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FÖRORD 

De statliga årliga bidrag som fördelas genom kultursamverkansmodellen utgör en 

betydande del av statens kulturbudget. Pengarna bidrar till att säkra kulturell infrastruktur 

och till ett levande kulturliv av hög kvalitet i hela landet. Den här rapporten ger en överblick 

över verksamhet som finansierats inom modellen under 2014 och ett axplock av exempel på 

den värdefulla kulturverksamhet som bedrivs på regional nivå. 

2014 var det fjärde året sedan kultursamverkansmodellen infördes, och det första året då 

inga nya regioner anslöt sig till modellen. Med 20 anslutna regioner får den initiala 

införandeperioden anses vara avklarad. Vi går därmed in i en ny fas.  

Uppföljningen utgör en strategisk kunskapsinhämtning och bidrar till att sprida kunskap och 

inspiration. Flera andra aktörer följer också verksamheten inom kultursamverkansmodellen 

ur olika perspektiv. Tillsammans utgör den samlade kunskapen ett underlag för att 

identifiera styrkor och utvecklingsbehov. 

Sedan införandet 2011 har kultursamverkansmodellen kontinuerligt utvecklats i samverkan 

med regionerna och Samverkansrådet. Kulturrådet kommer fortsätta att verka för att 

förbättra och stärka arbetet med kultursamverkansmodellen.  

Staffan Forssell 

Generaldirektör 
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SAMMANFATTNING 

Kultursamverkansmodellen är en modell för fördelning av statsbidrag till regionala 

kulturverksamheter som infördes 2011. Inom modellen fördelar Kulturrådet statliga bidrag 

till regioner och landsting med grund i en regional kulturplan. Regioner och landsting 

fördelar bidragen vidare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 

museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional 

enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt hemslöjdsfrämjande verksamhet. 

 

2014 ingick 20 regioner i kultursamverkansmodellen, vilka tilldelades cirka 1 151 miljoner 

kronor i statliga årliga bidrag. De regionala årliga bidragen till verksamheterna inom 

kultursamverkansmodellen utgjorde cirka 1 802 miljoner kronor och den kommunala nivåns 

årliga bidrag cirka 988 miljoner. Både de regionala och kommunala årliga bidragen till 

kultursamverkansmodellens verksamheter har totalt sett ökat relativt kraftigt mellan 2010 

och 2014. Även de statliga årliga bidragen har ökat både sett till löpande och fasta priser, 

men inte i lika stor utsträckning. Det innebär att statens andel av bidragen till verksamheter 

inom kultursamverkansmodellen minskat något, samtidigt som den regionala och 

kommunala andelen av bidragen ökat.  

 

Årliga och övriga bidrag från statlig, regional och kommunal nivå samt EU-bidrag utgjorde 

tillsammans 77,8 procent av de samlade intäkterna för verksamheter inom kultursam-

verkansmodellen. Den allra största delen av verksamheten inom kultursamverkansmodellen 

finansierades alltså av offentliga medel. Av konst- och kulturområdena fördelade regionerna 

mest bidrag till professionell teater-, dans- och musikverksamhet följt av regional 

museiverksamhet. 

 

Främst i Västerbotten, men även i de övriga tre nordligaste regionerna, har 

kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 gjort avtryck genom att de regionala kultur-

verksamheterna gjort flera stora satsningar. Flera av dem var interregionala och 

konstområdesöverskridande samarbeten. I hela landet och alla modellens områden beskrivs 

med viss återkommande frekvens aktiviteter som tar sin utgångspunkt i samhällsfrågor som 

var aktuella 2014. Exempelvis uppmärksammades valåret 2014 och migrationsfrågor. På en 

aggregerad nationell nivå är dock skillnaderna mellan 2013 och 2014 relativt små vad gäller den 

bedrivna verksamheten.  

 

Professionell teater-, dans- och musikverksamhet 

De olika konstområdena inom professionell teater-, dans- och musikverksamhet (TDM) 

verkar regionalt utifrån olika förutsättningar. Detta märks även i återrapporteringen inom 

kultursamverkansmodellen. Musik- och teaterverksamheterna har både totalt och i samtliga 

regioner rapporterat ett stort antal föreställningar och konserter med många besök. Inom 

dansområdet redovisade sex regioner mindre än tio föreställningar. I flera regioner pågår 

dock utvecklingsprojekt inom dansområdet. 

 

De regionala dans- och musikverksamheterna redovisade en omfattande internationell 

verksamhet.  I hög utsträckning samverkade de också med det fria kulturlivet – regionalt, 
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nationellt och internationellt. Inom teaterområdet framstår det internationella utbytet 

sammanlagt som mindre, men vissa teaterinstitutioner hade omfattande internationella 

kontakter. För att erbjuda invånarna professionella dansföreställningar har många regioner 

köpt in gästspel av aktörer från både Sverige och andra länder. Samproduktion och residens 

är på många håll en metod att producera och presentera danskonst inom regionen. Residens 

och samproduktioner med fria kulturaktörer beskrivs även inom musikområdet. Inom 

teaterområdet beskrivs främst samproduktioner med andra institutioner men även med fria 

scenkonstaktörer. 

 

Inom TDM-området fanns ett tydligt fokus på barn och unga. Över 40 procent av det totala 

antalet föreställningar och konserter riktade sig till målgruppen. Inom teater- och 

dansområdena gjordes också mer än 30 procent av besöken av barn och unga. Inom 

musikområdet var motsvarande andel 25 procent. I vissa regioner beskrivs särskilda 

arbetsmetoder för att tillgodose att många barn och ungdomar får ta del av professionell 

scenkonst varje år, särskilt genom skolan. Inom teater- och musikområdet beskrivs ofta 

arbete för att sprida verksamheten i länet, till exempel genom turnéer och samarbete med 

lokala arrangörer. 

 

Regional museiverksamhet 

I likhet med 2013 beskrivs i regionernas redovisningar en bred och omfattande verksamhet 

inom den regionala museiverksamheten. Bild- och formkonsten inklusive samtidskonsten 

har en mer framträdande plats i regionernas redovisningar 2014 än vad som var fallet 2013. 

Kulturmiljöarbete och kulturmiljövård beskrivs i olika omfattning i majoriteten av 

regionernas redovisningar. Flera regioner beskriver också arbete med digitalt 

tillgängliggörande, bland annat genom att digitalisera samlingarna. Över 5,5 miljoner 

utställningsbesök har gjorts vid museer inom kultursamverkansmodellen. I de flesta av 

regionerna har få utställningar redovisats som riktat sig specifikt till personer 0–18 år. 

Museiverksamheten har dock nått många barn och unga, inte minst inom 

programverksamhet, men det finns stora variationer mellan regionerna. Av redovisningarna 

framgår också att många museiverksamheter på olika sätt arbetat med att främja allas lika 

möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, funktions-

nedsättning, etnisk och kulturell bakgrund. Bland annat nämns satsningar på romsk kultur 

och verksamhet som berör flyktings- och migrationsfrågor. Av regionernas redovisningar 

för 2014 framkommer i likhet med 2013 att de regionala museiverksamheterna hade relativt 

mycket internationella kontakter eller verksamhet med internationell anknytning. 

 

Regional biblioteksverksamhet 

De regionala biblioteksverksamheternas uppdrag är i första hand att stödja och bidra till att 

utveckla folkbibliotekens verksamhet. Det gjordes, i likhet med 2013, bland annat genom 

olika stöd- och vidareutbildningsaktiviteter/kompetensutveckling för folkbibliotekens 

personal. Arbete med regionala och kommunala biblioteksplaner intensifierades under 

2014. Många regionala bibliotek arbetade också för att öka den digitala delaktigheten och 

även med att utveckla biblioteken som mötesplatser. Läs- och litteraturfrämjande nämns i 

alla regioners redovisningar. Det handlar bland annat om att stimulera barns läsande och 

språkutveckling, men också om att främja barns och ungas eget skrivande samt om att lyfta 
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litteraturen som konstform. 2013 bedrevs många välorganiserade regionöverskridande 

samarbetsprojekt, varav flera beviljades EU-medel. Erfarenheterna från dessa projekt har 

levt vidare 2014 och bidragit till nya samarbeten. Arbete med jämlikhetsperspektiv har till 

exempel berört pojkars läsning, mångspråkssatsningar och olika bemötandefrågor. 

 

Konst- och kulturfrämjande verksamhet 

Konst- och kulturfrämjande verksamhet bedrivs med många olika inriktningar och i olika 

organisationsformer. Arbetssätt och mål med verksamheten varierar därför från region till 

region. Detta avspeglas också i regionernas redovisningar. Generellt sett har 

konstkonsulenter riktat en stor del av sin verksamhet till det professionella kulturlivet. 

Teaterkonsulenter riktade sig främst till civilsamhället samt barn och ungdomar. 

Danskonsulenternas verksamhet riktades främst till barn och ungdomar och i andra hand till 

det professionella kulturlivet. I verksamheten ingick bland annat fortbildning för kultur-

skapare och pedagogisk personal, informationsspridning, förmedling av kulturutbud, 

ekonomiskt och rådgivande stöd samt egna arrangemang. Flera regioner redovisade också 

residensverksamhet för svenska och utländska kulturskapare, främst inom bild- och 

formkonst. Flera regioner beskriver också särskilt arbete med att öka ungdomars och unga 

vuxnas inflytande i kulturlivet, exempelvis genom att främja unga scenkonstarrangörer. 

 

Regional enskild arkivverksamhet 

De enskilda arkivens verksamhet syftar till att bevara och tillgängliggöra arkivmaterial som 

bildas i verksamheter utanför den offentliga sektorn – till exempel inom föreningar och 

företag. Sammanlagt redovisade regionerna att 109 132  arkivenheter tagits fram för 

allmänhet, forskare och för vårdande insatser under året. Digitaliseringsarbete skedde under 

året dels genom att bestånden registrerades digitalt och dels genom att arkivhandlingar togs 

emot och förvarades digitalt. I likhet med 2013 samarbetade de regionala enskilda arkiven i 

hög utsträckning med museer och bibliotek, i allt från lokalfrågor till gemensam 

fortbildning. De flesta enskilda arkiv bedrev något arkivpedagogiskt arbete riktat mot barn 

och unga. Mycket tyder på att den utåtriktade verksamheten inom arkivområdet ökade 2014 

jämfört med 2013. Till exempel genom utställningsverksamhet, arkivkaféer och olika 

marknadsföringsaktiviteter. Under året har vissa arkiv belyst frågor som kvinnors villkor 

och migration i historiska perspektiv men även kopplat till samtiden. 

 

Filmkulturell verksamhet 

Den filmkulturella verksamheten arbetade till stor del mot målgruppen barn och unga. 

Framförallt handlade det arbetet om att nå ut med film genom skolan och om talang-

utvecklingsprogram för dem som själva skapar film på fritiden. Eftersom övergången till 

digital teknik i stort sett var genomförd 2014 var biografdigitalisering inte ett stort 

arbetsområde, till skillnad från 2013. Det stöd till filmvisningsarrangörer som beskrivs för 

2014 har istället en vinkling åt publikarbete och marknadsföring. Stöd till filmskapare 

skedde bland annat genom samproduktioner, ekonomiskt stöd, utlåning av teknisk 

utrustning och fortbildning. Flera regioner beskriver fortsatt arbete för att stärka kvinnliga 

filmskapare. Några regioner beskriver också främjande arbete för syntolkning av 

filmvisningar.  
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Hemslöjdsfrämjande verksamhet 

Den hemslöjdsfrämjande verksamheten har liksom den konst- och kulturfrämjande olika 

typer av huvudmän, vilket påverkar verksamhetens inriktning. Överlag ägnade 

hemslöjdskonsulenterna runt om i landet sig åt att stärka slöjdare i sin yrkesverksamhet. 

Tätt förknippat med detta var också ett arbete med att utveckla slöjden som ekonomisk 

näring. I redovisningarna framkommer också ett fokus på långsiktig hållbarhet och 

miljöfrågor. En stor del av verksamheten rapporteras ha ägnats åt barns och ungdomars rätt 

till kultur. Särskilt nämns samordnande och fortbildande arbete kring slöjdklubbar och 

Skapande skola. Internationellt utbyte och interkulturellt arbete tycks fortsatt relativt 

omfattande med hänsyn till områdets storlek. 
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INLEDNING 

Bakgrund och syfte 

Fördelningen av statliga medel genom kultursamverkansmodellen regleras i förordningen 

(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För att kunna 

beviljas medel ska landstinget, i samverkan med länets kommuner och efter samråd med 

länets professionella kulturliv och civilsamhälle, utarbeta en regional kulturplan. 

Kulturrådet bereder kulturplanen med stöd av det av regeringen utsedda Samverkansrådet 

vars uppgift är att främja en statlig helhetssyn på den regionala kulturverksamheten. I 

Samverkansrådet ingår Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom 

en gemensam representant), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, 

Riksarkivet, Riksteatern och Svenska Filminstitutet. Kulturrådet är ordförande. De 

myndigheter och organisationer som ingår i Samverkansrådet tar del av såväl de regionala 

kulturplanerna som uppföljningen. Med kulturplanen som grund beslutar Kulturrådets 

styrelse om fördelning av statsbidrag till landsting/regioner, som sedan fördelar 

statsbidraget vidare till regionala kulturverksamheter. 

 

Genom övergången till kultursamverkansmodellen upphörde regeringens direkta inflytande 

över vilka institutioner och verksamheter som kan ta del av de statliga medlen. Istället 

ansvarar landstinget/regionen för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets 

invånare till: 

 professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 

 museiverksamhet, 

 biblioteksverksamhet, 

 konst- och kulturfrämjande verksamhet, 

 regional enskild arkivverksamhet, 

 filmkulturell verksamhet samt 

 hemslöjdsfrämjande verksamhet  

I januari 2011 infördes kultursamverkansmodellen i fem av Sveriges 21 län, 2012 i 

ytterligare elva län och 2013 i fyra län till. Sedan 2013 ingår 20 län i modellen. 

 

Föreliggande rapport bygger på uppföljningarna för 2014 från de 20 landsting/regioner som 

ingick i modellen. Syftet med uppföljningen är att följa upp användningen av statliga medel 

och ta fram kunskapsunderlag för nationell överblick. Kunskapsuppbyggnaden ska också ge 

olika intressenter underlag för utvärdering och analys. Det är värt att betona att 

uppföljningen avgränsar sig till den verksamhet som bedrivits med stöd av statliga medel 

som fördelats genom kultursamverkansmodellen. Uppföljningen ger alltså inte någon 

helhetsbild av kulturlivet i Sveriges regioner. När det gäller regioners och kommuners 

kulturutgifter som helhet hänvisas till Myndigheten för kulturanalys statistik kring 

samhällets utgifter för kultur och när det gäller hur samlade statliga kulturutgifter fördelats 

regionalt hänvisas till publikationen ”Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 2013–

2014”.1 

                                                   
1
 Kulturrådet (2015): Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 2013–2014. 
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Kulturrådet fördelar även tidsbegränsade utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet 

för strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Utvecklingsbidragen redovisas inte 

separat men i den mån regionerna beskrivit satsningar som beviljats utvecklingsbidrag 

beskrivs de i rapporten. Vid fördelningen av utvecklingsbidragen har de nationella 

kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till 

kulturutbudet stått i fokus. 

Rapportdisposition 

Resterande del av inledningen ägnas åt olika metodfrågor. Därefter följer ett kapitel om 

regionernas och verksamhetsområdenas samlade finansiering och kostnader. Sedan följer 

separata kapitel för respektive område inom kultursamverkansmodellen. Varje områdes 

kapitel innehåller kvantitativa uppgifter om intäkter, personal och aktiviteter. Respektive 

kapitel innehåller också beskrivningar av målgrupper, strukturer och arbetssätt som utgår 

ifrån regionernas kvalitativa redovisningar. Därefter kommer konst- och kulturområdes-

övergripande avsnitt om regionernas arbete med fokus på jämställdhet, tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteters kultur. Rapporten avslutas 

med sammanfattande reflektioner.  

 
Sist i rapporten finns två bilagor. Bilaga 1 innehåller en lista över de verksamheter som 

redovisats inom kultursamverkansmodellen 2014. Bilaga 2 innehåller statliga, regionala och 

kommunala årliga bidrag per region 2010–2014.  

Metodfrågor 
Kulturrådets uppföljning sker genom sammanställning av statistiska uppgifter (kvantitativ 

uppföljning), fritextsvar (kvalitativ uppföljning) samt insamling och analys av uppgifter om 

hur regionerna har hanterat bland annat jävsproblematiken och övriga kontroller. Som 

komplement till de kvantitativa och kvalitativa redovisningarna efterfrågar Kulturrådet 

också årsredovisningar och verksamhetsberättelser för de organisationer som fått statliga 

kultursamverkansbidrag. De används i kvalitetssäkring av inlämnade uppgifter, men ger 

också fördjupande information om de regionala kulturverksamheterna. 

 

Formerna för den kvantitativa och kvalitativa uppföljningen av kultursamverkansmodellen 

är sedan 2011 under kontinuerlig utveckling i samverkan mellan Kulturrådet och 

Samverkansrådet. Under 2014 reviderades tidigare föreskrifter och riktlinjer för 

uppföljningen. Resultatet är gemensamma riktlinjer för kvalitativ och kvantitativ upp-

följning som formellt gäller från och med uppföljningen av 2015 års verksamhet, men som 

17 av 20 regioner helt eller delvis valt att tillämpa redan för uppföljningen av 2014.  

 

Kvantitativ uppföljning 

För att kvalitetssäkra de kvantitativa uppgifterna för 2014 har Kulturrådet haft en konti-

nuerlig dialog med berörda regioner som har kompletterat och justerat inkomna uppgifter. 

Underlag från den kvantitativa uppföljningen används bland annat för att ge en bild av hur 

olika intäkter, kostnader och personal fördelar sig mellan de sju stödberättigade områdena. 
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Det ska dock nämnas att indelningen i de sju områdena i detta sammanhang delvis är 

problematisk. Det kan till exempel vara svårt för en organisation att dela upp sin 

verksamhet i redovisningen. Utifrån denna svårighet, men även generellt sett, kan det finnas 

en risk att verksamheter på ett negativt sätt anpassas till uppföljningen, något som 

Kulturrådet och regionerna bör vara uppmärksamma på. Det kommer genomgående att vara 

tydligt att intäkts-, kostnads- och personaluppgifterna i rapporten avser huvudsakligt verk-

samhetsområde. Detta då det förekommer att en organisation arbetar med fler verksamhets-

områden än det som angetts som huvudsakligt verksamhetsområde. I bilaga 1 framgår inom 

vilka av de sju områdena de olika verksamheterna i respektive region sorteras in. 

I de tabeller och figurer som endast redovisar årliga statliga, regionala och kommunala 

bidrag har bidragssummor justerats fullt ut för de gemensamma verksamheterna i 

Kronoberg, Kalmar och Blekinge. De regionala bidragen från respektive region är faktiska 

och de statliga bidragen som avser gemensamma verksamheter har delats upp mellan 

regionerna baserat på överenskommelser och ägarandelar. Utöver detta har även de statliga 

årliga bidragen till Nätverk för musikteater och dans (NMD) som ges i klump till 

Västerbotten fördelats ut på de regioner (Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och 

Norrbotten) där de slutliga mottagarna befinner sig. Detta innebär att de statliga 

bidragssummorna i tabeller och figurer som endast redovisar årliga bidrag eller kronor per 

invånare för Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och 

Norrbotten skiljer sig från de summor som Kulturrådet formellt beslutat inom ramen för 

modellen. Därmed kommer angivna bidragssummor i denna rapport att skilja sig från de 

summor som till exempel angetts i Kulturrådets årsredovisningar. 

De kvantitativa data som avser olika aktiviteter (till exempel föreställningar och 

utställningar) och olika former av deltagande (till exempel publik och besök) ska ge en bild 

av var och inom vilka områden aktivitet förekommer. Publiken kan i varierande omfattning 

utgöras av tillresande från andra regioner. Det saknas emellertid relevanta publikundersök-

ningar som kan klargöra detta. Regionerna och de olika verksamheterna har också mycket 

olika grundförutsättningar beroende på eget befolkningsunderlag, ytor och avstånd, 

kollektivtrafik och tidigare gjorda satsningar på kulturinstitutioner. Dessa infrastrukturella 

frågor är svåra att väga samman så att jämförelser mellan regionerna kan göras på ett 

metodmässigt bra sätt. En metod som delvis tar hänsyn till regionernas befolkningsunderlag 

är att sätta olika former av deltagande i relation till regionernas invånarantal. Detta kan 

illustrera vilka kulturpolitiska prioriteringar som har gjorts i regionerna men också utgöra 

en grund för analyser av de olika förutsättningar som regionerna möter inom olika områden. 

Därmed presenteras en del deltagandesiffror i formen av publik/besök/deltagande per tusen 

invånare. För att ta fram dessa kvoter har uppgifter om regionernas invånarantal hämtats 

från Statistiska centralbyrån. 

 

Utifrån enbart kvantitativa data går det inte uttala sig om en föreställnings, konserts eller 

utställnings kvalitet avseende form och innehåll. Däremot kan kvantitativa data ge en viss 

bild av verksamheternas utbredning och tillgänglighet. Tabellerna i denna rapport bör alltid 

läsas tillsammans med de konst- och kulturområdesvisa textbeskrivningarna som syftar till 

att ge en mer nyanserad bild av verksamheterna. 
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Kvalitativ uppföljning 
I rapporten ligger den kvalitativa uppföljningen till grund för att beskriva insatser som 

genomförts under 2014 inom de sju verksamhetsområden som ingår i kultur-

samverkansmodellen. Detta görs med fokus dels på gemensamma arbetssätt, inriktningar 

och målgrupper, dels med fokus på skillnader mellan regioner. Den kvalitativa upp-

följningen omfattar frågor för respektive område som anges i kultursamverkansförord-

ningens (2010:2012) 8 §, och dessutom frågor om regionernas och de regionala kultur-

verksamheternas arbete med olika tvärperspektiv, exempelvis jämställdhet, interkultur, 

kulturverksamhet för barn och unga samt kulturarv. Några frågor fokuserar även på 

samverkan mellan olika kulturverksamheter och olika regioner emellan.  

 

Rapporten baseras på det som redovisats av varje region och landsting. All verksamhet 

ryms inte att på ett bra sätt redovisas i text med ett begränsat utrymme. Ett urval är därmed 

nödvändigt från både verksamheternas och den regionala nivåns sida. En följd av detta är att 

återrapporteringen till Kulturrådet troligtvis varken är fullständig eller helt rättvisande i 

förhållande till den samlade verksamhet som bedrivits av aktörer inom kultursamverkans-

modellen. Kulturrådet har i rapporten så långt som möjligt försökt avgränsa uppföljningen 

till att gälla den verksamhet som är direkt kopplad till kultursamverkansmodellen.  

