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Sammanfattning 
Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med de krisstöd som myndigheten 

har fördelat för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet. 

Under 2020 fördelade Kulturrådet sammantaget 1 172 383 775 kronor för dessa 

ändamål. Det har varit uppenbart att kulturområdet drabbats hårt av coronapandemin och 

att alla stöd varit mycket viktiga för kulturområdets överlevnad. 

Krisstöden har haft ett samlat syfte att lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till 

återhämtning, säkerställa en fortsatt bredd av kulturuttryck i hela landet och understödja 

verksamhet vars överlevnad är väsentlig för kulturens återhämtning. 

Uppföljningen av den totala fördelningen 2020 visar att 

• 4 165 (av 6 417) ansökningar beviljats krisstöd, vilket motsvarar en 

beviljandegrad på 65 procent för antal ansökningar  

• totalt 1 172 miljoner kronor i krisstöd beviljats, vilket motsvarar en beviljandegrad 

på 41 procent av det sökta beloppet (för de som beviljats stöd) 

• sammanlagt 3 160 olika organisationer har beviljats stöd 

• uppskattningsvis 3 700 som sökte krisstöd var nya sökande för Kulturrådet 

• verksamheter i alla regioner och med säte i 274 av landets kommuner nåddes av 

stöd 

• Stockholmsregionen stod för 1 420 beviljade ansökningar till ett belopp på 479 

miljoner kronor – vilket motsvarar 34 procent av det totala antalet beviljade 

ansökningar och 41 procent av det totala beviljade beloppet 

• med stöden för inställda och uppskjutna evenemang fick många aktörer de 

ekonomiska förutsättningar de behövde för att överleva 2020 

• med stödet till särskilda behov i kulturlivet under hösten 2020 öppnades 

möjligheter för fler aktörer (centrala för kulturlivets infrastruktur) än tidigare att 

söka statsbidrag från Kulturrådet. 

De uppdrag som Kulturrådet ansvarat för under coronapandemin har haft stor betydelse 

för kulturområdet. Utöver att vi har fördelat stöd för förlorade intäkter till det fria kulturlivet 

och stöd till särskilda behov i kulturlivet, har vi beviljat krisstöd till regional 

kulturverksamhet, centrumbildningar och allianser, samt fördelat ordinarie bidrag till 

kulturområdet i sin helhet.  

Kulturrådet har lyckats ställa om  

Handläggningen av krisstöden har inneburit nya arbetssätt för Kulturrådet. Från att verka 

i en miljö med anpassade processer för information, utlysning, beredning och utbetalning 

genom etablerade stödordningar skulle myndigheten på mycket kort tid fördela medel 

utifrån en ny förordning till delvis helt nya aktörer utan vana att söka statliga bidrag. 

Under våren 2020 hanterades krisens allvar främst genom att myndigheten snabbt ställde 

om sin befintliga organisation för att få ut krisstöden till behövande kulturaktörer. 

Efter hand har vi ytterligare anpassat organisation och arbetssätt till de nya 

förutsättningarna som krisen fört med sig. Vi har satsat stora resurser på kommunikation 

och tillgänglighet och lyssnat in sektorns behov. Kulturrådet har initierat dialogmöten med 

kultursektorns många aktörer, sammanslutningar och organisationer, - möten som gett 
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värdefulla erfarenheter om krisens effekter och krisstödens utformning som vi tagit med i 

det vidare arbetet med stöden.  

Krisen är inte över – effekterna för sektorn är fortsatt ovissa  

Inspelen från kultursektorns många och olika aktörer som Kulturrådet tagit del av under 

arbetet med att lindra effekterna av krisen, tyder på att krisstöden har haft stor betydelse i 

det mest akuta läget. Men ju längre tiden går, desto allvarligare riskerar de långsiktiga 

effekterna att bli. Kultursektorn, som även i normala fall präglas av skillnader mellan 

konst- och kulturområden i villkor, inkomstmöjligheter, efterfrågan och trygghet, har 

utövare som under pandemin sett sina möjligheter till långsiktig försörjning helt satt på 

paus. Den största risken är därmed att oetablerade talanger, de som är i starten av sin 

karriär, inte lyckas etablera sig, byter inriktning och söker sig till andra sektorer.   
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1. Inledning 
Kulturrådet fick i regleringsbrevet för 2021 i uppdrag att följa upp de krisstöd myndigheten 
fördelat 2020. Nedan framgår uppdraget i sin helhet. 

Statens kulturråd ska göra en uppföljning av de krisstöd som myndigheten fördelat med 
anledning av det nya coronaviruset. Uppföljningen ska även innefatta en analys av 
myndighetens bidragsgivning och vilka slutsatser som kan dras av denna. Uppdraget ska 
redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i samband med budgetunderlaget den 1 
mars 2021 och komplettera de uppgifter som redovisas i årsredovisningen och 
budgetunderlaget. 

Utifrån detta uppdrag redogör vi för hur vi med kort varsel, på samma sätt som andra 
statliga myndigheter, tagit oss an de krisstödsbidrag som vi fått i uppdrag att fördela 
under verksamhetsåret 2020. Rapporten redogör dels för bidragens utfall, dels för hur vi 
har arbetat med de tre huvudsakliga krisstöd som vi har hanterat under 2020.  

En uppföljning av det statliga krisstöd som fördelats till regioner och regionala 
kulturverksamheter redovisas 15 juni 2021 och nämns därför bara översiktligt i denna 
rapport. 
 

Krisens förlopp och regeringens åtgärder  

För att förstå omfattningen av det arbete som Kulturrådet genomfört året 2020 inleds 
rapporten med en sammanfattning av krisens utveckling och de åtgärder som regeringen 
och myndigheterna genomfört i syfte att begränsa smittan och lindra pandemins effekter.  

Den 1 februari klassade regeringen det nya coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom 
och öppnade för extraordinära smittskyddsåtgärder. Det första svenska fallet bekräftades 
31 januari 2020. Inhemsk smittspridning konstaterades för första gången 6 mars och det 
första dödsfallet bekräftades 11 mars. Samma dag klassade Världshälsoorganisationen 
virusutbrottet som en pandemi och de omedelbara effekterna var stora.  

I början av mars inrättade Kulturrådet en krisledningsgrupp och det började samtidigt bli 
uppenbart att coronavirusets framfart världen över riskerade att medföra stora negativa 
effekter för samhället och kulturområdet. De första signalerna från oroliga 
bidragsmottagare började komma in, bland annat om inställda utlandsspelningar och att 
arrangörer ville avboka evenemang.  

I Sverige vidtogs flera myndighetsåtgärder i syfte att begränsa spridningen av viruset. 
Alla sammankomster med över 500 deltagare, inklusive kultur- och idrottsevenemang, 
förbjöds den 11 mars. Den 16 mars presenterade regeringen ett första krispaket för 
svenska företag och jobb som omfattade kultursektorn, med syfte att mildra de 
ekonomiska effekterna av spridningen av covid-19 och den 20 mars aviserades att 
regeringen avsätter 500 miljoner kronor i akut stöd till kulturen.  

Den 27 mars minskade det tillåtna deltagarantalet vid allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar till 50 personer.  
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I början av april förlängde Utrikesdepartementet avrådan för icke nödvändiga resor till alla 
länder till och med den 15 juni. Det har även funnits inreseförbud för länder utanför EU. 
Dessa beslut påverkade ytterligare de kulturaktörer som verkar på den internationella 
arenan. 

Folkhälsomyndigheten föreslog den 27 augusti att höja den övre tillåtna gränsen för 
deltagare vid evenemang från 50 till 500 personer. Ett osäkert smittläge gjorde att 
regeringen den 29 september beslöt att gränsen på 50 deltagare skulle ligga fast som 
huvudregel, men aviserade samtidigt ett förslag på undantag från 50-gränsen och 
undantag från andra befintliga begränsningar för att underlätta för kulturen. Mot bakgrund 
av ökad smittspridning beslutade regeringen den 8 oktober att begränsningar för 
kulturevenemang skulle ligga kvar på 50 personer. Från 1 november 2020 blev det tillåtet 
att genomföra offentliga tillställningar med max 300 sittande deltagare. Samtidigt förbjöds 
offentliga danstillställningar för fler än 50 personer. Den 24 november trädde regeringens 
beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 
åtta deltagare i kraft. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och 
tillställningar på serveringsställen togs bort och ett förbud mot alkoholförsäljning efter 
klockan 22.00 trädde i kraft.  

Kulturrådet utnyttjade möjligheten att bevilja uppskjutna redovisningar av projekt som ett 
sätt att bemöta den verklighet som kulturutövare befann sig i. Denna möjlighet 
kommunicerades tydligt för att ge kulturlivet en chans att anpassa sig till en ny, och 
mycket ansträngande situation. Vidare beslutade Kulturrådet att, trots det osäkra läget 
fortsatt fördela ordinarie bidrag till produktion, arrangemang och löpande verksamhet för 
att underlätta för kulturaktörer att anpassa sina verksamheter till begränsningen om max 
50 personer så länge lagen gällde.  

Sammantaget kan vi konstaterasatt 2020 blev ett år ingen hade kunnat planera för. Med 
denna påminnelse om händelseförloppet ur ett bredare samhälleligt perspektiv, 
presenterar vi i rapporten de konkreta åtgärder som Kulturrådet vidtog. 

Stöd för inställda och uppskjutna evenemang våren 2020 

Den 24 april fick Kulturrådet i uppdrag att fördela 370 miljoner kronor av krisstödet, 
baserat på en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller 
skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödpaket, riktat till 
aktörer och arrangörer inom det fria, krisdrabbade kulturlivet utlystes den 28 april och 
gällde inställda eller uppskjutna evenemang. Med det fria kulturlivet menades de aktörer 
och organisationer som inte fick pengar direkt från regeringen eller verksamhetsbidrag 
genom kultursamverkansmodellen.  

På Kulturrådet skapades snabbt ett krisstödsteam utifrån befintlig bemanning. Den 15 
maj hade 2 127 ansökningar inkommit, vilka efter en första granskning blev 2 050 
ansökningar om drygt 763 miljoner kronor. Runt 1 500 aktörer och arrangörer av dessa 
sökande uppfyllde kraven. 

Enligt regeringens förordning kunde Kulturrådet dela ut högst 75 procent av det sökta 
beloppet upp till en miljon kronor och högst 50 procent av belopp över en miljon kronor. 
En arrangör eller aktör kunde som mest få tio miljoner kronor. Bland annat efter att 
hänsyn tagits till dessa begräsningar, och behörighetsprövningar gjorts, uppstod ingen 
översökning på det första stödet. 
 
Den 25 juni hade Kulturrådet fördelat det första krisstödet. Stora delar av kultursektorn 
befann sig dock i en mycket svår situation och Kulturrådet fortsatte att bevilja ordinarie 
bidrag till projekt och produktion, trots tveksamhet kring möjligheterna att genomföra 
dem. 
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Stöd för inställda och uppskjutna evenemang hösten 2020 

Den 9 september presenterade regeringen en budget som innebar tillskott och höjda 
anslag till flera av Kulturrådets stödområden. Den 4 oktober gavs Kulturrådet i uppdrag 
att fördela 881 miljoner kronor av de 1,5 miljarder kronor i extra stöd som tilldelades 
kulturen. Dessa medel avsåg att kompensera pandemins ekonomiska konsekvenser och 
hjälpa kulturlivet att starta igen. Av de 881 miljonerna avsåg 400 miljoner stöd till inställda 
och uppskjutna evenemang. 

För att kunna hantera detta stödpaket rekryterade Kulturrådet cirka 25 medarbetare samt 
en enhetschef. Den första bidragsomgången under hösten gick till kompensation för 
inställda och uppskjutna evenemang som ägt rum under perioden juni-september och 
ansökan öppnades den 15 oktober. 

Stöd för särskilda behov i kulturlivet hösten 2020 

En viktig förändring i det uppdaterade regleringsbrevet från regeringen1, var att ett helt 
nytt bidrag inrättades, riktat till fler slags aktörer och verksamheter. Stödet uppgick till 444 
miljoner kronor och syftade till att lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till 
återhämtning och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. Nu inkluderades bland 
annat leverantörer av scenteknik, som har sina huvudsakliga intäkter från 
kulturevenemang. Kulturrådet kunde även ge stöd till aktörer som drabbats av inställd 
internationell verksamhet och till smittsäkra evenemang. 

Rapportens struktur – en läsanvisning 

I kapitel 2 presenteras krispaketens syften, inriktning och villkor och hur Kulturrådet 
ställde om för att trygga en rättssäker och effektiv bidragsprocess. I kapitel 3 belyses 
myndighetens arbete med beredning, beslut och efterkontroller. Utfallet av 
stödomgångarna presenteras per kulturområde, aktörstyp, verksamhetsform samt 
geografiskt i kapitel 4. I rapporten redovisas de tre stöden uppdelat, vart och ett för sig, 
med undantag för kapitel 4 som inleds med en totalbild över samtliga krisstöd som 
Kulturrådet fördelade under 2020.  

I kapitel 5 sammanfattas pandemins effekter så här långt för olika kulturområden. Analys 
och reflektioner om krisstödens betydelse för kultursektorn summeras i rapportens sista 
kapitel.  

 
 
1 https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=21153 Regleringsbrev för Kulturrådet 

utfärdat 2020-10-01, länk hämtad 2021-02-24 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=21153
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2. Övergripande 
om krisstöden 
Reglering av de tre krisstöden 2020 
 

Förutsättningar och utgångspunkter för Kulturrådets krisstödshantering reglerades i 
förordningar och regleringsbrev samt riktlinjer upprättade för hanteringen och 
utformningen av de tre stöden: Inställda och uppskjutna evenemang våren 2020, Inställda 
och uppskjutna evenemang hösten 2020 och Särskilda behov i kulturlivet hösten 2020. 
Nedan beskrivs förordningar och riktlinjer som låg till grund för stöden samt övergripande 
om tidsplan och ansökningsförfarande. 

Krisstöden vilar på två förordningar  

Den 23 april 2020 utfärdades förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang 
som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. 
Förordningen ligger till grund för samtliga stöd som fördelats till inställda och uppskjutna 
evenemang under 2020.   

För stöd riktat till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen 
covid-19 lutade sig Kulturrådet mot förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella 
ändamål. Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd samt Kulturrådets 
regleringsbrev (inklusive fem ändringsbeslut) 2020 är centrala för all bidragsgivning.  
 
Kulturrådets regleringsbrev (efter ändringsbeslut 2020-10-01) preciserade hur bidraget till 
särskilda behov i kulturlivet får användas  
 

Kulturrådets riktlinjer 

Innan utlysningen av vårens stöd till inställda och uppskjutna evenemang meddelade 
Kulturrådet riktlinjer för statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits 
upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (Adm nr 2020/88).  

I riktlinjerna redogjorde Kulturrådet bland annat för myndighetens prioriteringar och 
tolkningar av förordningen. Vid bedömning av ansökningarna skulle Kulturrådet ta hänsyn 
till sökandes behov av ekonomiskt stöd och prioritera att medlen fördelas till en mångfald 
av konstnärliga och kulturella uttryck. Bedömningen gjordes mot bakgrund av tillgängliga 
medel. Om sammanlagda sökta belopp översteg tillgängliga medel skulle Kulturrådet 
prioritera att bevilja stöd till så många godkända ansökningar som möjligt framför en hög 
täckning av intäktsbortfall och/eller merkostnader.   

Riktlinjen ändrades vid två tillfällen under 2020, dels för att tydliggöra vissa begrepp och 
klargöra vart enskilda konstnärligt verksamma skulle vända sig med sina ansökningar, 
dels – och mer substantiellt – för att precisera att Kulturrådet skulle prioritera att 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=21153
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=21153
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bevilja stöd till så många godkända ansökningar som möjligt framför en hög täckning 
av intäktsbortfall och/eller merkostnader.2  

Inför utlysningen av stöd till särskilda behov tog Kulturrådet fram riktlinjer för statligt stöd 
till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 
(Adm nr 2020/140). Här beskriver Kulturrådet de prioriteringar och tolkningar av 
förordningen och regleringsbrevet som myndigheten utgick från vid fördelningen av 
stödet. 

Av riktlinjerna för stöd till särskilda behov framgår bland annat: 

 

• att Kulturrådet vid bedömning av ansökningarna ska prioritera verksamhet och 
projekt vars överlevnad är väsentlig för kulturområdets återhämtning och att 
medlen ska fördelas till en bredd av kulturuttryck i hela landet. 

• att bedömningen sker mot bakgrund av tillgängliga medel. Kulturrådet ska 
prioritera stöd till så många som möjligt, i hela landet och till alla konstnärliga 
uttryck. Om det sammanlagda sökta beloppet överstiger tillgängliga medel ska 
Kulturrådet prioritera att bevilja stöd till så många godkända ansökningar som 
möjligt framför en hög täckning av intäktsbortfall och/eller merkostnader. 

