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SAMMANFATTNING 

Denna rapport visar det regionala utfallet av Kulturrådets verksamhet under 2015. Totalt har Kul-

turrådets bidragsgivning uppgått till cirka 2 miljarder kronor varav 1,6 miljarder har gått att här-

leda till en specifik region. 

Av Kulturrådets totala utfall på 2 miljarder kronor består 62 procent av anslagsposten Bidrag till 

regional kulturverksamhet. Övriga större anslagsposter är Skapande skola och Bidrag till den fria 

scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse, som 

står för cirka en tiondel var av Kulturrådets totala utfall. 

Om man ser på det samlade regionala utfallet finns stora skillnader mellan regionerna. Västra 

Götaland står för nästan en femtedel och Malmö respektive Stockholm för en tiondel var av Kul-

turrådets totala utfall 2015. Den relativt låga andelen bidrag som gått till Stockholm bör emellertid 

vägas mot att många direkt statligt finansierade centrala museer och scenkonstinstitutioner finns i 

Stockholmsregionen. I rapporten över det regionala utfallet 2013-2014, då även ytterligare 27 

kulturinstitutioner och kulturmyndigheters verksamhet ingick i redovisningen var Stockholms 

andel av de pengar som gått till en specifik region 45 procent. Många av de organisationer som 

beviljats bidrag och som i denna rapport bedömts vara av nationella är också lokaliserade i Stock-

holm. 

Om man ser på det regionala utfallet i antalet kronor per invånare så är det istället Gotland och 

Västerbotten som fått mest stöd. Främst är det bidrag till regional kulturverksamhet där Gotland 

och Västerbotten tilldelats stora bidragssummor i förhållande till antalet invånare. Bidragen till 

regional kulturverksamhet (Kultursamverkansmodellen) har överlag relativt stor betydelse för att 

det ser så olika ut i regionerna kring den regionala fördelningen. Storleken på regionala bidrag 

beror bland annat på den verksamhetsstruktur som finns i regionerna och hur denna struktur histo-

riskt vuxit fram. 

Flera av de bidrag som Kulturrådet fördelar har ansetts vara av nationell karaktär i sin helhet. 

Detta gäller exempelvis bidrag till alliansverksamheter, centrumbildningar, kulturtidsskrifter och 

litteraturstöd. Även om bidragen inte har härletts till specifika regioner har dock en stor del av 

detta stöd även kommit aktörer och professionella kulturutövare över hela landet till gagn.  

För de flesta regioner har ingen märkbar förändring skett mellan 2014 och 2015. I Norrbotten har 

det dock skett en viss ökning, till stor del beroende på ökat stöd inom anslaget Skapande skola. I 

Umeå och Stockholm har stödet minskat kraftigt sedan 2014. I Umeå beror detta på att anslaget 

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 på 38 miljoner kronor inte längre är aktuellt för 2015 och i 

Stockholm beror minskningen framförallt på en annan bedömning av hur man härlett stödet till ett 

antal organisationer lokaliserade i Stockholmsregionen.  
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INLEDNING 

Bakgrund 

Kulturrådet har i sin instruktion uppdraget att årligen redovisa det regionala utfallet av myndig-

hetens egen verksamhet. Vartannat år ska Kulturrådet även redovisa det regionala utfallet av andra 

kulturmyndigheters och kulturinstitutioners verksamhet, vilket senast skedde för åren 2013 och 

2014. Denna rapport omfattar det regionala utfallet för Kulturrådets verksamhet 2015 med syfte 

att ge en bild av hur Kulturrådets bidragsgivning 2015 fördelades över landet. 

Disposition 

Resterande del av inledningen innehåller ett avsnitt om metodfrågor samt ett avsnitt som redogör 

för uppföljningens omfång. Efter detta följer kapitlet ”Regional fördelning av Kulturrådets bi-

dragsgivning 2015” med ett avsnitt som redovisar den regionala fördelningen för 2015 på en 

övergripande nivå och ett avsnitt som redovisar förändringar i den regionala fördelningen mellan 

år 2014 och 2015. 

Det regionala utfallet redovisas sedan efter de anslagsposter Kulturrådet disponerar, där den reg-

ionala fördelningen för respektive anslag redovisas i ett separat avsnitt. För de flesta anslagsposter 

redovisas tabeller med den regionala fördelningen av bidrag, bidrag i förhållande till invånarantal 

samt antalet beviljade ansökningar.   

Metodfrågor 

Uttrycket härleda/härlett används ofta i rapporten och avser hur Kulturrådet kunnat följa upp eller 

uppskatta hur bidrag/kostnader kommit olika regioner till del. Ibland anges också att en region fått 

en viss summa i stöd. Med det menas det totala belopp som gått till aktörer vars verksamheter 

kommit den specifika regionen till gagn.   

Uppgifter om Kulturrådets totala utfall för ingående poster är hämtade från Kulturrådets årsredo-

visning för 2015. I uppgifterna om det totala utfallet per anslag ingår även Kulturrådets förvalt-

ningskostnader och även återbetalningar av bidrag från sökanden är borträknade. Uppgifterna över 

det regionalt härledda utfallet baseras på beslutade bidrag 2015. Detta innebär alltså att det totala 

utfallet inte är summan av all bidragsgivning och att summan av den totala bidragsgivningen plus 

förvaltningskostnader inte heller alltid exakt motsvarar det totala utfallet som anges i tabellerna. I 

avsnitten hänvisas dock det totala utfallet ibland som summan av all bidragsgivning för att under-

lätta redogörelsen och då differensen dem emellan bedöms vara av mindre karaktär. Alla bidrag 

räknas i löpande priser. 

Uppgifter om antal deltagande elever F-9 i projekt inom ramen för anslaget Skapande skola har 

hämtats från beviljade ansökningar. Uppgifter om totala antalet elever F-9 inom respektive region 

har hämtats från Skolverket. 

Uppgifter om invånarantal har hämtats från Statistiska centralbyrån. För enskilda anslagsposter 

redovisas härledda bidrag i form av antal kronor per 100 invånare för att underlätta läsningen av 

tabellerna, eftersom stödet per anslagspost på regionsnivå ofta är för lågt för att redovisa antal 

kronor per invånare.  

Omfång 

Rapporten omfattar och redogör för Kulturrådets bidrag till projekt och verksamheter som har en 

regional eller internationell spridning. Utöver den regionala och internationella spridningen redo-
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visas även Kulturrådets totala utfall per anslagspost. I det totala utfallet ingår även förvaltnings-

kostnader och återbetalningar av bidrag.   

Anslaget Bidrag till alliansverksamheter, vilket avser bidrag till teater-, dans- och musikallianser-

na, har i sin helhet inte härletts regionalt. Ett antal bidragsformer har inte heller härletts till en 

enskild region, varav de största är Litteraturstöd, produktionsstöd till kulturtidsskrifter, Centrum-

bildningar, Organisationer inom bild- och formområdet, verksamhetsbidrag till fria musikgrupper, 

lokalhållande organisationer, centrala amatörkulturorganisationer, produktionsstöd till fonogram 

samt verksamhetbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet. Detta är stöd som 

ansetts nationella i och som inte kunnat härledas till en enskild region. 