Landstings/regioners rutiner för uppföljning av kultursamverkansmodellen 
För uppföljningen av kultursamverkansmodellen 2012 och framåt redovisar landstingen/ 

regionerna de kvantitativa uppgifterna via en särskild databas, Kulturdatabasen. Denna 

drivs i bolagsform av Region Skåne. Samtliga regioner och landsting som ingår i kultur-

samverkansmodellen har avtal med Kulturdatabasen och bidrar till den ekonomiskt.  

 

När det gäller kontroller av kvantitativa data har Kulturrådet tillsammans med regionerna 

tagit fram en checklista som stöd vid kontroller av inrapporterad data. Kvaliteten i 

regionernas kvantitativa redovisningar förbättras varje år men det finns en del kvarvarande 

problem som Kulturrådet kommer att försöka avhjälpa genom att tillsammans med 

regionerna utveckla checklistan som stöd för granskning. 

 

När det gäller den kvalitativa uppföljningen finns skillnader i detaljeringsgrad och det 

framstår som att regionerna gett de regionala verksamheterna olika stort inflytande i 

formulerandet av svar inom den kvalitativa uppföljningen. Skillnader i arbetssätt och 

detaljeringsgrad påverkar möjligheterna att tolka och bedöma verksamheterna i de olika 

regionerna. Samtidigt som skillnader också kan vara nödvändiga med hänsyn till 

regionernas olika förutsättningar. 2014 års verksamhet redovisades av tre regioner 

kvalitativt enligt de riktlinjer som beslutats 2013 medan 17 regioner redovisade enligt 2014 

års reviderade riktlinjer. Detta kan tänkas ha påverkat vilken information som lyfts fram av 

respektive region men för helhetsbilden bedöms effekterna som små. 

 

Sammantaget är det tydligt att regionerna har olika förutsättningar och resurser när det 

gäller uppföljning av kultursamverkansmodellen. 
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Mutor, jäv och andra oegentligheter 

Kulturrådet granskar hur de 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har arbetat 

med riskhantering, främst rörande mutor, jäv och andra liknande oegentligheter. 

Granskningen sker genom stickprov. 2015 granskas Västra Götalandsregionen och Region 

Skåne avseende fördelningen av statsbidrag för verksamhetsåret 2014. Resultatet av 

granskningen ligger utanför den årliga uppföljningen av den genomförda verksamheten och 

kommer att kommuniceras separat. 
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INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Regionernas intäkter 

Som framgår av figur 1 till höger är det 

Västra Götaland och Skåne som fått de 

klart största statliga kultursamverkans-

bidragen i modellen, motsvarande 26 

respektive 16 procent. Samtidigt är 

invånarantalen mycket högre i dessa 

regioner än i övriga Sverige (exklusive 

Stockholms län som inte ingår i 

modellen). Eftersom invånarantalen är så 

olika i de olika regionerna är det 

intressant att relatera kultur-

samverkansbidragen (och även region-

ernas årliga bidrag) till antal invånare i 

respektive region.2  

 

Av figur 2 framgår de årliga statliga 

bidragen fördelat per invånare i 

respektive region, detta redovisas även i 

siffror i tabell 1. Mest statliga årliga 

bidrag per invånare fick Gotland med 

391 kronor, medan Halland fick minst, 

81 kronor. I Gotlands fall handlar det om 

att staten historiskt sett har tillförsäkrat 

ett rikt kulturutbud i hela landet. Detta 

har medfört att det har krävts ett 

grundutbud av institutioner även om 

befolkningsunderlaget varit litet, något 

som inneburit vissa fasta kostnader. 
 

Av tabell 1 framgår att Västra Götaland 

stod för mest regionala årliga bidrag per 

invånare, 417 kronor. Det kan finnas 

historiska faktorer som förklarar nivåerna 

i de regionala årliga bidragen per 

invånare, till exempel vilken finansiering 

som kommunerna i regionerna historiskt 

sett gått in med. I bland annat Skåne tog 

kommunerna ett stort ekonomiskt ansvar 

för flera av de institutioner och 

verksamheter som ingår i kultursam-

                                                   
2 Hädanefter benämns de statliga kultursamverkansbidragen ”statliga årliga bidrag”. 

Figur 1. Fördelning av statliga årliga bidrag 2014, miljontals 

kronor. 
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Tabell 1. Årliga statliga och regionala bidrag per 

invånare och region, 2014, kronor. 

Region 

Statliga 

årliga 

bidrag per 

invånare, 

kronor 

Regionala 

årliga 

bidrag per 

invånare, 

kronor 

Statliga 

och 

regionala 

årliga 

bidrag per 

invånare, 

kronor 

Blekinge 122 138 260 

Dalarna 115 254 370 

Gotland 391 328 720 

Gävleborg 134 196 330 

Halland 81 112 193 

Jämtland 234 265 499 

Jönköping 88 282 370 

Kalmar 120 127 246 

Kronoberg 167 169 335 

Norrbotten 173 269 441 

Skåne 143 217 360 

Södermanland 91 162 253 

Uppsala 111 116 227 

Värmland 182 172 355 

Västerbotten 266 200 466 

Västernorrland 192 263 454 

Västmanland 114 151 266 

Västra Götaland 187 417 604 

Örebro 127 142 269 

Östergötland 151 114 264 

Totalt 152 239 391 

 

 

verkansmodellen, vilket också tydligt 

framgår av figur 3 på sida 18. I 

Västra Götalandsregionen och flera 

andra regioner fördelade den region-

ala nivån betydligt mer årliga bidrag 

än kommunerna till de institutioner 

och verksamheter som ingår i kultur-

samverkansmodellen. 

 

Av tabell 2 nedan framgår den totala 

intäktsfördelningen för de 20 region-

er som ingick i kultursamverkans-

modellen 2014. De regionala kultur-

verksamheternas totala intäkter upp-

gick till 5 460 946 tkr varav Skåne 

och Västra Götaland tillsammans 

stod för hälften. Av de totala 

intäkterna utgjorde de statliga årliga 

bidragen 21,1 procent. De regionala 

årliga bidragen och de kommunala 

årliga bidragen utgjorde 33,0 

respektive 18,0 procent av de totala 

intäkterna. Totalt sett utgjorde de 

offentliga medlen 77,8 procent av de regionala kulturverksamheternas intäkter. Andelen 

offentliga medel varierade mellan 64,9 procent i Kalmar till 86,8 procent i Kronoberg.3 

 

Av de totala intäkterna utgjorde verksamhetsintäkter 14,0 procent och EU-medel och 

sponsring utgjorde 0,3 respektive 0,6 procent. 3,0 procent av de totala intäkterna utgjordes 

av övriga statliga bidrag som till exempel innefattar projektbidrag från Kulturrådet, 

lönebidrag och en del andra bidrag från olika statliga myndigheter. 

                                                   
3 För Kalmar, men även för Blekinge och Kronoberg gäller dock att de olika summorna och andelarna i tabell 2 skulle 

bli något annorlunda om de medelstilldelningar som redovisas gemensamt av någon av regionerna istället skulle 

redovisas separat. Vilka regioner som redovisar vilka verksamheter framgår av bilaga 1. 
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Tabell 2. Intäkter totalt per region, för de verksamheter som respektive region redovisar, 2014, tusentals kronor och procent av totala intäkter 

 

Region 

Totalt 

(tkr) 

Statliga 

årliga 

bidrag 

(%) 

Övriga 

statliga 

bidrag (%) 

Regionala 

årliga 

bidrag (%) 

Övriga 

regionala 

bidrag (%) 

Kommunala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

kommuna

la bidrag 

(%) 

EU-medel 

(%) 

Samlade 

offentliga 

medel (%) 

Verksam-

hetsintäk- 

ter (%) 

Sponsring 

(%) 

Övriga 

intäkter 

(%) 

Samlad 

övrig 

finansiering 

(%) 

Blekinge 57 564 28,4 0,8 31,1 0,6 7,8 0,2 0,7 69,5 24,3 0,0 6,2 30,5 

Dalarna 148 610 21,6 4,5 47,7 0,9 4,6 0,6 0,0 80,0 13,5 0,5 6,0 20,0 

Gotland 71 631 31,3 7,5 26,2 0,0 0,0 0,0 0,1 65,1 31,0 0,9 2,9 34,9 

Gävleborg 173 492 21,6 3,1 31,7 0,8 28,2 0,0 0,3 85,7 8,2 0,0 6,1 14,3 

Halland 120 784 20,8 2,6 28,7 4,8 8,1 2,2 0,0 67,2 18,9 0,0 14,0 32,8 

Jämtland 116 949 23,7 8,9 28,7 3,0 7,1 1,4 1,3 74,1 20,0 0,0 5,9 25,9 

Jönköping 182 331 16,6 1,8 53,2 0,4 5,9 1,3 0,0 79,2 18,5 0,0 2,3 20,8 

Kalmar 147 671 19,5 5,6 21,2 5,5 11,3 0,2 1,6 64,9 21,3 0,1 13,7 35,1 

Kronoberg 99 823 33,5 4,7 33,8 2,8 8,6 0,9 2,5 86,8 7,0 0,2 6,0 13,2 

Norrbotten 173 197 23,9 3,3 38,8 3,4 10,7 0,6 1,7 82,4 7,9 1,2 8,6 17,6 

Skåne 1 078 549 17,0 3,0 26,0 0,3 29,2 1,8 0,4 77,7 14,4 0,2 7,7 22,3 

Södermanland 96 849 26,4 3,6 46,9 0,4 3,9 0,3 0,0 81,5 8,3 0,0 10,2 18,5 

Uppsala 197 454 19,6 2,3 20,5 0,2 32,7 0,5 0,0 75,8 14,7 0,0 9,5 24,2 

Värmland 156 947 31,9 0,8 30,1 1,7 14,8 0,2 0,0 79,5 12,9 0,0 7,6 20,5 

Västerbotten 300 308 25,7 5,3 17,5 1,9 16,5 9,0 0,0 76,0 7,9 0,7 15,4 24,0 

Västernorrland 173 571 24,6 4,3 36,8 0,5 19,7 0,2 0,4 86,4 8,3 0,0 5,2 13,6 

Västmanland 150 963 19,8 4,5 26,2 0,7 25,7 1,1 0,0 78,1 15,9 0,1 5,9 21,9 

Västra Götaland 1 581 104 19,3 1,4 43,1 1,1 12,9 0,0 0,2 78,0 13,6 1,5 6,9 22,0 

Örebro 147 668 24,8 4,5 27,7 2,7 20,7 0,3 0,0 80,6 13,3 2,1 4,0 19,4 

Östergötland 285 480 23,3 3,1 17,6 0,7 31,1 0,5 0,1 76,4 18,8 0,3 4,5 23,6 

Totalt 5 460 946 21,1 3,0 33,0 1,2 18,0 1,1 0,3 77,8 14,0 0,6 7,5 22,2 
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Figur 3. Regionernas fördelning av årliga statliga, 

regionala och kommunala bidrag, 2014, procent. 
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Av figur 3 framgår att de statliga 

årliga bidragen till verksamheter 

inom kultursamverkansmodellen 

totalt sett utgjorde 29 procent av 

de årliga bidragen. De regionala 

och kommunala årliga bidragen 

utgjorde 46 respektive 25 pro-

cent. Andelen årliga bidrag från 

respektive politisk nivå varierar 

mycket mellan regionerna. Varia-

tionen är störst för de regionala 

och kommunala andelarna och 

mindre för de statliga andelarna. 

Högst andel statliga årliga bidrag 

redovisade Gotland, 54 procent. 

Gotland redovisade inga kom-

munala årliga bidrag, vilket beror 

på att Region Gotland hanterar 

både kommunala uppgifter och 

landstingsuppgifter samt det re-

gionala utvecklingsansvaret. Högst andel regionala årliga bidrag redovisade Jönköping, 69 

procent. Denna andel har ökat från 58 procent 2010 i och med regionens stora satsningar på 

Smålands musik och teater och Kulturhuset Spira. Högst andel kommunala årliga bidrag 

redovisade Uppsala. Uppsala stadsteaters kommunala bidrag stod för nästan hela andelen på 

45 procent. Att fördelningen mellan de olika politiska nivåerna ser så olika ut i regionerna 

beror bland annat på skillnader i den verksamhetsstruktur som finns och hur denna struktur 

historiskt vuxit fram. 

 
Av tabell 3 nedan framgår utvecklingen av de statliga, regionala och kommunala andelarna 

av de totala årliga bidragen under perioden 2010–2014. Totalt sett har den statliga andelen 

av de årliga bidragen till verksamheter i modellen minskat med 2,5 procentenheter mellan 

2010 och 2014, från 31,7 till 29,2 procent. Medan de regionala och kommunala andelarna 

ökade med 2,1 respektive 0,4 procentenheter. Mellan de två senaste åren, 2013–2014, syns 

endast små förändringar. 
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Tabell 3. Andelen årliga bidrag av de totala årliga bidragen som de olika politiska nivåerna stod för 2010–2014, per region, procent 

  Statliga årliga bidrag    Regionala årliga bidrag   Kommunala årliga bidrag 

Region 2010 2011 2012 2013 2014   2010 2011 2012 2013 2014   2010 2011 2012 2013 2014 

Blekinge 43,8 40,9 43,0 42,3 42,3   46,7 50,0 47,4 47,7 47,6   9,5 9,1 9,7 10,0 10,1 

Dalarna 31,4 30,8 30,6 29,6 29,2   62,0 62,7 63,2 64,6 64,6   6,6 6,5 6,2 5,9 6,2 

Gotland 55,1 54,6 54,8 52,8 54,4   44,9 45,4 45,2 47,2 45,6   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gävleborg 28,3 27,7 27,6 26,5 26,5   37,2 38,1 37,8 39,0 38,9   34,5 34,2 34,6 34,5 34,6 

Halland 37,8 36,4 36,7 36,2 36,2   48,8 50,2 50,2 50,1 49,8   13,4 13,4 13,1 13,7 14,0 

Jämtland 42,7 42,7 42,0 41,6 41,5   44,6 44,7 46,4 46,8 47,0   12,6 12,6 11,6 11,6 11,6 

Jönköping 32,0 30,2 25,2 21,8 21,6   57,6 60,1 66,6 68,7 69,2   10,3 9,8 8,2 9,5 9,2 

Kalmar 40,4 39,7 39,2 37,5 37,8   39,8 40,8 40,4 39,4 39,9   19,9 19,5 20,5 23,2 22,3 

Kronoberg 46,1 44,4 44,2 43,4 43,8   43,6 43,1 43,5 43,6 44,3   10,3 12,5 12,3 13,0 12,0 

Norrbotten 35,7 34,4 32,9 33,4 33,5   50,4 49,6 51,8 52,6 52,2   13,9 16,1 15,2 14,1 14,3 

Skåne 25,3 24,2 24,1 23,6 23,6   34,0 35,7 36,0 36,1 36,0   40,6 40,2 39,9 40,3 40,4 

Södermanland 36,4 35,1 35,1 33,8 34,2   57,9 59,1 60,2 61,2 60,8   5,7 5,8 4,7 5,1 5,0 

Uppsala 28,5 27,9 27,4 27,0 26,9   26,9 27,7 27,9 28,0 28,2   44,6 44,4 44,7 44,9 44,9 

Värmland 44,1 42,4 42,6 41,7 41,5   39,0 40,1 39,4 39,5 39,2   16,9 17,5 18,1 18,8 19,2 

Västerbotten 42,5 41,6 40,4 40,4 40,5   30,5 30,6 30,9 30,9 30,6   27,0 27,9 28,7 28,7 28,9 

Västernorrland 31,7 31,9 32,0 31,6 32,2   44,8 45,3 44,4 44,7 44,1   23,4 22,8 23,6 23,6 23,7 

Västmanland 30,6 30,2 29,4 27,7 27,6   35,4 35,9 35,7 36,2 36,6   33,9 33,9 34,9 36,1 35,8 

Västra Götaland 28,6 27,5 27,3 26,0 25,6   55,4 56,6 55,9 57,0 57,2   16,1 15,9 16,9 17,0 17,2 

Örebro 34,1 34,1 33,5 34,2 33,9   38,4 38,6 37,0 37,5 37,8   27,5 27,3 29,5 28,3 28,3 

Östergötland 33,8 33,7 33,4 32,8 32,4   23,6 23,6 24,2 23,9 24,4   42,6 42,6 42,4 43,3 43,2 

Totalt 31,7 30,7 30,3 29,4 29,2   43,6 44,7 44,9 45,6 45,7   24,7 24,6 24,9 25,0 25,1 
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Årliga bidrag 2013–2014 
Av tabell 4 nedan framgår de årliga statliga, regionala och kommunala bidragen per region 

för åren 2013–2014 i fasta priser, samt förändringen mellan 2013 och 2014 i procent.4 

Tidsserier med absoluta belopp i löpande och fasta priser för den längre perioden 2010–

2014 finns i bilaga 2. 

 

Som framgår av tabell 4 ökade de totala statliga årliga bidragen inom kultursamver-

kansmodellen i fasta priser med 2,6 procent mellan åren 2013 och 2014. Samtidigt har de 

regionala och kommunala årliga bidragen i fasta priser ökat med 3,5 respektive 3,4 procent. 

I hälften av regionerna var den statliga uppräkningen mellan 2013 och 2014 högre än 

regionens uppräkning till verksamheterna inom kultursamverkansmodellen. I åtta av tjugo 

regioner var den statliga uppräkningen högre än den regionala och kommunala 

uppräkningen tillsammans. Sett över tidsperioden 2010–2014 har dock de regionala och 

kommunala årliga bidragen till verksamheter inom kultursamverkansmodellen i nästan 

samtliga regioner ökat betydligt mer än de statliga årliga bidragen. 

 

Statens generella uppräkning till regionerna utgjorde 2,2 procent i fasta priser. Utifrån de 

grunder för prioriteringar inför 2014 som Kulturrådets styrelse beslutade i november 2013 

fick fem regioner – Halland, Norrbotten, Skåne, Södermanland och Värmland – en högre 

procentuell uppräkning. Prioriteringsgrunderna var ”insatser för att främja och säkra 

yttrandefrihet, barns och ungas rätt till kultur, förbättrade villkor för den nyskapande 

kulturen, kulturarv för framtiden samt nationella minoriteters kultur”. De prioriterade 

regionerna uppfyllde något eller flera av de fastställda kriterierna. De har också arbetat 

långsiktigt och strategiskt inom något eller flera av områdena. 

 

Ingen av de fem regioner som beviljades extra statliga förstärkningar 2014 har ökat de 

regionala årliga bidragen inom kultursamverkansmodellen i samma utsträckning som staten. 

Det rör sig dock om små eller mycket små skillnader mellan de statliga och regionala 

förändringarna. Sett över en längre tidsperiod har samtliga fem regioner redovisat större 

regionala ökningar än statliga när det gäller årliga bidrag, se bilaga 2. 

 

Av tabell 4 framgår vidare att även de Norrlandsregioner som inte prioriterades i 

Kulturrådets fördelning redovisat förändringar som avviker från den generella uppräkningen 

på 2,2 procent. I enlighet med avsnittet om metodfrågor beror det på att de statliga bidragen 

till Nätverk för musikteater och dans (NMD) som ges i klump till Västerbotten fördelats ut 

på de regioner (Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten) där de slutliga 

mottagarna befinner sig. Detta har gjorts för både 2013 och 2014 vilket gör att skillnader i 

hur NMDs pengar fördelats mellan regionerna påverkar förändringen mellan åren. Till 

exempel beror Jämtlands uppräkning på 1,8 procent på att en mindre del av NMDs pengar 

fördelades till Jämtland 2014 jämfört med 2013. Kulturrådets generella uppräkning på 2,2 

procent gällde även Jämtland. 

 

                                                   
4 Värdena har räknats om till 2014 års priser med hjälp av årsmedeltal för konsumentprisindex (KPI), som hämtats från 

Statistiska centralbyrån. 
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Tabell 4. Årliga statliga, regionala och kommunala bidrag per region, 2013–2014, samt förändringen mellan åren i procent, tusentals kronor, 2014 års priser 

 

 

  Statliga årliga bidrag Regionala årliga bidrag Kommunala årliga bidrag 

Region 2013 2014 

För- 

ändring 

(%) 2013- 

2014 2013 2014 

För- 

ändring 

(%) 2013- 

2014 2013 2014 

För- 

ändring 

(%) 2013- 

2014 

Blekinge 18 452 18 856 +2,2 20 818 21 226 +2,0 4 380 4 480 +2,3 

Dalarna 31 436 32 123 +2,2 68 691 70 959 +3,3 6 244 6 829 +9,4 

Gotland 21 919 22 399 +2,2 19 576 18 802 -4,0 0 0 - 

Gävleborg 36 610 37 411 +2,2 53 819 54 970 +2,1 47 668 48 977 +2,7 

Halland 23 845 25 166 +5,5 32 978 34 651 +5,1 8 990 9 755 +8,5 

Jämtland 29 092 29 630 +1,8 32 764 33 565 +2,4 8 097 8 282 +2,3 

Jönköping 29 599 30 247 +2,2 93 103 97 064 +4,3 12 849 12 923 +0,6 

Kalmar 27 592 28 195 +2,2 28 978 29 814 +2,9 17 070 16 659 -2,4 

Kronoberg 30 880 31 555 +2,2 31 047 31 891 +2,7 9 284 8 615 -7,2 

Norrbotten 40 943 43 124 +5,3 64 497 67 203 +4,2 17 282 18 467 +6,9 

Skåne 178 655 183 860 +2,9 272 655 280 233 +2,8 304 926 314 984 +3,3 

Södermanland 24 420 25 554 +4,6 44 211 45 431 +2,8 3 650 3 752 +2,8 

Uppsala 37 791 38 618 +2,2 39 161 40 569 +3,6 62 806 64 522 +2,7 

Värmland 48 426 50 085 +3,4 45 883 47 304 +3,1 21 840 23 153 +6,0 

Västerbotten 68 053 69 703 +2,4 51 960 52 601 +1,2 48 414 49 688 +2,6 

Västernorrland 45 224 46 563 +3,0 63 915 63 812 -0,2 33 750 34 221 +1,4 

Västmanland 29 264 29 904 +2,2 38 242 39 611 +3,6 38 179 38 730 +1,4 

Västra Götaland 297 928 304 440 +2,2 651 577 681 000 +4,5 194 508 204 453 +5,1 

Örebro 35 863 36 647 +2,2 39 297 40 861 +4,0 29 725 30 530 +2,7 

Östergötland 65 182 66 608 +2,2 47 611 50 186 +5,4 86 004 88 795 +3,2 

Totalt 1 121 175 1 150 687 +2,6 1 740 780 1 801 753 +3,5 955 668 987 814 +3,4 
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Offentliga årliga bidrag totalt 2010–2014 

Av tabell 5 nedan framgår hur de sammanslagna offentliga årliga bidragen per region har 

utvecklats mellan åren 2010 och 2014, i 2014 års priser.  