• att beviljat bidrag ska disponeras för att täcka skäliga kostnader som har 
uppkommit för genomförandet av projektet eller verksamheten på det sätt som 
har angetts i den beviljade ansökan dock med de justeringar som kan komma att 
krävas om beviljat bidrag understiger sökt belopp.  

• att kostnaderna ska vara faktiska och reviderbara, bäras av bidragsmottagaren, 
ha uppkommit under den tidsperiod för projektet eller verksamheten som framgår 
av beslutet och vara bokförd och fastställd i enlighet med bidragsmottagarens 
vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed.  

• att beviljat bidrag inte får användas till vidareförmedling av bidrag eller till 
aktieutdelning som inte är att anse som ersättning för en arbetsprestation. 

Kommunikationen kring krisstöden 

Kulturrådet genomförde omfattande kommunikationsinsatser för att på kort tid nå ut med 
information om krisstöden både till organisationer som tidigare sökt stöd och till helt nya 
målgrupper.  

Vi uppdaterade löpande vår kommunikation på hemsidan samt i sociala medier. 
Information samlades på en temasida, där vi också uppmärksammade de andra 
myndigheternas stödpaket till kulturen samt regeringens övriga stödpaket som kunde 
komma kultursektorn till del, för att förtydliga för de sökande vilka stöd som skulle sökas 
varifrån. Vi genomförde webbinarier, bland annat tillsammans med Konstnärsnämnden 
för att förtydliga gränssnittet mellan myndigheternas uppdrag och stöd.  

I sociala medier hade vi elva kampanjer, fem under våren och sex under hösten, där de 
sistnämnda var mer omfattande. Det återspeglas i exponeringen (antal personer som 
annonsen visats för), som under våren var 237 099 och under hösten ökade till 
1 223 600.  

Inom kommunikationen om krisstöden hade vi ambitionen att vara mer systematiskt 
stöttande än vi normalt har utrymme för inom ordinarie bidragsgivning. För att stötta de 
sökande skickades bland annat påminnelsemejl om obligatoriska bilagor till alla som sökt 

 
 
2 Kulturrådets riktlinjer, Adm nr 2020/88, version 2 2020-05-15 och version 3, 2020-10-12.  
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krisstöden och under hösten förlängdes möjligheten att komplettera med dessa med ett 
par dagar. 

Support 

Vi utökade vår support med ett flertal medarbetare och tiden för support förlängdes, med 
sena supportkvällar på sista ansökningsdatum, för att underlätta för sökande i behov av 
stöd. En stor mängd epost besvarades och i vårt frågor- och svarforum på webben 
svarade vi löpande på frågor som fler kunde ta del av.  

Dialoger och branschmöten  

För att bättre förstå kulturlivets förutsättningar i rådande situation och kunna anpassa 
både specifika uppdrag och löpande verksamhet har Kulturrådet under året genomfört 
mängder av möten, dialoger och seminarier med fokus på informationsutbyte och 
omvärldsbevakning.  

Den 2 september länkade Kulturrådets årliga samverkanskonferens ihop företrädare för 
offentlig kultursektor i hela landet digitalt. En viktig fråga som diskuterades var kulturlivets 
omstart efter coronapandemin.  

Den 24 september genomförde Kulturrådet en digital hearing med ett 40-tal 
branschorganisationer, bland andra KLYS, Teaterförbundet, Svensk Scenkonst, 
Författarförbundet, Konsthantverkscentrum, SKAP och Svensk Live, om krisstödet till 
kulturen. Syftet var att få tankar och inspel från kultursektorn inför nästa väntade 
stödpaket. Hearingen blev ett sätt att ta reda på vad kulturbranschen ansåg borde 
uppmärksammas inför höstens och 2021 års fördelningar. Branschorganisationerna fick 
också information om krisstöden som de ombads att vidareförmedla till sina medlemmar. 

I januari 2021 genomförde Kulturrådet ytterligare fyra hearings med 
branschorganisationer om krisstödet till kulturen. Representanter från litteratur, 
scenkonst, musik samt bildkonst, konsthantverk, form och museer var inbjudna till dialog 
med Kulturrådet. Kulturrådets generaldirektör stod som värd och samtliga organisationer 
gavs information om hur höstens krisstöd fördelats mellan aktörer och konstområden. 
Inför 2021 års krisstöd var det angeläget att få in synpunkter på vad som behöver 
utvecklas och förbättras.  

Resultat 

Våra samlade kommunikationsinsatser 2020 tillsammans med det mediala genomslaget 
har bidragit till bred kännedom om krisstöden till kulturen och en stor mängd nya 
sökande. Det är samtidigt svårt att bedöma om de flesta potentiella och relevanta 
sökande har nåtts på ett sätt som fått dem med behov av stöd att söka. 

Kommunikationen kring Kulturrådets respektive Konstnärsnämndens ansvarsområden 
tydliggjordes under året men samtidigt kvarstod en viss osäkerhet om vem som var 
behörig att söka hos vilken myndighet. Kommunikationen och hanteringen runt bland 
annat ansvarsfördelningen myndigheter emellan kommer Kulturrådet fortsätta att följa 
upp, utvärdera och förbättra. 
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3. Beredningsarbete, 
beslut och efterarbete 
2020 års samlade söktryck 

Under 2020 inkom totalt 6 559 ansökningar om krisstöd. Det totala beloppet att fördela 
har varit 1 179 miljoner kronor, 1 214 miljoner kronor innan omfördelning. Utlysningarna 
har vid samtliga tillfällen delats upp för att undvika överbelastning av supporten och 
myndighetens onlinetjänst för ansökningar. Under vårens utlysning bereddes 
ansökningar av handläggare och utredare från olika enheter på Kulturrådet för att 
säkerställa att en bredd av kunskaper om kulturlivets förutsättningar och om olika 
konstområden fanns representerade i beredningen. Inför höstens två utlysningar 
anställdes en enhetschef samt 19 nya handläggare med bred kompetens från 
kultursektorn, för att kunna ta om hand om inflödet av ansökningar och för att säkerställa 
en snabb och korrekt handläggning. En revisionsfirma anlitades för att förhandsgranska 
ansökningar på större belopp. 

Tidsplan och ansökningsförfarande 
Kulturlivets aktörer gavs möjlighet att söka krisstöd vid ett tillfälle under våren och två 

tillfällen under hösten.  

Utlysningen av vårens krispaket för stöd till inställda och uppskjutna evenemang 2020 var 

öppen mellan den 28 april och den 13 maj 2020. Ansökan stängde den 11 maj för 

utställningar, föreläsningar och liknande evenemang, den 12 maj för 

scenkonstföreställningar och den 13 maj 2020 för konserter. Beredningen pågick från den 

13 maj till den 15 juni 2020 och besluten, som också delades upp, fattades den 15, 16 

och 23 juni 2020.  

Utlysningen av höstens stöd för inställda och uppskjutna evenemang pågick från den 15 

till den 29 oktober 2020. Olika typer av evenemang gavs även i denna utlysning olika 

stängningsdatum. Beredningen pågick från den 29 oktober till den 1 december 2020 och 

samtliga beslut i omgången var tagna den 3 december 2020.  

Stödet riktat till särskilda behov i kulturlivet hösten 2020 lystes ut den 22 oktober, och 

kunde sökas för tre olika ändamål:  

1. Tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag för att stimulera den egna verksamhetens 

återhämtning och anpassning till de nya förutsättningarna.  

 

2. Projektbidrag för strategiska insatser som främjar kulturområdets återhämtning och 

anpassning till de nya förutsättningarna.  

 

3. Projektbidrag för planering och genomförandet av insatser för att smittsäkra 

kulturevenemang som huvudsakligen planerades att genomföras eller hade 

genomförts under hösten 2020. Enligt uppdraget i Kulturrådets regleringsbrev fick 

högst 80 miljoner kronor fördelas till detta ändamål. 

 

Utlysningen stängde den 5 november. Beredningen pågick från den 5 november till den 8 

december och samtliga beslut var tagna den 10 december 2020. 
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Beredning och beslut av de tre stödpaketen  

Vårens ansökningar om stöd till inställda och uppskjutna 
evenemang  

Totalt kom det in 2 127 ansökningar om krisstöd. Av dessa har cirka 80 ansökningar 
återkallats eller avvisats. Kulturrådet har därför prövat cirka 2 050 ansökningar inom 
ramen för den här delen av stödpaketet. 

Det totala ansökta beloppet för ansökningsomgången uppgick till drygt 763 miljoner 
kronor. De sökande beskrev i sina ansökningar de kulturevenemang som blivit inställda 
eller uppskjutna med anledning av sjukdomen covid-19 samt de intäktsbortfall och 
merkostnader som det medförde för deras verksamhet. Vid bedömningen av 
ansökningarna togs hänsyn till sökandes behov av ekonomiskt stöd och till att medlen 
fördelas till en mångfald av kulturella uttryck. 

Över två tredjedelar av samtliga ansökningar bifölls     

Stödet fördelades initialt genom tre beslut som sammanfattas i tabell 1 nedan. 
Totalt beviljades 1 458 ansökningar en sammanlagd summa på 318,5 miljoner kronor. 

Tabell 1 De tre besluten i juni för inställda och uppskjutna evenemang våren 2020 

Beslut Datum  
Antal 

ansökni
ngar 

Antal 
beviljade 

ansökningar 
Sökt belopp 

Beviljat 
belopp 

BESLUT 1. Ansökningar där det sökta 
beloppet uppgick till högst 100 000 kronor 

2020-06-15 1 079 727 44 414 935 20 997 700 

BESLUT 2. Ansökningar där det sökta 
beloppet var högre än 100 000 kronor 

2020-06-16 964 699 696 074 747 247 336 500 

BESLUT 3. Kompletterande beslut för de 
ansökningar som bordlagts i BESLUT 2. 

2020-06-23 32 32 104 879 946 50 218 600 

Summa *   2 043 1 458 740 489 682 318 552 800 

* Observera att dessa summor inte inkluderar ändringsbeslut och därmed avviker från övriga 

sammanställningar i denna uppföljning. 

Efter dessa tre ursprungliga beslut har Kulturrådet även fattat beslut om ändring av beslut 
– med anledning av återkrav av beviljat bidrag eller fel i beslut. Det slutliga beloppet vi 
betalade ut för vårens krisstöd uppgick till 332,7 miljoner kronor. 

Ett antal efterkontroller pågår dock fortfarande, se avsnittet Efterarbete nedan. Det 
slutliga antalet beviljade ansökningar och det slutligt beviljade beloppet kan därför 
komma att ändras. 

Tre huvudsakliga skäl till avslag under våren  

De vanligaste orsakerna till att ansökningar avslogs var: ej berättigade evenemang, ej 
kompletta ansökningar och ej behöriga sökande. Att evenemang inte var berättigade 
berodde oftast på att de inte låg inom den tidsperiod stödet avsåg, inte var förlagda till 
Sverige eller inte var att betrakta som kulturevenemang.  

Avslag på grund av ofullständig ansökan berodde i huvudsak på att den sökande inte 
bifogat obligatoriska bilagor. När det gällde ej behöriga sökande var de vanligaste 
orsakerna till avslag att aktörer som verkade inom ljud- och ljusteknik/liknande inte kunde 
beviljas stöd enligt gällande förordning. Men det finns också exempel på verksamhet som 
endast hyrt ut sina lokaler och som därmed inte kunde betraktas som arrangör samt olika 
exempel på amatörkulturverksamhet.  
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Tabell 2 De vanligaste avslagsgrunderna våren 2020 

Vanligaste avslagsgrunderna 
Antal avslagna 

ansökningar 
Sökt stöd 

Ej berättigade evenemang 193  81 969 474 

Ej komplett ansökan 169  25 978 321 

Ej behörig sökande 167  27 190 834 

Totalsumma 529  135 138 629 

 

Höstens ansökningar om stöd till inställda och uppskjutna 
evenemang  

Totalt kom det in 2 229 ansökningar om stöd till inställda och uppskjutna evenemang. Av 
dessa har 32 ansökningar återkallats eller avvisats. Kulturrådet har därför prövat 2 197 
ansökningar inom ramen för stödet.  

Det totala ansökta beloppet för ansökningsomgången uppgick till drygt 1 820 miljoner 
kronor. De sökande beskrev i sina ansökningar, precis som för vårens stöd, de 
kulturevenemang som blivit inställda eller uppskjutna med anledning av sjukdomen covid-
19 samt de intäktsbortfall och merkostnader som det medförde för deras verksamhet. 

Vid bedömningen av ansökningarna togs precis som under våren hänsyn till sökandes 
behov av ekonomiskt stöd och till att medlen fördelas till en mångfald av kulturella uttryck. 
Söktrycket under hösten var högt och det sökta beloppet översteg tillgängliga medel. 
Såväl vid höstens som vid vårens fördelning prioriterades att bevilja stöd till så många 
godkända ansökningar som möjligt framför en hög täckning av intäktsbortfall. Nivåerna 
på stödet justerades under hösten till 75 procent av intäktsbortfallet upp till 524 900 
kronor och 25 procent av intäktsbortfallet på högre belopp. 

Drygt hälften av ansökningarna bifölls  

Krisstödet fördelades initialt genom fem beslut som sammanfattas i tabell 3 nedan. 
Totalt beviljades 1 217 ansökningar en sammanlagd summa på knappt 399 miljoner kr.  

Tabell 3 De fem besluten i december för inställda och uppskjutna evenemang hösten 2020 

Beslut Datum  
Antal 

ansökningar 

Antal 
beviljade 

ansökningar 
Sökt belopp 

Beviljat 
belopp 

BESLUT 1. Ansökningar där det sökta 
beloppet uppgick till högst 30 000 kronor 

2020-12-01 394 170 6 593 742 1 932 100 

BESLUT 2. Ansökningar där det sökta 
beloppet var 30 001–80 000 kronor 

2020-12-01 472 220 24 998 075 7 769 600 

BESLUT 3. Ansökningar där det sökta 
beloppet var 80 001–200 000 kronor 

2020-12-02 464 253 56 193 348 20 432 000 

BESLUT 4. Ansökningar där det sökta 
beloppet var 200 001–500 000 kronor 

2020-12-02 429 274 147 690 903 55 263 000 

BESLUT 5. Ansökningar där det sökta 
beloppet var högre än 500 000 kronor ** 

2020-12-03 438 300 1 585 244 625 313 549 800 

Summa *   2 197 1 217 1 820 720 693 398 946 500 

* Observera att dessa summor inte inkluderar ändringsbeslut och därmed avviker från övriga sammanställningar 
i denna uppföljning. ** Två ärenden har bordlagts. 
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Efter dessa fem ursprungliga beslut har Kulturrådet även fattat beslut om ändring av 
beslut – med anledning av återkrav av beviljat bidrag eller fel i beslut. 

Ett antal prövningar av ändring av beslut pågår fortfarande, tillsammans med olika 
efterkontroller, se avsnittet Efterarbete nedan. Det slutliga antalet beviljade ansökningar 
och det slutligt beviljade beloppet kommer därför troligen att ändras. 

Ej behörig sökande var vanligaste skäl till avslag under hösten 

När det gäller avslag var de vanligaste orsakerna till att ansökningar avslogs: ej behörig 
sökande, ej komplett ansökan och ej berättigade evenemang. När det gäller ej behöriga 
sökande var enskilda konstnärer som endast sökte för egna konstnärskap en vanlig 
orsak till avslag. Dessa aktörer skulle i stället söka krisstöd hos Konstnärsnämnden.  

Att evenemang inte var berättigade berodde bland annat på att de inte låg inom den 
tidsperiod stödet avsåg, inte var förlagda till Sverige eller inte var att betrakta som 
kulturevenemang med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer.  

Avslag på grund av ofullständig ansökan berodde i huvudsak på att den sökande inte 
bifogat obligatoriska bilagor.  

Tabell 4 De vanligaste avslagsgrunderna hösten 2020 

Vanligaste 
avslagsgrunderna 

Antal avslagna 
ansökningar 

Sökt stöd 

Ej behörig sökande 532  169 934 001 

Ej berättigade evenemang 160  47 195 951 

Ej komplett ansökan 235  151 346 484 

Annat skäl 51 104 621 260 

Totalsumma 978  473 097 696 

 

Stöd till särskilda behov hösten 2020  

Höstens ansökningar för särskilda behov 

Totalt kom det in 2 215 ansökningar om krisstöd för särskilda behov. Av dessa har 34 
ansökningar återkallats eller avvisats. Kulturrådet har därför prövat 2 181 ansökningar 
inom ramen för stödet.  

Det totala ansökta beloppet för ansökningsomgången uppgick till knappt 1 500 miljoner 
kronor.  