Rapporten omfattar enbart de anslag som Kulturrådet ansvarar över. Utöver dessa anslag har även 

Kulturrådet fördelat bidrag avseende Nordiskt översättningsstöd på en dryg halv miljon kronor. 

Det nordiska översättningsstödet kommer från Nordiska ministerrådet och de nordiska organisat-

ioner som ansvarar för internationellt litteraturutbyte turas om att administrera medlen. År 2015 

var det den danska Kulturstyrelsen som var samordnare.  
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REGIONAL FÖRDELNING AV KULTURRÅDETS BI-

DRAGSGIVNING 2015 

Regional fördelning av Kulturrådets totala bidragsgivning 2015 

Kulturrådets finansiering sker från dess olika anslag, vilka kan vara uppdelade på olika anslags-

poster. För respektive anslag/anslagpost i regleringsbrevet framgår vad medlen får användas till. I 

regleringsbrevet för 2015 finns följande anslagsposter angivna: 

1:1 Statens kulturråd (förvaltningsanslaget) 

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoriteters språk och kultur  

1:2 Bidrag till alliansverksamheter 

1:3 Skapande skola 

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet – Centrala museer 

1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 

2:2 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse 

3:1 Bidrag till litteratur, kulturtidsskrifter och läsfrämjande 

4:4 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare 

 

Kulturrådets totala utfall för samtliga anslagsposter 2015 uppgick till drygt 2 miljarder kronor. 

Anslaget Bidrag till regional kulturverksamhet, där merparten av pengarna fördelats inom kultur-

samverkansmodellen, är markant större än övriga anslag och uppgick till drygt 1,2 miljarder kro-

nor, vilket är 62 procent av det totala utfallet. Därefter följer anslagen Bidrag till den fria scen-

konsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse och Skap-

ande skola med en respektive andel av det totala utfallet på 9 procent (se figur 1). 
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Figur 1. Kulturrådets totala utfall 2015 per anslagspost 

 

Nära en femtedel av utfallet för 2015 har inte härletts till en enskild region. En stor del av dessa 

pengar är anslaget Bidrag till alliansverksamheter på 82 miljoner kronor följt av bidragsformerna 

litteraturstöd och projektbidrag till kulturtidskrifter på 37 respektive 36 miljoner kronor. Detta är 

stöd som ansetts nationella och som inte härletts till specifika regioner. En stor del av stödet till 

fria teatergrupper, fria dansgrupper och fria musikgrupper har inte heller härletts till specifika 

regioner. De frigrupper det handlar om turnerar mycket över regiongränserna, vilket gör det svårt 

att se i vilka regioner verksamhetsbidraget hamnar. 

Av de bidrag som härletts till specifika regioner har hälften gått till storstadsregionerna Västra 

Götaland, Skåne och Stockholm. Räknat i antal kronor per invånare har Stockholm dock lägst 

bidrag av alla regioner, vilket till stor del beror på att Stockholm fått relativt låga bidragssummor 

inom anslaget Bidrag till regional kulturverksamhet. Den relativt låga bidragssumman bör emel-

lertid vägas mot att många direkt statligt finansierade centrala museer och scenkonstinstitutioner 

finns i Stockholmsregionen. 
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Figur 2. Regional fördelning av Kulturrådets totala utfall 2015 

 

Räknat i antal kronor per invånare har Gotland och Västerbotten fått mest i bidrag 2015. Främst är 

det bidrag till regional kulturverksamhet där Gotland och Västerbotten tilldelats stora bidrags-

summor i förhållande till antalet invånare. Bidragen till regional kulturverksamhet (Kultursam-

verkansmodellen) har överlag relativt stor betydelse för att det ser så olika ut i regionerna kring 

den regionala fördelningen. Storleken på regionala bidrag beror bland annat på den verksamhets-

struktur som finns i regionerna och hur denna struktur historiskt vuxit fram. Staten har strävat 

efter ett rikt kulturutbud i hela landet och bidragit till institutioner även om befolkningsunderlaget 

varit litet. Detta är något som haft betydelse för kulturutbudet, inte minst på Gotland. 
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Figur 3. Kulturrådets totala utfall 2015 per region – antal kr/invånare. Regionerna är färgkodade efter 

vilken kvartil de tillhör. Den fjärdedel regioner som har fått minst kr/invånare är blåa och den fjärdedel 

regioner som fått mest kr/invånare är röda 
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Förändringar i Kulturrådets anslag 2014-2015 

I detta avsnitt redogörs de övergripande förändringarna i härlett stöd på regional nivå mellan åren 

2014 och 2015. Vid jämförelser mellan åren ska man vara medveten om att det kan förekomma 

skillnader i hur stöd till vissa likartade ansökningar härletts regionalt mellan åren. Bedömningar 

om huruvida en ansökan ska härledas till en enskild region eller inte kan i vissa fall ha skiljt sig åt 

beroende på vilket år ansökan beslutades. Förändringar i härlett stöd för en enskild region och 

anslagspost kan alltså bero på en ändrad bedömning av hur man härlett stödet till en viss verk-

samhet och inte på en omprioritering av de beviljade stöden i sig.    

Den största förändringen mellan 2014 och 2015 har skett för Västerbotten, med en minskning på 

23 procentenheter. Denna minskning beror på att anslaget Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014 

på 38 miljoner kronor inte längre finns med i 2015 års regleringsbrev. Umeå Europas Kulturhu-

vudstad 2014 var en särskild satsning 2013 till förberedelser och 2014 till genomförande av kul-

turhuvudstadsåret. 

I Stockholm har stödet minskat med 8 procentenheter och i Södermanland med 6 procentenheter. I 

Stockholm gäller minskningen främst inom anslaget Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, 

fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse och beror på en förändring i hur 

man härlett stödet till vissa verksamheter. Stöd till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse som 

2014 härletts till Stockholm har för 2015 härletts nationellt. De verksamheter det handlar om är 

lokaliserade i Stockholm men har bedömts som nationella på grund av turnéer, samproduktioner 

och annan samverkan med aktörer över hela landet. I Södermanland gäller minskningen främst 

inom anslaget Bidrag till regional kulturverksamhet och beror på att ett antal fleråriga utveckl-

ingsprojekt avslutades under 2014 och därmed inte längre ansökte om bidrag 2015. 

Det stöd som härletts internationellt har minskat med 7 procentenheter. Minskningen gäller främst 

bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper. Minskningen beror dock i huvudsak på att en stor 

del av stödet till fria gruppers internationella satsningar för 2015 getts inom ramen för den ordina-

rie bidragsgivningen och därmed inte finns särredovisat under internationellt härlett stöd i denna 

rapport. Överlag är stöd som gått till internationell verksamhet underrepresenterat i rapporten, då 

bidrag till verksamheter med både nationell och till en mindre del internationell karaktär ofta här-

letts som nationell i sin helhet. 