 

Som framgår av tabell 5 har de totala offentliga årliga bidragen ökat med 10,8 procent 

mellan 2010 och 2014 i fasta priser. De totala offentliga årliga bidragen inom 

kultursamverkansmodellen har för nio regioner ökat med 10,4 procent eller mer. Endast en 

region, Västernorrland, uppvisar en minskning, 1,1 procent. Jönköpings läns kraftiga 

förändring beror till största delen på satsningen på Kulturhuset Spira. Eftersom Skåne och 

Västra Götaland stod för hälften av de offentliga årliga bidragen påverkar deras 

procentuella förändring i hög grad den totala förändringen. 
 

Tabell 5. Årliga offentliga bidrag totalt per region 2010–2014, tusentals kronor, 2014 års priser. 

  Offentliga årliga bidrag totalt 

Region 2010 2011 2012 2013 2014 

Förändring 

(%) 2010- 

2014 

Blekinge 42 561 44 586 42 676 43 650 44 561 +4,7 

Dalarna 99 592 99 915 102 129 106 371 109 911 +10,4 

Gotland 40 328 39 804 39 762 41 495 41 201 +2,2 

Gävleborg 130 911 131 421 131 664 138 098 141 358 +8,0 

Halland 62 054 65 003 64 483 65 813 69 571 +12,1 

Jämtland 68 556 66 980 68 533 69 954 71 477 +4,3 

Jönköping 93 102 96 745 117 875 135 551 140 234 +50,6 

Kalmar 69 095 68 950 69 980 73 640 74 668 +8,1 

Kronoberg 67 312 68 535 69 428 71 211 72 061 +7,1 

Norrbotten 113 853 115 749 121 536 122 722 128 794 +13,1 

Skåne 701 557 730 035 733 312 756 236 779 077 +11,0 

Södermanland 66 012 68 234 68 490 72 281 74 737 +13,2 

Uppsala 133 498 134 831 136 979 139 758 143 709 +7,6 

Värmland 107 913 110 583 113 064 116 148 120 542 +11,7 

Västerbotten 160 237 160 659 166 241 168 427 171 992 +7,3 

Västernorrland 146 169 140 941 141 177 142 889 144 595 -1,1 

Västmanland 97 153 95 784 98 971 105 685 108 245 +11,4 

Västra Götaland 1 056 388 1 075 872 1 086 136 1 144 013 1 189 893 +12,6 

Örebro 103 347 102 628 105 213 104 885 108 038 +4,5 

Östergötland 195 316 191 824 193 902 198 797 205 588 +5,3 

Totalt 3 554 954 3 609 080 3 671 550 3 817 623 3 940 253 +10,8 
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Verksamhetsområdenas intäkter 

När de statliga och regionala årliga bidragen presenteras fördelade på verksamhetsområden 

väljer vi att konsekvent redovisa bidragen sammanslagna. Detta eftersom det nu är 

regionerna som beslutar om hur både de statliga och de regionala årliga bidragen ska 

fördelas ut på olika verksamheter och verksamhetsområden. Utifrån detta helhetsansvar som 

regionerna nu har, ofta med hopslagna budgetar innehållande både de statliga och regionala 

bidragen, är det inte längre lika meningsfullt att särredovisa de statliga och regionala årliga 

bidragen per område. Regionerna har också möjligheter till olika omflyttningar av statliga 

och regionala bidrag mellan områden och att tillämpa olika fördelningsprinciper – till 

exempel proportionerliga fördelningar, vilket innebär att alla verksamheter och områden får 

samma proportion statliga och regionala bidrag. 

 

Av tabell 6 nedan framgår verksamhetsområdenas totala intäkter. Verksamheterna i 

respektive region var organiserade på olika sätt, vilket medfört skillnader i hur uppgifter 

redovisats från de olika regionerna. Tabellen kommer därför med en del förklarande noter. 

Av bilaga 1 framgår inom vilka av de sju områdena som de olika regionala verksamheterna 

sorteras in. 

 

De statliga och regionala årliga bidrag som regionerna fördelat ut på olika verksamheter och 

verksamhetsområden motsvarade 54,1 procent av de totala intäkterna. Högst andel 

offentliga medel redovisade de konst- och kulturfrämjande verksamheterna, 88,0 procent, 

och lägst andel offentliga medel redovisade museiområdet, 68,2 procent. De enskilda 

arkiven och museiverksamheterna redovisade högst andel övriga statliga bidrag, 12,3 

respektive 5,9 procent, varav en stor del utgjordes av lönebidrag och olika projektbidrag.  
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Tabell 6. Intäkter totalt per huvudsakligt verksamhetsområde 2014, procent av totala intäkter (tusentals kronor). 

Verksamhetsområde Totalt (tkr) 

Statliga och 

regionala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

statliga 

bidrag 

(%) 

Övriga 

regionala 

bidrag 

(%) 

Kommunala 

årliga 

bidrag (%) 

Övriga 

kommunala 

bidrag (%) 

EU-medel 

(%) 

Samlade 

offentliga 

medel (%) 

Verksam-

hetsintäkter 

(%) 

Sponsring 

(%) 

Övriga 

intäkter 

(%) 

Samlad 

övrig 

finansiering 

(%) 

Teater, dans, musik 3 423 814 57,5 1,4 0,7 20,2 1,2 0,2 81,2 12,4 1,0 5,4 18,8 

Museer 1 533 805 40,2 5,9 1,9 18,4 1,0 0,8 68,2 19,0 0,2 12,6 31,8 

Bibliotek 1 105 290 73,7 2,9 0,9 0,4 0,4 0,7 79,0 14,1 0,0 6,9 21,0 

Konst- och kulturfr. 241 893 78,1 3,8 4,2 1,5 0,4 0,0 88,0 8,8 0,0 3,1 12,0 

Arkiv 2 62 064 50,0 12,3 1,6 12,7 0,1 0,0 76,8 14,1 0,0 9,1 23,2 

Film 3 60 515 72,4 2,7 2,5 3,4 0,7 0,5 82,2 2,3 0,0 15,5 17,8 

Hemslöjd 4 33 565 70,1 5,4 3,5 1,7 4,6 0,0 85,3 8,2 0,0 6,5 14,7 

Totalt 5 460 946 54,1 3,0 1,2 18,1 1,1 0,3 77,8 14,0 0,6 7,5 22,2 

 

1) Bibliotek: I Gävleborg, Halland och Västra Götaland redovisas bibliotek inom konst- och kulturfrämjande verksamhet.  

2) Arkiv: I Kronoberg redovisas arkiv inom museer. Gotland saknar regional arkivverksamhet.  

3) Film: I Gävleborg och Västernorrland redovisas film inom konst- och kulturfrämjande respektive teater, dans, musik. I Halland och Västra Götaland redovisas delar av filmverksamheten 

inom konst- och kulturfrämjande verksamhet. 

4) Hemslöjd: I Uppsala, Västernorrland och Västra Götaland redovisas hemslöjd inom museer. I Gävleborg och Halland redovisas hemslöjd inom konst- och kulturfrämjande verksamhet.
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Figur 4. Fördelning av årliga statliga och regionala hopslagna 

bidrag och kommunala bidrag per huvudsakligt 

verksamhetsområde 2014, procent 

 
 

Figur 1. Fördelning av årliga statliga och regionala hopslagna 

bidrag och kommunala bidrag per huvudsakligt 

verksamhetsområde 2014, procent 
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Av figur 4 framgår vilka 

verksamhetsområden som 

fått kommunala årliga 

bidrag och vilken andel de 

kommunala årliga bidragen 

utgjorde av de totala årliga 

bidragen. Att flera av de 

mindre verksamhetsområd-

ena har liten kommunal 

finansiering beror bland 

annat på att de har regional 

huvudman och ett mer ren-

odlat regionalt ansvar – eller ingen tydlig verksamhetsmässig bas i någon enskild kommun. 

Högst andel kommunala årliga bidrag redovisade museiområdet med 31 procent. Därefter 

kommer teater-, dans- och musikområdet med 26 procent och de enskilda arkiven med 20 

procent. Verksamheterna inom dessa områden har ofta en tydligare hemvist i en kommun. 

Inom musei- och teater-, dans- och musikområdena finns även flera verksamheter med 

kommunala huvudmän. 
 

Av tabell 7 nedan framgår hur de statliga och regionala årliga bidragen fördelades mellan de 

sju verksamhetsområdena i respektive region. Av de samlade statliga och regionala årliga 

bidragen fördelade regionerna cirka 66,7 procent till teater-, dans- och musikområdet medan 

museiområdet fick cirka 20,9 procent. Andelarna för respektive konstområde i tabell 7 får 

dock ses som ungefärliga. Anledningen till detta är att det i vissa regioner finns 

verksamheter som arbetat med flera av kultursamverkansmodellens sju områden. Sådana 

regionala variationer framkommer i noterna under tabell 7. Utöver vad som framgår i 

noterna finns i vissa regioner också konst- och kulturfrämjande verksamhet vid institutioner 

inom teater-, dans- och musik- samt museiområdet. I ett par regioner redovisas även 

professionell teater-, dans- och musikverksamhet inom konst- och kulturfrämjande 

verksamhet. När det gäller indelningen mellan professionell teater-, dans- och musik-

verksamhet respektive konst- och kulturfrämjande verksamhet är det också värt att tänka på 

att regionala musikorganisationer ofta bedriver både professionell musikverksamhet och 

främjandeverksamhet. Inom teater- och dansområdena finns oftare en organisation som 

arbetar med professionell verksamhet och en organisation som arbetar främjande. 
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Tabell 7. Statliga och regionala årliga bidrag per region i tusentals kronor, samt regionernas 

fördelning av statliga och regionala årliga bidrag, per huvudsakligt verksamhetsområde 2014, 

procent. 

Region 

Statliga och 

regionala 

årliga 

bidrag, tkr 

Teater, 

dans, 

musik Museer Bibliotek 

Konst- 

och 

kulturfr. Arkiv Film Hemslöjd 

Blekinge 40 081 49,7 28,5 7,7 1,6 5,4 3,3 3,8 

Dalarna 103 082 57,5 22,9 4,9 6,3 2,6 4,1 1,6 

Gotland 1 41 201 52,1 36,3 4,0 0,8   4,0 2,8 

Gävleborg 2 92 381 48,2 22,8   25,6 3,3     

Halland 3 59 817 19,5 34,4   44,3 1,8     

Jämtland 63 195 45,4 37,7 6,1 2,7 2,5 3,2 2,4 

Jönköping 127 311 76,0 13,8 4,6 1,8 1,5 0,8 1,5 

Kalmar 58 009 47,9 35,4 7,5 3,7 0,8 2,2 2,4 

Kronoberg 4 63 446 62,0 26,4 5,8 1,5   2,1 2,2 

Norrbotten 110 327 60,9 25,7 3,9 3,5 1,0 3,8 1,2 

Skåne 464 093 78,0 16,2 1,5 1,9 0,5 1,1 0,7 

Södermanland 70 985 50,3 35,4 6,7 1,8 1,3 2,5 2,0 

Uppsala 5 79 187 52,3 33,3 7,0 3,7 2,0 1,6   

Värmland 97 389 64,8 18,8 4,4 4,3 1,7 4,6 1,5 

Västerbotten 122 304 72,5 15,0 4,0 1,9 1,7 3,7 1,2 

Västernorrland 6 110 374 67,8 23,2 5,6 2,1 1,3     

Västmanland 69 515 50,8 34,7 4,2 5,0 1,5 2,0 1,8 

Västra Götaland 7 985 440 72,6 17,2   9,3 0,3 0,6   

Örebro 77 508 62,4 24,7 4,1 2,9 3,4 1,2 1,3 

Östergötland 116 794 75,7 14,3 5,8 0,7 0,7 1,4 1,4 

Totalt 8 2 952 440 66,7 20,9 2,6 6,4 1,1 1,5 0,8 

 

1) Gotland: Saknar enskild regional arkivverksamhet. 

2) Gävleborg: Bibliotek, film, hemslöjd och delar av teater, dans och musik redovisas inom konst- och 

kulturfrämjande. 

3) Halland: Bibliotek, film, hemslöjd och delar av teater, dans och musik redovisas inom konst- och kulturfrämjande. 

4) Kronoberg: Arkiv redovisas inom museer. 

5) Uppsala: Hemslöjd redovisas inom museer. 

6) Västernorrland: Film redovisas inom teater, dans och musik. Hemslöjd redovisas inom museer. 

7) Västra Götaland: Bibliotek och delar av film och teater, dans och musik redovisas inom konst- och kulturfrämjande. 

Hemslöjd redovisas inom museer. 

8) De totala andelarna för bibliotek, arkiv, film och hemslöjd underskattas något eftersom en del verksamhet 

redovisats inom andra områden och följaktligen kan andelarna för de andra områdena överskattas något.  
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Verksamhetsområdenas statliga och regionala bidrag per invånare 

I tabell 8 nedan har de sammanslagna statliga och regionala årliga bidragen per 

huvudsakligt verksamhetsområde relaterats till invånarantalet i respektive region. Detta är 

ett annat sätt att visa hur medlen fördelats per huvudsakligt område och kan komplettera 

den bild som framgick av tabell 7 ovan. Som tidigare nämnts redovisade verksamheter och 

regioner på lite olika sätt så det är viktigt att ta hänsyn till noterna under tabellen vid olika 

analyser. När bidragssumman slås ut per invånare framkommer skillnader både mellan 

verksamhetsområden och mellan regioner. Detta har så klart även att göra med vilken total 

budget de olika regionerna hade att utgå ifrån, alltså det totala antalet kronor per invånare 

som återges i kolumnen längst till höger. Något som man också måste ha i åtanke är att det 

finns skillnader i hur mycket bidrag kommunerna fördelat till respektive verksamhets-

område i de olika regionerna. I denna tabell visas enbart de statliga och regionala årliga 

bidrag som regionerna fördelat.  

 
Tabell 8. Årliga statliga och regionala bidrag per invånare, uppdelat på region och huvudsakligt 

verksamhetsområde, 2014, kronor. 

 
1) Gotland: Saknar enskild regional arkivverksamhet. 

2) Gävleborg: Bibliotek, film, hemslöjd och delar av teater, dans och musik redovisas inom konst- och 

kulturfrämjande. 

3) Halland: Bibliotek, film, hemslöjd och delar av teater, dans och musik redovisas inom konst- och kulturfrämjande. 

4) Kronoberg: Arkiv redovisas inom museer. 

5) Uppsala: Hemslöjd redovisas inom museer. 

6) Västernorrland: Film redovisas inom teater, dans och musik. Hemslöjd redovisas inom museer. 

7) Västra Götaland: Bibliotek och delar av film och teater, dans och musik redovisas inom konst- och kulturfrämjande. 

Hemslöjd redovisas inom museer. 

 

  

Region 

Teater, 

dans, 

musik Museer Bibliotek 

Konst- 

och 

kulturfr. Arkiv Film 

Hem- 

slöjd Totalt 

Blekinge 129 74 20 4 14 9 10 260 

Dalarna 213 85 18 23 9 15 6 370 

Gotland 1 375 261 29 6   29 20 720 

Gävleborg 2 159 75   85 11     330 

Halland 3 38 66   85 3     193 

Jämtland 226 188 31 14 12 16 12 499 

Jönköping 281 51 17 7 5 3 6 370 

Kalmar 118 87 19 9 2 5 6 246 

Kronoberg 4 208 89 19 5   7 7 335 

Norrbotten 269 114 17 15 4 17 5 441 

Skåne 281 58 6 7 2 4 3 360 

Södermanland 127 90 17 5 3 6 5 253 

Uppsala 5 119 76 16 8 5 4 0 227 

Värmland 230 67 15 15 6 16 5 355 

Västerbotten 338 70 19 9 8 17 6 466 

Västernorrland 6 308 105 25 9 6     454 

Västmanland 135 92 11 13 4 5 5 266 

Västra Götaland 7 438 104   56 2 4   604 

Örebro 168 66 11 8 9 3 3 269 

Östergötland 200 38 15 2 2 4 4 264 
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Verksamhetsområdenas årliga bidrag 2010–2014 

I tabell 9 nedan redovisas de hopslagna statliga och regionala årliga bidragen samt de 

kommunala årliga bidragen för åren 2010–2014, i fasta priser.5 Även den procentuella 

förändringen mellan 2010 och 2014 redovisas i tabellen. 

 

Som framgår av tabell 9 har de totala statliga och regionala årliga bidragen till teater-, dans- 

och musikverksamhet inom kultursamverkansmodellen ökat med 12,2 procent mellan 2010 

och 2014, räknat i fasta priser. Det är framförallt i Jönköping, Skåne och Västra Götaland 

som regionerna kraftigt ökat sina årliga bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet. Om 

Jönköpings, Skånes och Västra Götalands statliga och regionala bidrag lyfts ut skulle 

ökningen till området istället bli 5,2 procent.  

 

För museiverksamheten var det kommunerna som stod för den största ökningen, 20,1 

procent. Om Västra Götalands kommunala årliga bidrag, där Göteborgs museer fått stora 

ökningar, lyfts ut blir den kommunala ökningen till museiområdet istället 14,5 procent. De 

totala statliga och regionala årliga bidragen till biblioteksverksamhet har minskat med 5,3 

procent mellan 2010 och 2014 i fasta priser. Här stod Skåne för en stor del av förändringen. 

Om Skåne lyfts ut blir minskningen istället 1,1 procent.  

 

Av tabellen framgår också att de totala statliga och regionala årliga bidragen till 

filmkulturell verksamhet har minskat med 2,8 procent mellan 2010 och 2014 i fasta priser. 

Cirka 2,0 procentenheter av minskningen kan förklaras av att Västra Götaland från och med 

2011 redovisat delar av den filmkulturella verksamheten inom konst- och kulturfrämjande. 

Denna problematik påverkar främst den redovisade förändringen för filmområdet. I övrigt 

har verksamheternas bidrag som regel kategoriserats på samma sätt över hela perioden 

2010–2014. Arkivverksamheten uppvisar en ökning på totalt 19,7 procent mellan 2010 och 

2014.  

 

För flera av områdena var den totala bidragssumman från de politiska nivåerna så pass låg 

att även små förändringar i bidragsnivåerna medför en stor förändring procentuellt sett. I 

tabell 9 kan det tydligt ses i fallet med de kommunala årliga bidragen till konst- och 

kulturfrämjande verksamhet som procentuellt sett ökat med 63,5 procent under perioden. 

För totalsumman för konst- och kulturfrämjande verksamhet och för de totala kommunala 

årliga bidragen hade den ökningen endast en marginell effekt.  

 

Vidare framgår av tabell 10 att de totala offentliga årliga bidragen inom kultursamver-

kansmodellen för fyra av de sju områdena ökat med över 10 procent mellan 2010 och 2014, 

räknat i fasta priser och efter huvudsakligt verksamhetsområde. 

 

 

  

                                                   
5 Värdena har räknats om till 2014 års priser med hjälp av årsmedeltal för konsumentprisindex (KPI), som hämtats från 

Statistiska centralbyrån. 
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Tabell 9. Offentliga årliga bidrag per huvudsakligt verksamhetsområde 2010–2014, tusentals kronor, 2014 års priser. 

  Statliga och regionala årliga bidrag     Kommunala årliga bidrag     

Verksamhetsområde 2010 2011 2012 2013 2014 

För- 

ändring 

(%) 2010- 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 

För- 

ändring 

(%) 2010- 

2014 

Teater, dans, musik 1 755 393 1 783 221 1 829 322 1 908 631 1 970 154 +12,2 630 243 626 308 643 894 666 260 691 504 +9,7 

Museer 577 919 587 389 585 076 597 295 617 344 +6,8 234 603 248 791 255 626 274 756 281 710 +20,1 

Bibliotek1 81 946 77 655 76 562 78 749 77 563 -5,3 432 526 417 425 450 +4,2 

Konst- och kulturfr. 169 671 177 884 174 725 182 099 188 990 +11,4 2 217 3 438 3 507 3 586 3 625 +63,5 

Arkiv2 25 952 26 583 27 549 29 093 31 056 +19,7 6 998 7 583 7 172 8 143 7 893 +12,8 

Film3 45 066 45 530 43 455 43 608 43 800 -2,8 2 293 2 232 1 918 1 890 2 050 -10,6 

Hemslöjd4 21 746 21 457 21 816 22 480 23 533 +8,2 475 484 513 607 583 +22,6 

Totalt 2 677 693 2 719 718 2 758 504 2 861 955 2 952 440 +10,3 877 261 889 362 913 047 955 668 987 814 +12,6 

 

1) Bibliotek: I Gävleborg, Halland och Västra Götaland redovisas bibliotek inom konst- och kulturfrämjande.  

2) Arkiv: I Kronoberg redovisas arkiv inom museer. Gotland saknar regional arkivverksamhet.  

3) Film: I Gävleborg, Halland och Västernorrland redovisas film inom konst- och kulturfrämjande respektive teater, dans, musik. I Västra Götaland redovisas delar av film inom konst-och 

kulturfrämjande. 

4) Hemslöjd: I Uppsala, Västernorrland och Västra Götaland redovisas hemslöjd inom museer. I Gävleborg och Halland redovisas hemslöjd inom konst- och kulturfrämjande. 
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Tabell 10. Totala offentliga årliga bidrag per huvudsakligt verksamhetsområde 2010–2014, tusentals kronor, 2014 års priser. 

  Offentliga årliga bidrag totalt     

Verksamhetsområde 2010 2011 2012 2013 2014 

För- 

ändring 

(%) 2010- 

2014 

Teater, dans, musik 2 385 636 2 409 529 2 473 216 2 574 891 2 661 658 +11,6 

Museer 812 522 836 179 840 702 872 052 899 054 +10,6 

Bibliotek1 82 378 78 181 76 979 79 174 78 013 -5,3 

Konst- och kulturfr. 171 887 181 322 178 231 185 685 192 615 +12,1 

Arkiv2 32 950 34 166 34 721 37 236 38 949 +18,2 

Film3 47 359 47 762 45 373 45 498 45 849 -3,2 

Hemslöjd4 22 221 21 941 22 329 23 087 24 115 +8,5 

Totalt 3 554 954 3 609 080 3 671 550 3 817 623 3 940 253 +10,8 

 

1) Bibliotek: I Gävleborg, Halland och Västra Götaland redovisas bibliotek inom konst- och kulturfrämjande.  

2) Arkiv: I Kronoberg redovisas arkiv inom museer. Gotland saknar regional arkivverksamhet.  

3) Film: I Gävleborg, Halland och Västernorrland redovisas film inom konst- och kulturfrämjande respektive teater, dans, musik. I Västra Götaland redovisas delar av film inom konst-och 

kulturfrämjande. 