De sökande kunde som beskrivits tidigare söka för tre ändamål (verksamhetsbidrag, 
projektbidrag och smittsäkra evenemang) och flera sökte för mer än ett. De sökande 
beskrev i sina ansökningar hur deras verksamhet påverkats med anledning av 
sjukdomen covid-19 samt de intäktsbortfall och merkostnader som det medfört som 
exempelvis nya digitala satsningar och nya typer av projekt. 

Kulturrådet har sedan prioriterat de ansökningar som sammantaget bedömts bidra till att 
främja ett brett kulturutbud av hög kvalitet i hela landet. Kulturrådet har även tagit hänsyn 
till amatörkulturell verksamhet som bedömts ha nationell kulturpolitisk betydelse. Detta 
innebär att bidragsfördelningen ska ses som en helhet och att de prioriterade aktörerna 
är betydelsefulla för kulturområdets återhämtning på ett kompletterande sätt. 
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Bifall till två tredjedelar av ansökningarna  

Krisstödet fördelades initialt genom fem beslut som sammanfattas i tabell 5 nedan. 
Totalt beviljades 1 465 ansökningar en sammanlagd summa på 439,6 miljoner kronor. 

Tabell 5 De fem besluten i december till särskilda behov hösten 2020 

Beslut Datum  
Antal 

ansökningar 

Antal 
beviljade 

ansökningar 
Sökt belopp 

Beviljat 
belopp 

BESLUT 1. Ansökningar där det sökta 
beloppet uppgick till högst 90 000 kronor 

2020-12-08 446 244 23 063 364 9 405 900 

BESLUT 2. Ansökningar där det sökta 
beloppet var 90 001–200 000 kronor 

2020-12-08 499 323 70 673 154 31 016 200 

BESLUT 3. Ansökningar där det sökta 
beloppet var 200 001–400 000 kronor 

2020-12-09 454 322 130 991 182 55 762 500 

BESLUT 4. Ansökningar där det sökta 
beloppet var 400 001–1 000 000 kronor 

2020-12-09 468 352 291 381 973 122 336 000 

BESLUT 5. Ansökningar där det sökta 
beloppet var högre än 1 000 000 kronor 

2020-12-10 314 224 983 664 315 221 092 600 

Summa *   2 181 1 465 1 499 773 988 439 557 300 

* Observera att dessa summor inte inkluderar ändringsbeslut och därmed avviker från övriga sammanställningar 
i denna uppföljning. 

Efter dessa fem ursprungliga beslut har Kulturrådet även fattat beslut om ändring av 
beslut – med anledning av återkrav av beviljat bidrag eller fel i beslut. 

Ett antal prövningar av ändring av beslut pågår fortfarande, tillsammans med olika 
efterkontroller, se avsnittet Efterarbete nedan. Det slutliga antalet beviljade ansökningar 
och det slutligt beviljade beloppet kommer därför troligen att ändras. 
 

Skälen till avslag om stöd till särskilda behov 

De ansökningar som inte har beviljats stöd har avslagits av ett eller flera av följande skäl: 
1) sökande motsvarar inte kraven för stödet eller det ändamål som beskrivs i förordning, 
regleringsbrev och riktlinjer, exempelvis en enskild konstnär som endast sökte för sitt 
egna konstnärskap 2) bristande bedömningsunderlag, exempelvis en ofullständig 
ansökan eller avsaknad av bilagor, 3) att sökande enligt Kulturrådets riktlinjer inte är en 
prioriterad aktör. 

Tabell 6 De vanligaste avslagsgrunderna gällande särskilda behov 

Vanligaste 
avslagsgrunderna 

Antal 
avslagna 

ansökningar 
Sökt stöd 

Ej behörig 
sökande/ändamål 

233  68 003 108 

Bristande underlag/ej 
komplett ansökan 

204  166 860 101 

Ej prioriterad 279 279 208 918 

Totalsumma 716  514 072 127 
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Efterarbetet har inbegripit kontroll och support 
Efter varje beslut om stöd har ett omfattande efterarbete tagit vid. Efterarbetet har bestått 
i såväl kontroll av att stödet betalats ut på korrekta grunder, som av stöd till ovana 
sökande som efterfrågat hjälp att tolka myndighetsbeslut.  

Kontrollerna genomfördes löpande genom stickprov eller också utifrån storlek på 
utbetalat stöd. Arbetet påbörjades redan under sommaren 2020 och pågick löpande 
under hösten 2020. Kontrollarbetet fortsätter under våren 2021. 

Det finns flera skäl till att efterarbetet blivit relativt omfattande. Som exempel kan nämnas 
att Kulturrådet har en skyldighet att undersöka information om att bidrag beviljats på 
felaktiga grunder. En förnyad granskning måste då ske för att utesluta att återkrav eller 
andra åtgärder behövs. 

Övergripande motiveras efterarbetet av att handläggningen av krisstöd har inneburit ett 
på många sätt nytt arbetssätt för Kulturrådet. Från att verka i en miljö med anpassade 
processer för information, utlysning, beredning och utbetalning av etablerade 
stödordningar skulle myndigheten på mycket kort tid ställa om. Krisens allvar hanterades 
främst genom att myndigheten ställde om, snabbt, för att få ut krisstöden till behövande 
kulturaktörer. Under handläggningen har alla ansökningar granskats av flera 
handläggare, men fördjupade kontroller och verifiering av vissa uppgifter har 
huvudsakligen fått planeras till efter att beslut fattats. 

Support och handläggarstöd 

Varje ansökningsperiod har följts av en generös support för de sökande i både telefon 
och per e-post. Efter besluten våren 2020 kom majoriteten av frågorna från sökande som 
hade fått avslag eller ett mindre belopp än förväntat.   

Efter höstens bidragsbeslut har delvis nya frågor kommit till Kulturrådet. Frågorna har 
exempelvis handlat om hur beviljade bidrag kunde nyttjas allteftersom coronapandemin 
fortsatte och restriktionerna skärptes, hur redovisningen ska gå till och så vidare. 

Ändring av beslut 

Efter bidragsbesluten för de tre stöden har ett antal ärenden inkommit med begäran om 
ändring av beslut. Kulturrådets beslut om fördelning av bidrag kan inte överklagas men 
om ett beslut är felaktigt i något väsentligt hänseende så ska Kulturrådet ändra sitt beslut. 

Återkrav till följd av dubbelfinansiering 

Många sökande har sökt flera stöd utöver Kulturrådets krisstöd, exempelvis 
permitteringsstöd, omsättningsstöd, omställningsstöd och Konstnärsnämndens krisstöd. 
En återkommande fråga från bidragsmottagare har därför handlat om eventuell 
dubbelfinansiering.  

När sökande i efterhand fått besked om bifall eller avslag från annan bidragsgivare så har 
det i vissa fall föranlett ändring av beslut. I några få fall har sökande återbetalat hela det 
beviljade stödet, till exempel om sökande i efterhand inte ansåg sig vara i behov av 
stödet. I andra fall, och för flertalet ärenden, har det prövats om Kulturrådet betalat ut för 
mycket stöd. När det visat sig att dubbelfinansiering föreligger handlar det framför allt om 
att den sökande inkommit med uppgifter om att denne fått stöd för samma ändamål från 
annan part, vilket framgår från bidragsbesluten att de är skyldiga att uppge. I dessa fall 
har vi fått pröva om det handlat om dubbelfinansiering, här i betydelsen stöd för samma 
kostnader, och därmed skäl för återkrav. En blankett för anmälan om dubbelfinansiering 
finns tillgänglig på Kulturrådets hemsida. 
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4. Krisstödens 
kvantitativa 
fördelning 
Inledning 

Detta kapitel redovisar först ett samlat avsnitt för de tre krisstöden, och sedan i tre avsnitt 
hur de tre stöden – inställda och uppskjutna evenemang vår och höst samt stödet till 
särskilda behov under hösten – fördelats per kulturområden, aktörstyper, 
verksamhetsformer och geografiskt. Även de organisationer som fick mest stöd under 
respektive bidragsomgång redovisas.  

Stödet till särskilda behov delades upp på tre bidragstyper – verksamhetsstöd, främjande 
insatser och smittsäkra evenemang. Av bilaga 1 framgår hur stödet till särskilda behov 
föll ut per bidragstyp dels för kulturområden dels per region. 

Sist i kapitlet finns ett gemensamt sammanfattande reflektionsavsnitt som kort diskuterar 
de tre stödomgångarnas samlade utfall. 
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Krisstöden 2020 sammantaget 

Kulturrådets krisstöd 2020 per bidragstyper och stödtillfällen 

Tabell 7 nedan ger en totalbild av de tre krisstöden som Kulturrådet fördelade 2020. De 
två stöden för inställda och uppskjutna evenemang under vår och höst samt stöden till 
särskilda behov under hösten. Stöden till särskilda behov delas också upp på 
verksamhetsbidrag, främjande insatser och smittsäkra evenemang. Totalt fördelade 
Kulturrådet 1 172 miljoner kronor till 3 160 unika organisationer under arbetet med de tre 
krisstöden. 

Det söktes klart mer stöd för inställda och uppskjutna evenemang under hösten 2020 
jämfört med våren, framför allt på grund av att den period det gick att söka för var längre 
under hösten. Beviljandegraden (vid bifall) för stöd till inställda och uppskjutna 
evenemang blev också betydligt lägre under hösten, 30 procent, jämfört med 56 procent 
under våren. Under hösten kompletterades dock stödet för inställda och uppskjutna 
evenemang med stödet till särskilda behov.  

Kulturrådet fick fördela 80 miljoner kronor (som mest) till smittsäkra evenemang inom 
stödet till särskilda behov, utfallet blev till slut lägre, 44 miljoner kronor. Vilket berodde på 
en sammanvägd bedömning av ansökningar inom de olika bidragstyperna där flera 
bidragstyper också kunde ingå i samma ansökan. 

Tabell 7 Krisstöden 2020 sammantaget: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per bidragstyper och 
stödtillfällen 

  Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Bidragstyp 
Antal 

ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Beviljan-
degrad 
ansök-
ningar 

Sökt belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad sökt 
stöd (vid 
bifall) 

Genom-
snittligt 
beviljat 

belopp 
(kronor) 

Inställda 
och upp-
skjutna 
evene-
mang 

Inställda och uppskjutna 

evenemang våren (avs. 
mars-maj) 

2 042 1 476 72% 740 282 329 640 56% 223 333 

Inställda och uppskjutna 
evenemang hösten (avs. 
juni-september.) 

2 195 1 225 56% 1 818 533 403 187 30% 329 132 

Totalt inställda och 
uppskjutna evenemang 

4 237 2 701 64% 2 558 815 732 827 37% 271 317 

Sär-
skilda 
behov 
(hösten) 

Verksamhetsbidrag 1 898 1 223 64% 1 143 618 336 825 48% 275 409 

Främjande insatser 552 303 55% 213 651 58 346 51% 192 652 

Smittsäkra evenemang 537 318 59% 142 365 44 386 60% 139 579 

Totalt särskilda behov * 2 180 1 464 67% 1 499 634 439 557 50% 300 244 

 Totalt 6 417 4 165 65% 4 058 449 1 172 384 41% 281 485 

* Totalt antal ansökningar är en nettosumma av de tre bidragstyperna, eftersom man kunde söka 
flera bidrag inom en och samma ansökan. Detta gör att beviljandegrad ansökningar samt 
genomsnittligt beviljat belopp ser avvikande ut jämfört med respektive bidrag. 
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Geografisk fördelning 2020 

Av tabell 8 nedan framgår den regionala fördelningen av de tre krisstöden sammanslagna 
2020. Tabellen visar att 1 420 ansökningar som avsåg verksamhet med säte i 
Stockholms län beviljats stöd, vilket motsvarar 34 procent av det totala antalet beviljade 
ansökningar. Motsvarande andel av beviljat stöd uppgick till 41 procent.  

Många större verksamheter som bedriver kulturverksamhet har sitt säte i 
Stockholmsregionen, men det speglar inte var verksamhet bedrivits eller olika 
evenemang ägt rum. Organisationer kan ha sitt säte i en region men turnera eller bedriva 
verksamhet i flera regioner. Var exempelvis alla olika inställda och uppskjutna 
evenemang skulle ha ägt rum har tyvärr inte varit möjligt att sammanställa inom ramen 
för denna uppföljning. Det kan dock konstateras att ansökningar från verksamheter över 
hela landet beviljats stöd. 

Tabell 8 Krisstöden 2020 sammantaget: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per region, sorterat 
fallande på beviljat belopp 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Region 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

ansök-
ningar per 

region 

Sökt belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning 
av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Stockholm 2 194 1 420 65% 34% 1 750 648 478 601 39% 41% 337 043 

Västra Götaland 1 056 690 65% 17% 550 750 183 020 44% 16% 265 247 

Skåne 717 462 64% 11% 379 351 103 065 46% 9% 223 083 

Dalarna 183 119 65% 3% 132 148 41 363 36% 4% 347 587 

Värmland 209 137 66% 3% 141 173 40 362 37% 3% 294 611 

Halland 166 89 54% 2% 163 586 40 289 43% 3% 452 683 

Västerbotten 139 94 68% 2% 90 689 36 712 45% 3% 390 552 

Östergötland 201 131 65% 3% 93 430 31 378 40% 3% 239 524 

Kalmar 166 103 62% 2% 167 848 30 134 20% 3% 292 567 

Uppsala 168 98 58% 2% 74 766 22 947 48% 2% 234 150 

Gävleborg 146 99 68% 2% 60 579 21 584 42% 2% 218 019 

Örebro 164 109 66% 3% 65 665 20 647 52% 2% 189 417 

Blekinge 80 54 68% 1% 117 444 19 199 20% 2% 355 533 

Sörmland 126 89 71% 2% 47 546 19 167 49% 2% 215 358 

Jönköping 136 92 68% 2% 45 637 16 838 47% 1% 183 025 

Västernorrland 139 91 65% 2% 45 934 15 585 48% 1% 171 267 

Gotland 62 46 74% 1% 19 081 10 783 59% 1% 234 420 

Kronoberg 82 51 62% 1% 26 884 10 563 48% 1% 207 118 

Norrbotten 117 79 68% 2% 31 298 10 482 54% 1% 132 686 

Västmanland 88 58 66% 1% 31 022 10 358 46% 1% 178 581 

Jämtland 
Härjedalen 

78 54 69% 1% 22 971 9 308 50% 1% 172 363 

Totalsumma 6 417 4 165 65% 100% 4 058 450 1 172 384 40% 100% 281 485 

 

  



Rapport: Krisstöd till kulturen 2020 – behov och utfall 

 

 
 

23/61 

 
 

De organisationer som beviljats högst belopp totalt sett 2020 

Tabell 9 nedan visar de tio organisationer som beviljades högst belopp totalt sett 2020. 
Sammanlagt beviljades dessa tio aktörer 114 miljoner kronor. 
 

Tabell 9 Krisstöden 2020 sammantaget: Ansökningar, sökt och beviljat belopp för de 10 
organisationerna med högst beviljat belopp räknat i kronor 

 Sökt och beviljat belopp 

Organisation (säteskommun) 
Sökt belopp 

(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad av 

sökt stöd 
(vid 

bifall) 

Fördelning 
av beviljat 

belopp (hela 
landet) 

Krall Entertainment AB (Göteborg) 47 974 17 183 36% 1,5% 

Fotografiska Stockholm AB (Stockholm) 48 435 14 888 31% 1,3% 

Brännboll i Umeå AB (Umeå) 29 534 12 472 44% 1,1% 

Sagolekhuset Junibacken AB (Stockholm) 41 248 11 103 27% 0,9% 

2Entertain Sverige AB (Falkenberg) 55 772 10 744 35% 0,9% 

Astrid Lindgrens Värld AB (Vimmerby) 103 992 10 000 10% 0,9% 

Sweden Rock Festival AB (Sölvesborg) 76 482 10 000 13% 0,9% 

Rättvik Event AB (Rättvik) 43 151 9 862 23% 0,8% 

Blixten & Co (Stockholm) 44 802 9 223 29% 0,8% 

Pop Story AB (Stockholm) 30 694 8 232 27% 0,7% 

Totalt 10 största organisationerna 522 085 113 707 24% 9,7% 
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Inställda och uppskjutna evenemang våren 2020 

Kulturområden 

Figur 1 nedan visar hur vårens krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang fördelade 

sig per kulturområde. Musik är det överlägset största området med 56 procent av 

bidragen följt av scenkonst med 24 procent. 

Figur 1 Inställda och uppskjutna evenemang våren 2020: Fördelning av det totala beviljade 
beloppet på 329 639 675 kronor 

 

Tabell 10 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och beviljade ansökningar per 

kulturområde, tillsammans med olika andelar vad gäller beviljade ansökningar och 

stödbelopp.  