I Norrbotten har stödet ökat med 5 procentenheter, vilket till största delen beror på ökat bidrag 

inom anslaget Skapande skola. Från och med 2015 vägde Kulturrådet i högre grad in behovet av 

resor och kostnader för resor vid fördelning av Skapande skola-medel, vilket gynnat stora och 

glest befolkade regioner som Norrbotten.  
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Tabell 1. Regional fördelning av Kulturrådets totala utfall 2015 per anslagspost 

 

Re gion 2 0 15

Sta te ns 

kulturrå d 

(tkr)

Bidra g till a llmä n 

kulturve rksa mhe t,  

inte rna tione ll 

ve rksa mhe t oc h 

minorite te rs språ k 

oc h kultur (tkr)

Bidra g till a llia ns-  

ve rksa mhe te r 

(tkr)

Ska pa nde  skola  

(tkr)

Forsknings-  oc h 

utve c klingsinsa ts

e r inom 

kulturområ de t -  

Ce ntra la  muse e r 

(tkr)

Bidra g till 

re giona l 

kulturve rksa mhe t 

(tkr)

Bidra g till de n fria  

sc e nkonste n,  

a rra ngöre r,  

fonogra mve rksa m

he t oc h vissa  

a ktöre r a v 

kulturpolitiskt 

intre sse  (tkr)

Bidra g till 

litte ra tur,  

kulturtidskri

fte r oc h 

lä sfrä mja nd

e  (tkr)

Bidra g till 

orga nisa tione r 

inom bild-  oc h 

formområ de t oc h 

ve rksa mhe tsstöd 

till vissa  

utstä lla re  (tkr) Tota lt

Tota lt 

kronor/  

invå na re

Stoc kholm 4 141 5 696 0 38 944 3 538 83 883 42 885 9 310 5 123 18 9  3 7 9 8 5

Uppsa la 1 079 15 0 6 476 0 39 606 1 574 1 560 110 4 9  3 4 1 13 9

Söde rma nla nd 695 0 0 3 977 0 26 050 545 1 040 150 3 1 7 6 2 112

Öste rgötla nd 1 848 555 0 10 669 0 67 165 4 234 1 800 75 8 4  4 9 8 19 0

Jönköping 878 0 0 7 583 0 30 909 376 1 280 0 4 0  14 8 115

Kronobe rg 844 0 0 3 776 0 33 554 605 685 0 3 8  6 2 0 2 0 2

Ka lma r 807 0 0 4 812 0 30 200 884 610 400 3 6  9 0 6 15 5

Gotla nd 547 60 0 960 0 22 914 808 170 100 2 5  0 12 4 3 6

Ble kinge 437 50 0 2 270 0 16 294 793 560 0 19  9 6 7 12 8

Skå ne 5 097 4 605 0 22 820 0 183 427 15 408 5 001 1 852 2 3 3  113 17 9

Ha lla nd 732 0 0 5 643 0 25 394 1 073 1 320 40 3 3  4 7 0 10 6

Vä stra  Göta la nd 7 945 350 0 30 031 0 307 257 15 043 7 449 3 187 3 6 3  3 17 2 2 0

Vä rmla nd 1 289 0 0 6 609 0 50 440 884 940 72 5 8  9 4 5 2 14

Öre bro 973 0 0 4 823 0 36 790 1 542 1 245 90 4 4  4 9 0 15 3

Vä stma nla nd 822 50 0 4 102 0 31 717 797 880 34 3 7  5 8 0 14 2

Da la rna 942 0 0 6 397 0 34 420 1 433 820 0 4 3  0 7 0 15 3

Gä vle borg 965 0 0 3 725 0 37 603 2 078 730 0 4 4  13 6 15 7

Vä ste rnorrla nd 1 167 0 0 5 253 0 44 121 1 527 2 390 60 5 3  3 5 1 2 19

Jä mtla nd 735 127 0 2 825 0 28 592 281 1 710 73 3 3  6 0 8 2 6 4

Vä ste rbotte n 2 091 0 0 9 301 0 79 174 4 575 2 200 375 9 5  6 2 5 3 6 3

Norrbotte n 1 253 230 0 8 934 0 44 304 2 135 1 400 317 5 7  3 2 0 2 3 0

Inte rna tione llt 711 11 050 0 0 0 1 740 8 353 11 354 0 3 2  4 9 6  -  

Tota lt hä rle tt 3 5  9 9 6 2 2  7 8 8 0 18 9  9 3 0 3  5 3 8 1 2 5 5  5 5 4 10 7  8 3 4 5 4  4 5 4 12  0 5 8 1 6 4 6  15 6 16 7

Tota lt i 

kulturrå de t utfa ll 

för ingå e nde  

poste r 4 4  4 6 8 9 7  8 3 1 8 2  0 6 0 18 3  6 2 5 3  7 4 8 1 2 6 6  6 8 5 18 9  0 8 4 13 7  9 6 1 2 8  13 4 2  0 3 3  5 9 6 2 0 6
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Tabell 2. Regional fördelning av Kulturrådets totala utfall 2014 per anslagspost 

 

 

Re gion 2 0 14

Sta te ns 

kulturrå d 

(tkr)

Bidra g till a llmä n 

kulturve rksa mhe t,  

inte rna tione ll 

ve rksa mhe t oc h 

minorite te rs språ k 

oc h kultur (tkr)

Bidra g till 

a llia ns-  

ve rksa mhe

te r (tkr)

Ume å  

Europa s 

kulturhuvud

sta d 2 0 14  

(tkr)

Ska pa nde  skola  

(tkr)

Forsknings-  

oc h 

utve c kling

sinsa tse r 

inom 

kulturområ

de t -  

Ce ntra la  

muse e r 

(tkr)

Bidra g till 

re giona l 

kulturve rksa mhe t 

(tkr)

Bidra g till 

de n fria  

sc e nkonste n

,  a rra ngöre r,  

fonogra mve r

ksa mhe t oc h 

vissa  a ktöre r 

a v 

kulturpolitisk

t intre sse  

(tkr)

Bidra g till litte ra tur,  

kulturtidskrifte r oc h 

lä sfrä mja nde  (tkr)

Bidra g till 

orga nisa tione r inom 

bild-  oc h 

formområ de t oc h 

ve rksa mhe tsstöd till 

vissa  utstä lla re  (tkr) Tota lt

Tota lt 

kronor/  

invå na re

Stoc kholm 4 710 7 230 0 0 39 932 3 454 85 821 53 043 11 585 5 900 2 0 6  9 6 5 9 4