4) Hemslöjd: I Uppsala, Västernorrland och Västra Götaland redovisas hemslöjd inom museer. I Gävleborg och Halland redovisas hemslöjd inom konst- och kulturfrämjande. 
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Figur 5. Kostnadsfördelning per huvudsakligt 

verksamhetsområde 2014, procent. 
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Av tabell 11 nedan framgår verksamhetsområdenas utgifter fördelade på olika 

kostnadstyper i tusentals kronor. Verksamheternas totala kostnader motsvaras ungefär av 

intäkterna och således är det teater-, dans- och musikområdet samt museiområdet som stod 

för de totalt sett största kostnaderna. I figur 5 under tabellen ges en mer översiktlig bild av 

hur kostnaderna fördelat sig för olika verksamhetsområden. Vad de olika kostnaderna är 

tänkta att innefatta framgår av Kulturrådets handbok för kvantitativ uppföljning. 

Tabell 11. Kostnader per huvudsakligt verksamhetsområde 2014, tusentals kronor. 

Verksamhetsområde 

Personal-

kostnader 

Verksamhets-

kostnader 

Lokal-

kostnader 

Övriga 

kostnader Totalt 

Teater, dans, musik 2 154 408 706 538 347 093 198 988 3 407 028 

Museer 845 231 321 611 222 245 118 851 1 507 938 

Bibliotek1 50 309 40 733 3 319 7 233 101 594 

Konst- och kulturfrämjande 114 807 98 767 10 504 14 123 238 202 

Arkiv2 38 326 8 037 12 030 3 836 62 229 

Film3 27 961 25 769 3 422 1 073 58 224 

Hemslöjd4 21 230 7 123 2 631 1 844 32 828 

Totalt 3 252 272 1 208 579 601 244 345 948 5 408 043 

 
1) Bibliotek: I Gävleborg och Västra Götaland redovisas bibliotek inom konst- och kulturfrämjande.  

2) Arkiv: I Kronoberg redovisas arkiv inom museer. Gotland saknar regional arkivverksamhet.  

3) Film: I Gävleborg och Västernorrland redovisas film inom konst- och kulturfrämjande respektive teater, dans, musik. 

I Västra Götaland redovisas delar av film inom konst-och kulturfrämjande. 

4) Hemslöjd: I Uppsala, Västernorrland och Västra Götaland redovisas hemslöjd inom museer. I Gävleborg redovisas 

hemslöjd inom konst- och kulturfrämjande. 

 

 

Av figur 5 framgår att teater-, 

dans- och musikområdet tillsam-

mans med arkiv- och hemslöjds-

områdena redovisade högst andel 

personalkostnader, mellan 62 och 

65 procent. Högst andel verksam-

hetskostnader redovisade konst- 

och kulturfrämjande och film-

området, 41 respektive 44 

procent.  Musei- och arkivområd-

ena redovisade högst andel 

lokalkostnader, 15 respektive 19 

procent. Skillnaderna kan i stor 

utsträckning förklaras av olika 

verksamhetsinriktning, arbetssätt 

och lokalbehov. 
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PROFESSIONELL  
TEATER-, DANS- OCH MUSIKVERKSAMHET 

Intäkter  

Av tabell 12 nedan framgår att den verksamhet som inom kultursamverkansmodellen har 

redovisats inom teater-, dans- och musikområdet redovisat 3 423 814 tkr i totala intäkter för 

2014.6 I den ekonomiska redovisningen till Kulturrådet utgör teater, dans och musik ett 

gemensamt verksamhetsområde. Intäkter kan därför inte delas upp på de olika 

konstformerna. Flera av institutionerna arbetar med mer än en av konstformerna teater, dans 

och musik. 

 

Av de totala intäkterna utgjordes 57,5 procent av statliga och regionala årliga bidrag. 

Kommunernas årliga bidrag till professionell teater-, dans- och musikverksamhet som ingår 

i kultursamverkansmodellen uppgick till 20,2 procent av de totala intäkterna. Andelen 

redovisade totala offentliga medel uppgick till 81,2 procent. I regionerna varierade de 

statliga och regionala årliga bidragens andel av de totala intäkterna från 30,8 procent i 

Uppsala, som redovisat en hög andel kommunala årliga bidrag, till 91,1 procent i 

Södermanland.  

 

Den redovisade andelen kommunala årliga bidrag av de totala intäkterna varierade mellan 

0,0 procent i tre regioner (exklusive Gotland) till 47,2 procent i Uppsala, där Uppsala 

stadsteater fick en hög andel årliga kommunala bidrag. Att det även i övrigt ser så olika ut 

beror bland annat på vilka institutionstyper som förekommer i de olika regionerna. I en del 

regioner redovisas endast länsteatrar och länsmusik med huvudsakligen regional och statlig 

finansiering medan det i andra regioner finns en mängd olika scenkonst- och musik-

institutioner, till exempel stadsteatrar och symfoniorkestrar med kommunal huvudman. 

Även verksamheter som länsteatrar och länsmusik fick i en del regioner kommunala årliga 

bidrag. Den här typen av strukturer och skillnader mellan regionerna kan även förklara 

varför en del andra intäktsandelar skiljer sig åt.  

 

Andelen redovisade verksamhetsintäkter uppgick till totalt 12,4 procent, men varierade 

mellan 2,1 procent i Södermanland till 28,0 procent i Blekinge – som endast redovisat 

Musik i Blekinges uppgifter. Regionteatern Blekinge–Kronoberg redovisas av Kronoberg. 

Variationen som återfinns för verksamhetsintäkter mellan de olika regionerna kan till 

exempel bero på publikantal och nivåer i biljettpriser. Inom verksamhetsintäkter ryms även 

uppdragsintäkter och intäkter från olika konsultationer.  

                                                   
6 Vilka verksamheter som redovisats inom verksamhetsområdet teater, dans och musik framgår av bilaga 1. 
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Tabell 12. Professionell teater-, dans- och musikverksamhet. Intäkter efter huvudsakligt verksamhetsområde och region 2014, tusentals kronor, procent av 

totala intäkter 

Region Totalt (tkr) 

Statliga och 

regionala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

statliga 

bidrag (%) 

Övriga 

regionala 

bidrag (%) 

Kommunala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

kommunala 

bidrag (%) 

EU-

medel 

(%) 

Samlade 

offentliga 

medel (%) 

Verksam-

hetsintäkter 

(%) 

Sponsring 

(%) 

Övriga 

intäkter 

(%) 

Samlad övrig 

finansiering 

(%) 

Blekinge 1 15 080 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 28,0 0,0 0,0 28,0 

Dalarna 79 907 74,2 0,7 1,3 4,5 0,1 0,0 80,8 11,7 1,0 6,5 19,2 

Gotland 25 362 84,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,6 10,8 0,3 2,2 13,4 

Gävleborg 100 656 44,3 0,1 0,0 44,3 0,0 0,1 88,7 4,7 0,0 6,6 11,3 

Halland 16 303 71,5 2,2 6,6 0,0 9,6 0,0 89,9 7,2 0,0 2,9 10,1 

Jämtland 2 33 502 80,1 6,5 3,1 0,0 0,0 0,0 89,7 3,9 0,0 6,3 10,3 

Jönköping 115 611 83,7 1,7 0,0 1,9 0,0 0,0 87,3 12,7 0,0 0,0 12,7 

Kalmar 38 457 72,2 1,1 2,0 7,1 0,7 4,2 87,3 10,9 0,0 1,8 12,7 

Kronoberg 1 59 024 82,0 1,4 1,9 7,0 1,0 0,8 94,1 5,6 0,0 0,3 5,9 

Norrbotten 2 107 889 60,7 3,5 5,2 14,2 0,6 2,6 86,8 6,4 1,9 4,9 13,2 

Skåne 783 151 46,2 2,0 0,2 29,2 1,1 0,0 78,8 14,2 0,1 6,9 21,2 

Södermanland 39 214 91,1 1,5 0,2 4,3 0,2 0,0 97,4 2,1 0,0 0,5 2,6 

Uppsala 134 495 30,8 0,6 0,3 47,2 0,8 0,0 79,7 14,1 0,0 6,2 20,3 

Värmland 91 929 68,6 0,3 0,0 14,8 0,0 0,0 83,7 14,3 0,0 2,0 16,3 

Västerbotten 2 206 790 46,5 5,5 2,5 15,2 12,3 0,0 82,0 11,0 1,0 6,0 18,0 

Västernorrland 2 113 208 62,7 2,3 0,0 22,0 0,3 0,2 87,4 5,9 0,0 6,6 12,6 

Västmanland 105 598 33,5 2,2 0,7 36,1 0,8 0,0 73,2 20,6 0,1 6,1 26,8 

Västra Götaland 1 049 457 68,2 0,3 0,2 10,1 0,1 0,0 78,8 13,2 2,2 5,8 21,2 

Örebro 106 038 45,6 0,7 1,8 28,4 0,5 0,0 77,0 16,0 2,9 4,1 23,0 

Östergötland 202 142 43,7 0,6 0,3 40,0 0,7 0,1 85,4 10,9 0,4 3,4 14,6 

Totalt 3 423 814 57,5 1,4 0,7 20,2 1,2 0,2 81,2 12,4 1,0 5,4 18,8 

 

1) Regionteatern Blekinge–Kronoberg redovisas av Kronoberg.   

2) Norrlands nätverk för musikteater och dans årliga bidrag redovisas av Västerbotten. De bidrag som vidareförmedlas av NMD redovisas av respektive region som övriga statliga bidrag.
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Tabell 14. Professionell teater-, dans- och 

musikverksamhet. Årsarbetskrafter per 

personalkategori och kön, 2014. 

  Personalkategori Totalt 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män 

(%) 

Kärnkompetens 1 818,2 44,1 55,9 

Teknisk personal 779,8 42,8 57,2 

Administrativ personal 727,0 68,8 31,2 

Övrig personal 243,9 53,6 46,4 

Totalt 3 569,0 49,5 50,5 
 

 

 

Personal 

Totalt har regionerna rapporterat att 3 569,0 

årsarbetskrafter utförts inom professionell 

teater-, dans- och musikverksamhet. Av 

totalsumman stod Västra Götaland och 

Skåne för 1 991,9 årsarbetskrafter, vilket 

motsvarar cirka 56 procent, se tabell 14. 

Detta beror på att det är de två regioner som 

har flest och störst institutioner inom 

området.  

 

Minst antal årsarbetskrafter redovisas i 

Blekinge följt av Halland och Jämtland. 

Blekinge redovisar dock enbart regional 

musikverksamhet då Kronoberg redovisar 

Regionteatern Blekinge–Kronoberg. I sam-

manställningen av årsarbetskrafter ingår inte 

personer som arbetat med F- eller FA-

skattsedel. Det innebär att för de verksam-

heter som köpt in en stor del av sin arbets-

kraft syns detta inte i tabell 14 och 15. Inom 

teater-, dans- och musikområdet är det 

vanligt förekommande med personal med F- 

eller FA-skattsedel. Även vid inköp av 

konserter och föreställningar hamnar en del 

av det arbete som utförts utanför personal-

tabellen. Det kan förklara flera av de låga 

värdena för antalet årsarbetskrafter.  

Sett över hela landet är antalet utförda 

årsarbetskrafter nästan helt jämnt fördelat 

mellan kvinnor och män. Inom personal-

kategorin kärnkompetens har däremot 55,9 

procent av årsarbetskrafterna utförts av 

män. Många institutioner inom scenkonst-

området arbetar med flera konstområden 

samtidigt som återrapporteringen till 

Kulturrådet sker per organisation. Därför 

går det inte att återge en totalbild av 

könsfördelningen inom respektive konst-

område. I uppföljningen av 2013 gjordes en 

granskning av de verksamheter som enbart 

arbetar med en konstart som visade på 

skillnader mellan könsförde-lningen inom 

de olika områdena. Teaterområdet och 

Tabell 13. Professionell teater-, dans- och 

musikverksamhet. Årsarbetskrafter per 

region och kön, 2014.  

Region Totalt 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män (%) 

Blekinge 1 10,1 25,6 74,4 

Dalarna 80,4 47,4 52,6 

Gotland 32,1 31,3 68,7 

Gävleborg 107,5 48,7 51,3 

Halland 20,8 54,3 45,7 

Jämtland 3 23,6 36,2 63,8 

Jönköping 108,6 50,1 49,9 

Kalmar 47,0 50,0 50,0 

Kronoberg 2 46,7 47,1 52,9 

Norrbotten 3 106,6 48,6 51,4 

Skåne 890,8 51,7 48,3 

Södermanland 23,6 66,2 33,8 

Uppsala 122,3 50,4 49,6 

Värmland 105,0 49,8 50,2 

Västerbotten 3 187,6 49,7 50,3 

Västernorrland 3 135,3 46,5 53,5 

Västmanland 66,4 53,8 46,2 

Västra Götaland 1 101,1 49,2 50,8 

Örebro 114,3 49,5 50,5 

Östergötland 239,3 46,2 53,8 

Totalt 3 569,0 49,5 50,5 

 

1) Avser enbart Musik i Blekinge. Regionteatern 

Blekinge–Kronoberg redovisas av Kronoberg.  

2) Redovisar all personal för Regionteatern Blekinge–

Kronoberg. Musik i Syds personal redovisas av Skåne. 

3) Västerbotten redovisar personalen för Norrlands 

nätverk för musikteater och dans. 
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dansområdet hade då fler årsarbetskrafter som utförts av kvinnor medan musikområdet hade 

fler årsarbetskrafter som utförts av män. Inom alla tre scenkonstområdena hade minst 40 

procent av årsarbetskrafterna utförts av ett underrepresenterat kön. Troligtvis skulle 

motsvarande granskning avseende 2014 ge liknande resultat. Det är dock inte säkert att 

fördelningen skulle sett likadan ut ifall även de verksamheter som arbetar med två eller tre 

av konstområdena hade redovisat årsarbetskrafterna separat för de olika konstformerna. 

 

1 818,2 årsarbetskrafter, vilket motsvarar 50,9 procent, har utförts av personer som ansetts 

utgöra kärnkompetens för verksamheten. Inom teater-, dans- och musikområdena utgörs 

kärnkompetens av personer med konstnärlig befattning. Ungefär 22 procent av 

årsarbetskrafterna utfördes av teknisk personal och nästan lika mycket av administrativ 

personal. 

Professionell teaterverksamhet 

I de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen bedrivs teaterverksamhet oftast som 

egen verksamhet, men ibland är teaterverksamheten en del i en större organisation med 

verksamhet inom flera konstområden, främst inom scenkonst. Huvuddelen av verksamheten 

består i att producera och presentera teaterföreställningar på scen. För att tillgodose brett 

teaterutbud av hög kvalitet utgör gästspel i många regioner ett komplement till egna 

produktioner. Vid sidan av produktion och gästspel beskriver flera av regionerna också 

stödjande arbete mot framförallt lokala arrangörer, fria teatergrupper samt skolor eller andra 

barn- och ungdomsverksamheter.  

 

Liksom i uppföljningen av 2013 beskriver drygt hälften av regionerna turnéverksamhet i 

den egna regionen. Ofta framkommer att den turnerande institutionen anpassat 

föreställningsformatet för att kunna spela på fler platser. Ett uttalat mål med den turnerande 

verksamheten är att ge fler länsinvånare god tillgång till teaterupplevelser. Överlag var den 

geografiska tillgängligheten framförallt prioriterad för målgruppen barn och unga. Förutom 

turnerande nämns även olika initiativ för att underlätta resan till teatern och digitala 

sändningar som olika sätt att tillgängliggöra scenkonst. 

 

Ofta beskrivs arbete för att nå större publik eller involvera publik och invånare i teaterns 

verksamhet. Det förstnämnda handlar till största del om att nå ut geografiskt men även om 

riktade satsningar till grupper som bedöms ta del av teaterns verksamhet i lägre 

utsträckning. Publik involverades bland annat genom referensgrupper som används i 

samband med repertoarurval och/eller produktionsarbete. Ibland har invånare även 

involverats i skapandeprocessen. Flera teatrar har tagit fram, eller arbetat med att ta fram, 

föreställningar som bygger på länsinvånares berättelser eller tankar. Ett exempel är 

Glasjesus som skildrade satsningar på och nedläggning av verksamheter i Glasriket, och där 

delar av lokalbefolkningen fick möjlighet att berätta ur sitt perspektiv. Föreställningen 

producerades av Regionteatern Blekinge–Kronoberg och Byteatern Kalmar Länsteater 

tillsammans med studieförbundet ABF. 

 

I redovisningarna är det tydligt att de teatrar som fått statsbidrag genom kultursamverkans-

modellen samverkar med parter av flera olika karaktärer, både inom och utom 
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kulturområdet. Flera regioner beskriver samarbeten mellan teaterinstitutioner i andra 

regioner. Länsteatrarna i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Giron 

Sámi Teáhter tog med anledning av kulturhuvudstadsåret i Umeå tillsammans fram 

produktionen Norrländsk passion. Föreställningen utgjordes av avsnitt ur tre pjäser med 

olika perspektiv på människor i Norrland och gick på turné i de fyra regionerna. Mellan 

teatrarna finns också ett samarbete om turnéstöd. Ett annat exempel på samproduktion är 

klassrumsföreställningen Den svenska demokratins historia som vände sig till 

förstagångsväljare i valet 2014. Föreställningen producerades av Västmanlandsteatern och 

Uppsala stadsteater tillsammans med Riksteatern, Unga Dramaten, det fria scen-

konstkollektivet Troja och Södertörns högskola. Repetitionsarbetet skedde i nära kontakt 

med skolelever och föreställningen visades förutom i Västmanlands och Uppsala län även i 

Hallands, Skåne och Stockholms län. Med koppling till valåret arbetade också flera andra 

teatrar särskilt med teman som demokrati och mänskliga rättigheter. 

 

I rapporten av 2014 års verksamhet beskrevs utvecklingsprocesser i Östergötland och på 

Gotland som innebar att musikinstitutioner och teaterinstitutioner skulle närma sig varandra, 

och i Östergötland bilda ett gemensamt scenkonstbolag. För Gotlands del framkom att 

verksamheterna under 2013 bildat ett gemensamt samarbetsorgan. I redovisningen av 2014 

års verksamhet är det konstnärliga samarbetet mellan Gotlandsmusiken och Länsteatern på 

Gotland väl beskrivet. Det framkommer också att regionen under året verkat för en 

gemensam scenkonstorganisation, inte minst för att kunna skapa ett gemensamt 

scenkonsthus. I Östergötland kommer Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester 

från och med 2016 att ingå i ett gemensamt scenkonstbolag. Regionens tredje scen-

konstinstitution, Östgötamusiken, kommer att stå utanför scenkonstbolaget. Vad som skett 

med processen i Östergötland under 2014 beskrivs inte i redovisningen.  

 

I likhet med redovisningarna av 2013 års verksamhet beskriver cirka hälften av regionerna 

att teatrarna beställt nyskrivna pjäser eller presenterat urpremiärer. För Regionteatern 

Blekinge–Kronoberg var så mycket som sju av åtta egna produktioner nyskrivna. Flera 

regioner lyfter också fram att de tolkat klassiker och även flera av de nyskrivna verken 

berör lokalt eller regionalt kulturarv. Västanå Teater inledde hösten 2014, med extra stöd av 

Region Värmland och Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag, ett utvecklingsarbete under 

namnet Västanå Folk. Projektet innebär både att bygga nya ben i verksamheten med bland 

annat konstnärlig forskning, residens och barn- och ungdomsverksamhet samt att ytterligare 

fördjupa sig i folkkulturens betydelse, historiskt och i samtiden.  

Barns och ungas rätt till kultur 

I redovisningarna framkommer att många av teatrarna i huvudsak bedriver sin verksamhet 

för barn och ungdomar genom skolan. Den verksamhet som bedrivs genom skolan består av 

skolföreställningar, eget skapande för eleverna och annan pedagogisk verksamhet. 

Skolföreställningar spelas både på teaterscen och i klassrum. Ofta genomfördes pedagogisk 

verksamhet kopplat till skolföreställningar, bland annat genom att ta fram lärarmaterial till 

skolföreställningar, hålla samtal före eller efter föreställningen eller ordna kringaktiviteter 

på teatern. Regionteatern Blekinge–Kronoberg har under året tagit fram en digital plattform 

för pedagogiskt arbete före och efter föreställningar. 
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Flera regioner, beskriver också samverkan mellan länsteatern och skolan genom projekten 

LÄNK och Dramatik i grundskolan som båda drivs på nationell nivå av Riksteatern. Det 

senare projektet anses både vara ett läsfrämjande projekt och främja inflytande genom att ge 

barn och unga verktyg för att delta i scenråd, och därigenom påverka repertoaren på 

länsteatern. En av de teatrar som arbetat med Dramatik i grundskolan är Dalateatern. 2014 

gjorde Dalateatern också ett devisingprojekt som innebar att en teaterproduktion arbetades 

fram i skolmiljö, i nära samarbete med elever. Ung scen/Östs projekt Ung scen/akademi 

med syftet att skapa närmare kontakt mellan skolan och scenkonsten i Östergötland 

avslutades under hösten 2014 och ska under 2015 integreras i den löpande verksamheten.  

 

Ett stort antal regioner lyfter fram barn och unga som en prioriterad målgrupp för 

teaterverksamheten. Detta märks även i regionernas kvantitativa redovisningar. I åtta av 

regionerna riktades fler föreställningar till barn och unga än till vuxna, och i alla regioner 

utom två var andelen över 30 procent, se tabell 15 på sida 40. I 18 av 20 regioner var också 

antalet föreställningsbesök per invånare högre för gruppen 0–18 år än för befolkningen i sin 

helhet.  

 

I tabell 15 sticker framförallt fyra regioner – Blekinge, Halland, Jämtland och Sörmland – 

ut med minst 70 procent av föreställningarna riktade till barn och unga. I Sörmland riktades 

samtliga föreställningar till barn och unga. Detta har kopplingar till tydlig prioritering av 

målgruppen och etablerade arbetssätt. Sörmlandsmodellen, liksom Blekingemodellen, 

innebär att alla barn i länet mellan vissa åldrar i de bägge regionerna garanterat får ta del av 

minst två scenkonstföreställningar varje år. Hos Region Halland finns en barn- och 

ungdomsverksamhet som arbetar särskilt med att erbjuda scenkonst för barn och ungdomar. 

I Jämtland finns ett mål om att minst 50 procent av verksamheten ska nå barn och unga. 

Samtliga fyra regioner riktade en stor andel av verksamheten mot barn och unga även 2013 

och 2012. Sett till invånarantalet har Gotland, Halland och Sörmland väldigt höga antal 

teaterbesök av personer 0–18 år.  

 

Flera regioner genomförde särskilda satsningar på verksamhet för barn och unga. I 

Norrbotten pågick förberedelser inför lanseringen av Ung Scen Norr som planerades till 

hösten 2015. Ung Scen Norr ska både erbjuda professionella föreställningar och vara ett 

resurscentrum för teaterintresserade ungdomar mellan 13 och 19 år. Av ekonomiska skäl 

beslutade Norrbottensteatern dock att inte genomföra Luleå Barn och Ungdoms-

teaterfestival 2015. I Skåne fick Malmö Stadsteater och Helsingborgs Stadsteater ökade 

bidrag för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Ett samarbete mellan 

stadsteatrarna har inletts för kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling. Malmö Stadsteater 

etablerade den nygamla barn- och ungdomsverksamheten Unga Teatern. Helsingsborgs 

Stadsteater stod för första gången som värd för Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga. 