1 476 ansökningar beviljades krisstöd.3 53 procent av de beviljade ansökningarna avsåg 
musik. För musikområdet beviljades 75 procent av ansökningarna och 57 procent av 
beloppet för de beviljade ansökningarna. I förordningen som reglerar stödet finns en 
begränsning som innebar att av sökt stöd upp till en miljon kronor kunde 75 procent 
beviljas, och av sökt stöd mellan en miljon och tio miljoner kronor kunde 50 procent 
beviljas. Därutöver fick ett enskilt stöd som mest uppgå till tio miljoner kronor. 

 
 
3 En del ärenden är fortfarande under handläggning kopplat till efterkontroller Kulturrådet genomför. 
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Tabell 10 Inställda och uppskjutna evenemang våren 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
per kulturområde 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Kulturområden 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Beviljan-
degrad 
ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

per 
kultur-
område 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljan-
degrad av 
sökt stöd 

(vid 
bifall) 

Fördelning 
av 

beviljat 
belopp 

Genomsnitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Bild- och formkonst 140 107 76% 7% 15 737 8 676 65% 3% 81 086 

Kulturområdes-
övergripande 

108 58 54% 4% 35 960 14 421 51% 4% 248 634 

Litteratur och 
läsande 

44 30 68% 2% 6 946 2 998 54% 1% 99 930 

Museer och 
utställningar 

100 74 74% 5% 81 817 30 382 40% 9% 410 564 

Musik 1 048 783 75% 53% 376 947 185 195 57% 56% 236 519 

Scenkonst 444 356 80% 24% 143 835 80 423 60% 24% 225 908 

Övrigt 158 68 43% 5% 79 040 7 545 58% 2% 110 959 

Totalsumma 2 042 1 476 72% 100% 740 282 329 640 56% 100% 223 333 

 

Typ av aktör 

Tabell 11 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och beviljade ansökningar per 
konstnärligt verksam aktör, arrangör och de som angav att de var bådadera. Även olika 
andelar vad gäller beviljade ansökningar och stödbelopp framgår av tabellen. 

746 ansökningar av dem som endast sökte som arrangörer har beviljats stöd. 51 procent 
av de beviljade ansökningarna och 74 procent av beviljat stöd avsåg arrangörer. Det 
genomsnittliga beviljade beloppet för dem som sökte som arrangörer uppgick till 327 770 
kronor, jämfört med 96 840 kronor för dem som endast sökte som konstnärligt verksam 
aktör. 

Tabell 11 Inställda och uppskjutna evenemang våren 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
per typ av aktör 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Typ av aktör 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördelning
beviljade 

ansök-
ningar per 

typ av 
aktör 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 

sökt stöd 
(vid bifall) 

Fördelning 
av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Aktör 661 455 69% 31% 97 397 44 062 65% 13% 96 840 

Arrangör 1 006 746 74% 51% 523 441 244 516 53% 74% 327 770 

Båda 375 275 73% 19% 119 445 41 062 62% 12% 149 315 

Totalsumma 2 042 1 476 72% 100% 740 282 329 640 56% 100% 223 333 
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Verksamhetsformer 

Tabell 12 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och antal beviljade ansökningar 
för olika verksamhetsformer. Även olika andelar vad gäller beviljade ansökningar och 
stödbelopp framgår av tabellen. 

553 ansökningar från aktiebolag har beviljats krisstöd. 37 procent av de beviljade 
ansökningarna och 77 procent av beviljat stöd avsåg aktiebolag. Aktiebolagen beviljades 
sammanlagt cirka 253 miljoner kronor. 

Det genomsnittliga beviljade beloppet för ett aktiebolag uppgick till 457 667 kronor, vilket 
kan jämföras med ideella föreningar och verksamhet i enskild firma, som i genomsnitt 
beviljades 65 880 respektive 70 360 kronor. 

Tabell 12 Inställda och uppskjutna evenemang våren 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
per verksamhetsform 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Verksamhets-
form 

Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

ansök-
ningar per 

verksam-
hetsform 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning 
av 

beviljat 
belopp 

Genomsnitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Aktiebolag 739 553 75% 37% 578 342 253 090 54% 77% 457 667 

Ekonomisk förening 137 110 80% 7% 24 867 13 966 69% 4% 126 965 

Enskild firma 418 282 67% 19% 43 770 18 578 61% 6% 65 880 

Handelsbolag 68 56 82% 4% 11 046 5 740 67% 2% 102 498 

Ideell förening 618 434 70% 29% 61 860 30 536 63% 9% 70 360 

Övriga 
(Kommanditbolag, 
Stiftelse, 
Kommunal) 

62 41 66% 3% 20 398 7 729 55% 2% 188 523 

Totalsumma 2 042 1 476 72% 100% 740 282 329 640 56% 100% 223 333 
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Geografisk fördelning 

Regioner 

Kartan till höger visar den regionala fördelningen i 
procent av totalt beviljat belopp. Bilden visar tydligt 
att storstadsregionerna stått för störst andel av 
stöden sett till var mottagarna har sina säten. 

Tabell 13 nedan visar att 497 ansökningar som 
avsåg verksamhet med säte i Stockholms län 
beviljats stöd, vilket motsvarar 34 procent av det 
totala antalet beviljade ansökningar. Motsvarande 
andel av beviljat stöd uppgick till 47 procent (se 
även kartan). 

Många större verksamheter som bedriver 
kulturverksamhet har sitt säte i 
Stockholmsregionen, men det speglar inte var 
verksamhet bedrivits eller olika evenemang ägt 
rum. Organisationer kan ha sitt säte i en region 
men turnera eller bedriva verksamhet i flera 
regioner. Var alla olika inställda och uppskjutna 
evenemang skulle ha ägt rum har tyvärr inte varit 
möjligt att sammanställa inom ramen för denna 
uppföljning. Det kan dock konstateras att 
ansökningar från verksamheter över hela landet 
beviljats stöd. 
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Tabell 13 Inställda och uppskjutna evenemang våren 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
per region, sorterat fallande på beviljat belopp 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Region 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördelning
beviljade 

ansök-
ningar per 

region 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad av 

sökt stöd 
(vid bifall) 

Fördelning 
av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Stockholm 658 497 76% 34% 343 984 154 095 52% 47% 310 050 

Västra Götaland 359 267 74% 18% 96 254 50 635 60% 15% 189 645 

Skåne 235 167 71% 11% 74 512 27 217 63% 8% 162 977 

Halland 44 33 75% 2% 46 118 18 632 54% 6% 564 618 

Västerbotten 44 33 75% 2% 27 127 13 431 52% 4% 406 994 

Dalarna 64 45 70% 3% 18 797 9 225 58% 3% 204 996 

Värmland 71 46 65% 3% 13 376 6 924 59% 2% 150 511 

Östergötland 76 53 70% 4% 13 417 6 818 66% 2% 128 640 

Gävleborg 47 33 70% 2% 13 916 5 820 57% 2% 176 352 

Uppsala 50 31 62% 2% 11 835 5 380 65% 2% 173 561 

Kalmar 53 37 70% 3% 11 871 4 970 64% 2% 134 327 

Örebro 52 37 71% 3% 9 947 4 465 62% 1% 120 670 

Jönköping 43 29 67% 2% 7 051 3 756 65% 1% 129 503 

Jämtland 
Härjedalen 

23 18 78% 1% 6 839 3 426 61% 1% 190 306 

Sörmland 38 29 76% 2% 6 576 3 297 63% 1% 113 693 

Norrbotten 41 26 63% 2% 6 077 2 987 63% 1% 114 896 

Västernorrland 44 28 64% 2% 5 198 2 645 68% 1% 94 461 

Västmanland 31 23 74% 2% 7 437 1 926 64% 1% 83 752 

Kronoberg 23 13 57% 1% 4 580 1 736 55% 1% 133 554 

Blekinge 25 18 72% 1% 13 691 1 440 64% 0% 79 989 

Gotland 21 13 62% 1% 1 677 816 62% 0% 62 731 

Totalsumma 2 042 1 476 72% 100% 740 282 329 640 56% 100% 223 333 
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De 20 kommunerna med högst beviljat belopp 

Tabell 14 nedan visar att 380 ansökningar som avsåg verksamhet med säte i Stockholms 
kommun beviljats stöd. Detta motsvarar 26 procent av det totala antalet beviljade 
ansökningar för krisstödet. Motsvarande andel av beviljat stöd uppgick till 42 procent.  

Detta speglar att många större verksamheter som bedriver kulturverksamhet har sitt säte 
i Stockholms kommun, men verksamhet och olika evenemang kan ha ägt rum utanför 
kommunen. Det är vanligt att organisationer har sitt säte i en kommun men att de också 
turnerar eller bedriver verksamhet i andra kommuner. Inte heller här går det att 
sammanställa precis var alla olika inställda och uppskjutna evenemang skulle ha ägt rum. 
Tabellen nedan ger dock en bild av hur ansökningar och beviljat stöd har fördelat sig över 
ett antal säteskommuner. Sammanlagt nåddes verksamheter med säte i 235 av landets 
290 kommuner av krisstöd under våren. 

Tabell 14 Inställda och uppskjutna evenemang våren 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
för de 20 kommunerna med högst beviljat belopp räknat i kronor, sorterat fallande på beviljat 

belopp 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Kommun 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 
ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

ansök-
ningar per 

kommun 
(hela 

landet) 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning 
av 

beviljat 
belopp 
(hela 

landet) 

Genomsnitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Stockholm 494 380 77% 26% 309 132 139 216 51% 42% 366 358 

Göteborg 174 137 79% 9% 63 687 35 374 59% 11% 258 206 

Malmö 102 76 75% 5% 27 782 13 871 59% 4% 182 511 

Umeå 19 15 79% 1% 24 129 12 114 51% 4% 807 587 

Halmstad 15 9 60% 1% 27 863 8 668 50% 3% 963 100 

Falkenberg 9 8 89% 1% 14 137 7 826 56% 2% 978 213 

Uppsala 30 20 67% 1% 9 198 4 328 63% 1% 216 395 

Nacka 25 21 84% 1% 7 456 4 232 61% 1% 201 505 

Norrköping 21 16 76% 1% 5 653 3 489 65% 1% 218 088 

Örebro 30 21 70% 1% 8 282 3 463 61% 1% 164 910 

Falun 15 12 80% 1% 7 110 3 174 48% 1% 264 492 

Karlstad 16 11 69% 1% 5 653 2 927 59% 1% 266 045 

Jönköping 17 15 88% 1% 3 955 2 576 67% 1% 171 727 

Borlänge 10 7 70% 0% 5 527 2 536 58% 1% 362 329 

Kalmar 19 12 63% 1% 5 011 2 486 59% 1% 207 192 

Åre 3 3 100% 0% 3 974 2 289 58% 1% 762 833 

Tanum 8 8 100% 1% 3 340 2 169 65% 1% 271 150 

Kristianstad 14 9 64% 1% 3 227 2 011 73% 1% 223 400 

Gävle 17 10 59% 1% 4 639 1 870 73% 1% 187 000 

Lomma 1 1 100% 0% 3 240 1 870 58% 1% 1 870 000 

 

 

 

  



Rapport: Krisstöd till kulturen 2020 – behov och utfall 

 

 
 

30/61 

 
 

De organisationer som beviljats högst belopp 

Tabell 15 nedan visar de tio organisationer som beviljades högst belopp i samband med 
vårens bidragsomgång. Sammanlagt beviljades dessa tio aktörer 69 417 600 kronor. 
 
Tabell 15 Inställda och uppskjutna evenemang våren 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
för de 10 organisationerna med högst beviljat belopp räknat i kronor 

 Sökt och beviljat belopp 

Organisation (säteskommun) 
Sökt belopp 

(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad av 

sökt stöd 
(vid 

bifall) 

Fördelning 
av beviljat 

belopp (hela 
landet) 

Fotografiska Stockholm AB (Stockholm) 31 159 10 000 32% 3% 

Krall Entertainment AB (Göteborg) 20 291 10 000 49% 3% 

Brännboll i Umeå AB (Umeå) 21 075 10 000 47% 3% 

Halmstad Live (Halmstad) 16 201 8 008 49% 2% 

Pop Story AB (Stockholm) 15 427 6 697 43% 2% 

Sagolekhuset Junibacken AB 
(Stockholm) 

11 952 6 103 51% 2% 

Tallink Silja AB (Stockholm) 15 343 5 936 39% 2% 

2Entertain Sverige AB (Falkenberg) 9 813 5 157 53% 2% 

Vicky Nöjesproduktion AB (Stockholm) 7 771 4 135 53% 1% 

Debaser (Stockholm) 6 880 3 382 49% 1% 
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Inställda och uppskjutna evenemang hösten 2020 

Kulturområden 

Figur 2 nedan visar hur vårens krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang fördelade 

sig per kulturområde. Musik är det överlägset största området med 71 procent av 

bidragen. 

Figur 2 Inställda och uppskjutna evenemang hösten 2020: Fördelning av det totala beviljade 
beloppet på 403 186 800 kronor 

 

Tabell 16 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och beviljade ansökningar per 

kulturområde, tillsammans med olika andelar vad gäller beviljade ansökningar och 

stödbelopp.  

1 225 ansökningar beviljades krisstöd.4 71 procent av beviljat belopp avsåg musik, 
jämfört med 56 procent av beviljat belopp för vårens krisstöd. För musikområdet 
beviljades 31 procent av beloppet för de beviljade ansökningarna, jämfört med 57 procent 
av beloppet för de beviljade ansökningarna under våren. I förordningen som reglerar 
stödet finns en begränsning som innebar att av sökt stöd upp till en miljon kronor kunde 
75 procent beviljas, och av sökt stöd mellan en miljon och tio miljoner kronor kunde 50 
procent beviljas. Därutöver fick ett enskilt stöd som mest uppgå till tio miljoner kronor.  

Söktrycket under hösten var högre jämfört med våren och uppgick till 1,8 miljarder kronor 
på en summa av 400 miljoner att fördela. Detta innebar att Kulturrådet på ett helt annat 
sätt fick prioritera under hösten jämfört med under våren. Av riktlinjerna för stödet framgår 
att om sammanlagda sökta belopp överstiger tillgängliga medel ska Kulturrådet prioritera 

 
 
4 En del ärenden är fortfarande under handläggning kopplat till efterkontroller Kulturrådet genomför. 
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att bevilja stöd till så många godkända ansökningar som möjligt framför en hög täckning 
av intäktsbortfall och/eller merkostnader.  

Utifrån ovanstående förutsättningar provade Kulturrådet olika modeller för fördelning och 
täckningsgrad av intäktsbortfallet. För att hålla sig inom ramanslaget var det nödvändigt 
att minska täckningsgraden för de större ansökningarna. Enligt 8 § i förordningen 
framgick begränsningar för storleken på stödet. Givet det totala anslaget räknade 
Kulturrådet fram en brytpunkt på 524 900 kronor. För godkänt stöd upp till denna summa 
beviljades 75 procent. För godkänt stöd över denna summa beviljades 25 procent. 
Närmare hälften av ansökningarna, 933, låg under brytpunkten. Därutöver fick ett enskilt 
stöd som mest uppgå till tio miljoner kronor. Beviljandegraden av sökt belopp (vid bifall) 
hamnade betydligt lägre under höstens stöd, 30 procent, jämfört med vårens 
ansökningsomgång då denna var 56 procent. 

Tabell 16 Inställda och uppskjutna evenemang hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
per kulturområde 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Kulturområden 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Beviljan-
degrad 
ansök-
ningar 

Fördelning
beviljade 

ansök-
ningar per 

kultur-
område 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning 
beviljat 

belopp 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Bild- och formkonst 54 27 50% 2% 9 562 3 522 50% 1% 130 448 

Kulturområdes-
övergripande 

207 114 55% 9% 69 159 16 585 32% 4% 145 478 

Litteratur och 
läsande 

43 22 51% 2% 30 632 5 322 18% 1% 241 914 

Museer och 
utställningar 

139 82 59% 7% 62 419 12 287 21% 3% 149 845 

Musik 1 242 709 57% 58% 1 254 466 284 291 31% 71% 400 975 

Scenkonst 323 207 64% 17% 322 649 75 804 26% 19% 366 204 

Övrigt 187 64 34% 5% 69 645 5 375 50% 1% 83 989 

Totalsumma 2 195 1 225 56% 100% 1 818 533 403 187 30% 100% 329 132 

 

Typ av aktör 

Tabell 17 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och beviljade ansökningar per 
konstnärligt verksam aktör, arrangör och de som angav att de var bådadera. Även olika 
andelar vad gäller beviljade ansökningar och stödbelopp framgår av tabellen. 

759 ansökningar från de som endast sökte som arrangörer beviljades stöd. 62 procent av 
de beviljade ansökningarna och 72 procent av beviljat stöd avsåg arrangörer, vilket är i 
linje med vårens krisstöd. Det genomsnittliga beviljade beloppet för de som sökte som 
arrangörer uppgick till 380 955 kronor, jämfört med 206 960 kronor för de som endast 
sökte som konstnärligt verksam aktör.  