Uppsa la 1 127 55 0 0 7 758 0 39 268 1 291 1 058 110 4 9  5 4 0 14 2

Söde rma nla nd 766 0 0 0 4 349 0 27 854 25 1 320 100 3 3  6 4 8 12 0

Öste rgötla nd 1 901 440 0 0 9 901 0 67 923 3 495 1 630 150 8 3  5 3 9 18 9

Jönköping 959 225 0 0 6 920 0 31 697 1 291 2 018 0 4 2  15 1 12 2

Kronobe rg 913 50 0 0 3 364 0 35 601 275 828 0 4 0  118 2 12

Ka lma r 828 55 0 0 4 799 0 29 814 0 1 265 450 3 6  3 8 3 15 4

Gotla nd 584 200 0 0 1 275 0 23 361 485 222 112 2 5  6 5 5 4 4 8

Ble kinge 466 0 0 0 2 689 0 16 641 586 547 0 2 0  4 6 3 13 3

Skå ne 5 489 4 775 0 0 22 323 0 190 746 16 369 5 083 1 895 2 4 1 19 1 18 7

Ha lla nd 753 70 0 0 4 930 0 26 736 564 770 0 3 3  0 7 0 10 6

Vä stra  Göta la nd 8 393 2 051 0 0 30 187 0 307 210 16 814 8 701 3 821 3 6 8  7 8 4 2 2 6

Vä rmla nd 1 338 255 0 0 6 525 0 50 585 138 1 100 172 5 8  7 7 5 2 14

Öre bro 1 017 0 0 0 4 305 0 37 997 1 150 1 142 90 4 4  6 8 4 15 5

Vä stma nla nd 848 0 0 0 3 822 0 32 004 704 730 0 3 7  2 5 9 14 2

Da la rna 957 205 0 0 6 483 0 33 723 600 1 035 0 4 2  0 4 6 15 1

Gä vle borg 1 009 110 0 0 4 066 0 37 893 1 072 1 201 0 4 4  3 4 2 15 8

Vä ste rnorrla nd 1 271 130 0 0 4 532 0 48 783 630 1 671 95 5 5  8 4 1 2 3 0

Jä mtla nd 789 130 0 0 2 900 0 30 730 270 580 60 3 4  6 7 0 2 7 3

Vä ste rbotte n 2 834 730 0 38 000 5 148 0 73 840 4 696 1 753 375 12 4  5 4 2 4 7 5

Norrbotte n 1 241 340 0 0 4 988 0 46 360 1 648 900 300 5 4  5 3 6 2 18

Inte rna tione llt 794 12 958 0 0 0 0 500 10 512 10 766 160 3 4  8 9 6  -  

Tota lt hä rle tt 3 8  9 8 7 3 0  0 0 9 0 3 8  0 0 0 18 1 19 5 3  4 5 4 1 2 7 5  0 8 7 115  6 5 8 5 5  9 0 5 13  7 9 0 1 7 13  0 9 8 17 6

Tota lt i 

kulturbudge te ns 

utfa ll för ingå e nde  

poste r

4 5  8 9 8 10 0  9 8 2 6 2  0 6 0 3 8  0 0 0 17 1 4 0 4 3  8 5 4 1 2 8 6  0 9 1 18 9  0 5 0 13 7  15 7 2 8  15 8 2  0 16  7 5 6 2 0 7
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Kulturrådets förvaltningsanslag och anslagspost Bidrag till alliansverksamheter 

 

I detta avsnitt redovisas Kulturrådets förvaltningsanslag och bidrag till alliansverksamheter. Kul-

turrådets huvudsakliga förvaltningsanslag Statens kulturråd har schablonmässigt fördelats till 

regionerna baserat på respektive regions andel av myndighetens totala bidragsgivning. Förvalt-

ningsanslaget uppgick totalt till drygt 44 miljoner kr, varav 36 miljoner kr schablonmässigt har 

fördelats till regionerna.  

 

Anslagsposten Bidrag till alliansverksamheter avser bidrag till teater-, dans- och musikallianser-

na. Dessa ger ersättning och kompetensutveckling samt arbetsförmedlande insatser till profession-

ella skådespelare, dansare och musiker under perioder då de saknar engagemang. Anslaget upp-

gick år 2015 till 82 miljoner kronor och Kulturrådet har inte härlett anslagsposten till specifika 

regioner. 

 

Tabell 3. Regional fördelning av anslagsposten ”Statens kulturråd” 

Region 2015 Statens kulturråd (tkr) 

Stockholm 4 141 

Uppsala 1 079 

Södermanland 695 

Östergötland 1 848 

Jönköping 878 

Kronoberg 844 

Kalmar 807 

Gotland 547 

Blekinge 437 

Skåne 5 097 

Halland 732 

Västra Götaland 7 945 

Värmland 1 289 

Örebro 973 

Västmanland 822 

Dalarna 942 

Gävleborg 965 

Västernorrland 1 167 

Jämtland 735 

Västerbotten 2 091 

Norrbotten 1 253 

Internationellt 711 

Totalt härlett 35 996 

Totalt i kulturrådet 

utfall för ingående 

poster 44 468 
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Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella mino-

riteters språk och kultur 

Inom ramen för anslagsposten Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och 

nationella minoriteters språk och kultur fördelar Kulturrådet bidrag till framförallt centrumbild-

ningar, lokalhållande organisationer, centrala amatörkulturorganisationer, viss teaterverksamhet, 

internationell och interkulturell kulturverksamhet, stöd till nationella minoriteter och bidrag till 

fria dans-, musik- och teatergrupper samt musikarrangörer.  

Totalt fördelade Kulturrådet 98 miljoner kr i bidrag, varav 26 miljoner har gått till specifika reg-

ioner. De pengar som inte härletts regionalt avser framförallt bidrag till nationellt inriktade orga-

nisationer där det är svårt att avgöra hur organisationernas verksamhet kommit de olika regioner-

na till del, såsom centrumbildningar, centrala amatörkulturorganisationer och lokalhållande orga-

nisationer.  

Bidrag som härletts internationellt är bland annat projektbidrag till fria musikgrupper, fria dans-

grupper och fria teatergrupper vilka sökt stöd för turnéer utomlands eller gästspel av internation-

ella aktörer i Sverige. Här ingår även projektbidrag till bild och formkonst samt musikarrangörer. 

Bidrag som gått till specifika regioner är främst stöd till fria dansgrupper, musikarrangörer och 

fria teatergrupper, men också stöd till det samiska folkets eller övriga nationella minoriteters kul-

tur. De bidrag som beviljats till fria dansgrupper, musikarrangörer och fria teatergrupper inom 

ramen för detta anslag gäller främst stöd till aktörer verksamma i Sverige som deltar i internation-

ell eller interkulturell verksamhet. Nationella och internationella projektbidrag till bild- och form-

konstområdet finansieras också från anslagsposten. Övrigt stöd till dessa verksamheter ligger 

inom ramen för anslaget Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och 

vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse samt anslaget Bidrag till bild- och formområdet (se avsnitt 

för respektive anslag).  