Arrangörskapet och dess programpunkter anses av regionen ha utgjort kompetensutveckling 

för teatern och dess personal.  

 

Örebro länsteater kunde efter rustningen 2013 använda barn- och ungdomsscenen Nya 

China fullt ut, vilket möjliggjorde tekniskt och konstnärligt mer avancerade föreställningar 
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för den unga publiken. Västmanlands Teater producerade i samarbete med Carrasco Dance 

Company och Unga Klara dansteaterföreställningen Girls will make you blush. 

Föreställningen handlar om allt det som rör sig i huvud och kropp på flickor i puberteten. 

Produktionen spelades för högstadieelever i Stockholm under hösten 2014 och i 

Västmanland under våren 2015.  

Internationell kulturverksamhet 

Det internationella utbytet inom teaterområdet varierar mellan regionerna. Nästan hälften av 

dem rapporterar ingen eller väldigt liten internationell verksamhet. Andra tycks ha bedrivit 

ett relativt omfattande internationellt arbete. Några teatrar beskriver samarbeten med 

enskilda scenkonstnärer eller teatergrupper som har sin bas i andra länder och har andra 

teatertraditioner.  

 

Uppsala stadsteater och Folkteatern Göteborg har båda deltagit i EU-projekt av större 

karaktär. Uppsala stadsteater medverkar i det fyra-åriga projektet Theatron som innefattar 

samproduktioner, turnéer och utbyte av konceptidéer mellan ett stort antal parter. Under 

2014 samproducerades familjeföreställningen Robin Hoods hjärta med isländska 

Vesturport, som är associerad partner till Theatron. Folkteatern genomförde inom EU-

projektet Cities on Stage en månadslång workshop tillsammans med sju skådespelare från 

Belgien. Folkeatern var också co-producent till en italiensk föreställning som turnerade i 

Europa och våren 2015 visades i Göteborg. 

 

Västerbottensteatern fortsätter att utveckla berättarteatern och gör en satsning på att hitta 

europeiska samarbetsparter kring detta. Västerbottensteatern gjorde också ett gästspel i 

England och tog inom ramen för Berättarfestivalen emot gästspel från Frankrike, Gambia 

och Norge. Bland annat stadsteatrarna i Uppsala och Malmö beskriver omfattande 

samarbeten med scenkonstnärer från andra länder.  

 

Flera regioner beskriver samarbete med Riksteaterns satsning på finskspråkig teater. 

Satsningen innebär att gästspel från finska teateraktörer presenteras, ofta med stöd av medel 

från de sverigefinska förvaltningsområdena och i samarbete med sverigefinskt föreningsliv. 

Verksamheten är alltså både av internationell karaktär och främjar den sverigefinska 

kulturen. I Västmanland beskrivs även samarbete med Riksteatern och lokalt föreningsliv 

om gästspel från Bosnien-Hercegovina.  

Jämlikhetsperspektiv 

Många regioner beskriver att teaterverksamheterna har planer, policys eller strategiska 

målsättningar för jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Vissa regioner beskriver likabehandlingsdokument som inbegriper flera av perspektiven. 

Renodlade strategidokument för etnisk och kulturell mångfald nämns av några enstaka 

regioner.  

 

Teatrarnas arbete för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 

fokuserar enligt redovisningarna i första hand på att förbättra möjligheterna att ta del av 

verksamheten som publik. Flera regioner berör frågan om tillgänglighetsanpassade lokaler 
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för personer med rörelsesvårigheter. Många beskriver också att de erbjuder hjälpmedel för 

att hörselskadade och synskadade ska kunna ta del av teaterföreställningar. Bland dem finns 

Dalateatern och Teater Halland som båda vid något tillfälle syn- och teckentolkat samtliga 

produktioner under året. Malmö Stadsteater har förutom syntolkning även textat vissa 

föreställningar via mobiltelefon eller surfplatta. Några teatrar har också arbetat för att ge 

personer med funktionsnedsättningar, och deras historier, plats på scenen. Ett exempel är 

Estrad Norrs ensemble Teater Barda som helt består av personer med funktionsnedsättning. 

Örebro länsteaters arbete med teckenspråkig scenkonst och tillgänglighet för personer med 

hörselnedsättning inom projektet Delaktighet och Teater fortsatte under 2014. 

 

Vad beträffar jämställdhet och det interkulturella perspektivet har i redovisningarna ett 

större fokus lagts på personalens sammansättning. Vad gäller jämställdhet har vissa teatrar 

mål för hur könsfördelningen bör se ut. Andra beskriver medvetet arbete för att ha en så 

jämn könsfördelning bland personal och konstnärligt medverkande som möjligt. 

Beskrivningarna av arbete för etnisk mångfald i personalsammansättning är överlag något 

vagare. För en del teatrar beskrivs öppna rekryteringsprocesser som öppnar upp för alla att 

söka och motverkar nätverksrekrytering. Teater Halland beskriver att de samarbetat med två 

utländska konstnärer från Kongo respektive Palestina, som flyttat till Halland. De beskriver 

också att de har en upparbetad kontakt med arbetsförmedlingen och erbjuder praktikplatser 

för inflyttade personer med utländsk bakgrund.  

 

En skillnad mellan beskrivningarna av jämställdhetsarbetet jämfört med mångfaldsarbetet är 

att det senare i större utsträckning även berör publikperspektivet, exempelvis genom särskilt 

riktade satsningar för att nå personer med utländsk bakgrund. Företrädesvis riktas sådana 

satsningar mot nyanlända, exempelvis genom samarbete med Svenska för invandrare och 

asylboenden. Framförallt jämställdhetsperspektivet finns integrerat i produktionsarbetet 

genom att utgöra tematik för en eller flera föreställningar, eller genom medvetet 

jämställdhets- och genusarbete med alla föreställningar. Smålands musik och teater 

anställde under året en genusvetare som genomlyste teaterns föreställningar ur ett 

genusperspektiv. Enligt teatern kommer det att påverka framtida val av repertoar, 

rollbesättning och hur kön framställs på scenen.  En handfull teatrar har enligt 

redovisningarna berört frågor om könsidentitet, könsuttryck och sexualitet i föreställningar 

eller programaktiviteter.  
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Tabell 15. Professionell teaterverksamhet. Föreställningar och publik 2014, antal, andel 0–18 år, 

samt publik per tusen invånare totalt och 0–18 år.  

Region Föreställningar Publik 

Föreställningar 

0-18 år (%) 

Publik 0-18 år 

(%) 

Publik per 

tusen 

invånare 

Publik 0-18 år 

per tusen 

invånare 0-

18 år 

Blekinge 86 7 133 79 75 46,3 170,3 

Dalarna 169 18 578 52 32 66,6 104,4 

Gotland 132 8 185 64 39 143,0 291,3 

Gävleborg 136 9 998 50 48 35,7 84,8 

Halland 358 25 032 78 87 80,6 317,9 

Jämtland 78 5 932 72 43 46,8 100,5 

Jönköping 336 30 619 49 35 88,9 142,0 

Kalmar 91 5 550 68 72 23,6 87,0 

Kronoberg 131 9 563 63 60 50,6 141,1 

Norrbotten 364 32 910 44 27 131,6 186,9 

Skåne 531 119 598 37 25 92,8 105,4 

Södermanland 467 31 775 100 100 113,2 516,3 

Uppsala 503 85 367 14 9 244,6 107,8 

Värmland 55 16 240 13 21 59,1 63,9 

Västerbotten 419 32 568 34 29 124,1 177,8 

Västernorrland 244 18 005 31 25 74,1 89,8 

Västmanland 233 21 183 50 45 80,9 173,7 

Västra Götaland 1 407 173 051 46 24 106,0 117,8 

Örebro 322 31 839 46 36 110,5 183,1 

Östergötland 521 55 713 42 14 126,0 85,6 

Totalt 6 583 738 839 49 31 97,9 144,3 

 

Som framgår av tabell 15 ovan redovisades sammanlagt 6 583 teaterföreställningar med 

738 839 besök. Totalt riktade sig 49 procent av föreställningarna till barn och unga (0–18 

år) medan andelen besök av barn och unga uppgick till 31 procent. I tabellen ingår både 

egenproducerade föreställningar och gästspel. I absoluta tal presenterades klart flest 

föreställningar i Västra Götaland. Västra Götaland och Skåne redovisar över 100 000 besök. 

I förhållande till länsbefolkningen gjordes flest besök i Uppsala län, där Uppsala stadsteater 

i den kvalitativa uppföljningen också uttryckt att teatern under 2014 lockade ovanligt 

många besökare. 
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Tabell 16. Professionell teaterverksamhet. Programaktiviteter och deltagare 2014, antal, andel 0–

18 år, samt deltagare per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region 

Program-

aktiviteter Deltagare 

Program- 

aktiviteter 

0-18 år (%) 

Deltagare 

0-18 år (%) 

Deltagare 

per tusen 

invånare 

Deltagare 

0-18 år per 

tusen 

invånare 

0-18 år 

Blekinge 0 0 - - 0,0 0,0 

Dalarna 72 3 187 90 90 11,4 50,2 

Gotland 55 4 603 56 48 80,4 204,0 

Gävleborg 80 3 278 16 9 11,7 5,4 

Halland 111 5 104 59 49 16,4 36,1 

Jämtland 9 1 713 56 8 13,5 5,3 

Jönköping 0 0 - - 0,0 0,0 

Kalmar 92 2 318 89 77 9,8 38,8 

Kronoberg 48 1 283 75 58 6,8 18,0 

Norrbotten 154 1 882 4 10 7,5 3,8 

Skåne 224 13 710 78 39 10,6 19,3 

Södermanland 1 17 0 0 0,1 0,0 

Uppsala 120 10 652 60 36 30,5 51,9 

Värmland 4 240 0 0 0,9 0,0 

Västerbotten 201 7 925 46 29 30,2 42,5 

Västernorrland 12 240 100 100 1,0 4,9 

Västmanland 36 1 682 33 38 6,4 11,5 

Västra Götaland 409 28 961 46 27 17,7 22,2 

Örebro 35 1 105 11 7 3,8 1,3 

Östergötland 149 8 786 0 0 19,9 0,0 

Totalt 1 812 96 686 47 32 12,8 19,4 

 

Som framgår av tabell 16 ovan redovisades sammanlagt 1 812 programaktiviteter med ett 

deltagarantal på 96 686. Totalt riktade sig 47 procent av programaktiviteterna till barn och 

unga (0–18 år) medan andelen deltagande barn och unga uppgick till 32 procent. 

 

Observera att uppgifterna om programaktiviteter är osäkra att jämföra mellan regioner. En 

programaktivitet kan nämligen vara av väldigt olika karaktär och omfattning. Allt mellan en 

kort introduktion till en föreställning och en heldags workshop kan rymmas i begreppet. 

Således kan också väldigt olika arbetsinsatser ligga bakom de siffror som presenteras. Trots 

problem med jämförbarhet kan siffrorna visa på verksamhet utöver föreställningar, vilket 

bidrar till en mer nyanserad bild av verksamheten i sin helhet. 
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Professionell dansverksamhet 

Inom ramen för kultursamverkansmodellen finns fyra regionala dansinstitutioner med fast 

ensemble. Två av dessa finns i Västra Götaland och en vardera i Skåne och Västernorrland. 

I Västerbotten finns en gästspelsscen som även samproducerar dans. Halland har ingen 

dansinstitution i traditionell mening men bedriver professionell dansverksamhet genom 

institutionsmodellen Rum för Dans. Modellen är en ny form av regional professionell 

verksamhet och bygger på gästspel, residens och samproduktion samt samarbete mellan 

regional och kommunal nivå. Utveckling av de regionala strukturerna för professionell 

danskonst pågick i flera regioner, bland annat med stöd av Kulturrådets regionala 

utvecklingsbidrag i Kronoberg, Jämtland och Sörmland. I Norrbotten pågick under 2014 ett 

aktivt arbete för att etablera en dansinstitution i länet. Av ekonomiska skäl har planerna på 

en ny dansinstitution under 2015 fått skjutas på framtiden, och ingår inte längre i 

Norrbottens kulturplan för perioden 2014–2016. I vissa regioner, till exempel i 

Södermanlands och Jönköpings län, ingår dans som en del i en större regional 

scenkonstverksamhet. I Örebro har danskonsulenten, vid sidan av det konst- och 

kulturfrämjande arbetet, uppdraget att bedriva professionell dansverksamhet. Överlag 

överlappar beskrivningar av professionell verksamhet och dansfrämjande verksamhet 

varandra. Olika regioner redovisar samma typ av arbete på olika sätt, till exempel vad gäller 

skapande verksamhet för barn och unga. I det här avsnittet ligger fokus i första hand på 

arbete med att producera och/eller arrangera professionella dansföreställningar för publik. 

Skapande verksamhet och annan främjande verksamhet beskrivs främst i kapitlet om konst- 

och kulturfrämjande verksamhet. 

 

För att erbjuda invånarna professionella dansföreställningar har många regionala 

verksamheter köpt in gästspel av aktörer från både Sverige och andra länder. 

Samproduktion och residens är på många håll en metod att producera och presentera 

danskonst inom regionen. Tio regioner anger i redovisningarna att dansresidens i någon 

form ägt rum i den egna regionen. Arbetssätten innebär också att den regionala dansverk-

samheten i hög grad interagerar med det fria kulturlivet; regionalt, nationellt och 

internationellt.  Ett exempel är Sörmlands regionala utvecklingsprojekt Kommunspecifika 

och internationella dansresidens. I samarbete med några kommuner i länet erbjöds 

internationella koreografer att arbeta och presentera sitt arbete i en lokal kontext. Med 

koppling till kulturhuvudstadsåret genomförde Norrlandsoperans dansavdelning projektet 

Hemvändarna. Professionellt verksamma dansare och koreografer med rötterna i 

Västerbotten arbetade i residens i flera av regionens kommuner, och tog i vissa fall med sig 

Europeiska samarbetspartners. Den lokala publiken engagerades och involverades i form av 

bland annat öppna repetitioner och workshops. 

 

Dansområdet har speciella förutsättningar som gör att rörligheten mellan fria aktörer och 

institutioner liksom över läns- och nationsgränser är stor. Få samarbeten mellan olika 

regioner eller regionala aktörer nämns dock i redovisningarna, vilket delvis kan bero på att 

de regionala dansinstitutionerna är få till antalet. Interregionala samarbeten på övergripande 

nivå skedde genom Norrlands nätverk för musikteater och dans samt genom 

utvecklingsprojektet Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten. Samarbete mellan 

regionala verksamheter i olika regioner nämns bland annat i Hallands redovisning, där Rum 
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för dans har ett avtalsbaserat samarbete med Skånes Dansteater och ingår i ett nätverk av 

dansarrangörer i väst tillsammans med regionala kulturverksamheter i Västra Götaland. 

Flera regioner beskriver också samarbete och utbyte inom Dansnät Sverige. Ett nätverk för 

sydsvenskt kultursamarbete har skapats mellan Region Blekinge, Region Skåne, 

Regionförbundet i Kalmar län och Region Kronoberg. Scenkonsten med fokus på dans har 

identifierats som ett område för fortsatt samverkan.  

 

I jämförelse med scenkonstområdet i övrigt redovisas låga antal både vad gäller 

professionella föreställningar och publikantal, totalt 1 078 föreställningar med en publik på 

cirka 104 000, se tabell 17 på sida 45. 46 procent av föreställningarna presenterades i Västra 

Götaland. I fyra regioner har överhuvudtaget inga dansföreställningar rapporterats. 

Ytterligare två regioner har rapporterat mindre än tio föreställningar.  

 

Flertalet regioner beskriver även att kringaktiviteter som workshoppar och publiksamtal 

ordnats i samband med residens, samproduktioner och gästspel. I den kvantitativa 

redovisningen rapporteras sådana aktiviteter som programaktiviteter. Totalt har 936 

programaktiviteter redovisats, se tabell 18 på sida 46. Flest programaktiviteter redovisades 

av Västernorrland, där Norrdans bedriver en efterfrågad pedagogisk verksamhet. 

Barns och ungas rätt till kultur 

Den professionella dansverksamheten redovisar ett relativt omfattande arbete för 

målgruppen barn och unga. I många delar av landet består de professionella föreställningar 

som riktats till barn och unga i första hand av gästspel och samarbeten med fria grupper. I 

bland annat Västra Götalandsregionen, Skåne, Västernorrland och Värmland har detta 

delvis gjorts genom egna produktioner. Sju av de fjorton regioner som redovisat mer än tio 

dansföreställningar har riktat mer än 80 procent av föreställningarna till barn och ungdomar. 

Liksom föregående år sticker Halland och Sörmland ut med många föreställningar och 

besök, vilka sker inom de välinarbetade modeller för att nå barn och unga som beskrivits i 

teateravsnittet. Räknat i besök av personer 0–18 år per tusen invånare i samma ålder 

redovisar även Blekinge, Jämtland och Värmland jämförelsevis höga siffror, se tabell 18. 

Publikantalet för barn och ungdomar i förhållande till befolkning är ändå överlag betydligt 

lägre än inom teater- och musikområdena. 

 

Precis som i redovisningarna av 2013 års verksamhet beskriver många regioner att barn och 

unga nåtts genom skolan. Flera regioner betonar också att skolföreställningar presenterats i 

flera av regionens kommuner. Region Värmlands föreställning I min värld med målgrupp 

3–5 år presenterades under året på förskolor i nästan alla regionens kommuner. Några 

regioner lyfter också konstnärlig utveckling och/eller kvalitet inom utbudet för barn och 

ungdomar. Jämtland beskriver att ett residens medfört nyskapade verk som visats både som 

skolföreställningar och offentliga föreställningar. Västra Götaland beskriver Regionteater 

Västs dansföreställning På Gränsen som behandlar frågor om migration och bland annat 

nominerades i kategorin ”Årets politiska” på Scenkonstgalan. 
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Internationell kulturverksamhet 

Precis som i återrapporteringen av 2013 års verksamhet beskrivs relativt mycket 

internationell verksamhet inom dansområdet. Till stor del berör internationella utbyten 

länder inom Europa men det finns också exempel på samarbeten med dansaktörer i 

exempelvis Kina, Sydafrika och USA. Enligt redovisningarna är den vanligaste typen av 

internationellt utbyte att en regional kulturverksamhet arrangerat gästspel med 

dansensembler från andra länder. Ett flertal gästspel från andra länder har exempelvis 

presenterats inom Region Hallands institutionsmodell Rum för Dans. I några regioner har 

danskonstnärer från andra länder gästat för att hålla i föreläsningar, workshoppar eller 

liknande. Att dansverksamheterna på regional nivå gästspelat i andra länder beskrivs inte i 

lika stor omfattning, vilket är logiskt med tanke på att få regioner har egna producerande 

verksamheter. Västra Götaland, Skåne, Västernorrland och Västerbotten som har egna 

producerande eller samproducerande dansverksamheter beskriver dock gästspel utomlands. 

Mobila Dansverkstaden i Värmland framträdde också vid en festival i Kina. 

 

Västerbotten beskriver i sin redovisning 2014 som ett internationellt år, inte minst beroende 

på kulturhuvudstadsåret i Umeå. Bland annat arrangerades Spring Forward Festival 2014 

på Norrlandsoperan i Umeå. Under festivalen presenterades verk av ett tjugotal unga 

kommande koreografer och kompanier från olika delar av Europa. Som en del av 

invigningen av kulturhuvudstadsåret premiärvisades också Sami Chinese Project, en 

samproduktion mellan NorrlandsOperan och det kinesiska danskompaniet TAO Dance 

Theater som senare också gick på turné genom Dansnät Sverige. I Sörmland har 

internationella utbyten fortsatt genom samarbete med Baxter Theatre i Kapstaden i projektet 

Growth och genom dansresidens med internationella koreografer. Growth bygger på att 

externa referensgrupper medverkar i den konstnärliga processen och utgår från teman som 

ekonomisk tillväxt och åldrande.  

Jämlikhetsperspektiv 

Arbete för att främja allas möjligheter att delta i kulturlivet oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund beskrivs i liten omfattning av regionerna vad gäller dansområdet. Detsamma 

gäller för frågor om kön, könsidentitet och könsuttryck samt funktionsnedsättning. I de fall 

där den professionella dansverksamheten är en del av en större organisation med 

verksamhet inom flera kulturområden beskrivs ofta övergripande arbete med en eller flera 

av frågorna, men inte beskrivningar som kan kopplas specifikt till dansverksamheten. 

Skånes Dansteater arbetar sedan flera år med ensembler som består av personer med och 

utan funktionsnedsättningar. 2014 samarbetade verksamheten med både professionella 

dansare och amatörer med funktionsnedsättning. Under året erbjöd Skånes Dansteater också 

syntolkning för första gången. För Regionteater Väst och Dans i Örebro län beskrivs att 

lokalerna är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga och att det finns insatser 

för att personer med syn- och hörselnedsättningar ska kunna ta del av föreställningar. 