För den grupp som sökte som konstnärligt verksamma aktörer beviljades 40 procent av 
ansökningarna och i genomsnitt 49 procent beloppet för de beviljade ansökningarna.  
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Tabell 17 Inställda och uppskjutna evenemang hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
per typ av aktör 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Typ av aktör 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Beviljan-
degrad 
ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

ansök-
ningar per 

typ av 
aktör 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning 
beviljat 

belopp 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Aktör 760 306 40% 25% 246 263 63 330 49% 16% 206 960 

Arrangör 1 170 759 65% 62% 1 396 411 289 145 27% 72% 380 955 

Båda 265 160 60% 13% 175 859 50 712 35% 13% 316 951 

Totalsumma 2 195 1225 56% 100% 1 818 533 403 187 30% 100% 329 132 

 

Verksamhetsformer 

Tabell 18 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och antal beviljade ansökningar 
för olika verksamhetsformer. Även olika andelar vad gäller beviljade ansökningar och 
stödbelopp framgår av tabellen. 

523 ansökningar från aktiebolag beviljades krisstöd. 43 procent av de beviljade 
ansökningarna och 81 procent av beviljat stöd avsåg aktiebolag, vilket var något högre än 
för vårens krisstöd. Aktiebolagen beviljades sammanlagt cirka 326 miljoner kronor. 

Det genomsnittliga beviljade beloppet för ett aktiebolag uppgick till 623 965 kronor, vilket 
kan jämföras med ideella föreningar, som i genomsnitt beviljades 77 276 kronor. 

Tabell 18 Inställda och uppskjutna evenemang hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
per verksamhetsformer 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Verksamhets-
form 

Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

ansök-
ningar per 

verksam-
hetsform 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning
beviljat 

belopp 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Aktiebolag 887 523 59% 43% 1 599 819 326 334 27% 81% 623 965 

Ekonomisk förening 106 89 84% 7% 23 388 11 349 51% 3% 127 518 

Enskild firma 446 132 30% 11% 77 136 20 735 47% 5% 157 082 

Handelsbolag 65 42 65% 3% 18 652 7 330 50% 2% 174 519 

Ideell förening 657 419 64% 34% 82 008 32 379 50% 8% 77 276 

Övriga 
(Kommanditbolag, 
Stiftelse, 
Kommunal) 

34 20 59% 2% 17 529 5 061 42% 1% 253 030 

Totalsumma 2 195 1 225 56% 100% 1 818 533 403 187 30% 100% 329 132 
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Geografisk fördelning 

Regioner 

Kartan till höger visar den regionala 
fördelningen i procent av totalt beviljat belopp. 
Bilden framträder tydligt att 
storstadsregionerna stått för störst andel av 
stöden sett till var mottagarna har sina säten. 

Tabell 19 nedan visar att 331 ansökningar 
som avsåg verksamhet med säte i 
Stockholms län beviljats stöd, vilket motsvarar 
27 procent av det totala antalet beviljade 
ansökningar. Motsvarande andel av beviljat 
stöd uppgick till 35 procent (se även kartan).  

För vårens krisstöd stod Stockholm här för 
högre andelar – 34 procent av antalet 
beviljade ansökningar och 47 procent av 
beviljat stöd. 
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Tabell 19 Inställda och uppskjutna evenemang hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
per region, sorterat fallande på beviljat belopp 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Region 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Beviljan-
degrad 
ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

ansök-
ningar per 

region 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning 
beviljat 

belopp 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Stockholm 635 331 52% 27% 679 442 139 879 29% 35% 422 594 

Västra Götaland 353 196 56% 16% 257 336 60 759 33% 15% 309 993 

Skåne 218 129 59% 11% 174 811 40 743 36% 10% 315 835 

Dalarnas 84 52 62% 4% 91 810 24 290 29% 6% 467 121 

Kalmar 78 42 54% 3% 129 786 18 068 15% 4% 430 200 

Blekinge 35 21 60% 2% 93 054 14 520 17% 4% 691 429 

Halland 74 26 35% 2% 68 687 14 157 34% 4% 544 515 

Värmland 83 51 61% 4% 67 685 14 114 32% 4% 276 747 

Gävleborg 54 35 65% 3% 32 469 11 118 37% 3% 317 651 

Västerbotten 48 26 54% 2% 34 127 8 819 30% 2% 339 200 

Östergötland 70 40 57% 3% 32 699 8 519 31% 2% 212 980 

Örebro 64 36 56% 3% 25 496 8 115 47% 2% 225 403 

Västernorrland 58 36 62% 3% 27 896 7 891 41% 2% 219 183 

Uppsala 57 34 60% 3% 25 031 6 291 39% 2% 185 041 

Jönköping 62 38 61% 3% 17 659 6 128 45% 2% 161 255 

Kronoberg 40 23 58% 2% 11 439 4 651 49% 1% 202 209 

Jämtland 
Härjedalen 

37 23 62% 2% 12 134 3 845 39% 1% 167 170 

Västmanland 34 19 56% 2% 9 183 3 714 51% 1% 195 447 

Norrbotten 42 24 57% 2% 13 388 2 910 36% 1% 121 263 

Sörmland 49 28 57% 2% 9 091 2 397 60% 1% 85 604 

Gotland 20 15 75% 1% 5 310 2 260 44% 1% 150 653 

Totalsumma 2 195 1 225 56% 100% 1 818 533 403 187 30% 100% 329 132 

 

De 20 kommunerna med högst beviljat belopp 

Tabell 20 nedan visar att 243 ansökningar som avsåg verksamhet med säte i Stockholms 
kommun beviljats stöd. Detta motsvarar 20 procent av det totala antalet beviljade 
ansökningar för krisstödet. Motsvarande andel av beviljat stöd uppgick till 30 procent, 
jämfört med 42 procent för vårens krisstöd.  

Sammanlagt nåddes verksamheter med säte i 244 av landets 290 kommuner av krisstöd 
under hösten. 
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Tabell 20 Inställda och uppskjutna evenemang hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
för de 20 kommunerna med högst beviljat belopp räknat i kronor, sorterat fallande på beviljat 

belopp 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Kommun 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

ansök-
ningar per 

kommun 
(hela 

landet) 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning 
beviljat 

belopp 
(hela 

landet) 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Stockholm 451 243 54% 20% 563 286 119 052 27% 30% 489 924 

Göteborg 151 85 56% 7% 178 674 41 022 29% 10% 482 612 

Malmö 80 46 58% 4% 111 460 21 067 31% 5% 457 974 

Rättvik 9 8 89% 1% 51 516 12 335 24% 3% 1 541 813 

Vimmerby 5 3 60% 0% 106 351 11 035 10% 3% 3 678 300 

Sölvesborg 5 4 80% 0% 76 139 10 476 14% 3% 2 618 875 

Falkenberg 18 9 50% 1% 30 346 8 822 31% 2% 980 167 

Umeå 20 11 55% 1% 28 841 7 031 27% 2% 639 145 

Gävle 15 10 67% 1% 17 083 5 588 34% 1% 558 760 

Örebro 36 19 53% 2% 16 845 5 500 48% 1% 289 474 

Karlstad 18 10 56% 1% 14 287 4 784 35% 1% 478 370 

Falun 20 15 75% 1% 14 108 4 777 37% 1% 318 487 

Värmdö 22 12 55% 1% 15 686 4 468 36% 1% 372 292 

Norrköping 21 12 57% 1% 21 334 4 345 23% 1% 362 067 

Uppsala 39 24 62% 2% 19 084 4 120 38% 1% 171 667 

Sundsvall 22 14 64% 1% 12 474 4 038 43% 1% 288 393 

Sollentuna 10 8 80% 1% 10 413 3 692 37% 1% 461 550 

Helsingborg 10 7 70% 1% 11 754 3 265 33% 1% 466 443 

Kalmar 20 12 60% 1% 11 513 3 237 50% 1% 269 767 

Halmstad 22 6 27% 0% 30 383 2 977 36% 1% 496 100 
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De organisationer som beviljats högst belopp 

Tabell 21 nedan visar de tio organisationer som beviljades högst belopp i samband med 
höstens bidragsomgång. Sammanlagt beviljades dessa tio aktörer 71 958 900 kronor. 
 
Tabell 21 Inställda och uppskjutna evenemang hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp 
för de 10 organisationerna med högst beviljat belopp räknat i kronor 

 Sökt och beviljat belopp 

Organisation (säteskommun) 
Sökt belopp 

(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad av 

sökt stöd 
(vid 

bifall) 

Fördelning 
av beviljat 

belopp (hela 
landet) 

Sweden Rock Festival AB (Sölvesborg) 75 278 10 000 13% 2% 

Astrid Lindgrens Värld AB (Vimmerby) 103 992 10 000 10% 2% 

Rättvik Event AB (Rättvik) 43 151 9 862 23% 2% 

Blixten & Co (Stockholm) 29 044 7 523 26% 2% 

Krall Entertainment AB (Göteborg) 27 683 7 183 26% 2% 

Woah Dad Live AB (Stockholm) 22 219 5 817 26% 1% 

united stage artist ab (Malmö) 22 167 5 804 26% 1% 

2Entertain Sverige AB (Falkenberg) 21 302 5 588 26% 1% 

Kulten Personifierad AB (Malmö) 22 189 5 351 24% 1% 

Neu Festival Live AB (Stockholm) 19 321 4 830 25% 1% 
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Stöd till särskilda behov hösten 2020 

Bidragstyperna 

Tabell 22 nedan visar stödet till särskilda behov uppdelat på verksamhetsbidrag, 
främjande insatser och smittsäkra evenemang. Klart flest ansökningar inkluderade sökta 
verksamhetsbidrag, 1 898. Det genomsnittliga beviljade verksamhetsbidraget uppgick till 
275 409 kronor, jämfört med 192 562 och 139 579 kronor för främjande insatser 
respektive smittsäkra evenemang.  

I bilaga 1 framgår mer detaljerat hur de olika bidragstyperna fördelat sig per 
kulturområden och regioner. I detta kapitel finns hädanefter endast aggregerade 
sammanställningar för de tre bidragstyperna. 

Tabell 22 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per bidragstyper 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Bidragstyp 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Andel av 
beviljade 

ansök-
ningar per 

typ 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljan-
degrad av 
sökt stöd 

(vid 
bifall) 

Fördelning 
av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Verksamhetsbidrag 1 898 1 223 64% 84% 1 143 618 336 825 48% 77% 275 409 

Främjande insatser 552 303 55% 21% 213 651 58 346 51% 13% 192 562 

Smittsäkra 
evenemang 

537 318 59% 22% 142 365 44 386 60% 10% 139 579 

Total * 2 180 1 464 67% 100% 1 499 634 439 557 50% 100% 300 244 

* Totalt antal ansökningar är en nettosumma av de tre bidragstyperna, eftersom man kunde söka 
flera bidrag inom en och samma ansökan. Detta gör att beviljandegrad ansökningar samt 

genomsnittligt beviljat belopp ser avvikande ut jämfört med respektive bidrag. 
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Kulturområden 

Figur 3 nedan visar hur vårens krisstöd till särskilda behov fördelade sig per 

kulturområde. Teater, dans, musik och övrig scenkonst är det överlägset största området 

med 80 procent av bidragen. Samtidigt som området kan sägas innehålla flera olika 

konstformer.5 

Figur 3 Särskilda behov hösten 2020: Fördelning av det totala beviljade beloppet på 
439 557 300 kronor 

 

 

  

 
 
5 För stödet till särskilda behov 2020 delades scenkonst- och musikområdena inte upp på samma sätt som för 
stöden till inställda och uppskjutna evenemang. För 2021 års stöd till kommer dock en uppdelning att göras. 
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Tabell 23 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och beviljade ansökningar per 

kulturområde, tillsammans med olika andelar vad gäller beviljade ansökningar och 

stödbelopp.  

1 464 ansökningar beviljades krisstöd. 6 74 procent av de beviljade ansökningarna och 80 
procent av beviljat belopp avsåg teater, dans, musik och annan scenkonst. För teater, 
dans, musik och annan scenkonst beviljades 72 procent av ansökningarna och 48 
procent av beloppet för de beviljade ansökningarna.  

Tabell 23 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per kulturområden, 
totalt netto för alla bidragstyper 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Kulturområden 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

ansök-
ningar per 

kultur-
område 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning 
av 

beviljat 
belopp 

Genomsnitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Bildkonst, form och 
konsthantverk 

194 91 47% 6% 68 559 16 761 51% 4% 184 184 

Kulturområdes-
övergripande 

167 111 66% 8% 151 728 28 560 33% 6% 257 300 

Litteratur, 
kulturtidskrifter, 
läsfrämjande och 
bibliotek 

92 57 62% 4% 55 087 9 192 22% 2% 161 261 

Museer och 
utställningar 

115 82 71% 6% 80 522 15 974 44% 4% 194 806 

Teater, dans, musik 
och annan 
scenkonst 

1 504 1 079 72% 74% 1 035 377 353 585 48% 80% 327 697 

Annat kulturellt 
område 

108 44 41% 3% 108 360 15 485 31% 4% 351 934 

Totalsumma 2 180 1 464 67% 100% 1 499 634 439 557 50% 100% 300 244 

 

Typ av aktör 

Tabell 24 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och beviljade ansökningar per 
konstn rlig aktör  arrangör  fr mjandeaktör oc  ”infrastrukturaktör”. Ä en olika andelar 
vad gäller beviljade ansökningar och stödbelopp framgår av tabellen. 

535 ansökningar från de som sökte som konstnärlig aktör beviljades stöd. 37 procent av 
de beviljade ansökningarna och 27 procent av beviljat stöd avsåg konstnärliga aktörer. 
Det genomsnittliga beviljade beloppet för de konstnärliga aktörerna var samtidigt lägre än 
för övriga kategorier, 224 401 kronor, jämfört med genomsnittet på 300 244 kronor för de 
fyra aktörstyperna sammantaget. ”Infrastrukturaktörerna” beviljades i genomsnitt 386 014 
kronor. 

 
 
6 En del ärenden är fortfarande under handläggning kopplat till efterkontroller Kulturrådet genomför. 
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Tabell 24 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per typ av aktör 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Typ av aktör 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

ansök-
ningar per 

typ av 
aktör 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning 
beviljat 

belopp 

Genomsnitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Konstnärlig aktör 989 535 54% 37% 441 499 120 054 46% 27% 224 401 

Arrangör 430 326 76% 22% 399 217 106 115 47% 24% 325 505 

Främjandeaktör 240 181 75% 12% 148 529 50 490 40% 11% 278 952 

Infrastruktur 521 422 81% 29% 510 388 162 898 44% 37% 386 014 

Totalsumma 2 180 1 464 67% 100% 1 499 634 439 557 50% 100% 300 244 

 

Verksamhetsformer 

Tabell 25 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och antal beviljade ansökningar 
för olika verksamhetsformer. Även olika andelar vad gäller beviljade ansökningar och 
stödbelopp framgår av tabellen. 

608 ansökningar från aktiebolag beviljades krisstöd. 42 procent av de beviljade 
ansökningarna och 64 procent av beviljat stöd avsåg aktiebolag. Aktiebolagen beviljades 
sammanlagt cirka 283 miljoner kronor. 

Det genomsnittliga beviljade beloppet för ett aktiebolag uppgick till 465 849 kronor, vilket 
kan jämföras med enskilda firmor och ideella föreningar, som i genomsnitt beviljades 
160 492 respektive 166 814 kronor. 

Tabell 25 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per 
verksamhetsformer 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Verksamhets-
form 

Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
bevil-
jade 

ansöknin 
gar 

Beviljan
degrad 
ansök-
ningar 

Fördelning 
av beviljade 
ansökningar 
per v-form 

Sökt belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp (tkr) 

Beviljande
grad av 

sökt stöd 
(vid 

bifall) 

Fördelning  
beviljat 

belopp 

Genom- 
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Aktiebolag 866 608 70% 42% 1 094 508 283 236 40% 64% 465 849 

Ekonomisk förening 86 81 94% 6% 37 861 21 445 58% 5% 264 757 

Enskild firma 629 316 50% 22% 160 273 50 716 59% 12% 160 492 

Handelsbolag 49 31 63% 2% 15 113 6 101 55% 1% 196 819 

Ideell förening 481 386 80% 26% 140 769 64 390 56% 15% 166 814 

Övriga 
(Kommanditbolag, 
Stiftelse, 
Kommunal, Statlig) 

69 42 61% 3% 51 110 13 669 56% 3% 325 445 

Totalsumma 2180 1464 67% 100% 1 499 634 439 557 50% 100% 300 244 
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Geografisk fördelning 

Regioner 

Kartan till höger visar den regionala 
fördelningen i procent av totalt beviljat belopp. 
Bilden visar tydligt att storstadsregionerna stått 
för störst andel av stöden sett till var 
mottagarna har sina säten. 