Stöd till nationella minoriteters kultur kan sökas för verksamhet/kulturprojekt som särskilt syftar 

till att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja det samiska folkets eller övriga nat-

ionella minoriteters kultur. Verksamhetsbidrag kan sökas för omfattande, permanent och kontinu-

erlig kulturverksamhet som möter en publik. Totalt uppgår verksamhetsbidragen till 6,4 miljoner 

kr och projektbidragen till drygt 1,4 miljoner kr. Verksamhetsbidrag har 2015 beviljats till Torne-

dalsteatern, Uusi Teatteri, Sverigefinska biblioteket i Stockholm, Romska kulturcentret i Malmö 

och Judiska biblioteket i Stockholm och bidragsbeloppen varierar i storlek mellan 350 000 kr och 

2,2 miljoner kr. Projektbidrag har beviljats för 23 aktörer och bidragsbeloppen är relativt jämnt 

fördelade mellan aktörerna och varierar i storlek mellan 30 000 kr och 150 000 kr. Bland de pro-

jekt som fått mest i bidrag återfinns den ideella föreningen É Romani Glindas projekt 5 Folk Fes-

tival 2015 och den ideella föreningen Lopme Naesties projekt Samiska kulturdagar 2016. 

De regioner som fått mest bidrag är Stockholm och Skåne, både sett till totalt belopp och till antal 

kronor per invånare. I Skåne gäller det största bidragsbeloppet verksamhetsbidrag till fria teater-

grupper på 2,6 miljoner kr och har gått till Stiftelsen Moomsteatern. I Stockholm gäller det största 

bidragsbeloppet verksamhetsbidrag till musikarrangör på 1,2 miljoner kr och har gått till Sveriges 

Orkesterförbund.  
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Tabell 4. Regional fördelning av anslagsposten ”Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verk-

samhet och minoriteters språk och kultur” 

Region 2015 

Bidrag till allmän kultur-

verksamhet, internation-

ell verksamhet och 

minoriteters språk och 

kultur (tkr) 

Bidrag till allmän kulturverk-

samhet, internationell verk-

samhet och minoriteters språk 

och kultur (kronor/100 invå-

nare) 

Bidrag till allmän kulturverk-

samhet, internationell verk-

samhet och minoriteters språk 

och kultur (antal beviljade 

ansökningar) 

Stockholm 5 696 255 22 

Uppsala 15 4 1 

Södermanland 0 0 0 

Östergötland 555 125 3 

Jönköping 0 0 0 

Kronoberg 0 0 0 

Kalmar 0 0 0 

Gotland 60 105 1 

Blekinge 50 32 1 

Skåne 4 605 353 8 

Halland 0 0 0 

Västra Götaland 350 21 3 

Värmland 0 0 0 

Örebro 0 0 0 

Västmanland 50 19 1 

Dalarna 0 0 0 

Gävleborg 0 0 0 

Västernorrland 0 0 0 

Jämtland 127 100 2 

Västerbotten 0 0 0 

Norrbotten 230 92 4 

Internationellt 11 050  -  147 

Totalt härlett 22 788  -  193 

Totalt i kulturrådet utfall för 

ingående poster 97 831  -  269 
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Bidrag till regional kulturverksamhet 

Anslagsposten Bidrag till regional kulturverksamhet består till största delen av pengar som förde-

lats inom kultursamverkansmodellen. Sedan 2013 ingår alla regioner utom Stockholm i kultur-

samverkansmodellen som innebär att det nu är landsting och regioner som beslutar om hur de 

statliga pengarna ska fördelas till olika verksamheter och kulturområden i de medverkande reg-

ionerna. Utfallet av kultursamverkansmodellen redovisas årligen i en rapport. Rapporten för 2015 

kommer att publiceras under hösten 2016. Tidigare års rapporter finns tillgängliga på Kulturrådets 

hemsida.  

Tabell 5. Regional fördelning av anslagsposten ”Bidrag till regional kulturverksamhet” 

Region 2015 

Bidrag till regional kultur-

verksamhet (tkr) 

Bidrag till regional kultur-

verksamhet (kronor/100 

invånare) 

Bidrag till regional kulturverk-

samhet (antal beviljade ansök-

ningar) 

Stockholm 83 883 3 759 12 

Uppsala 39 606 11 183 10 

Södermanland 26 050 9 182 11 

Östergötland 67 165 15 071 10 

Jönköping 30 909 8 886 9 

Kronoberg 33 554 17 534 8 

Kalmar 30 200 12 706 12 

Gotland 22 914 39 926 10 

Blekinge 16 294 10 428 7 

Skåne 183 427 14 071 9 

Halland 25 394 8 067 7 

Västra Götaland 307 257 18 637 15 

Värmland 50 440 18 282 10 

Örebro 36 790 12 642 9 

Västmanland 31 717 12 001 13 

Dalarna 34 420 12 248 13 

Gävleborg 37 603 13 343 7 

Västernorrland 44 121 18 090 9 

Jämtland 28 592 22 447 11 

Västerbotten 79 174 30 061 15 

Norrbotten 44 304 17 741 16 

Internationellt 1 740  -  5 

Totalt härlett 1 255 554  -  228 

Totalt i kulturrådet utfall för ingå-

ende poster 1 266 685  -  234 

  

  



17 
 

Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktö-

rer av kulturpolitiskt intresse 

Inom ramen för anslagsposten Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet 

och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse fördelar Kulturrådet bidrag till bland annat teater- 

dans- och musikgrupper, musikarrangörer, fonogramverksamhet och samverkan med komponis-

ter. Totalt har Kulturrådet förmedlat cirka 189 miljoner kronor i bidrag, varav nära 109 miljoner 

har gått till specifika regioner. Merparten av stödet är verksamhetsbidrag till fria teater-, dans- 

eller musikgrupper och till musikarrangörer.  

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer lämnas främst till arrangörer som har till huvudsaklig 

uppgift att anordna offentliga konserter med professionella musikgrupper och som har en omfat-

tande, permanent och regelbunden konsertverksamhet. Bidrag kan också lämnas till riksförbund 

som samlar musikarrangörer. Riksförbund kan i vissa fall även beviljas bidrag för att fördela stöd 

till sina medlemmar. 

I tabell 6 redovisas både musikarrangörer som beviljats bidrag direkt från Kulturrådet och den 

regionala spridningen för de organisationer som fått stöd genom riksorganisationernas vidareför-

delning. Antalet beviljade ansökningar i tabellen redovisar alltså inte enbart inkomna ansökningar 

till Kulturrådet utan räknar även med antalet vidarefördelningar från riksförbunden. 

Verksamhetsbidrag till fria dansgrupper och fria teatergrupper kan sökas för produktion, presen-

tation och främjande av professionell scenkonst. Bland de bidrag som gått till en specifik region är 

det inom fria teatergrupper Teater Tribunalen och Teater Galeasen som fått mest i stöd med cirka 

två miljoner kronor var i verksamhetsbidrag. De verksamhetsbidrag inom fria teatergrupper som 

gått till en specifik region ligger för 2015 mellan två miljoner och drygt 300 000 kronor i beviljat 

bidrag.  

Det finns en stor spridning i storleken på stöd till fria dansgrupper som gått till en specifik region, 

där lägsta enskilda bidraget ligger på drygt 100 000 kronor och där största enskilda bidraget gått 

till Stiftelsen Moderna dansteatern och ligger på cirka 3,5 miljoner kronor.  

Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – teater, cirkus, opera, performance och 

övriga uttryck bedömer att barn och unga är fortsatt dominerande som målgrupp för aktörerna 

inom teaterområdet. En utveckling kan ses vad gäller berättelser och vilka perspektiv som förs 

fram. Såväl etnisk mångfald som queera perspektiv får ett utrymme på scenen. Det senaste årets 

akuta situation för flyktingar över hela världen liksom på vår egen tröskel har präglat vilka berät-

telser som har presenterats. 

Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dansområdets bedömning är att det på-

går en stark utveckling inom dansområdet som innefattar olika typer av samarbeten, nya perfor-

mativa praktiker och att olika uttrycksformer som exempelvis bildkonst, performance och teater 

vävs in i danskonsten. Flera av aktörerna arbetar normkritiskt och problematiserar frågor kring 

representation, centrum och periferi. Under 2015 har frågor kring migration och socialt umgänge 

varit särskilt tydliga i ansökningarna. 

De regioner som fått mest bidrag är Stockholm, Skåne och Västra Götaland, medan Stockholm, 

Västerbotten och Gotland fått mest bidrag räknat i antal kronor per invånare. I Stockholm gäller 

den största delen av stödet verksamhetsbidrag till fria teatergrupper, där som ovan angivits Teater 

Tribunalen och Teater Galeasen är de verksamheter som fått mest i verksamhetsbidrag. I Skåne är 

den största delen av stödet verksamhetsbidrag till fria dansgrupper, där största bidraget gått till 
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den ideella föreningen Dansstationen. I Västra Götaland är det verksamhetsbidrag till fria musi-

karrangörer som är den största bidragsformen och där är Jazzföreningen Nefertiti den aktör som 

fått mest i stöd. Den sökande som fått störst bidrag i Västerbotten är Profilteatern som fått 1,7 

miljoner kronor i verksamhetsbidrag, medan den sökande som fått störst bidrag på Gotland är 

musikarrangören Kulturföreningen Roxy som fått 400 000 kronor i verksamhetsbidrag.  

De bidrag som inte gått till specifika regioner är även de framförallt verksamhetsbidrag till fria 

teatergrupper, fria dansgrupper och fria musikgrupper. De frigrupper det handlar om turnerar 

mycket över regiongränserna, vilket gör det svårt att se i vilka regioner verksamhetsbidraget ham-

nar. Exempelvis fick den ekonomiska föreningen Teater Pero, som riktar sig till barn och unga, 

drygt 2 miljoner kronor i bidrag och med stöd från dessa pengar genomfördes cirka 600 föreställ-

ningar över hela landet. Inga av de bidrag i form av produktionsstöd till fonogram har heller här-

letts till specifika regioner. 
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Tabell 6. Regional fördelning av anslagsposten ”Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogram-

verksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse” 

Region 2015 

Bidrag till den fria scenkonsten, 

arrangörer, fonogramverk-

samhet och vissa aktörer av 

kulturpolitiskt intresse (tkr) 

Bidrag till den fria scenkons-

ten, arrangörer, fonogram-

verksamhet och vissa aktö-

rer av kulturpolitiskt intresse 

(kronor/100 invånare) 

Bidrag till den fria scenkonsten, 

arrangörer, fonogramverksam-

het och vissa aktörer av kultur-

politiskt intresse (antal beviljade 

ansökningar) 

Stockholm 42 885 1 922 103 

Uppsala 1 574 444 9 

Södermanland 545 192 15 

Östergötland 4 234 950 18 

Jönköping 376 108 7 

Kronoberg 605 316 7 

Kalmar 884 372 14 

Gotland 808 1 409 7 

Blekinge 793 508 14 

Skåne 15 408 1 182 70 

Halland 1 073 341 13 

Västra Götaland 15 043 912 81 

Värmland 884 320 18 

Örebro 1 542 530 11 

Västmanland 797 302 11 

Dalarna 1 433 510 21 

Gävleborg 2 078 737 23 

Västernorrland 1 527 626 19 

Jämtland 281 221 5 

Västerbotten 4 575 1 737 22 

Norrbotten 2 135 855 17 

Internationellt 8 353  -  19 

Totalt härlett 107 834  -  524 

Totalt i kulturrådet utfall 

för ingående poster 189 084  -  916 
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Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande 

Inom ramen för anslagsposten Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande fördelar 

Kulturrådet bidrag till bland annat litteraturstöd, stöd till kulturtidskrifter, inköp av litteratur till 

folk- och skolbibliotek och stöd till läs- och litteraturfrämjande. Totalt har Kulturrådet förmedlat 

nära 138 miljoner kronor i bidrag, varav drygt 54 miljoner har gått till specifika regioner. De be-

lopp som inte härletts till en särskild region är framförallt litteraturstöd och stöd till kulturtidskrif-

ter. De stöd som härletts internationellt är bland annat de 5 miljoner som delats ut som prissumma 

till ALMA-pristagaren, översättningsstöd och litteraturprojekt i utlandet. 

De bidrag som gått till specifika regioner är framför allt inköp av litteratur till folk- och skol-

bibliotek samt bidrag till läs- och litteraturfrämjande. Samtliga regioner har fått bidrag för inköp 

av litteratur och alla regioner utom Gotland och Kalmar har fått bidrag för läs- och litteratur-

främjande.  

Statsbidraget till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek skall användas för inköp av främst 

barn- och ungdomslitteratur, men också för inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ung-

domars intresse för läsning. Kulturrådet bedömer liksom föregående år att det syns en ökning av 

inköp av litteratur på utländska språk, riktat till skilda språkgrupper representerade i kommunerna. 

Ett stort antal folkbibliotek satsar på att ge idrottande barn och unga tillgång till litteratur.  

Bidraget till läs- och litteraturfrämjande insatser ska enligt förordningen främja spridning och 

läsning av litteratur. Bland 2015 års ansökningar märks en strävan att nå fram till nya grupper 

med uppsökande verksamhet, mångspråkigt utbud och estetiska läroprocesser. Nationella minori-

teter prioriteras i flera ansökningar liksom litteratur och evenemang på flera språk än svenska. En 

stor del av ansökningarna gäller främjande av små barns språkutveckling, uppbyggande av försko-

lebibliotek och samarbete mellan förskola och folkbibliotek. Delaktighet och eget skapande och 

skrivande är centralt i flera av ansökningarna.      

De regioner som fått mest bidrag är Stockholm och Västra Götaland. Sett till antal kronor per in-

vånare så är det dock Jämtland, Västernorrland och Västerbotten som fått mest stöd.  

I Stockholm, Västra Götaland och Västerbotten är det ansökningar om inköp av litteratur till folk- 

och skolbibliotek från kommunerna Stockholm, Göteborg respektive Umeå, som beviljats mest 

stöd. Bidragsbeloppen för inköp av litteratur beräknas utifrån antalet barn och ungdomar 0-18 år i 

den sökande kommunen samt utifrån den skriftliga redogörelsen där det läsfrämjande arbetet be-

skrivs. Lägsta möjliga bidragsbelopp är 30 000 kr och utbetalades till ett trettiotal kommuner. 