Regionteater Väst beskriver också att genus- och mångfaldsperspektiv medvetandegörs 

innan en föreställning produceras.  Några regioner berör på olika sätt frågan om geografisk 

tillgänglighet, till exempel genom regionala turnéslingor och dansbussar.  
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Tabell 17. Professionell dansverksamhet. Föreställningar och publik 2014, antal, andel 0–18 år, 

samt publik per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region Föreställningar Publik 

Föreställningar 

0-18 år (%) 

Publik 0-18 år 

(%) 

Publik per 

tusen 

invånare 

Publik 0-18 år 

per tusen 

invånare 0-

18 år 

Blekinge 27 2 549 100 100 16,5 80,7 

Dalarna 0 0 - - 0,0 0,0 

Gotland 3 3 890 33 3 67,9 9,9 

Gävleborg 0 0 - - 0,0 0,0 

Halland 119 8 961 82 81 28,8 105,1 

Jämtland 37 2 090 92 88 16,5 71,8 

Jönköping 29 2 218 66 64 6,4 18,7 

Kalmar 0 0 - - 0,0 0,0 

Kronoberg 14 983 100 100 5,2 24,0 

Norrbotten 31 1 832 32 59 7,3 22,3 

Skåne 44 13 485 2 10 10,5 4,8 

Södermanland 77 6 301 81 91 22,5 93,2 

Uppsala 3 92 0 0 0,3 0,0 

Värmland 66 4 105 100 83 14,9 62,9 

Västerbotten 50 7 763 0 0 29,6 0,0 

Västernorrland 45 7 362 49 33 30,3 49,8 

Västmanland 19 2 403 63 40 9,2 17,6 

Västra Götaland 496 37 525 39 33 23,0 35,4 

Örebro 18 2 710 100 91 9,4 39,8 

Östergötland 0 0 - - 0,0 0,0 

Totalt 1 078 104 269 54 42 13,8 27,6 

 

Som framgår av tabell 17 ovan redovisades sammanlagt 1 078 dansföreställningar med 

104 269 besök. Totalt riktade sig 54 procent av föreställningarna till barn och unga (0–18 

år) medan andelen besök av barn och unga uppgick till 42 procent. I tabellen ingår både 

egenproducerade föreställningar och gästspel. Gotland har redovisat ett litet antal 

föreställningar med ett stort antal besök. Detta beror på utomhusföreställningen, Dancing on 

the Ringmur, som lockat en stor publik. 
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Tabell 18. Professionell dansverksamhet. Programaktiviteter och deltagare 2014, antal, andel 0–18 

år, samt deltagare per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region 

Program-

aktiviteter Deltagare 

Program- 

aktiviteter 

0-18 år (%) 

Deltagare 

0-18 år (%) 

Deltagare 

per tusen 

invånare 

Deltagare 

0-18 år per 

tusen 

invånare 

0-18 år 

Blekinge 0 0 - - 0,0 0,0 

Dalarna 0 0 - - 0,0 0,0 

Gotland 3 171 33 8 3,0 1,2 

Gävleborg 5 77 0 3 0,3 0,0 

Halland 48 1 771 48 53 5,7 13,7 

Jämtland 39 888 97 96 7,0 33,3 

Jönköping 90 1 847 60 59 5,4 14,2 

Kalmar 0 0 - - 0,0 0,0 

Kronoberg 15 323 100 100 1,7 7,9 

Norrbotten 33 762 91 64 3,0 10,1 

Skåne 155 6 082 35 18 4,7 4,0 

Södermanland 4 179 25 43 0,6 1,3 

Uppsala 0 0 - - 0,0 0,0 

Värmland 4 1 254 25 40 4,6 9,2 

Västerbotten 32 1 291 13 4 4,9 0,9 

Västernorrland 352 4 347 83 86 17,9 75,2 

Västmanland 77 1 993 66 79 7,6 28,5 

Västra Götaland 67 2 789 37 48 1,7 3,8 

Örebro 12 549 100 100 1,9 8,9 

Östergötland 0 0 - - 0,0 0,0 

Totalt 936 24 323 64 52 3,2 7,9 

 

Som framgår av tabell 18 ovan redovisades sammanlagt 936 programaktiviteter med ett 

deltagarantal på 24 323. Totalt riktade sig 64 procent av programaktiviteterna till barn och 

unga (0–18 år) medan andelen deltagande barn och unga uppgick till 52 procent. 

 

Observera att uppgifterna om programaktiviteter är osäkra att jämföra mellan regioner. En 

programaktivitet kan nämligen vara av väldigt olika karaktär och omfattning. Allt mellan en 

kort introduktion till en föreställning och en heldags workshop kan rymmas i begreppet. 

Således kan också väldigt olika arbetsinsatser ligga bakom de siffror som presenteras. Trots 

problem med jämförbarhet kan siffrorna visa på verksamhet utöver föreställningar, vilket 

bidrar till en mer nyanserad bild av verksamheten i sin helhet. 
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Professionell musikverksamhet 

Inom professionell musikverksamhet ingår framförallt orkestrar, regionala musik-

organisationer, konserthus och operainstitutioner. Orkestrar och andra mindre professionella 

ensembler ingår ibland som en del i en regional musikorganisation och ibland som helt 

fristående verksamheter. Ibland är också det regionala musikuppdraget en del i en större 

organisation med verksamhet inom flera konstområden, främst inom scenkonst. 

Huvuduppdraget handlar om att genom egna produktioner, gästspel eller samarbeten med 

det fria professionella musiklivet tillgängliggöra ett utbud av professionella musik-

upplevelser. Många av verksamheterna arbetar också med att stötta arrangörer inom det 

civila samhället, exempelvis ekonomiskt och genom att bistå med kunskap inom 

exempelvis programläggning och marknadsföring. Flera regionala musikverksamheter hyr 

också ut lokaler till ideella arrangörer till subventionerat pris. 

 

Inom kultursamverkansmodellen presenterades under året 7 403 konserter och 2 844 musik-

föreställningar som tillsammans hade över 1,9 miljoner besök, se tabell 19 och 20 på 

sidorna 52 och 53. 45 procent av besöken gjordes i Skåne och Västra Götaland. Balansen 

mellan konserter och musikföreställningar varierar men de flesta regioner har rapporterat 

fler konserter än musikföreställningar. Jämfört med scenkonstområdet i stort är antalet 

konserter och musikföreställningar samt publikantal mycket högt. Även antalet 

programaktiviteter är högt jämfört med scenkonstområdet i övrigt, se tabell 21 på sida 54.  

 

Flertalet regioner anger i sina redovisningar att de professionella musikverksamheterna 

arbetat för större geografisk spridning av konserter eller musikföreställningar i den egna re-

gionen. Det har skett antingen genom turné med en egen produktion eller i samarbete med 

fria musikgrupper och lokala arrangörer. Särskilt ofta återges arbete med geografisk 

spridning i den egna regionen när det gäller att nå barn och unga. Flera av de verksamheter 

som arbetar med ett regionalt musikuppdrag beskriver samarbete med lokala arrangörer och 

kommuner för att erbjuda ett brett musikutbud av hög kvalitet i många delar av den egna 

regionen. Några exempel är Länsmusiken i Västmanlands Ett musikliv för alla och 

Musikriket i Kronoberg.  Digitala sändningar av konserter och föreställningar beskrivs av 

Kronobergs, Norrbottens, Skåne, Västra Götalands och Örebro län. I Norrbottens och 

Örebro län har särskilda satsningar gjorts för att sändningarna ska tillgängliggöra 

musikupplevelser för personer som befinner sig inom vårdsinstitutioner. Göteborgs 

symfoniker gjorde under sommaren en turné till 23 kommuner i regionen med en 

specialinredd husvagn där konserter från GSOPlay visades. Gävle symfoniorkester har 

etablerat noder för verksamheten i Hudiksvall och Bollnäs. 

 

I redovisningen fanns en särskild fråga om hur regionerna främjat ett levande kulturarv. 

Beskrivningar av regional musikverksamhet handlar i första hand om det immateriella 

kulturarv som vissa musikgenrer utgör och som tillgängliggörs genom regionala 

musikverksamheter. Några regioner visar också på att tradition och förnyelse kan gå hand i 

hand. Ett exempel är Jönköpings län, som beskriver projektet Music Within, som 

medfinansierats av Kulturbryggan. I samarbete med en videokonstnär installerades ett antal 

kameror inuti klassiska musikinstrument och under en konsert projicerades video inifrån 

instrumenten. I en handfull regioner relateras arbete inom folkmusikgenren till kulturarvs-
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begreppet. I flera regioner var barn och ungdomar målgrupp för arbetet vilket också bidrog 

till att föra kunnande inom folkmusik vidare till dem. 

 

När det gäller konstnärlig förnyelse nämner många regioner att nyskrivna musikstycken 

uruppförts eller beställts under året. Norrlandsoperan i Umeå har under 2014 medverkat till 

cirka 25 uruppföranden. Den stora satsningen på nybeställda verk är kopplad till 

kulturhuvudstadsåret och har medfinansierats av extra stöd, bland annat av Kulturrådets 

bidrag för samverkan med komponister. I Uppsala län genomfördes Uppsala 

tonsättartävling av Musik i Uppland i samarbete med flera regionala musikverksamheter i 

olika delar av landet. Tävlingen är öppen för tonsättare upp till 35 år och även tonsättare 

från andra nordiska länder deltog. Vinnarverket framförs i närtid av orkestrar inom de 

samverkande parterna runt om i Sverige. Tävlingen direktsändes i Sveriges Radio P2. 

 

Nästan hälften av regionerna nämner att de bedrivit någon typ av residensverksamhet inom 

musikområdet. Vara konserthus hade under 2014 sex artister och grupper knutna till sig 

vilkas produktioner framförts lokalt, regionalt och nationellt. Ett av residensen arbetade 

med yttrandefrihet som tema. Norrköpings symfoniorkester inledde under 2014 ett tvåårigt 

samarbete med Martin Fröst som conductor in association, vilket enligt Östergötlands 

redovisning möjliggör både musikalisk fördjupning och utveckling av konsertformen. När 

det gäller kvalitet beskriver flera regioner interna arbetsprocesser, exempelvis arbete med 

konstnärliga råd som säkerställer hög konstnärlig kvalitet. Andra regioner menar att 

verksamheterna genom att välja att samarbeta med professionella musiker säkerställer att 

verksamheten håller hög kvalitet. Smålands Musik och Teater har under året utökat sin 

verksamhet med sex musikertjänster vilket skapar nya möjligheter och kan utveckla 

orkestern. Scenkonst Sörmland har flyttat in i nya lokaler och Länsmusiken i Örebro 

beskriver att en ombyggnad av Örebro konserthus påbörjats under året. Lokalförändringarna 

förväntas i båda fallen kunna medföra en högre kvalitet liksom förbättrad tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning.  

 

I uppföljningen av 2013 års verksamhet konstaterades att samproduktioner är vanliga, 

särskilt tillsammans med fria aktörer. Över länsgränser finns både exempel på 

samproduktioner och andra typer av samverkan. I Norrlandslänen har det formaliserade 

Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) fått ett komplement genom projektet 

Musiksamverkan i Norr där de regionala musikverksamheterna i de fyra regionerna 

samarbetat både konstnärligt och med framträdanden i varandras regioner. Inom det egna 

länet, och i några fall även interregionalt, beskrivs även samproduktioner och samarbeten 

med institutioner inom andra konstområden, främst teater- och dansområdet. Nästan hälften 

av regionerna nämner något konstområdesöverskridande samarbete som ett sätt att uppnå 

förnyelse. 

 

Under 2013 pågick i Östergötland och på Gotland processer för att öka samverkan mellan 

institutioner inom teater- och musikområdet. Hur detta arbete fortsatt under 2014 beskrivs 

närmare i avsnittet om professionell teater.  
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Barns och ungas rätt till kultur 

Regionernas kvalitativa beskrivningar av verksamhet för, med och av barn och unga är 

omfattande. Den verksamhet som beskrivs består både av professionella konserter och 

musikföreställningar för barn och unga, och av professionellt ledd verksamhet där barn och 

unga själva skapar eller framför musik. Detta stämmer överens med den bild som ges av 

andel konserter, musikföreställningar och programaktiviteter med målgruppen barn och 

unga i tabell 19, 20 och 21 på sidorna 52–54. När det gäller konserter hade 44 procent av 

föreställningarna barn och ungdomar som målgrupp. Musikföreställningarna riktades till 33 

procent mot barn och ungdomar. För programaktiviteter redovisas 58 procent ha vänt sig till 

målgruppen. Totalt redovisas att fler besök av barn och unga gjorts vid konserter och 

musikföreställningar jämfört med föreställningar inom teater- och dansområdena. 

Detsamma gäller också för programaktiviteter. 

 

De professionella produktionerna innefattar föreställningar som producerats av en egen 

orkester eller ensemble och inköpta föreställningar av andra musikaktörer, oftast inom det 

fria musiklivet. Ett exempel på en konsert som producerats för en ung målgrupp under året 

är Smålands Musik och Teaters prisbelönta Rytmen i blodet. Konserten var en interaktiv 

upplevelse som även innefattade dans och där publiken medverkade genom på förhand 

inövade rörelser, rytmer eller ljud. Norrköpings symfoniorkester presenterade under 2014 

två nyskrivna verk med barn som målgrupp. Ett av dem var barnoperan Hion om natten. I 

Skåne har Malmö Operas och Musikteaters Operaverkstan fortsatt sitt arbete med att 

erbjuda musikteater för barn och unga. Operaverkstan arbetar också för att förnya det 

musikdramatiska uttrycket. Under 2014 gjordes detta bland annat i samarbete med studenter 

vid Teaterhögskolan och Operahögskolan. 

 

Skolan framstår i redovisningarna som ett viktigt forum för att nå barn och ungdomar med 

ett professionellt musikutbud. Flera regioner, bland annat Sörmland och Blekinge, har olika 

modeller och mål för att nå ut med musik till elever i förskola och skola. Många aktiviteter 

av pedagogisk och skapande karaktär riktas också till skolklasser. Som en del av Musik i 

Skånes satsning på ett utvecklingscentrum för barn- och ungdomsverksamhet i Kristianstad 

skrev fyra professionella kompositörer tillsammans med cirka 800 skolelever 14 

musikstycken som har fått ljudsätta 14 byggnader i Kristianstad. Genom 

Västmanlandsmusikens Låtskrivarfestival fick niondeklassare i Västerås möjlighet att 

skriva och framföra sina egna musikaliska verk vid skolföreställningar och en offentlig 

föreställning i Västerås konserthus. 

 

Precis som i uppföljningen av 2013 års verksamhet är också regionala musikverksamheters 

arbete med att främja ungas musikskapande och musicerande på fritiden tydligt i 

regionernas redovisningar. Ungdomsmusiktävlingen Musik Direkt som anordnats av 

samarbetsnätverket Jeunesses Musicales Sverige nämns av många av regionerna. Flera 

regioner beskriver också musikläger under skollov och arbete med särskilda ensembler som 

består av ungdomar från regionen.  

 

Flera regioner beskriver också samverkan med gymnasieskolor och kultur- eller 

musikskolor där professionella musiker musicerat eller skapat musik tillsammans med barn 
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och ungdomar. I Norrbotten pågick det prisbelönta och områdesövergripande projektet 

Poesimelodi i samarbete mellan Norrbottensmusiken, Norrbottens länsbibliotek och 

kulturskolor i länet. När Norrbottens Big Band hösten 2014 turnerade med en konsert som 

bestod av tonsatta dikter var det den avslutande delen av projektet. Början skedde under 

2013 då barn och ungdomar inbjöds att skicka in egenskrivna dikter. Därefter gjorde en jury 

ett urval av dikter som sedan tonsattes av elever vid kultur- och musikskolor. En ny omgång 

av Poesimelodi pågår 2015–2016. 

Internationell kulturverksamhet 

Beskrivningarna av internationellt samarbete och utbyte inom musikområdet är relativt 

omfattande. Enligt redovisningarna har musikverksamheterna i en majoritet av regionerna 

medverkat till att konserter eller musikföreställningar med utländska ensembler/musiker 

presenterats. Ibland har de arrangerat själva och ibland samarbetat med utomstående 

arrangörer.  Nätverket Internationell kammarmusik i Sverige, där Kammarmusikförbundet 

och regionala musikverksamheter samverkar för att erbjuda ett kammarmusikutbud med 

utländska akter till arrangörer runt om i Sverige, har under 2014 utvidgats från fyra 

deltagande regionala musikverksamheter till elva.  Flera av musikverksamheterna har också 

redovisat att de gjort framträdanden i andra länder, ett exempel är Norrbotten NEO som 

spelat på festivaler i USA och Tyskland. 

 

En handfull regioner beskriver internationella samarbetsprojekt, varav några EU-

finansierade. Kalmar länsmusikstiftelse var koordinator för projektet Emerging Classical 

Talent in the EU med parter i Wales, Estland, Italien och Sverige. De ingående parterna 

gjorde framträdanden i varandras hemländer. Målet var främst att sprida verk av 

framstående kompositörer och ensembler som ännu inte fått spridning utanför sina 

respektive länder.  

 

Det mest omfattande konstnärliga samarbete som beskrivs är Norrlandsoperans uppsättning 

av Elektra tillsammans med La Fura dels Baus från Barcelona. Föreställningen 

presenterades på en 40 x 200 meter stor scen och var Norrlandsoperans största satsning 

någonsin.  

 

Precis som i redovisningarna av 2013 års verksamhet lyfter flera regioner också fram att 

egna ensembler och orkestrar samarbetat med utländska musiker, och att den egna 

konstnärliga personalen delvis har sina rötter i andra länder. Exempelvis beskriver både 

Wermland Opera och Opera på Skäret att viktiga delar av den konstnärliga personalen i 

2014 års produktioner var bosatta i andra länder. Till stor del kan detta bero på att 

musikområdet är en internationell arbetsmarknad, snarare än att vara en följd av en aktiv 

strävan efter internationella influenser.  

 

Dalarna och Blekinge beskriver att ungdomslägret Ethno respektive sommarkursen 

Blekinge Jazz & World lockat deltagare från andra länder. 
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Jämlikhetsperspektiv 

För 2013 års verksamhet konstaterade Kulturrådet att interkulturell verksamhet generellt var 

svagt beskriven i regionernas redovisningar av musikverksamhet. Även 2014 är 

redovisningarna av interkulturell verksamhet relativt tunna. Några regioner beskriver att 

mångfald eftersträvas bland de artister och grupper som köps in för gästspel. Scenkonst 

Sörmland berör även representationen i egna produktioner och nämner att verksamheten har 

en mångfaldsplan. När det gäller jämställdhet är det något fler regioner som berör frågan 

om representation i den egna personalen men störst fokus läggs ändå på gästande musiker, 

musikgrupper och dirigenter. Representation av personer med funktionsnedsättning berörs 

knappt alls, där ligger fokus i första hand på tillgänglighetsanpassningar av lokaler och 

tekniska hjälpmedel för att ta del av musikupplevelser. Arbete med frågor om könsidentitet, 

könsuttryck och sexualitet beskrivs i princip inte alls med koppling till musikområdet. Ett 

undantag är Musik i Blekinge som under 2014 var samarbetspart till en Pridefestival. 

 

Några regioner beskriver att konserter med folk- och världsmusik bidrar till att främja allas 

möjlighet att delta i kulturlivet oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kulturrådet menar att 

det inte är givet att ett sådant samband finns, och ser att arbetet med frågan inte bör 

begränsas till en eller ett fåtal genrer. Ett bra exempel på hur arbete med världsmusik kan 

bidra till att personer med många olika etniciteter kan involveras i kulturlivet är dock 

Scenkonst Sörmlands samarbete med Världskulturfestivalen i Eskilstuna, där 21 lokala 

interkulturella föreningar deltog i planering och genomförande av festivalen. Folkmusikens 

hus i Dalarna och Kulturutveckling Gävleborg har bedrivit arbete kopplat till Katapult för 

mångfald, ett nationellt projekt som erbjuder stöd till professionella musiker och dansare 

med bakgrund utanför Sverige för att höras och synas på svenska scener. Östgötamusiken 

gjorde under året en särskild satsning med 45 konserter på Skäggetorpskolan, som ligger i 

en stadsdel i Linköping med hög andel invandrare.  

 

Ett antal regioner beskriver särskilda satsningar för öka kvinnors medverkan i musiklivet. 

Region Gävleborgs kulturutvecklingsenhet har drivit projektet Systrarna där unga kvinnor 

inom singer/songwritergenren getts tillgång till coachning av mentorer. Kalmar 

länsmusikstiftelse har genom särskilda insatser kunnat öka antalet deltagande kvinnor inom 

talangutvecklingsprojektet Talent Coach. 

 

Som stöd till musikarrangörer i regionen har Region Hallands musikverksamhet tagit fram 

en arrangörshandbok som bland annat innehåller checklistor för jämställdhet och tillgäng-

lighet. En handfull regioner beskriver samarbete med funktionshindersorganisationer, eller 

planer på att etablera sådana samarbeten. 
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Tabell 19. Professionell musikverksamhet. Konserter och publik 2014, antal, andel 0–18 år, samt 

publik per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region Konserter Publik 

Konserter 

0-18 år (%) 

Publik 0-18 

år (%) 

Publik per 

tusen 

invånare 

Publik 0-18 år 

per tusen 

invånare 0-

18 år 

Blekinge 174 19 551 5 4 126,8 26,2 

Dalarna 232 34 958 49 27 125,3 168,2 

Gotland 239 21 222 36 27 370,7 535,4 

Gävleborg 110 30 777 34 25 109,9 134,0 

Halland 433 42 344 38 27 136,3 167,2 

Jämtland 444 63 648 49 37 502,1 914,9 

Jönköping 0 0 - - 0,0 0,0 

Kalmar 503 35 488 71 56 150,6 428,7 

Kronoberg 0 0 - - 0,0 0,0 

Norrbotten 226 23 090 62 52 92,4 246,8 

Skåne 1 786 266 213 46 31 206,5 294,3 

Södermanland 555 38 690 67 81 137,9 510,9 

Uppsala 326 90 802 37 21 260,2 255,3 

Värmland 135 37 508 48 38 136,5 263,2 

Västerbotten 379 50 839 13 8 193,8 71,4 

Västernorrland 0 0 - - 0,0 0,0 

Västmanland 729 106 155 24 33 405,6 636,8 

Västra Götaland 364 197 463 23 18 121,0 100,8 

Örebro 101 61 668 40 27 214,0 268,1 

Östergötland 667 114 279 62 41 258,5 501,4 

Totalt 7 403 1 234 695 44 30 163,6 235,1 

 

Som framgår av tabell 19 ovan redovisades sammanlagt 7 403 konserter med 1 234 695 

besök. Totalt riktade sig 44 procent av konserterna till barn och unga (0–18 år) medan 

andelen besök av barn och unga uppgick till 30 procent. I tabellen ingår både 

egenproducerade konserter och gästspel. Ett omfattande antal konserter har presenterats i 

alla regioner utom i Kronobergs, Västernorrlands och Jönköpings län. Dessa tre regioner 

har dock alla rapporterat ett relativt stort antal musikföreställningar.  

 

Västmanlands uppgifter i tabell 19 är överskattade eftersom Västmanlandsmusiken inte 

kunnat skilja ut konserter där organisationen själva varit drivande medarrangör från 

konserter med stöd av Västmanlandsmusiken, till exempel ekonomiska bidrag eller genom 

att tillhandahålla lokaler till förmånliga villkor. 30 440 av de 106 155 redovisade besöken i 

Västmanland gjordes vid Västerås Sinfoniettas konserter, och ska därmed betraktas som 

säkra. I övrigt ska siffrorna i tabellen enbart avse konserter där de verksamheter som fått 

statliga bidrag genom kultursamverkansmodellen varit huvudarrangör eller en drivande 

medarrangör.  
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Tabell 20. Professionell musikverksamhet. Föreställningar och publik 2014, antal, andel 0–18 år, 

samt publik per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region Föreställningar Publik 

Föreställningar 

0-18 år (%) 

Publik 0-18 år 

(%) 

Publik per 

tusen 

invånare 

Publik 0-18 år 

per tusen 

invånare 0-

18 år 

Blekinge 149 7 850 100 100 50,9 248,4 

Dalarna 0 0 - - 0,0 0,0 

Gotland 69 9 207 57 42 160,8 358,0 

Gävleborg 11 331 0 0 1,2 0,0 

Halland 8 659 13 4 2,1 0,4 

Jämtland 19 1 653 89 88 13,0 56,8 

Jönköping 431 73 481 46 29 213,4 281,7 

Kalmar 0 0 - - 0,0 0,0 

Kronoberg 535 82 672 16 14 437,1 275,6 

Norrbotten 132 9 244 95 81 37,0 155,2 

Skåne 517 217 607 13 7 168,8 53,8 

Södermanland 0 0 - - 0,0 0,0 

Uppsala 0 0 - - 0,0 0,0 

Värmland 108 19 949 59 40 72,6 148,2 

Västerbotten 46 24 064 0 4 91,7 16,7 

Västernorrland 406 49 739 30 28 204,6 285,3 

Västmanland 0 0 - - 0,0 0,0 

Västra Götaland 365 206 828 21 11 126,7 65,1 

Örebro 10 6 079 0 0 21,1 0,3 

Östergötland 38 16 303 0 16 36,9 27,8 

Totalt 2 844 725 666 33 16 96,1 73,3 

 

Som framgår av tabell 20 ovan redovisades sammanlagt 2 844 musikföreställningar med 

725 666 besök. Totalt riktade sig 33 procent av föreställningarna till barn och unga (0–18 

år) medan andelen besök av barn och unga uppgick till 16 procent. Åtta regioner har 

redovisat färre än tjugo musikföreställningar. Dessa har redovisat ett omfattande antal 

konserter. 