Tabell 26 nedan visar att av det totala antalet 
ansökningar inom särskilda behov har 592 
ansökningar som avsåg verksamhet med säte i 
Stockholms län beviljats stöd, vilket motsvarar 
40 procent av det totala antalet beviljade 
ansökningar. Motsvarande andel av beviljat 
stöd uppgick till 42 procent (se även kartan).  
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Tabell 26 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per region, totalt 
netto för alla bidragstyper, sorterat fallande på beviljat belopp 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Region 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördelning
beviljade 

ansök-
ningar per 

region 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning 
av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Stockholm 901 592 66% 40% 727 221 184 628 42% 42% 311 871 

Västra Götaland 344 227 66% 16% 197 161 71 627 49% 16% 315 536 

Skåne 264 166 63% 11% 130 028 35 105 50% 8% 211 474 

Värmland 55 40 73% 3% 60 112 19 324 36% 4% 483 103 

Östergötland 55 38 69% 3% 47 313 16 041 40% 4% 422 121 

Västerbotten 47 35 74% 2% 29 435 14 462 55% 3% 413 197 

Sörmland 39 32 82% 2% 31 879 13 473 45% 3% 421 028 

Uppsala 61 33 54% 2% 37 900 11 275 48% 3% 341 664 

Örebro 48 36 75% 2% 30 222 8 067 52% 2% 224 089 

Dalarna 35 22 63% 2% 21 541 7 848 47% 2% 356 714 

Gotland 21 18 86% 1% 12 094 7 708 66% 2% 428 222 

Halland 48 30 63% 2% 48 781 7 499 44% 2% 249 967 

Kalmar 35 24 69% 2% 26 190 7 096 35% 2% 295 663 

Jönköping 31 25 81% 2% 20 927 6 955 42% 2% 278 200 

Västernorrland 37 27 73% 2% 12 840 5 050 53% 1% 187 030 

Västmanland 23 16 70% 1% 14 401 4 718 39% 1% 294 869 

Gävleborg 45 31 69% 2% 14 194 4 647 39% 1% 149 887 

Norrbotten 34 29 85% 2% 11 833 4 585 69% 1% 158 090 

Kronoberg 19 15 79% 1% 10 865 4 176 43% 1% 278 400 

Blekinge 20 15 75% 1% 10 699 3 239 42% 1% 215 933 

Jämtland 
Härjedalen 

18 13 72% 1% 3 998 2 037 68% 0% 156 708 

Totalsumma 2 180 1 464 67% 100% 1 499 634 439 557 50% 100% 300 244 
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De 20 kommunerna med högst beviljat belopp 

Tabell 27 nedan visar att 454 ansökningar som avsåg verksamhet med säte i Stockholms 
kommun beviljats stöd. Detta motsvarar 31 procent av det totala antalet beviljade 
ansökningar för krisstödet. Motsvarande andel av beviljat stöd uppgick till 34 procent. 

Precis var alla olika inställda och uppskjutna evenemang skulle ha ägt rum har tyvärr inte 
varit möjligt att sammanställa inom ramen för denna uppföljning. Tabellen nedan ger dock 
en bild av hur ansökningar och beviljat stöd har fördelat sig över ett antal 
säteskommuner. Sammanlagt nåddes verksamheter med säte i 213 av landets 290 
kommuner av krisstöd till särskilda behov under hösten. 

Tabell 27 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp för de 20 
kommunerna med högst beviljat belopp räknat i kronor, sorterat fallande på beviljat belopp 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Kommun 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 

ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördelning 
beviljade 

ansök-
ningar per 

kommun 
(hela 

landet) 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd (vid 
bifall) 

Fördelning  
beviljat 

belopp 
(hela 

landet) 

Genom-
snittligt 
beviljat 
belopp 

(kronor) 

Stockholm 688 454 66% 31% 582 941 150 035 41% 34% 330 473 

Göteborg 222 151 68% 10% 117 889 46 221 52% 11% 306 098 

Malmö 124 77 62% 5% 68 272 15 180 49% 3% 197 148 

Umeå 30 24 80% 2% 21 000 11 030 57% 3% 459 579 

Karlstad 18 13 72% 1% 25 988 9 050 40% 2% 696 185 

Uppsala 43 22 51% 2% 32 253 8 969 46% 2% 407 664 

Eskilstuna 14 13 93% 1% 15 687 8 150 53% 2% 626 931 

Gotland 21 18 86% 1% 12 094 7 708 66% 2% 428 222 

Norrköping 25 19 76% 1% 17 123 7 380 47% 2% 388 432 

Nacka 38 21 55% 1% 21 917 6 048 45% 1% 288 010 

Arvika 8 8 100% 1% 18 799 5 039 27% 1% 629 838 

Kalmar 9 7 78% 0% 16 112 4 713 30% 1% 673 243 

Örebro 25 21 84% 1% 9 797 4 688 53% 1% 223 233 

Jönköping 12 10 83% 1% 12 157 4 459 38% 1% 445 860 

Linköping 15 10 67% 1% 11 453 3 919 38% 1% 391 890 

Sundsvall 21 17 81% 1% 8 710 3 869 61% 1% 227 576 

Lund 29 21 72% 1% 14 070 3 665 60% 1% 174 505 

Lomma 7 5 71% 0% 8 791 3 489 41% 1% 697 820 

Mölndal 13 8 62% 1% 10 211 3 487 37% 1% 435 813 

Solna 16 10 63% 1% 32 472 3 354 48% 1% 335 360 
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De organisationer som beviljats högst belopp 

Tabell 28 nedan visar de tio organisationer som beviljades högst belopp inom stödformen 
särskilda behov hösten 2020. Sammanlagt beviljades dessa tio aktörer 32 766 300 
kronor. 
 
Tabell 28 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp för de 10 
organisationerna med högst beviljat belopp räknat i kronor 

 Sökt och beviljat belopp 

Organisation (säteskommun) 
Sökt belopp 

(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Beviljande-
grad av 

sökt stöd 
(vid 

bifall) 

Fördelning 
av beviljat 

belopp (hela 
landet) 

Fotografiska Stockholm AB (Stockholm) 11 324 3 963 35% 1% 

Woodlite Sweden AB (Karlstad) 9 800 3 920 40% 1% 

KB Lorensbergsteatern (Göteborg) 5 620 3 816 68% 1% 

PA KOMPANIET AB (Gotland) 4 757 3 568 75% 1% 

GSR Event AB (Stockholm) 4 749 3 330 70% 1% 

PADAB Ljud & Ljus AB (Norrköping) 4 835 3 142 65% 1% 

Happy Times AB (Stockholm) 3 701 2 961 80% 1% 

Jubel AB (Stockholm) 10 238 2 939 29% 1% 

Synchronization Management Sweden AB 
(Stockholm) 

3 927 2 584 66% 1% 

Unique Pyrotechnic i Götene AB (Götene) 5 087 2 543 50% 1% 
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Sammanfattning och reflektioner från de tre stödens 
kvantitativa fördelning 

När vi nu sammanfattar de tre krisstöden 2020 kan vi se att 3 160 olika organisationer har 
fått dela på knappt 1,2 miljarder kronor i krisstöd 2020.7 Av dessa 3 160 organisationer 
beviljades 2 616 endast krisstöd – och inte också något av Kulturrådets ordinarie bidrag. 

Drygt 3 700 organisationer som sökte krisstöd hos Kulturrådet 2020 sökte inte 
Kulturrådets ordinarie stöd 2019 eller 2020. Detta skulle kunna ses som ett grovt mått på 
antal nya sökande som Kulturrådet kommit i kontakt med under de tre utlysningarna. 
Även antalet nyregistrerade konton 2020 för att kunna söka krisstöd hos Kulturrådet 
styrker denna bild. Det var framför allt fler aktiebolag och enskilda firmor som sökte 
krisstöd 2020 jämfört med dem som vanligtvis söker Kulturrådets ordinarie stöd. 
Verksamheter som sökte krisstöd var allt ifrån privatteatrar och arenor till biljett- och 
teknikföretag. 

Geografisk spridning 

Under vårens krisstöd till inställda och uppskjutna evenemang nåddes verksamheter med 
säte i 235 av landets 290 kommuner av Kulturrådets krisstöd. Genom höstens två stöd 
nåddes verksamheter i 244 kommuner. Ser vi till hela 2020 nåddes verksamheter med 
säte i 274 av landets kommuner av krisstöd. Av de 16 kommuner som inte nåddes var 
det sju som inte hade någon sökande alls med säte i kommunen. Medan resterande nio 
hade mellan en och tre sökande organisationer men som inte beviljades något stöd. 
Utmärkande för de sju kommuner som inte hade någon sökande organisation var att de 
var mindre kommuner sett till folkmängd och fem av sju belägna i Norrlands inland.  

Under vårens krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang beviljades 380 
ansökningar som avsåg verksamhet med säte i Stockholms kommun. Detta motsvarade 
26 procent av det totala antalet beviljade ansökningar under våren och 42 procent av 
totalt beviljat belopp. I och med höstens krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang 
blev fördelningen annorlunda. Ansökningar från verksamheter med säte i Stockholms 
kommun fick då motsvarade 30 procent av det totala beviljade beloppet för riket. Att 
höstens stöd för inställda och uppskjutna evenemang blev mer spritt över landet kan 
delvis bero på den omfattande kommunikation som Kulturrådet med flera parter 
genomfört kring stödet, bland annat genom att branschorganisationerna ombads att 
vidareförmedla information till sina medlemmar. 

Det är viktigt att påpeka att många verksamheter som bedriver kulturverksamhet har sitt 
säte i en kommun, samtidigt som de turnerar eller bedriver verksamhet i flera kommuner. 
Var exempelvis alla olika inställda och uppskjutna evenemang skulle ha ägt rum har 
tyvärr inte varit möjligt att sammanställa inom ramen för denna uppföljning. Det kan dock 
konstateras att ansökningar från verksamheter över hela landet beviljats stöd, även om 
tyngdpunkten legat på storstadsregionerna, vilket inte varit så förvånande bland annat 
sett till andra uppföljningar som gjorts inom området. 

Kulturområdena 

Den absoluta merparten av krisstöden gick till musik- och scenkonstområdena. Däremot 
har stödet till smittsäkra evenemang utnyttjats i lägre grad än förväntat. Totalt beviljades 
44 av 80 miljoner kronor som fick gå till ändamålet. Något som delvis skulle kunna bero 
på att smittsäkrande åtgärder och rutiner etablerats sedan innan, att de ingick som en del 

 
 
7 När det gäller Kulturrådets övriga stöd 2020 har 2 265 olika organisationer fått dela på 2,55 miljarder kronor, 
men här ingår även de 20 regionerna i kultursamverkansmodellen som stod för cirka hälften av summan.  
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av de verksamhetsstöd som söktes eller att det helt enkelt var svårt att genomföra 
arrangemang med publik under hösten. Av ansökningarna kunde vi också se att 
musikgrupper inte sökt i så stor utsträckning, förutom de grupper som är strikt 
affärsmässiga i sin verksamhet, till exempel dansbanden. 

Litteratur- och bildkonstområdena beviljades stöd i något högre utsträckning inom 
särskilda behov jämfört med inställda och uppskjutna evenemang. Dessa områden hade 
svårare att få stöd för inställda och uppskjutna evenemang eftersom de inte är lika 
evenemangsdrivna. Men med höstens nya stöd som utgick mer från kulturpolitiska mål 
och särskilda behov kunde områdena prioriteras i högre utsträckning. 

Även internationell verksamhet och teknikföretag kunde prioriteras inom stöden till 
särskilda behov, vilket var glädjande eftersom de inte var behöriga att söka stöd för 
inställda och uppskjutna evenemang.  

Inom litteraturområdet sökte allt från små och medelstora förlag till kulturtidskrifter, 
bokhandel, medlemsorganisationer och arrangörer. Det var dock relativt sett få förlag 
som sökte krisstöden. Bildkonst, form och konsthantverk hade få sökande från fältet i sin 
helhet och särskilt för inställda och uppskjutna evenemang. Som tidigare nämnts gav 
stöden till särskilda behov större utrymme för aktörer inom bild- och formområdet att söka 
– dock söktes jämförelsevis låga belopp men samtidigt beviljades en högre andel av sökt 
belopp jämfört med övriga områden.  

För museer och museiutställningar har verksamheter sökt i begränsad utsträckning vilket 
sannolikt beror på att de inte hade möjlighet att söka för inställd och uppskjuten 
basverksamhet. Basutställningar har bedömts att inte falla inom ramen för förordningen 
som reglerat inställda och uppskjutna evenemang. Vi valde dock att betrakta tillfälliga 
utställningar som evenemang och har på det sättet kunnat bevilja en del medel till 
museiverksamhet.  
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5. Kulturlivet 
under 
pandemin  
 
Kulturlivet har under pandemin 2020 drabbats hårt. Samtidigt har krisen öppnat för 
omfattande dialog mellan kulturverksamheter och branschorganisationer. Det har i sin tur 
utvecklat kunskaperna om branschens villkor och förutsättningar och lett till att krisstöden 
till kultursektorn under det gånga året gradvis har anpassats till kulturlivets behov. 
Coronakrisen har på så sätt både synliggjort och förvärrat kulturutövarnas osäkra 
finansiering. I detta kapitel analyserar vi situationen med utgångspunkt i hur olika 
branscher påverkats av pandemin. Synpunkter av framåtblickande karaktär finns också 
med.   

Professionella fria kulturaktörers situation  

Företrädare för fria kulturaktörer har i möten med Kulturrådet återkommande lyft de 
negativa effekterna av coronapandemin, exempelvis risken för urholkning av såväl 
infrastrukturen – så som arrangörer, producerande scenkonstgrupper, lokalhållare och 
teknikleverantörer – som kulturutövarnas möjlighet att verka, att förnyelse och utveckling 
avstannar, att mångfalden av kulturyttringar minskar och att möjligheten att ta del av 
kvalitativ konst och kultur i hela landet minskar. Kulturrådet gjorde ställningstagandet att 
de fria medel som vi fördelar bör kvarstå trots att de publika mötena minskat drastiskt. 
Tolkningen har sin grund i vår instruktion som slår fast att myndigheten ska säkerställa ett 
konst- och kulturliv med bredd och mångfald i hela landet. Kulturrådet har därefter haft en 
flexibel hållning i hanteringen av ordinarier bidrag, bland annat i handläggningen av de 
många förfrågningar om ändring av beslutade bidrag till kulturaktörer som corona-
anpassat sina planer.  

Läget för bild- och form    

Bild- och formkonstområdet har en svag infrastruktur, vilket innebär att det finns få 
institutioner som kan bära upp och driva på fältet. Fältet präglas av små 
utställningsarrangörer, kooperativ och enskilda konstskapare som själva driver på 
utvecklingen av bildkonsten, formen och konsthantverket. Inom detta konstområde finns 
också de lägsta inkomsterna jämfört med andra konstområden.8 

I och med att coronapandemin ledde till att besökare, och alltså köparna, uteblev 
förlorade många konstnärer hela eller delar av sin årsinkomst på grund av inställda 
e enemang under  åren.  ånga aktörer  ar under  östen  0 0 planerat om oc  
anpassat sin verksamhet till rådande situation vilket medfört att det sista kvartalet 2020 

 
 
8 Ref till KN 2016 
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därför inte haft lika många inställda evenemang, men situationen präglas alltjämt av stora 
intäktsbortfall. 

Även inom konsthantverket har pandemin lett till stora förluster. Kulturrådet har i samtal 
med branschen erfarit att mer än hälften av försäljningen försvann under 2020 på grund 
av att utställningar och publika arrangemang ställts in. Aktörerna vittnar om en oro för att 
inkomsterna och infrastrukturen ska försvagas ytterligare, utan möjlighet till återhämtning 
under lång tid. Webbutiker och andra digitala format som nu utvecklas ser ut att ha god 
effekt men medför samtidigt arbete och kostnader. 

Statens finansiering av de regionala museerna kanaliseras huvudsakligen genom 
samverkansmodellen. Covid-19 har inneburit att många museer delvis har hållit stängt 
under året. De flesta länsmuseerna hade enligt de första rapporterna minskat sin 
beläggning med hälften av antalet besökare jämfört med föregående år. Intäktsbortfallet 
har också varit betydande. Det ska betonas att krisen slagit mycket olika mot de olika 
museerna, graden av egenfinansiering och ekonomisk styrka innan krisen påverkar 
graden av ekonomisk utsatthet i dagsläget. 

Kulturrådet har inom ramen för den ordinarie bidragsgivningen utökat 
informationsinsatserna för att försöka nå gruppen ideella arrangörer som anordnar 
professionella kulturarrangemang. De utgör en betydande del av kulturens infrastruktur 
utanför storstäderna.  Vi har noterat att antalet ansökningar ökat inom de ordinarie 
bidragsomgångarna inom fältet. 

