika ut.

Statens insatser till arrangörsledet varierar i mellan olika konstområden. Inom vissa områden finns 
det verksamhetsbidrag för lokala arrangörer, inom andra områden inte. Staten finansierar också 
olika typer av insatser som indirekt avser att stödja arrangörer, även dessa skiljer sig åt mellan 
konstområden. 

Det finns sammantaget ganska stora skillnader kring den samlade kulturpolitiska organisering som 
bidrar till arrangörernas förutsättningar. Det kan vara svårt att överblicka både arbetssätt och utma-
ningar i detta arbete. Kulturrådet bedömer att det finns behov av att stärka kunskapsöverföringen 
om och mellan det kommunala, statliga och regionala kulturpolitiska arbetet. Inte minst i relation 
till de insatser som riktar sig till det fria kulturlivet och kring kommunernas erfarenheter och arbete 
med konsthallar och kultur- och konserthus.
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Förslag

Utgångspunkt för lämnat förslag

Kulturrådets uppdrag innefattar inte att lämna särskilda förslag inom området. Vi har dock valt att 
lämna ett förslag som vi bedömer långsiktigt kan stärka de offentliga insatserna som riktar sig till 
arrangörsledet. 

Andra analyser om förändrade förutsättningar och behov som relaterar till Kulturrådets uppdrag 
som bidragsgivande myndighet lämnas årligen till regeringen och Kulturdepartementet i form av ett 
treårigt budgetunderlag. 

Utveckla uppföljningen av kulturlivets infrastruktur

De organisationer som vi har träffat i arbetet med rapporten har lyft delar som de ser har påverkat 
arrangörsledets förutsättningar över tid, till exempel att vissa offentliga bidrag inte följt med kost-
nadsutvecklingen och att kommunala lokalsubventioner minskat. Däremot är det svårt att analysera 
hur och i vilken omfattning detta har påverkat olika arrangörsstrukturer över tid. De statliga, regio-
nala och kommunala kulturutgifterna, räknat per invånare och i fasta priser, har generellt sett ökat 
mellan 2010 och 2019.61 Även de kommunala kulturutgifterna har alltså ökat över tid, samtidigt 
som deras andel av kommunernas totala verksamhetskostnader minskat något. 

Det finns dock en svårighet i att överblicka och följa kommunernas insatser på kulturområdet. 
Den officiella statistiken samlar exempelvis en stor del av de kommunala kulturutgifter som berör 
arrangörsledet i den breda kategorin allmän kulturverksamhet, övrigt. Det är inte säkert att en mer 
detaljerad statistik över kulturutgifter är den bästa vägen framåt men det bör övervägas tillsammans 
med andra typer av uppföljningar.

För att stärka de statliga insatserna är det viktigt att de bygger på aktuell kunskap om kulturlivets 
sammantagna infrastruktur och om det pågår förändringar inom olika områden som bidrar till 
denna. Det behövs bland annat en bättre bild av kommunernas insatser, inte minst kring vilken bety-
delse kommunala kulturhus, konsthallar och konserthus har för kulturens tillgänglighet. Det är också 
viktigt att stärka kunskapen om kommunernas arbete med direkta och indirekta stöd till det fria 
kulturlivet. Denna kunskap finns hos kommunerna och samlas delvis in inom Sveriges kommuner 
och regioners olika uppföljningar.

Grunden för den nationella kulturpolitiken är att den ska bidra till verksamhet som helt eller delvis 
inte klarar sig på marknadens villkor. Därför behövs också kännedom om vilka förutsättningar som 
råder för arrangörer som verkar på marknaden. Här bedömer vi att det finns utvecklingsbehov 
kopplat till att bättre kunna se och följa de privata kulturverksamheterna. De uppgifter Kulturrådet 
samlat in i samband med fördelningen av krisstöd 2020–2021 – såväl för inställda evenemang 
som för särskilda behov i kulturlivet – utgör ett underlag för fortsatta fördjupningar. I denna rapport 
har uppgifterna endast kunnat användas i begränsad utsträckning. 

Även uppföljningen av de ordinarie statliga insatser som riktar sig till det fria kulturlivet behöver 

61. https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/11/Kulturfakta_2020_03_
webb.pdf, hämtad 2021-05-26.
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utvecklas. Kulturrådet har påbörjat ett arbete med att förbättra uppgiftsinsamlingen från de 
verksamheter som får stöd från myndigheten. Vi ser också att dagens mer övergripande uppföljning 
till stor del följer de statliga insatsernas inriktning, snarare än kulturlivets organisering. 

Även inom ramen för folkbildningens kulturverksamhet pågår arrangörsverksamhet som bland annat 
innefattar presentationer av professionella konstnärskap. Detta följs delvis upp inom Folkbildnings-
rådets uppföljning. 

Myndigheten för kulturanalys lyfter i rapporten Kulturens geografi att ”en mer samordnad, systema-
tisk insamling skulle stärka uppföljningarna på kulturområdet”. De pekar också på behovet av att 
utveckla metoder för att möjliggöra kartläggning av utbud och deltagande på platsnivå.62 

Vi föreslår att Myndigheten för kulturanalys får uppdrag om att utveckla uppföljningen av kulturlivets 
infrastruktur. Uppdraget bör fokuseras till att ta fram och vidareutveckla statistik som är relevant för 
att följa arrangörsledets förutsättningar över tid. 

Vi föreslår vidare att Kulturrådet får ett parallellt uppdrag om att förbättra förutsättningarna för att 
inhämta och kvalitetssäkra uppgifter från verksamheter med statsbidrag inom myndighetens an-
svarsområde. Syfte är att minska uppgiftslämnarbördan och att uppgifterna ska hålla tillräckligt hög 
kvalitet för att kunna användas i uppföljning och statistik. Om förutsättningarna för att hämta in och 
sammanställa uppgifter ska kunna förbättras krävs bland annat att systemlösningarna på myndighe-
ten utvecklas.

En naturlig och viktig del som bör ingå i båda myndigheternas uppdrag är att samverka med var-
andra för att hitta roller och avgränsningar kring de strukturer som bör innefattas i en utveckling av 
uppföljning och statistik. Myndigheterna bör i genomförandet, utöver att samverka med varandra, 
också samverka med Sveriges kommuner och regioner samt samråda med andra aktörer, bland 
annat Statistiska centralbyrån, Filminstitutet och Folkbildningsrådet.

Uppdragen föreslås genomföras under perioden 2022–2024 och kommer kräva extra medel för att 
kunna genomföras.

62. Myndigheten för kulturanalys. Kulturens geografi. Tillgång till kulturutbud i 
landets kommuner. Kulturfakta 2019:3, s. 76.
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