Största bidragsbeloppet uppgick till 1,6 miljoner kr och gick till Stockholm stad. I Jämtland är det 

projektet Bokstart i glesbygd och i Västernorrland projektet Bokstart Västernorrland som fått mest 

i bidrag. Båda projekten är inom ramen för Bokstart Sverige, ett projekt med syfte att utforska hur 

hembesök kan genomföras som en metod för att stimulera små barns språk- och läsutveckling. 

Tillsammans har dessa två projekt tilldelats drygt 2,1 miljoner kr i bidrag.  
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Tabell 7. Regional fördelning av anslagsposten ”Bidrag till litteratur, kulturtidsskrifter och läsfrämjande” 

Region 2015 

Bidrag till litteratur, kultur-

tidskrifter och läsfräm-

jande (tkr) 

Bidrag till litteratur, kultur-

tidskrifter och läsfrämjande 

(kronor/100 invånare) 

Bidrag till litteratur, kulturtid-

skrifter och läsfrämjande 

(antal beviljade ansökning-

ar) 

Stockholm 9 310 417 58 

Uppsala 1 560 440 12 

Södermanland 1 040 367 12 

Östergötland 1 800 404 13 

Jönköping 1 280 368 15 

Kronoberg 685 358 9 

Kalmar 610 257 10 

Gotland 170 296 1 

Blekinge 560 358 5 

Skåne 5 001 384 46 

Halland 1 320 419 9 

Västra Götaland 7 449 452 66 

Värmland 940 341 14 

Örebro 1 245 428 14 

Västmanland 880 333 9 

Dalarna 820 292 12 

Gävleborg 730 259 9 

Västernorrland 2 390 980 13 

Jämtland 1 710 1 342 9 

Västerbotten 2 200 835 21 

Norrbotten 1 400 561 16 

Internationellt 11 354  -  315 

Totalt härlett 54 454  -  688 

Totalt i kulturrådet utfall för ingå-

ende poster 137 961  -  1 699 
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Skapande skola 

Området Skapande skola innefattar de bidrag Kulturrådet fördelat till verksamhet för elever i 

grundskolans årskurs F-9 (förskoleklass, årskurs 1-9 samt grundsärskolan) för att öka elevernas 

möjligheter att möta professionell kultur. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen 

budget för kulturverksamhet i skolan. 

 

Från och med 2015 ingår även en särskild satsning riktad till elever i förskolan. I regeringens vår-

budget 2015 fastslogs att minst 10 miljoner kronor ska användas för verksamhet riktad mot för-

skolan. Under satsningens första år ska förskolor i områden där tillgången till professionell kultur 

bedöms vara låg prioriteras vid beslut om bidrag. Kulturrådet gav 18 kommuner i Norrbotten, 

Västerbotten och Östergötland möjlighet att söka bidrag för en scenkonstsatsning för kommunens 

alla barn i åldern 3–5 år. Sammanlagt beviljades 10,1 miljoner kr; 4,1 miljoner kr till Norrbotten, 

4,3 miljoner kr till Västerbotten och 1,9 miljoner kr till Östergötland. 

 

I tabell 8 redovisas för respektive region det totala bidragsbeloppet, bidragsbelopp per deltagande 

elev, andelen F-9 elever i regionen som förväntades att delta i Skapande skola-aktiviteter samt 

antal beviljade ansökningar. I redovisningen av antal kronor per deltagande elev ingår inte de 

pengar som är avsedda för den särskilda satsningen på förskolan i regionerna Östergötland, Väs-

terbotten och Norrbotten. Uppgifterna om kronor per deltagande elev och andel deltagande elever 

får av metodmässiga skäl ses som ungefärliga. 

 

De regioner som fått mest bidrag är Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län. Sett till 

antal kronor per deltagande elev så är det Norrbotten, Jämtland och Västerbotten som beviljats 

mest. Från och med 2015 vägde Kulturrådet i högre grad in behovet av resor och kostnader för 

resor vid fördelning av Skapande skola-medel. De tre regioner som beviljats mest bidrag per del-

tagande elev är också de tre största i Sverige sett till storlek och som även har lägst antal invånare 

per kvadratkilometer. 

 

Andelen deltagande elever är relativt jämnt mellan regionerna och totalt sett har 75 procent av 

Sveriges F-9-elever nåtts av Skapande skola. Undantagen är Gävleborg, Södermanland och Blek-

inge där andelen deltagande elever är mellan 54 och 60 procent. Detta beror främst på att vissa 

större kommuner i dessa regioner har sökt bidrag för projekt som riktar sig till en särskild års-

kurs/särskilda årskurser eller till vissa skolor, vilket påverkar andelen deltagande elever för hela 

regionen.   
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Tabell 8. Regional fördelning av anslagsposten ”Skapande skola” 

Region 2015 

Skapande skola 

(tkr) 

Skapande skola (kro-

nor/deltagande elev) 

Skapande skola (Andel 

deltagande elever) 

Skapande skola 

(Antal beviljade 

ansökningar) 

Stockholm 38 944 208 72% 79 

Uppsala 6 476 219 75% 17 

Södermanland 3 977 216 55% 10 

Östergötland 10 669 216 82% 19 

Jönköping 7 583 204 92% 17 

Kronoberg 3 776 222 77% 7 

Kalmar 4 812 217 90% 12 

Gotland 960 211 80% 1 

Blekinge 2 270 220 60% 7 

Skåne 22 820 219 72% 54 

Halland 5 643 208 73% 7 

Västra Götaland 30 031 219 76% 67 

Värmland 6 609 235 100% 17 

Örebro 4 823 210 71% 15 

Västmanland 4 102 220 64% 9 

Dalarna 6 397 227 92% 16 

Gävleborg 3 725 223 54% 9 

Västernorrland 5 253 237 82% 10 

Jämtland 2 825 249 82% 8 

Västerbotten 9 301 241 74% 22 

Norrbotten 8 934 251 75% 19 

Internationellt  -   -   -   -  

Totalt härlett 189 930 218 75% 422 

Totalt i kulturrådet utfall för 

ingående poster 183 625 210 75% 422 
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Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till 

vissa utställare 

Inom ramen för anslagsposten Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verk-

samhetsstöd till vissa utställare fördelar Kulturrådet framförallt bidrag till organisationer inom 

bild- och formområdet, utställningsarrangörer inom bild och form, konsthantverkskooperativ, 

lokalhållande organisationer och utrustningsbidrag till kollektivverkstäder. Totalt har Kulturrådet 

förmedlat drygt 27 miljoner kr, varav 12 miljoner har gått till specifika regioner. De belopp som 

inte har gått till specifika regioner gäller framför allt stöd till organisationer inom bild- och form-

området där det är svårt att avgöra hur organisationernas verksamhet kommit olika regioner till 

del. De två organisationer det handlar om är Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges konst-

föreningar som sammanlagt fått 12,5 miljoner kr i bidrag. Dessa organisationer förmedlar i sin tur 

dock pengarna vidare till sina medlemsorganisationer/distrikt vilka är spridda över landet. 