Pandemins konsekvenser för litteraturområdet 

 
Pandemin har snabbat på digitaliseringen i branschen. Under andra halvan av året har 
den digitala utgivningen ökat och en förflyttning har skett från fysisk bokhandel till digital 
bokhandel. Bokhandeln i köpcentrum och centralt i storstadsområden har drabbats 
hårdast, men få har sökt krisstöd.  

Enligt Bokförsäljnings-rapporten som presenterats av Svenska Bokhandlarföreningen och 
Svenska Förläggarföreningen den 18 februari 2021 har bokförsäljningen under 2020 ökat 
med 8,7 procent och till stor del är det digitala kanaler och format som ligger bakom 
ökningen. Även försäljning av den tryckta boken har ökat, vilket är ett trendbrott jämfört 
med de senaste åren. Uppgången förklaras till stor del med att nya läsvanor kommit till 
med mer fritid under pandemin.  

Kulturrådet ser dock med viss oro på situationen för de små och medelstora förlagen som 
har stor betydelse för mångfalden i utgivningen. Många titlar ges varken ut som e- eller 
ljudbok och kan därmed inte dra nytta av den ökade försäljningen av digital litteratur. 
Förlagen har också märkt av minskade litteraturinköp från folkbibliotek under året. 
Sammantaget påverkar det författare, illustratörer och andra upphovspersoner. 

Påverkan på scenkonst och musikområdet 

Scenkonst- och musikområdet är stort och komplext. Fältet består av allt från 
internationella kommersiella aktörer och stora institutioner till små fria grupper och 
enskilda konstskapare.  

Inom samtliga delar har effekterna av coronapandemin, och de restriktioner som införts, 
varit desamma – föreställningar och konserter ställdes in och intäkterna försvann nästan 
helt. Vår, sommar och höst 2020 innebar för de allra flesta inställda föreställningar och 
konserter.  
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Oavsett organisationsform och konstnärligt uttryck har alla drabbats mycket hårt av 
coronapandemin i och med att fältet är helt beroende av publikintäkter i form av 
biljettintäkter och olika typer av sidointäkter. Kulturrådet har också konstaterat att 
huvuddelen av ansökningar inom de olika stödpaketen kommer från scenkonst- och 
musikområdet, och fältet står också för den största andelen beviljade stöd.  

Branschen har under hösten haft små möjligheter att anpassa sig och hämta in intäkter. 
Publiken är förhindrad att komma till evenemangen, arrangörer av föreställningar har 
dragit i handbromsen. I de fall då bokningar faktiskt genomförs vittnar det fria kulturlivet 
om att det numera finns skarpa force majeure-skrivningar i avtalen som gör att 
kulturaktörerna står för risken. Vissa spännande digitala initiativ har genomförts, men det 
har varit omöjligt för verksamhetsområdet att ens komma i närheten av de intäkter som 
normalt genereras. 

Musikens organisationer, som normalt omsätter många hundra miljoner kronor och 
sysselsätter stora delar av den frilansande branschen, har pekat på omfattningen av 
intäktsbortfallet och menat att Kulturrådet bör ta större hänsyn till de kommersiella 
aktörerna vid kommande stöd.  

Som en konsekvens av det mycket akuta läget har kulturrådet även sett tydliga ökningar 
av antalet ansökningar inom de ordinarie bidragen. Det är Kulturrådets bedömning att 
både nya aktörer och tidigare sökande under 2020 har visat större intresse för 
Kulturrådets ordinarie bidrag. 

Aktörer som säkrar kulturens infrastruktur  

Under 2020, efter vårens beslut om stöd till inställda och uppskjutna evenemang, blev det 
tydligt att vissa yrkesgrupper i branschen hade svårt att få del av stödet. De klassades 
varken som arrangör eller konstnärligt verksam aktör. Det rörde sig bland annat om 
leverantörer av teknik och tjänster, bokare, turnéarrangörer och liknande. Dessa aktörer 
har en mycket viktig roll och bedöms vara avgörande för branschens överlevnad och 
återhämtning. Det kan röra sig om allt från småföretagare till stora internationella aktörer 
med moderbolag i andra länder. Det som kännetecknar dem är att de normalt sett arbetar 
mot kulturlivet, men aldrig själva söker offentliga stöd.   

Branschen, liksom Kulturrådet, lyfte behovet av att anpassa kommande krisstöd till att 
inrymma även de här aktörerna. Kulturrådet fick inför hösten ett uppdrag att fördela stöd 
till särskilda behov inom kulturlivet vilket innebar att fler aktörer, såsom teknikföretag och 
tekniker, men även internationellt verksamma svenska aktörer, kunde söka. Under 
hösten 2020 utgjorde dessa aktörer närmare hälften av alla som sökte krisstöd till 
särskilda behov i kulturlivet.   

Inför kommande ansökningsomgång har Kulturrådet utvecklat blanketterna för att öka 
kunskapsunderlaget kopplat till bland annat dessa aktörer. 

Främjandeaktörer – centrumbildningarna och 
Allianserna  

Centrumbildningarna, de tre Allianserna och de olika riksorganisationerna har i dialog 
med Kulturrådet visat hur de tagit ansvar för både medlemmar och branschutvecklingen 
under pandemin. Kulturrådet har tagit till sig synpunkter från dessa kulturaktörer och 
regeringen har i omgångar förstärkt finansieringen till dem nu och framåt.  

Med centrumbildningar menas medlemsbaserade organisationer som arbetar nationellt 
inom olika konstområden och bland annat har arbetsförmedlande insatser för att stärka 
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sina medlemmars ställning på arbetsmarknaden. De är tretton till antalet: Centrum för 
dramatik, Centrum för fotografi, Danscentrum, FilmCentrum, Författarcentrum, 
Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum, Musikcentrum Riks, 
Seriefrämjandet, Teatercentrum, Översättarcentrum och Centrum för cirkus, varieté och 
gatuperformance.  

Allianserna som inledningsvis kallades för den tredje anställningsformen, utgörs av 
Teateralliansen som var den första att bildas 1999, Dansalliansen 2006 och 
Musikalliansen 2008. Tillsammans är de arbetsgivare för 315 konstnärer. 

Musikalliansen har till Kulturrådet framfört att deras statistik visat att musiker är hårdare 
drabbade än konstnärer inom övriga scenkonstområden. De anställda inom 
Musikalliansen har i betydligt högre utsträckning blivit arbetslösa i samband med 
pandemin och många söker sig till nya branscher. Vikten av samarbete inom branschen 
framhölls och särskilt att hålla en tät dialog angående de nya digitala lösningarna. 

Under juni fick Kulturrådet i uppdrag att fördela 15 miljoner kronor till 
scenkonstallianserna. Inom ramen för det krisstöd som regeringen fattade beslut om i 
oktober 2020 avsattes 10 miljoner kronor till centrumbildningar i syfte att stärka 
arbetsmarknaden för kulturskapare. 

Internationell verksamhet har minskat under 2020 

Coronapandemin har kraftigt minskat möjligheten till internationellt kulturutbyte, även om 
digitala möten och kultur kan komplettera i viss mån. Eftersom Sverige är ett litet land är 
vi beroende av internationellt utbyte och samarbete för ett mångfacetterat kulturliv. 

Inom det fria kulturlivet är det internationella perspektivet en betydande del av 
verksamheten, som nu har påverkats i hög grad. Det är särskilt tydligt inom musik och 
dans. De flesta utlandsturnéer och internationella gästspel i Sverige som ställdes in i 
början av coronapandemin är fortsatt inställda och ovissheten råder alltjämt. Även planer 
för internationella program 2021 och ännu längre fram påverkas. Internationella nätverk 
som har byggts upp under många år riskerar att lösas upp när resurser saknas och de 
internationella turnéstrukturerna riskerar att försvinna.   

Konstmarknaden har påverkats negativt, med inställda mässor runt om i världen och 
minskad försäljning. Inställda evenemang och författarsamtal under coronakrisen 
påverkar författares och andra upphovspersoners försörjning – och därmed möjligheter 
att få möjligheter att skapa. Risken med långsiktigt minskat internationellt utbyte är att vi 
urholkar den kulturella mångfalden och konstnärliga friheten, såväl som kreativt 
risktagande och innovation på global nivå.   

För att i viss mån kompensera kulturbranschen för intäktsbortfall till följd av utebliven 
internationell verksamhet öppnades möjligheten att söka stöd till särskilda behov i 
kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Antalet ansökningar var 
dock färre än väntat.  

Regionala och kommunala kulturaktörer 

Det tillfälliga regionala krisstödet på 150 miljoner kronor som Kulturrådet fördelade från 
anslag 1:6 efter en ändring av regleringsbrevet för 2020 kommer att redovisas närmare 
den 15 juni. Det är för tidigt att säga något om hur de regionala kulturverksamheterna 
påverkas av pandemins effekter på längre sikt men vi bedömer att de som har haft störst 
ekonomiska behov har fått del av den tillfälliga förstärkningen i syfte att mildra effekterna 
av covid-19. Detta har bidragit till stabilitet och fortsatt verksamhet och i viss mån även 
möjliggjort för de regionala verksamheterna att både behålla och skapa nya 

http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnacentrum-for-dramatik
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnacentrum-for-dramatik
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnacentrum-for-fotografi
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnadanscentrum
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnafilmcentrum
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnaforfattarcentrum
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnaillustratorcentrum
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnakonsthantverkscentrum
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnakonstnarscentrum
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarna-musikcentrum-riks
http://centrumbildningarna.se/serieframjandet
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnateatercentrum
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarnaoversattarcentrum
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarna-centrum-for-cirkus-variete-och-gatuperformance
http://centrumbildningarna.se/centrumbildningarna-centrum-for-cirkus-variete-och-gatuperformance


Rapport: Krisstöd till kulturen 2020 – behov och utfall 

 

 
 

52/61 

 
 

arbetstillfällen för fria professionella konst- och kulturutövare under 2020. Behov av 
ekonomiskt stöd kvarstår dock i hög grad på många håll. Vi arbetar just nu förberedande 
inför fördelning av den tillfälliga förstärkningen för 2021. 

Kulturrådet genomförde under året dialoger med regioner individuellt. Vi har också haft 
regelbundna avstämningsmöten med den regionala nivån och med kommunal nivå främst 
i storstadsregioner. Vi fick mängder av inspel som bidragit till vårt arbete med krisstöden.  

Initialt var regionernas tydligaste budskap att det fria kulturlivet var hårdast drabbat, och 
att fokus därför borde vara att säkra dess överlevnad. Det framgick också tydligt att den 
mest utsatta delen av konst- och kulturlivet fanns inom scenkonst och musik men även 
andra verksamheter med hög egenfinansiering i sina verksamhetsbudgetar har drabbats 
hårt ekonomiskt. Kommersiella kulturaktörer som tidigare varit helt självfinansierade har 
från en dag till nästa blivit av med förutsättningar till fortsatt verksamhet. Dessa aktörers 
roll i den kulturella infrastrukturen har synliggjorts på ett nytt sätt. Kontaktytorna med nya 
aktörer har också ökat för både de regionala och kommunala kulturförvaltningarna vilket 
bidragit till ett förbättrat kunskapsläge. 

Regioner och många kommuner har genomfört krisåtgärder riktade till det fria kulturlivet 
och arrangörsledet, så som direkta bidrag, arbetsstipendier till enskilda professionella 
kulturskapare men även helt nya uppdrag, kompetensutvecklingsstöd och andra 
omställningsaktiviteter. Insatser har också skett i samverkan med regionala 
utvecklingsavdelningar där medel från både kultur och näring samspelar.  

Det är i dagsläget svårt att överblicka vilka konsekvenserna av coronapandemin kommer 
att bli för den regionala kulturen. Klart är att alla konst- och kulturområden inom 
kultursamverkansmodellen påverkas, om än i olika omfattning och med skillnader mellan 
olika delar av landet. Trots de insatser som gjorts under förra året finns fortfarande 
relativt stora ekonomiska behov på grund av inkomstbortfall där egenfinansieringen 
normalt sett är hög. Det finns även en stor oro för hur en omstart för kulturlivet kommer 
att påverkas eftersom de regionala konst-, kultur- och främjarverksamheter som 
samfinansieras genom kultursamverkansmodellen är direkt beroende av tillgång till 
frilansande professionella konst- och kulturskapare och av det ideella arrangörsledet. Det 
går inte att förutsäga i vilken utsträckning dessa kommer att finnas kvar som en effekt av 
pandemin. 
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6. Avslutande 
reflektioner  
Kultursektor i kris 

Coronapandemin har skakat om kultursektorn i dess grundvalar. Vi vet ännu inte vad vi 
har förlorat och hur de långsiktiga förändringarna kommer att se ut. Den här rapporten 
visar hur nödvändigt det varit för kultursektorns överlevnad att staten skjutit till medel i 
form av krisstödssatsningar som fördelats till ett stort antal aktörer.  

Kulturen har haft en självklar plats på agendan när regeringen har presenterat nya 
restriktioner och kompenserande krisstöd. Skörheten i de system som kulturutövare 
verkar inom har synliggjorts. I bästa fall kan krisen bidra till en ökad, bredare förståelse 
för kultursektorns värde, förutsättningar och reella ekonomiska behov. Ändå har 
krispaketen – trots sin storlek – bara lindrat krisens effekter.  

Målet för Kulturrådets arbete under 2020 har varit att så många kulturaktörer som möjligt, 
i hela landet, ska klara sig genom pandemin. Det har präglat såväl myndighetens arbete 
med krisstöden som arbetet med övriga bidrag, som vi har handlagt och tillämpat på ett 
flexibelt sätt.  

I det här kapitlet blickar vi framåt, - vad behöver vi göra mer av och vad behöver ändras 
så att kulturutövare inte lämnar branschen för gott. 

Fortsatta behov  

Vår bild är att kombinationen av Kulturrådets krisstöd och ordinarie bidrag i huvudsak nått 
fram till de verksamheter som är avgörande för kultursektorns överlevnad. Däremot ser vi 
att situationen för de enskilda konstskaparna är mycket tuff och att de riskerar att lämna 
sektorn. Det är mycket olyckligt eftersom utövarna är konstens och kulturens kärna och 
avgörande för hela sektorns långsiktiga överlevnad. Vi befarar att pandemin för med sig 
en förlorad generation, dvs unga kulturutövare som tvingas lämna yrket innan de ens 
hunnit etablera sig. Kommande krisstöd kan i högre grad behöva nå enskilda konstnärer 
som hamnat mellan stödsystemen. Även ideella arrangörer som anordnar professionella 
kulturarrangemang behöver få del av stöden i högre grad då de är en betydande del av 
kulturens infrastruktur utanför storstäderna.  

I de branschmöten vi genomförde under 2020 och i början av 2021 gav representanter 
från kultursektorn sina inspel på hur behoven ser ut. Under mötena tydliggjordes att 
kulturlivet är ett ekosystem där vi behöver ta hänsyn till de olika förutsättningar som gäller 
för olika delar av systemet. Samspel mellan övriga näringslivsstöd efterlystes då man ser 
en risk att de olika krisstödens regelverk slår ut varandra genom att ett stöd från en 
myndighet kan stänga sökande ute från annat statligt krisstöd. Generellt vittnade de om 
en situation som blir alltmer akut där riskerna för konkurser, uppsägningar och 
kompetenstapp ökar för varje dag.  

Musikens branschorganisationer har tydliggjort att de intäktsbortfall som funnits, och de 
resursbehov som finns, inte kunnat mötas av krisstöden, särskilt när det gäller de stora 
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kommersiella aktörerna. En annan utmaning som musikbranschen lyft, och som också 
finns inom andra fält med publik verksamhet, är de mindre aktörernas utmaning att få 
tillbaka publiken. Dessa behöver stöd för att förbereda sig för återstarten.  

Inom scenkonsten ser vi att det inte längre handlar om stöd till intäktsbortfall för inställda 
evenemang i lika hög grad, som hur aktörerna ska kunna ska kunna finansiera de 
föreställningar och konserter som de planerat under kommande år. Frågan om hur de ska 
hitta tillbaka till arrangörerna och publiken är mycket viktig.  

Scenkonst- och musikbranschen lyfte också fram att de internationella turnéstrukturerna 
är på väg att försvinna. Här kan stöd behövas för återuppbyggnad framöver. 

Från litteratursidan lyftes litteraturstödet som det mest ändamålsenliga sättet att stötta 
kvalitetsutgivning och översatt litteratur. Kulturrådet har under 2021 höjt stödet genom 
omfördelning inom ordinarie budget. Önskemål kom också att utreda hur digitaliseringen 
påverkar litteraturområdet, vad gäller form, innehåll, uppdrag och ersättning till 
upphovspersonerna. 