 

Med musikföreställningar avses föreställningar som innehåller fler element än musik, 

exempelvis opera, musikal, musikteater och musik-performance. I tabellen ingår både 

egenproducerade föreställningar och gästspel. Precis som för konserter avser siffrorna 

endast arrangemang där statsbidragsmottagande verksamheter varit huvudarrangör eller en 

drivande medarrangör.  
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Tabell 21. Professionell musikverksamhet. Programaktiviteter och deltagare 2014, antal, andel 0–

18 år, samt deltagare per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region 

Program-

aktiviteter Deltagare 

Program- 

aktiviteter 

0-18 år (%) 

Deltagare 

0-18 år (%) 

Deltagare 

per tusen 

invånare 

Deltagare 

0-18 år per 

tusen 

invånare 

0-18 år 

Blekinge 156 9 345 37 48 60,6 142,9 

Dalarna 25 10 037 20 5 36,0 8,4 

Gotland 8 170 13 6 3,0 0,9 

Gävleborg 41 1 757 100 100 6,3 31,0 

Halland 36 1 083 58 20 3,5 3,1 

Jämtland 114 6 650 4 0 52,5 0,8 

Jönköping 0 0 - - 0,0 0,0 

Kalmar 125 4 663 74 55 19,8 55,3 

Kronoberg 226 5 660 97 92 29,9 127,6 

Norrbotten 54 934 37 67 3,7 13,0 

Skåne 1 426 45 307 82 59 35,2 95,7 

Södermanland 27 2 888 85 38 10,3 17,7 

Uppsala 46 4 380 70 25 12,6 14,4 

Värmland 0 0 - - 0,0 0,0 

Västerbotten 62 8 248 13 14 31,4 21,4 

Västernorrland 275 4 821 53 59 19,8 57,1 

Västmanland 10 1 125 0 11 4,3 2,2 

Västra Götaland 983 44 550 29 28 27,3 36,1 

Örebro 33 1 921 0 0 6,7 0,0 

Östergötland 43 18 037 14 14 40,8 26,7 

Totalt 3 690 171 576 58 37 22,7 39,8 

 

Som framgår av tabell 21 ovan redovisades sammanlagt 3 690 programaktiviteter med ett 

deltagarantal på 171 576. Totalt riktade sig 58 procent av programaktiviteterna till barn och 

unga (0–18 år) medan andelen deltagande barn och unga uppgick till 37 procent.  

 

Observera att uppgifterna om programaktiviteter är osäkra att jämföra mellan regioner. En 

programaktivitet kan nämligen vara av väldigt olika karaktär och omfattning. Allt mellan en 

kort introduktion till en föreställning och en heldags workshop kan rymmas i begreppet. 

Således kan också väldigt olika arbetsinsatser ligga bakom de siffror som presenteras. Trots 

problem med jämförbarhet kan siffrorna visa på verksamhet utöver föreställningar och 

konserter, vilket bidrar till en mer nyanserad bild av verksamheten i sin helhet. 
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REGIONAL MUSEIVERKSAMHET 

Intäkter 

Av tabell 22 nedan framgår att den verksamhet som inom kultursamverkansmodellen har 

redovisats inom museiområdet redovisat 1 533 805 tkr i totala intäkter för 2014.7 Av dessa 

utgjordes 40,2 procent av statliga och regionala årliga bidrag. Kommunernas årliga bidrag 

till museiområdet uppgick till 18,4 procent av de totala intäkterna. Andelen redovisade 

totala offentliga medel uppgick till 68,2 procent. 

 

I regionerna varierade de statliga och regionala årliga bidragens andel av de totala 

intäkterna från 23,1 procent i Kalmar, som redovisat en hög andel verksamhetsintäkter, till 

76,8 procent i Västmanland.  

 

Den redovisade andelen kommunala årliga bidrag av de totala intäkterna varierade mellan 

0,0 procent i två regioner (exkl. Gotland) till 32,7 procent i Skåne. Detta beror bland annat 

på vilka museityper som förekommer i de olika regionerna. I en del regioner redovisas en-

dast länsmuseerna och i en del regioner, som Västra Götaland och Skåne, finns en mängd 

olika museer som ingår i kultursamverkansmodellen – bland annat med kommunala 

huvudmän. Den här typen av strukturer och skillnader mellan regionerna förklarar även 

varför en del andra intäktsandelar kan skilja sig åt. 

 

Museiområdet redovisade också en relativt hög andel övriga statliga bidrag, 5,9 procent 

(mot 3,0 procent totalt för kultursamverkansmodellens verksamheter). Dessa bidrag bestod 

framförallt av lönebidrag och olika projektbidrag.  

 

Andelen redovisade verksamhetsintäkter uppgick till totalt 19,0 procent, men varierade från 

0,0 procent i Västerbotten, som redovisat en hög andel övriga intäkter, till 49,1 procent på 

Gotland. Den stora variation som återfinns för verksamhetsintäkter mellan de olika 

regionerna kan till exempel bero på besöksantal, nivåer i entrépriser och tillämpning av fri 

entré. Inom verksamhetsintäkter ryms även uppdragsintäkter och intäkter från olika 

konsultationer. För en del museer kan andelen övriga intäkter vara relativt hög. I övriga 

intäkter ryms till exempel intäkter från försäljningar av inventarier, intäkter från restaurang 

och butik och uthyrning av lokaler.  

                                                   
7 Vilka verksamheter som redovisats inom museiområdet framgår av bilaga 1. 
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Tabell 22. Regional museiverksamhet. Intäkter efter huvudsakligt verksamhetsområde 2014, procent av totala intäkter (tusentals kronor). 

 

Region Totalt (tkr) 

Statliga och 

regionala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

statliga 

bidrag (%) 

Övriga 

regionala 

bidrag (%) 

Kommunala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

kommunala 

bidrag (%) 

EU-

medel 

(%) 

Samlade 

offentliga 

medel (%) 

Verksam-

hetsintäkter 

(%) 

Sponsring 

(%) 

Övriga 

intäkter 

(%) 

Samlad övrig 

finansiering 

(%) 

Blekinge 27 953 40,8 0,1 1,1 16,0 0,4 1,4 59,7 29,6 0,0 10,7 40,3 

Dalarna 39 980 59,0 10,4 0,0 6,1 1,0 0,0 76,5 15,1 0,0 8,4 23,5 

Gotland 39 628 37,7 10,1 0,0 0,0 0,0 0,1 48,0 49,1 1,4 1,5 52,0 

Gävleborg 37 501 56,2 9,9 2,8 10,4 0,1 1,4 80,9 9,0 0,0 10,1 19,1 

Halland 64 451 31,9 3,8 0,2 14,9 1,7 0,0 52,6 23,8 0,0 23,6 47,4 

Jämtland 69 036 34,5 10,6 2,1 12,0 2,2 1,8 63,3 30,8 0,0 5,8 36,7 

Jönköping 50 435 34,9 1,7 0,4 19,4 0,3 0,0 56,7 35,6 0,0 7,6 43,3 

Kalmar 88 936 23,1 8,2 7,3 14,9 0,1 0,0 53,7 30,0 0,1 16,2 46,3 

Kronoberg 37 884 44,2 9,7 3,8 11,9 0,7 5,3 75,6 9,2 0,5 14,7 24,4 

Norrbotten 39 693 71,5 3,3 0,3 2,7 0,2 0,4 78,3 15,1 0,0 6,6 21,7 

Skåne 261 945 28,7 6,0 0,3 32,7 4,1 1,8 73,6 16,1 0,5 9,8 26,4 

Södermanland 44 190 56,8 5,1 0,3 2,5 0,5 0,0 65,2 14,2 0,0 20,6 34,8 

Uppsala 45 062 58,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2 19,6 0,0 15,3 34,8 

Värmland 41 706 43,8 1,6 2,2 21,8 0,5 0,0 69,9 13,9 0,0 16,2 30,1 

Västerbotten 69 480 26,5 2,5 0,0 24,4 0,0 0,0 53,4 0,0 0,0 46,6 46,6 

Västernorrland 45 602 56,2 8,0 1,1 18,6 0,0 1,2 85,1 12,7 0,0 2,3 14,9 

Västmanland 31 410 76,8 10,6 0,3 0,0 1,3 0,0 89,1 4,5 0,0 6,5 10,9 

Västra Götaland 413 577 41,0 3,4 3,3 22,9 0,0 0,7 71,4 17,1 0,1 11,4 28,6 

Örebro 27 952 68,5 16,9 5,0 0,6 0,0 0,0 91,1 6,4 0,0 2,6 8,9 

Östergötland 57 382 29,1 11,3 0,0 13,9 0,0 0,0 54,4 35,3 0,2 10,0 45,6 

Totalt 1 533 805 40,2 5,9 1,9 18,4 1,0 0,8 68,2 19,0 0,2 12,6 31,8 
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Tabell 23. Regional museiverksamhet. 

Årsarbetskrafter per region och kön, 2014. 

Region Totalt 

Andel 

kvinnor (%) 

Andel män 

(%) 

Blekinge 31,5 38,1 61,9 

Dalarna 66,5 51,9 48,1 

Gotland 54,9 52,4 47,6 

Gävleborg 46,5 69,3 30,7 

Halland 75,2 58,8 41,2 

Jämtland 95,0 56,0 44,0 

Jönköping 47,8 55,7 44,3 

Kalmar 105,4 59,4 40,6 

Kronoberg 50,6 56,1 43,9 

Norrbotten 53,3 62,6 37,4 

Skåne 268,4 61,2 38,8 

Södermanland 52,4 71,3 28,7 

Uppsala 56,0 55,4 44,6 

Värmland 42,1 63,2 36,8 

Västerbotten 72,0 68,1 31,9 

Västernorrland 51,0 59,7 40,3 

Västmanland 35,3 69,0 31,0 

Västra 

Götaland 455,7 61,6 38,4 

Örebro 31,5 52,4 47,6 

Östergötland 71,0 53,5 46,5 

Totalt 1 762,1 59,8 40,2 

 

Personal 

Totalt har regionerna rapporterat att 

1 762,1 årsarbetskrafter utförts inom 

regional museiverksamhet, se tabell 23. Av 

dessa står Västra Götaland och Skåne för 

724,1 årsarbetskrafter, vilket motsvarar 

cirka 41 procent. Detta beror på att det är 

de två regioner som har flest museer inom 

kultursamverkansmodellen. 

 

Två andra regioner som rapporterat många 

årsarbetskrafter är Kalmar och Jämtland. 

Museerna i dessa två län redovisar också 

stora samlade intäkter i förhållande till de 

flesta andra regioner, se tabell 22. Lägst 

antal årsarbetskrafter har rapporterats i 

Blekinge, Västmanland och Örebro. I sam-

manställningen av årsarbetskrafter ingår 

inte personer som arbetat med F- eller FA-

skattsedel. Det innebär att för de verksam-

heter som köpt in delar av sin arbetskraft 

syns detta inte i tabell 23 och 24. 

 

Sett över hela landet har 59,8 procent av 

årsarbetskrafterna utförts av kvinnor. Inom 

personalkategorin kärnkompetens är andelen 

kvinnor ännu något högre, 62,6 procent. 

Stora skillnader finns mellan personalkate-

gorierna. Inom den tekniska personalen har 

82,2 procent av arbetet utförts av män 

medan 73,8 procent av det administrativa 

arbetet utförts av kvinnor. 

 

984,5 årsarbetskrafter, vilket motsvarar 55,9 

procent, har utförts av personer som ansetts 

utgöra kärnkompetens för verksamheten. Inom museiområdet utgörs kärnkompetens bland 

annat av museiintendenter, museipedagoger, konservatorer, antikvarier, arkivarier, forskare 

och personal med kompetens inom akademiska områden som etnologi och historia.  

  

 Tabell 24. Regional museiverksamhet. 

Årsarbetskrafter per personalkategori och 

kön, 2014. 

  Personalkategori Totalt 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män 

(%) 

Kärnkompetens 984,5 62,6 37,4 

Teknisk personal 228,6 17,8 82,2 

Administrativ personal 281,4 73,8 26,2 

Övrig personal 267,7 70,6 29,4 

Totalt 1 762,1 59,8 40,2 
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Verksamhet och målgrupper 

Museernas grunduppdrag är att samla, bevara, visa och utveckla kulturarvet samt att sprida 

kunskap inom respektive verksamhetsområde, bland annat genom att tillgängliggöra 

samlingarna på ett pedagogiskt sätt för allmänhet och andra målgrupper. En del 

museiverksamheter har också som grunduppdrag att visa bild- och formkonst/samtidskonst. 

 

Utställningsverksamheten kan inkludera permanenta och tillfälliga utställningar, 

vandringsutställningar, utomhusutställningar och utställningar i offentliga miljöer, till 

exempel på sjukhus. Denna mångfald av presentationsformer bidrar till ökad tillgänglighet. 

Utställningar kan innehålla samlingar bestående av egna eller inlånade föremål, bilder, 

fotografier men även filmvisningar, berättelser, interaktiva moment, webbpresentationer 

med mera. Programaktiviteter kan till exempel bestå av pedagogiska program och visningar, 

föreläsningar, seminarier, kurser, workshoppar (till exempel med eget skapande), 

stadsvandringar och uppsökande verksamhet, till exempel för barn och unga och skolor. 

 

Utställningar och besök inom kultursamverkansmodellen presenteras i tabell 25 på sida 63. 

Av tabellen framgår att det under 2014 gjorts cirka 5,6 miljoner utställningsbesök vid 

museiverksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen, vilket motsvarade 742,9 besök 

per tusen invånare. I absoluta tal var antalet utställningar och besök av naturliga skäl högst i 

Västra Götaland och i Skåne. Sett till antal besök per tusen invånare varierade antalet besök 

från 134,2 i Örebro till 6 272,6 på Gotland. På Gotland är turistbesök under 

sommarmånaderna och liten befolkningsmängd en viktig orsak till de höga siffrorna. I de 

flesta regioner gjordes mellan 300 och 500 museibesök per tusen invånare. Antal redovisade 

programaktiviteter och deltagare var omfattande för den regionala museiverksamheten. 

Sammanlagt redovisades över 1,8 miljoner deltagare varav Västra Götaland stod för knappt 

hälften, se tabell 26 på sida 64. 

 

Området Regional museiverksamhet inom kultursamverkansmodellen omfattar även 

verksamhet inom bild- och formkonst. Ett antal regioner har renodlade konstmuseer som får 

stöd via kultursamverkansmodellen, men även verksamhet inom andra institutioner är att 

betrakta som bild- och formkonstverksamhet. Bild- och formkonsten inklusive 

samtidskonsten har en mer framträdande plats i regionernas redovisningar 2014 än vad som 

var fallet 2013. Det kan bero på vad regionerna valt att lyfta fram i sina redovisningar eller 

att det skett en faktisk ökning av verksamhet inom bild- och formkonstområdet till följd av 

regioners olika satsningar. I Norrbotten har Havremagasinet arrangerat samtidskonst-

utställningar som lyft aktuella frågor kring yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. I 

Västerbotten har Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi etablerats och i Dalarna 

har Avesta Art arbetat med att låta barn och unga möta professionell bild- och formkonst. I 

Skåne har en utveckling av Form/Design Center skett med en permanent plats för barn och 

unga. Hallands konstmuseum har arbetat med placering av konstverk i alla Hallands 

kommuner. Kalmar konstmuseum har på olika sätt verkat för konstnärlig förnyelse, till 

exempel genom utställningen The future is handmade, som knyter samman samtida och 

historiska uttryck inom design och hantverk. Ytterligare exempel på verksamhet inom bild- 

och formkonst 2014 är hur Östergötlands museum deltagit i arbetet kring en regional 

konststrategi och att länsmuseet i Västmanland samverkade med Västerås konstmuseum, till 
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exempel med att utveckla det gemensamma museihuset som kulturscen och mötesplats för 

konst och kulturarv.  

 

MU-avtalet – som är ett ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar 

– togs upp i fyra av regionernas redovisningar. I Kalmar beslutade regionförbundet om 

bidrag till Kalmar konstmuseum för att möjliggöra tillämpning av MU-avtalet 2014. I 

Västra Götalands redovisning beskrivs att kulturnämnden fordrar av alla sina 

uppdragstagare att följa avtalet. 

 

Kulturmiljöarbete och kulturmiljövård beskrivs i olika omfattning i majoriteten av 

regionernas redovisningar. Blekinge museum arbetade med tillgängliggörande av länets 

kulturmiljöer, bland annat genom medverkande i skyltprojekt. I Gävleborg beskrivs hur 

museernas kulturmiljöarbete 2014 var inriktat på att analysera och ifrågasätta de etablerade 

kulturarvsberättelserna. På Gotland har regionen tagit fram en kulturmiljöstrategi med tre 

underområden; kulturmiljö som tillväxtfaktor, världsarvet Hansestaden Visby, bebyggelse 

och landskap. Kulturmiljö Halland har tagit fram en bok; Kulturmiljöprogram för 

Halmstads kommun samt bedrivit utvecklingsprojektet Attraktiva fornlämningar som bland 

annat syftar till att öka användandet av och tillgängligheten till fornlämningsmiljöerna. 

 

I flertalet av regionernas redovisningar beskrivs hur museiverksamheterna 2014 arbetade 

aktivt med olika digitala tekniker. Precis som under 2013 håller flera museer på att 

digitalisera sina samlingar för att öka tillgängligheten via internet, till exempel via så 

kallade Kulturarvsportaler. Dessa portaler med samlad information kring länens kulturarv är 

något som blivit allt vanligare. Det kan även handla om andra hemsidor, databaser, QR-

koder och sociala medier. I Västernorrland har portalen Kulturarv Västernorrland 

utvecklats. Förutom information om länets samlade kulturarv finns funktionen ”Dela med 

dig” som gör det möjligt att själv tillgängliggöra sitt kulturarv. 

 

Regionala museiverksamheter har under 2014 samarbetat med lokala museer och konsthall-

ar, offentliga aktörer på lokal, regional och statlig nivå, skolor och universitet, 

hembygdsrörelsen, övriga civilsamhället samt näringsliv. Några regioner beskrev i 

redovisningarna museernas ABM-samarbeten (Arkiv, Bibliotek, Museer). Utöver 

samarbeten med de regionala enskilda arkiven beskrivs relativt få konst- och 

kulturområdesövergripande samarbeten. Ett exempel på ett samarbete är hur 

Siljanskommunerna i Dalarna enats om gemensamma samverkansområden. Detta 

resulterade bland annat i ett kulturarvsprojekt kring timmerhus, där sju kommuner, 

landstinget, museet och länsstyrelsen ingick. Samarbete kring forskning har fortsatt inom 

projektet Tillämpat kulturarv där Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet arbetat 

utifrån en gemensam forsknings- och utvecklingsmiljö. Det förekommer även en del 

regionöverskridande samarbeten. Samverkan kring pedagogik och utställningar skedde till 

exempel mellan Östergötlands museum, Länsmuseet i Gävleborg och Jönköpings läns 

museum, till exempel kring bild- och formutställningen Ola Billgren – En ny verklighet. 

Interregional samverkan har också skett inom ramen för Nordiskt Centrum för 

Kulturarvspedagogik (NCK).  
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Barns och ungas rätt till kultur  

Verksamhet för barn och unga beskrivs i alla regioner och i cirka hälften av redovisningarna 

beskrivs hur man på olika sätt arbetat med att involvera barn och unga i verksamheterna och 

olika former av kulturarvspedagogik. Mycket verksamhet sker i samverkan med skolan. I 

likhet med 2013 nämns Skapande skola i knappt hälften av regionernas redovisningar. De 

flesta regioner beskriver också mer generellt att barn och unga ses som en viktig målgrupp 

för museiverksamheten och en del regioner har haft fri entré och generösa öppettider för att 

öka tillgängligheten för målgruppen. I flera av regionernas redovisningar beskrivs hur 

museer arbetat med olika sommaraktiviteter och kollon, exempelvis på Gotland har museet 

2014 utökat antalet program på helger och skollov. 

 

Av en sammanställning av regionernas kvantitativa redovisningar framgår att totalt 15 

procent av utställningarna inom museiområdet uppskattas ha riktat sig till målgruppen 0–18 

år medan andelen besök för åldersgruppen uppskattas till 18 procent, se tabell 25 på sida 63. 

Andelar för åldersgruppen 0–18 år får dock betraktas som osäkra på grund av svårigheter 

kring att mäta och uppskatta. Programaktiviteterna uppskattas i större utsträckning ha riktat 

sig till åldersgruppen 0–18 år, 46 procent, medan andelen deltagare 0–18 år sammantaget 

uppskattas till 28 procent, se tabell 26 på sida 64. Att andelen programdeltagare 0–18 år är 

lägre än andelen aktiviteter riktade till barn och unga kan tyda på att de aktiviteter som 

riktar sig till barn och unga oftare sker i mindre grupper. Aktiviteter i mindre grupper kan 

till exempel bidra till att öka möjligheterna till medskapande för barn och unga. 

 

Av Jämtlands redovisning framgår hur Jamtli haft en utbredd verksamhet för barn och unga. 

En bild som även förstärks av tabell 25 och 26 där det framgår att hela 2 000 museibesök 

per tusen invånare respektive 1 000 programdeltaganden per tusen invånare redovisats för 

åldersgruppen 0–18 år. Många aktiviteter på Jamtli har innefattat eget skapande med sikte 

på att konstpedagogiken ska utvecklas. I Kalmars redovisning lyfts det treåriga 

Glaspedagogikprojektet som avslutades under 2014. Projektet har med utgångspunkt i olika 

konstnärliga discipliner gett barn och unga ny kunskap om glas och glasets framtida 

möjligheter. Syftet har också varit att stärka banden mellan skola, samhälle och 

kulturinstitution. Det finns även exempel på arbete med barn i låga åldrar. I Gävleborg 

genomfördes ett metodutvecklingsprojekt i syfte att arbeta med kulturarvsfrågor för barn i 

tidiga förskoleåldern, 1,5–3 år. I Norrbotten och i Västra Götaland har länsmuseet 

respektive Västarvet arbetat med utställningskonceptet Kan själv! tillsammans med barn i 

åldrarna 0–2 år. 