Av de pengar som gått till specifika regioner består merparten av stöd till utställningsarrangörer. I 

2015 års beslut gjordes omprioriteringar som bland annat innebar att en högre andel av de förde-

lade medlen till utställningsarrangörer gick till aktörer i Västra Götalandsregionen än året innan. 

Kulturrådet har också valt att prioritera höjningar av verksamhetsbidraget till några relativt nya 

aktörer utanför storstadsregionerna, som har förhållandevis små bidrag. Referensgruppens be-

dömning är att dessa mindre fria aktörer inom bildkonstområdet kan ha stor betydelse för konst-

områdets utveckling i regionen. Bidragsbeloppen till utställningsarrangörer varierar från 75 000 kr 

till som mest 1,2 miljoner kr. 

Sett till antalet ansökningar som beviljats så har 55 av totalt 60 ansökningar härletts till specifika 

regioner. Hälften av dessa ansökningar gäller just utställningsarrangörer. De utställningsarrangö-

rer som beviljats mest stöd i verksamhetsbidrag är Röda sten konsthall i Göteborg och Tensta 

konsthall i Stockholm.  

Större delen av de härledda bidragen har gått till Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Sett till 

antal kronor per invånare så är även där Stockholm och Västra Götaland de regioner som fått mest 

i bidrag, följt av Kalmar och Gotland. I Stockholm och Västra Götaland är det just Tensta konst-

hall respektive Röda sten konsthall som är de verksamheter som beviljats mest i bidrag, medan det 

i Skåne är föreningen Signal – Center för samtidskonst som beviljats mest i verksamhetsbidrag. I 

Kalmar så gäller stödet verksamhetsbidrag till utställningsarrangören Virserums konsthall.  

På Gotland så handlar bidragen om stöd till konsthantverkskooperativ och avser föreningen Got-

ländska Konsthantverkare och Formgivare ekonomisk förening. Stöd till konsthantverkskoopera-

tiv ges till sammanslutningar av konsthantverkare för att stödja konsthantverket och främja dess 

utveckling och förnyelse. Totalt fördelades två miljoner kronor i bidrag till konsthantverkskoope-

rativ 2015.  

Utöver verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer och stöd till konsthantverkskooperativ så är 

även utrustningsbidrag till kollektivverkstäder ett viktigt stöd till de regionala aktörerna.  

 

  



25 
 

Tabell 9. Regional fördelning av anslagsposten ”Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet 

och verksamhetsstöd till vissa utställare” 

Region 2015 

Bidrag till organisationer 

inom bild- och formområdet 

och verksamhetsstöd till 

vissa utställare (tkr) 

Bidrag till organisationer inom 

bild- och formområdet och 

verksamhetsstöd till vissa ut-

ställare (kronor/100 invånare) 

Bidrag till organisationer inom 

bild- och formområdet och verk-

samhetsstöd till vissa utställare 

(antal beviljade ansökningar) 

Stockholm 5 123 230 14 

Uppsala 110 31 1 

Södermanland 150 53 1 

Östergötland 75 17 1 

Jönköping 0 0 0 

Kronoberg 0 0 0 

Kalmar 400 168 1 

Gotland 100 174 1 

Blekinge 0 0 0 

Skåne 1 852 142 11 

Halland 40 13 1 

Västra Götaland 3 187 193 15 

Värmland 72 26 1 

Örebro 90 31 1 

Västmanland 34 13 1 

Dalarna 0 0 0 

Gävleborg 0 0 0 

Västernorrland 60 25 1 

Jämtland 73 57 2 

Västerbotten 375 142 1 

Norrbotten 317 127 2 

Internationellt 0  -  0 

Totalt härlett 12 058  -  55 

Totalt i kulturrådet utfall 

för ingående poster 28 134  -  60 
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Forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet – Centrala museer 

Anslagsposten Forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet – Centrala museer avser 

forskningsmedel till centrala museer och anslaget är i första hand avsett för forskning relaterad till 

museernas samlingar. Totalt beviljades 7 ansökningar om sammanlagt 3,6 miljoner kronor. 

 

Största bidragsbeloppet var på cirka 900 000 kr och gick till Datorspelens världar - användarin-

riktad studie av barn och unga, datorspel och spelande, ett projekt initierat av Tekniska museet. 

Inom ramen för projektet satsar Tekniska museet på insamling, dokumentation och bevarande av 

dataspel som är en viktig samtida kulturyttring och del av morgondagens kulturarv. Fokus ligger 

på användningen och det som händer när vi spelar, med särskilt fokus på barn och unga. 

 

Näst största beviljade bidrag var på cirka 770 000 kr och gällde Utanförskapets röster; studier i 

socialt betingade visrepertoarer i Svenskt visarkivs samlingar initierat av Statens musikverk. Pro-

jektet omfattar studier av tre olika visrepertoarer eller sångtraditioner, vilka delar det grundläg-

gande villkoret att ha sitt ursprung i socialt utanförskap. De studerade sångtyperna är visor och 

tiggarverser av blinda, sånger av arbetsösa och strejkande, samt sånger med anknytning till fäng-

elselivet, så kallade ”kåksånger”. 

 

Bland de sex ansökningar som gällde forskningsprojekt låg de beviljade bidragsbeloppen på mel-

lan 400 000 kr och 900 000 kr. En ansökan gällde en forskningskonferens med fokus på tecknad 

bild och politisk satir som Arbetets museum i Norrköping arrangerade i Visby och avsåg 77 000 

kr. Detta belopp har i tabell 10 inte härletts till någon specifik region. 
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Tabell 10. Regional fördelning av anslagsposten ”Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 

– Centrala museer” 

Region 2015 

Forsknings- och utvecklingsin-

satser inom kulturområdet - 

Centrala museer (tkr) 

Forsknings- och utvecklingsin-

satser inom kulturområdet - 

Centrala museer (kronor/100 

invånare) 

Forsknings- och utvecklingsin-

satser inom kulturområdet - 

Centrala museer (antal bevil-

jade ansökningar) 

Stockholm 3 538 159 6 

Uppsala 0 0 0 

Södermanland 0 0 0 

Östergötland 0 0 0 

Jönköping 0 0 0 

Kronoberg 0 0 0 

Kalmar 0 0 0 

Gotland 0 0 0 

Blekinge 0 0 0 

Skåne 0 0 0 

Halland 0 0 0 

Västra Götaland 0 0 0 

Värmland 0 0 0 

Örebro 0 0 0 

Västmanland 0 0 0 

Dalarna 0 0 0 

Gävleborg 0 0 0 

Västernorrland 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 

Västerbotten 0 0 0 

Norrbotten 0 0 0 

Internationellt 0  -  0 

Totalt härlett 3 538  -  6 

Totalt i kulturrådet utfall 

för ingående poster 3 748  -  7 

 

 