Digitala evenemang beskrivs som kostnadsdrivande men med minskade möjlighet till 
intäkter. Museisektorn ser ett ökat intresse för digitalt deltagande och att långsiktiga stöd 
kan behövas för att fortsatt utveckla digitaliseringen. Inom konsthantverket sker en positiv 
utveckling av digitala webbutiker, där ett behov av stöd för uppbyggnad också kan 
identifieras. Även bildkonstområdet tog upp behovet att differentiera kommande krisstöd, 
så att de är anpassade även till försäljning. 

Med det vi vet om fortsatta restriktioner i skrivande stund bedömer vi att det kommer 
finnas fortsatta behov av särskilda krisstöd under större delen av 2021. Det handlar om 
stöd för såväl överlevnad som omställning som återstart när den blir möjlig. Kulturrådets 
erfarenhet är att krisstöd för särskilda behov med dess öppnare regelverk har större 
möjligheter att möta sektorns behov när krisen nu går in i ett fördjupat och mer långvarigt 
skede.  
 

Geografisk tillgänglighet och digitalisering 

Den geografiska fördelningen av krisstöden sätter ljuset på hur tillgängligheten till konst 
och kultur är fördelad över landet. Att storstadsregionerna varit dominerande sett till 
beviljade ansökningar och belopp speglas av tidigare undersökningar om hur 
kulturverksamheters hemvist fördelar sig över landet. Även om flera verksamheter som 
beviljats stöd turnerar över hela landet ser vi ett fortsatt behov att kartlägga hur 
tillgängligheten till konst och kultur fördelar sig nationellt. Kulturrådets pågående 
regeringsuppdrag att kartlägga arrangörsledets förutsättningar kan här ge en pusselbit, 
liksom uppdraget att se över hur regionerna arbetar med konst- och kulturskapares 
villkor. 

Mer kunskap kan också behövas kring krisens positiva effekter i form av digital 
tillgänglighet. Men också vilka effekter som den snabbt ökande digitaliseringen har på 
utövarnas möjlighet att få ersättning för sitt arbete. 

Nya förutsättningar - nya stödformer  

Kulturrådet har under 2020 stött både de största och de minsta organisationerna som 
finns i sektorn. Vi har beviljat stöd till aktörer som normalt klarar sig helt utan offentliga 
stöd och bistått med stöd till dem som fått sina verksamheter och planer omkullkastade. 
Kultursektorns anställda och leverantörer har synliggjorts och det är nu mycket tydligt att 
bokare, tekniker, producenter, bussbolag, återförsäljare av biljetter, restauratörer på 
kulturarenor, agenter och leverantörer av utrustning är avgörande för att kulturen ska 
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komma allmänheten till del. Uppdraget har varit brett och viktigt och lärdomarna har varit 
stora. 

Vi har identifierat ett behov av att öka vår kunskap om hur den kulturella infrastrukturen 
ser ut i alla dess delar – med en mix av kommersiella och offentliga aktörer, utövare och 
konstnärer. Hur ser produktionskedjan ut och vilka affärsmodeller används i detta 
landskap? Regeringens tillsatta utredning Återstart för kulturen – återhämtning och 
utveckling efter coronapandemin bör också ge svar på flera av de frågor vi just nu står 
inför. 

Med ökad kunskap om kultursektorns nya förutsättningar efter coronapandemin avser 
Kulturrådet se över både arbetssätten och bidragsgivningen för att säkerställa att 
bidragen är relevanta och lätta att söka. Det kan finnas behov av mer genomgående 
anpassningar av stödstrukturerna till den nya situation som sektorn befinner sig i.  

Avslutning 

Kulturrådet har under coronapandemin haft flera stora uppdrag för att stötta ett kulturliv i 
kris. Vi har gjort detta genom att fördela särskilda krisstöd till fria aktörer, 
centrumbildningarna, allianserna och till regionerna. Vi har stärkt vår dialog med 
branschföreträdare och med regioner och kommuner. Vi har under kort tid hanterat 
nästan dubbelt så många ärenden som vi normalt gör och stiftat bekantskap med helt nya 
aktörer. Situationen har varit ansträngd både för kultursektorn och för myndigheten, men 
vi ser också att krisen bidragit till många viktiga lärdomar.  

Vi tror inte att vi någonsin kommer att återgå till den verklighet vi befann oss i före 
coronapandemin. Genom att fortsätta samtalen, utveckla samverkan våga testa nytt kan 
vi närma oss en framtid med en förändrad kultursektor. 
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Bilaga 1: Bidragen till 
särskilda behov per 
bidragstyp 
Verksamhetsbidragen inom Särskilda behov per kulturområde 

Tabell 29 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och beviljade ansökningar per 

kulturområde, tillsammans med olika andelar vad gäller beviljade ansökningar och 

stödbelopp.  

1 223 ansökningar beviljades krisstöd. 75 procent av de beviljade ansökningarna och 81 
procent av beviljat belopp avsåg teater, dans, musik och annan scenkonst. För teater, 
dans, musik och annan scenkonst beviljades 69 procent av ansökningarna och 51 
procent av beloppet för de beviljade ansökningarna.  

Tabell 29 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per kulturområden, 
endast verksamhetsbidrag 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Kulturområden 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördel-
ning av 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

per 
kultur-
område 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd 
(vid 

bifall) 

Fördel-
ning av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Bildkonst, form och 
konsthantverk 

161 65 40% 5% 33 551 8 472 65% 3% 130 332 

Kulturområdes-
övergripande 

135 87 64% 7% 122 296 22 495 34% 7% 258 564 

Litteratur, 
kulturtidskrifter, 
läsfrämjande och 
bibliotek 

81 45 56% 4% 45 944 6 269 20% 2% 139 307 

Museer och 
utställningar 

98 68 69% 6% 54 311 12 639 52% 4% 185 862 

Teater, dans, musik 
och annan 
scenkonst 

1 328 922 69% 75% 793 954 274 433 51% 81% 297 650 

Annat kulturellt 
område 

95 36 38% 3% 93 562 12 518 52% 4% 347 719 

Totalsumma 1 898 1 223 64% 100% 1 143 618 336 825 48% 100% 275 409 
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Främjande insatser per kulturområde 

Tabell 30 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och beviljade ansökningar per 

kulturområde, tillsammans med olika andelar vad gäller beviljade ansökningar och 

stödbelopp.  

303 ansökningar beviljades krisstöd. 70 procent av de beviljade ansökningarna och 75 
procent av beviljat belopp avsåg teater, dans, musik och annan scenkonst. För teater, 
dans, musik och annan scenkonst beviljades 62 procent av ansökningarna och 51 
procent av beloppet för de beviljade ansökningarna.  

Tabell 30 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per kulturområden, 
endast främjande insatser 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Kulturområden 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördel-
ning av 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

per 
kultur-
område 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd 
(vid 

bifall) 

Fördel-
ning av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Bildkonst, form och 
konsthantverk 

57 26 46% 9% 23 461 5 443 48% 9% 209 362 

Kulturområdes-
övergripande 

58 25 43% 8% 19 777 3 219 49% 6% 128 764 

Litteratur, 
kulturtidskrifter, 
läsfrämjande och 
bibliotek 

29 14 48% 5% 6 665 1 840 48% 3% 131 414 

Museer och 
utställningar 

39 18 46% 6% 16 378 1 902 43% 3% 105 672 

Teater, dans, musik 
och annan 
scenkonst 

344 212 62% 70% 140 488 44 015 51% 75% 207 620 

Annat kulturellt 
område 

25 8 32% 3% 6 883 1 926 59% 3% 240 800 

Totalsumma 552 303 55% 100% 213 651 58 346 51% 100% 192 562 
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Smittsäkra evenemang per kulturområde 

Tabell 31 nedan visar fördelningen av antal ansökningar och beviljade ansökningar per 

kulturområde, tillsammans med olika andelar vad gäller beviljade ansökningar och 

stödbelopp.  

318 ansökningar beviljades krisstöd. 75 procent av de beviljade ansökningarna och 79 
procent av beviljat belopp avsåg teater, dans, musik och annan scenkonst. För teater, 
dans, musik och annan scenkonst beviljades 63 procent av ansökningarna och 60 
procent av beloppet för de beviljade ansökningarna.  

Tabell 31 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per kulturområden, 
endast smittsäkra evenemang 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Kulturområden 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördel-
ning av 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

per 
kultur-
område 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd 
(vid 

bifall) 

Fördel-
ning av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Bildkonst, form och 
konsthantverk 

44 22 50% 7% 11 547 2 846 64% 6% 129 350 

Kulturområdes-
övergripande 

36 18 50% 6% 9 656 2 846 57% 6% 158 117 

Litteratur, 
kulturtidskrifter, 
läsfrämjande och 
bibliotek 

17 11 65% 3% 2 478 1 083 95% 2% 98 482 

Museer och 
utställningar 

36 18 50% 6% 9 833 1 433 39% 3% 79 633 

Teater, dans, musik 
och annan 
scenkonst 

380 240 63% 75% 100 935 35 137 60% 79% 146 403 

Annat kulturellt 
område 

24 9 38% 3% 7 915 1 041 58% 2% 115 644 

Totalsumma 537 318 59% 100% 142 365 44 386 60% 100% 139 579 
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Verksamhetsbidragen inom Särskilda behov per region 

Tabell 32 nedan visar att 495 ansökningar som avsåg verksamhet med säte i Stockholms 
län beviljats stöd, vilket motsvarar 40 procent av det totala antalet beviljade ansökningar. 
Motsvarande andel av beviljat stöd uppgick till 41 procent.  

Tabell 32 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per region, endast 
verksamhetsbidrag, sorterat fallande på beviljat belopp 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Region 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördel-
ning av 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

per 
region 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd 
(vid 

bifall) 

Fördel-
ning av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Stockholm 793 495 62% 40% 543 786 136 465 48% 41% 275 686 

Västra Götaland 295 185 63% 15% 150 355 56 299 53% 17% 304 321 

Skåne 231 146 63% 12% 98 093 27 778 53% 8% 190 258 

Värmland 48 33 69% 3% 51 824 16 786 35% 5% 508 652 

Östergötland 50 31 62% 3% 40 526 13 877 46% 4% 447 639 

Västerbotten 39 27 69% 2% 24 496 12 122 58% 4% 448 978 

Uppsala 54 31 57% 3% 28 754 10 473 49% 3% 337 829 

Sörmland 36 27 75% 2% 23 237 9 954 53% 3% 368 667 

Örebro 44 34 77% 3% 21 999 6 514 52% 2% 191 600 

Halland 40 25 63% 2% 41 658 6 307 54% 2% 252 260 

Kalmar 31 21 68% 2% 22 619 5 556 33% 2% 264 567 

Dalarna 29 16 55% 1% 15 722 5 466 46% 2% 341 638 

Jönköping 28 22 79% 2% 17 396 5 406 41% 2% 245 736 

Gotland 19 16 84% 1% 8 363 5 227 64% 2% 326 694 

Gävleborg 40 28 70% 2% 11 781 4 000 37% 1% 142 854 

Kronoberg 17 13 76% 1% 6 560 3 222 59% 1% 247 877 

Norrbotten 25 20 80% 2% 9 082 2 837 65% 1% 141 865 

Västernorrland 28 18 64% 1% 7 348 2 549 61% 1% 141 611 

Västmanland 19 13 68% 1% 10 453 2 535 28% 1% 194 985 

Blekinge 17 12 71% 1% 6 875 2 426 40% 1% 202 158 

Jämtland 
Härjedalen 

15 10 67% 1% 2 692 1 026 56% 0% 102 630 

Totalsumma 1 898 1 223 64% 100% 1 143 618 336 825 48% 100% 275 409 
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Främjande insatsers fördelning per region 

Tabell 33 nedan visar att 123 ansökningar som avsåg verksamhet med säte i Stockholms 
län beviljats stöd, vilket motsvarar 41 procent av det totala antalet beviljade ansökningar. 
Motsvarande andel av beviljat stöd uppgick till 49 procent.  

Tabell 33 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per region, endast 
främjande insatser, sorterat fallande på beviljat belopp 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Region 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördel-
ning av 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

per 
region 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd 
(vid 

bifall) 

Fördel-
ning av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Stockholm 225 123 55% 41% 115 085 28 343 44% 49% 230 430 

Västra Götaland 84 43 51% 14% 26 215 6 150 55% 11% 143 021 

Skåne 74 35 47% 12% 17 580 4 491 60% 8% 128 306 

Östergötland 16 13 81% 4% 4 829 1 956 48% 3% 150 454 

Västmanland 8 5 63% 2% 2 668 1 952 89% 3% 390 400 

Gotland 8 5 63% 2% 2 764 1 886 75% 3% 377 200 

Västerbotten 14 9 64% 3% 3 469 1 403 59% 2% 155 889 

Norrbotten 13 12 92% 4% 1 775 1 360 77% 2% 113 292 

Dalarna 8 6 75% 2% 3 506 1 312 51% 2% 218 633 

Kalmar 5 2 40% 1% 2 392 1 210 63% 2% 605 000 

Värmland 15 11 73% 4% 4 508 1 186 52% 2% 107 845 

Jönköping 6 5 83% 2% 2 221 1 113 52% 2% 222 500 

Jämtland 
Härjedalen 

4 2 50% 1% 1 185 913 91% 2% 456 500 

Kronoberg 6 3 50% 1% 4 050 856 30% 1% 285 367 

Sörmland 9 3 33% 1% 2 362 840 67% 1% 279 900 

Örebro 11 6 55% 2% 4 534 774 50% 1% 129 000 

Halland 12 4 33% 1% 5 535 753 75% 1% 188 275 

Gävleborg 5 2 40% 1% 1 101 629 63% 1% 314 550 

Blekinge 8 6 75% 2% 1 574 626 59% 1% 104 283 

Uppsala 12 5 42% 2% 4 856 374 50% 1% 74 760 

Västernorrland 9 3 33% 1% 1 445 221 86% 0% 73 733 

Totalsumma 552 303 55% 100% 213 651 58 346 51% 100% 192 562 
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Smittsäkra evenemangs fördelning per region 

Tabell 34 nedan visar att 135 ansökningar som avsåg verksamhet med säte i Stockholms 
län beviljats stöd, vilket motsvarar 42 procent av det totala antalet beviljade ansökningar. 
Motsvarande andel av beviljat stöd uppgick till 45 procent.  

Tabell 34 Särskilda behov hösten 2020: Ansökningar, sökt och beviljat belopp per region, endast 
smittsäkra evenemang, sorterat fallande på beviljat belopp 

 Ansökningar Sökt och beviljat belopp 

Region 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

Bevilj-
andegrad 

ansök-
ningar 

Fördel-
ning av 
bevilj-

ade 
ansök-
ningar 

per 
region 

Sökt 
belopp 
(tkr) 

Beviljat 
belopp 
(tkr) 

Bevilj-
andegrad 
av sökt 

stöd 
(vid 

bifall) 

Fördel-
ning av 

beviljat 
belopp 

Genom-
snitt-
ligt 

beviljat 
belopp 

(kronor) 

Stockholm 222 135 61% 42% 68 349 19 820 57% 45% 146 815 

Västra Götaland 86 51 59% 16% 20 590 9 178 64% 21% 179 951 

Skåne 67 32 48% 10% 14 355 2 836 71% 6% 88 638 

Sörmland 14 8 57% 3% 6 280 2 679 49% 6% 334 900 

Västernorrland 14 10 71% 3% 4 048 2 280 63% 5% 227 960 

Värmland 17 11 65% 3% 3 780 1 352 71% 3% 122 936 

Dalarna 12 8 67% 3% 2 313 1 070 53% 2% 133 713 

Västerbotten 13 11 85% 3% 1 470 937 71% 2% 85 136 

Örebro 8 6 75% 2% 3 689 779 75% 2% 129 800 

Gotland 3 2 67% 1% 967 595 64% 1% 297 450 

Halland 7 5 71% 2% 1 588 439 52% 1% 87 880 

Jönköping 6 4 67% 1% 1 310 436 62% 1% 109 075 

Uppsala 14 4 29% 1% 4 290 428 43% 1% 107 100 

Norrbotten 7 6 86% 2% 976 388 79% 1% 64 633 

Kalmar 10 5 50% 2% 1 180 330 49% 1% 66 000 

Västmanland 7 4 57% 1% 1 281 231 59% 1% 57 775 

Östergötland 11 4 36% 1% 1 959 208 69% 0% 51 975 

Blekinge 9 6 67% 2% 2 251 187 55% 0% 31 233 

Jämtland 
Härjedalen 

3 3 100% 1% 121 98 81% 0% 32 633 

Kronoberg 2 1 50% 0% 255 98 75% 0% 97 500 

Gävleborg 5 2 40% 1% 1 313 18 64% 0% 8 750 

Totalsumma 537 318 59% 100% 142 365 44 386 60% 100% 139 579 
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