 

Precis som för 2013 beskrivs i flera av regionernas redovisningar för 2014 hur flyktings- 

och migrationsfrågor varit ett tema för barn- och ungdomsverksamheten såväl som för 

verksamheten i stort. Ett exempel är projektet Berättelser om flykt som bedrivits av 

Sörmlands museum. I det pedagogiska programmet inom projektet har samtalet tillsammans 

med ungdomarna varit viktigt. Utställning och program har haft fokus på hur flyktingar tas 

emot idag och hur de tagits emot förr samt inkluderat flyktingars egna berättelser. I 

Östergötland avslutade museet projektet Den långa resan med en utställning som turnerat 

runt i länet. En fortsättning på projektet är arrangemanget Varannan onsdag – en mötesplats 

för svenskfödda ungdomar, nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. 
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Arrangemanget fick Linköpings kommuns stipendium för mångfalds-, integrations- och 

jämlikhetsarbete. 

Internationell kulturverksamhet 

Av regionernas redovisningar för 2014 framkommer i likhet med 2013 att de regionala 

museiverksamheterna hade relativt mycket internationella kontakter eller verksamhet med 

internationell anknytning. De länder som nämns oftast är de nordiska länderna men även 

andra europeiska länder förekommer ofta i regionernas redovisningar. Några exempel finns 

också på kontakter med länder i andra delar av världen.  

 

Det internationella konstprojektet Art Line, som involverat 14 parter från fem länder, 

däribland Blekinge läns museum och Kulturcentrum i Kalmar, har fortsatt med en förstudie 

om förnyat Östersjösamarbete kring frågor som samhällsplanering och migration. I Kalmar 

har det även i övrigt bedrivits mycket verksamhet av internationell karaktär, till exempel 

projektet Sites and stories i Uganda. Kulturparken Småland i Kronoberg samarbetade med 

Suzhou Museum i Kina vilket ledde till att en småländsk glasutställning visades i Kina 

under 2014. 

 

I Norrbottens redovisning beskrivs hur Barentsprojektet New Horizons inom museiområdet 

lett till ett omfattande internationellt utbyte. I Norrbotten har Norrbottens museum även 

arbetat med utställningen Sámi Contemporary med samtida samisk konst från Sverige, 

Finland och Norge och Havremagasinet presenterade utställningen Pussy Riot and the 

Cossacks med ett 40-tal konstnärer och konstnärsgrupper från Ryssland. I Västra Götaland 

har regionen under våren 2014 genomfört flera residens inom AiR – Artist in Residence – 

vilket inneburit en satsning på internationell samtidskonst.  

Jämlikhetsperspektiv  

När det gäller arbete med att främja allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, 

könsidentitet, könsuttryck, funktionsnedsättning, etnisk och kulturell bakgrund har detta 

arbete, sett till regionernas redovisningar, främst berört det publika arbetet. Även 

representation hos den egna personalen berörs men mer sällan.  

 

Exempel på insatser kring hbtq-frågor är samarbete kring Pride-arrangemang. Blekinge 

museum genomförde en fotodokumentation av den första Pridefestivalen i Karlskrona och 

Örebro länsmuseum öppnade upp museet för hbtq-organisationer inom ramen för ”Pride 

House”. Örebro länsmuseum har även uppmärksammat hbtq-frågor i flera programpunkter 

och i samarbete med RFSL dokumenterat hbtq-personers erfarenheter i länet. Det finns 

exempel på arbete kring att inventera samlingar för att kunna belysa hbtq- och 

jämställdhetsfrågor. I till exempel Jämtland har Härjedalens fjällmuseum inom initiativet 

Arkiv Q letat fram nya och gamla berättelser, fotografier och föremål om manligt, kvinnligt, 

kön och sexualitet. I Kronoberg samarbetade Kulturparken Småland med Historiska museet 

inom ramen för projektet Samlingar i tiden – ett projekt med bakgrund i Historiska museets 

JÄMUS-uppdrag kring jämställd representation i samlingar och utställningar. I Skåne 

samarbetade Malmö Konstmuseum med Moderna museet i Malmö kring projektet En egen 

röst – om kvinnors kamp för rösträtt och mänskligt utrymme. Malmö Konstmuseums inköp 
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av konst har gjorts utifrån ett genusperspektiv och Konstmuseet genomför sedan 2012 en 

årlig ”Gender Budget Analysis” av verksamhetens samtliga delar. 

 

När det gäller arbete med att främja allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett 

funktionsnedsättning finns det flera exempel på hur museer, utöver tillgänglighetsplaner och 

anpassningar av den fysiska miljön, arbetat med särskild programverksamhet och visningar 

för personer med funktionsnedsättning. I Sörmland har personer med funktionsnedsättnings 

historia och delaktighet getts särskilt fokus inom projektet En perfekt människa. Bland 

annat har projektet belyst hur funktionsnedsättning och ”funktionsduglighet” liksom 

psykisk hälsa bemötts, definierats och behandlats under olika tider. I Västra Götaland har 

Göteborgs stadsmuseum startat projektet Funktek – medskapande museiutveckling. 

Projektet ska, genom samverkan och ny teknik, skapa en verksamhet som alla oavsett 

funktionsvariation kan ta del av. När det gäller strategiskt arbete har Upplandsmuseet 

tillsammans med Handikapphistoriska föreningen under 2014 arbetat med projektet FOKUS 

– Funktionshinder Och Kulturarv, Utbildning och Samverkan. Inom ramen för projektet har 

det genomförts utbildningar för museitjänstemän i hela landet som syftat till att fördjupa 

kunskapen och medvetenheten om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

inom ramen för kulturarvsfrågor och museiverksamhet.  

 

Precis som för 2013 har samarbete med SFI-verksamhet (svenska för invandrare) beskrivits 

som ett sätt att främja allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund. Verksamhet som belyser flykt och migration är vanligt förekommande i 

regionernas redovisningar. För exempel se sista stycket i avsnittet Barns och ungas rätt till 

kultur ovan. Satsningar specifikt på romsk kultur har en framträdande plats i ett par av 

regionernas redovisningar. Upplandsmuseet arbetade tillsammans med romska pedagoger 

vidare med projektet Romska röster, bland annat med syftet att medverka till att förändra 

stereotypa föreställningar om romer som leder till misstänksamhet, utanförskap och 

marginalisering. Göteborgs stadsmuseum som blev utnämnt till årets museum 2014 

arbetade vidare med utställningen Vi är romer. Värmlands museum har deltagit i en 

förstudie kring ett treårigt interregionalt projekt om resandefolket. När det gäller samisk 

kultur har Region Jämtland tecknat ett avtal med Stiftelsen Gaaltije för att utveckla en 

samisk konst- och kulturarena. Utvecklingsarbete av strategisk karaktär kring etnisk och 

kulturell mångfald fortsatte 2014 genom Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogiks 

projekt Interkulturell dialog på svenska museer som kartlägger och undersöker 

interkulturellt arbete på museer i hela Sverige.   

 

Vad gäller andra sätt att främja allas lika möjligheter att delta i kulturlivet beskrivs hur 

museer på olika sätt kompenserat för geografiska avstånd och samarbetat med föreningsliv 

och studieförbund. I övrigt finns få beskrivningar när det gäller mer specifikt arbete för att 

främja allas lika möjlighet att delta i kulturlivet oavsett socioekonomisk bakgrund. Ett par 

regioner beskriver dock att länsmuseerna har fri entré och ytterligare ett par att de har haft 

kostnadsfria aktiviteter. Någon region lyfter också vikten av ett brett utbud för människor 

med olika behov och intressen. 
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Tabell 25. Regional museiverksamhet. Utställningar och besök 2014, antal, andel 0–18 år, samt 

besök per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region Utställningar Besök 

Utställningar 

0-18 år (%) 

Besök 0-18 

år (%) 

Besök per 

tusen 

invånare 

Besök 0-18 

år per 

tusen 

invånare 

0-18 år 

Blekinge 9 23 128 11 20 150,0 144,4 

Dalarna 26 132 714 15 6 475,8 144,5 

Gotland 32 359 139 0 20 6 272,6 6 490,5 

Gävleborg 51 111 793 41 17 399,3 337,0 

Halland 41 102 049 5 30 328,5 451,5 

Jämtland 16 198 121 0 26 1 562,9 2 011,6 

Jönköping 1 32 138 473 - - 402,2 - 

Kalmar 33 110 840 52 27 470,5 652,0 

Kronoberg 23 62 666 0 0 331,3 0,1 

Norrbotten 31 91 004 32 18 364,0 332,8 

Skåne 166 1 360 997 27 17 1 055,9 845,6 

Södermanland 125 160 041 6 23 570,2 611,5 

Uppsala 24 72 128 29 4 206,7 36,2 

Värmland 37 99 785 0 27 363,3 499,4 

Västerbotten 61 224 944 3 22 857,4 942,8 

Västernorrland 18 108 199 6 9 445,2 206,3 

Västmanland 24 86 897 21 30 332,0 472,2 

Västra Götaland 146 1 861 333 8 21 1 140,5 1 108,0 

Örebro 16 38 661 13 22 134,2 136,0 

Östergötland 30 265 836 7 4 601,3 123,1 

Totalt 941 5 608 748 15 18 742,9 644,8 

 
1) Jönköping: Länsmuseet anger att de ej kan mäta eller göra en tillräckligt bra uppskattning av hur många av 

besöken som gjordes av barn och unga 0-18 år. 

 
Som framgår av tabell 25 ovan redovisades sammanlagt 941 utställningar med ett antal 

besök på 5 608 748. Totalt uppskattas 15 procent av utställningarna ha riktat sig till barn 

och unga (0–18 år) medan andelen besök av barn och unga uppskattas till 18 procent. 

Andelar för åldersgruppen 0–18 år får dock betraktas som osäkra på grund av svårigheter 

kring att mäta och uppskatta. 
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Tabell 26. Regional museiverksamhet. Programaktiviteter och deltagare 2014, antal, andel 0–18 

år, samt deltagare per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region 

Program- 

aktiviteter Deltagare 

Program- 

aktiviteter  

0-18 år (%) 

Deltagare  

0-18 år (%) 

Deltagare 

per tusen 

invånare 

Deltagare 

0-18 år per 

tusen 

invånare 

0-18 år 

Blekinge 331 8 921 32 30 57,9 84,4 

Dalarna 513 9 828 30 38 35,2 64,8 

Gotland 1 392 43 698 20 20 763,2 804,6 

Gävleborg 436 14 857 31 32 53,1 83,7 

Halland 1 660 74 581 49 43 240,1 469,2 

Jämtland 1 856 98 805 49 26 779,4 993,3 

Jönköping 415 13 854 40 28 40,2 50,3 

Kalmar 4 052 55 974 26 38 237,6 465,8 

Kronoberg 648 12 530 71 44 66,3 135,5 

Norrbotten 461 12 326 62 61 49,3 155,8 

Skåne 4 633 452 410 63 24 351,0 382,1 

Södermanland 852 26 951 42 44 96,0 191,5 

Uppsala 723 33 886 57 31 97,1 142,2 

Värmland 802 26 656 0 47 97,0 231,5 

Västerbotten 1 002 102 825 33 9 391,9 177,1 

Västernorrland 508 35 485 52 27 146,0 194,7 

Västmanland 229 12 558 22 26 48,0 59,3 

Västra Götaland 11 286 791 915 52 29 485,2 661,1 

Örebro 308 9 717 50 66 33,7 103,6 

Östergötland 204 5 096 28 24 11,5 13,0 

Totalt 32 311 1 842 873 46 28 244,1 325,1 

 

Som framgår av tabell 26 ovan redovisades sammanlagt 32 311 programaktiviteter med ett 

deltagarantal på 1 842 873. Totalt riktade sig 46 procent av programaktiviteterna till barn 

och unga (0–18 år) medan andelen deltagande barn och unga uppgick till 28 procent.  

 

Observera att antalen programaktiviteter är osäkra att jämföra mellan regionerna eftersom 

programaktiviteter kan vara av väldigt olika karaktär och omfattning, till exempel kortare 

eller längre visningar eller heldagsseminarier. Detta innebär att olika stora arbetsinsatser 

kan ligga bakom de siffror som presenteras. Trots problem med jämförbarhet kan siffrorna 

visa på verksamhet utöver utställningar, vilket bidrar till en mer nyanserad bild av 

verksamheten i sin helhet. 
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REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET 

Intäkter 

Av tabell 27 nedan framgår att den verksamhet som inom kultursamverkansmodellen har 

redovisats inom biblioteksområdet redovisat 105 290 tkr i totala intäkter för 2014.8 Av 

dessa utgjordes 73,7 procent av statliga och regionala årliga bidrag. Andelen redovisade 

totala offentliga medel uppgick till 79,0 procent. 

 

I regionerna varierade de statliga och regionala årliga bidragens andel av de totala 

intäkterna från 36,7 procent i Östergötland, som redovisat en hög andel verksamhets-

intäkter, till 100,0 procent i Jämtland och Södermanland.  

 

Endast Dalarna redovisade kommunala årliga bidrag med en andel på 6,6 procent. Bidraget 

tillkommer biblioteksverksamheten indirekt i form av att Falu kommun tillhandahåller 

hyresfria lokaler. 

 

Andelen redovisade verksamhetsintäkter uppgick till totalt 14,1 procent, men varierade  

mellan 0,0 procent i fem regioner till 56,3 procent i Östergötland. 

 

Andelen redovisade övriga intäkter uppgick till totalt 6,9 procent, men varierade mellan 0,0 

procent i åtta regioner till 41,7 procent för Norrbotten.  

                                                   
8 Vilka verksamheter som redovisats inom biblioteksområdet framgår av bilaga 1. 
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Tabell 27. Regional biblioteksverksamhet. Intäkter efter huvudsakligt verksamhetsområde 2014, procent av totala intäkter (tusentals kronor). 

Region Totalt (tkr) 

Statliga och 

regionala 

årliga 

bidrag (%) 

Övriga 

statliga 

bidrag (%) 

Övriga 

regionala 

bidrag (%) 

Kommunala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

kommunala 

bidrag (%) 

EU-

medel 

(%) 

Samlade 

offentliga 

medel (%) 

Verksam-

hetsintäkter 

(%) 

Sponsring 

(%) 

Övriga 

intäkter 

(%) 

Samlad övrig 

finansiering 

(%) 

Blekinge 7 556 89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,7 10,3 0,0 0,0 10,3 

Dalarna 6 855 74,1 0,7 0,0 6,6 2,2 0,0 83,5 16,3 0,0 0,1 16,5 

Gotland 2 126 77,9 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gävleborg 1 - - - - - - - - - - - - 

Halland 1 - - - - - - - - - - - - 

Jämtland 3 880 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jönköping 5 946 98,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 99,4 0,6 0,0 0,0 0,6 

Kalmar 7 204 60,6 2,7 1,1 0,0 0,0 10,6 75,0 2,8 0,0 22,1 25,0 

Kronoberg 1 - - - - - - - - - - - - 

Norrbotten 8 212 52,3 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 54,7 3,7 0,0 41,7 45,3 

Skåne 7 860 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,4 8,6 0,0 0,0 8,6 

Södermanland 4 769 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Uppsala 7 637 72,4 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 2,6 0,0 20,4 23,0 

Värmland 4 285 99,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Västerbotten 5 394 90,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 96,5 1,7 0,0 1,9 3,5 

Västernorrland 7 731 79,8 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 86,7 12,3 0,0 1,0 13,3 

Västmanland 3 317 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,3 1,5 0,0 10,1 11,7 

Västra Götaland 1 - - - - - - - - - - - - 

Örebro 3 959 80,5 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 95,6 0,0 0,0 4,4 4,4 

Östergötland 18 556 36,7 2,7 4,3 0,0 0,0 0,0 43,7 56,3 0,0 0,0 56,3 

Totalt 105 290 73,7 2,9 0,9 0,4 0,4 0,7 79,0 14,1 0,0 6,9 21,0 

 

1) I Gävleborg, Halland och Västra Götaland redovisas bibliotek inom konst- och kulturfrämjande och för Kronoberg redovisas bibliotek av Blekinge.
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Personal 

Totalt har regionerna rapporterat att 91,8 

årsarbetskrafter utförts inom regional 

biblioteksverksamhet, se tabell 28. Dock 

har Gävleborg, Halland och Västra 

Götaland redovisat biblioteksverksam-

hetens personal inom den konst- och 

kulturfrämjande verksamheten. Klart flest 

årsarbetskrafter redovisas av Östergötland, 

som har många samhällskommunikatörer 

kopplade till verksamheten. Överlag är 

annars antalet årsarbetskrafter ganska 

jämnt fördelat över landet. I samman-

ställningen av årsarbetskrafter ingår inte 

personer som arbetat med F- eller FA-

skattsedel. Dessa var dock få för den 

regionala biblioteksverksamheten. 

 

Sett över hela landet har 80,9 procent av 

årsarbetskrafterna utförts av kvinnor. Inom 

personalkategorin kärnkompetens är 

andelen i princip densamma.  

 

70,0 årsarbetskrafter, vilket motsvarar 76,3 

procent, har utförts av personer som ansetts 

utgöra kärnkompetens för verksamheten. 

Inom den regionala biblioteksverksamheten 

utgörs kärnkompetens exempelvis av 

bibliotekarier, kommunikatörer, projektled-

are och konsulenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 28. Regional biblioteksverksamhet. 

Årsarbetskrafter per region och kön, 2014. 

Region Totalt  

Andel 

kvinnor (%) 

Andel män 

(%) 

Blekinge 5,0 60,0 40,0 

Dalarna 6,0 100,0 0,0 

Gotland 2,8 63,6 36,4 

Gävleborg 1 0,0 - - 

Halland 2 0,0 - - 

Jämtland 3,7 100,0 0,0 

Jönköping 5,0 80,0 20,0 

Kalmar 5,2 61,2 38,8 

Kronoberg 3 0,0 - - 

Norrbotten 6,3 92,1 7,9 

Skåne 4,2 100,0 0,0 

Södermanland 5,9 96,6 3,4 

Uppsala 5,8 82,8 17,2 

Värmland 2,3 100,0 0,0 

Västerbotten 6,0 100,0 0,0 

Västernorrland 8,2 79,3 20,7 

Västmanland 3,5 28,6 71,4 

Västra 

Götaland 4 0,0 - - 

Örebro 3,0 71,7 28,3 

Östergötland 19,0 75,0 25,0 

Totalt 91,8 80,9 19,1 

 

1) Gävleborg: Bibliotek redovisas inom konst- och 

kulturfrämjande.  

2) Halland: Bibliotek redovisas inom konst- och 

kulturfrämjande. 

3) Kronoberg: Bibliotek redovisas av Blekinge.  

4) Västra Götaland: Bibliotek redovisas inom konst- 

och kulturfrämjande. 

 

Tabell 29. Regional biblioteksverksamhet. 

Årsarbetskrafter per personalkategori och 

kön, 2014.  

 Personalkategori Totalt 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män 

(%) 

Kärnkompetens 70,0 82,6 17,4 

Teknisk personal 1,7 29,4 70,6 

Administrativ personal 12,1 82,6 17,4 

Övrig personal 8,0 75,0 25,0 

Totalt 91,8 80,9 19,1 
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Verksamhet och målgrupper 

De regionala biblioteksverksamheternas uppdrag är i första hand att stödja och bidra till att 

utveckla folkbibliotekens verksamhet i den egna regionens kommuner. 

 

Precis som för 2013 beskriver flera regioner den kvalitetsutvecklingsgrupp som de 

regionala biblioteksverksamheterna, Kungliga biblioteket och Kulturrådet ingår i. Under 

året beskrivs att man, bland annat tillsammans med kommunbiblioteksrepresentanter, 

arbetat med kvalitets- och metodutveckling i allmänhet men även med att ta fram verktyg 

för stöd till kommunernas biblioteksplanearbete. Arbete med regionala biblioteksplaner tas 

upp i tre fjärdedelar av regionernas redovisningar vilket är en ökning jämfört med 2013. I 

Västerbottens redovisning beskrivs hur den regionala biblioteksplanen utgör ett 

komplement till kulturplanen och att de mål som satts upp i biblioteksplanen ansluter till 

kulturplanens utvecklingsområden. Även i andra regioner beskrivs olika kopplingar mellan 

kultur- och biblioteksplaner, till exempel vad gäller mål, löptider och aktiviteter. I en 

handfull redovisningar refereras även till bibliotekslagen och de uppdrag lagen stadgar. 

Utöver biblioteksplaner är det även vanligt med beskrivningar av andra strategi- och 

plandokument, inte minst kring läs- och litteraturfrämjande. I till exempel Norrbotten 

beskrivs hur man arbetat utifrån en länsgemensam läsluststrategi/-plan för 2014–2016. 

 

I likhet med 2013 beskrivs i samtliga regioners kvalitativa redovisningar olika former av 

stöd och vidareutbildningsaktiviteter/kompetensutveckling för personal vid främst 

folkbibliotek. I de kvantitativa redovisningarna redovisar regionerna antal genomförda 

stödtillfällen och vidareutbildningsaktiviteter, vilka framgår av tabell 30 på sida 73. Totalt 

har 1 916 stödtillfällen och 603 vidareutbildningsaktiviteter redovisats, vilket i genomsnitt 

motsvarar 20,9 stödtillfällen respektive 6,6 vidareutbildningsaktiviteter per årsarbetskraft. 

Då det kan ligga väldigt olika stora arbetsinsatser bakom de redovisade antalen bör 

jämförelser mellan regionerna göras med stor försiktighet. 

 

I redovisningarna för 2013 beskrevs flera kompetensutvecklingsprojekt i regionerna, ofta 

med EU-stöd och riktade mot folkbibliotekens personal. Projektens erfarenheter lever på 

olika sätt vidare – till exempel från KUB-projektet som avslutades 2014, där Dalarna, 

Gävleborg, Uppsala och Värmland arbetade med fyra olika områden – lärande, IT, 

bemötande och marknadsföring. Ett par regioner beskriver att erfarenheterna från KUB-

projektet, till exempel genom ökad dialog, bland annat bidragit till det nya länsövergripande 

projektet Dela läslust. Kompetensutvecklingsprojektet KompoBib 2020, där Södermanland, 

Västmanland och Örebro ingick avslutades 2013. Men samarbetet mellan regionerna har 

fortsatt genom Dela och Lär – ett projekt som inneburit att biblioteken fått tillgång till fler 

fortbildningsaktiviteter och större nätverk att dela sitt lärande med. Projektet BESÖK i 

Östergötland, som till exempel berörde nya sätt att använda biblioteksrummet, utmynnade i 

en bok med de lärdomar som dragits – BESÖKSboken. Även Skolbibliotekarielyftet med 

deltagare från Östergötland, Småland och Blekinge avslutades 2014 och då var projektets 

samtliga tre utbildningsmoduler genomförda. 
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I likhet med 2013 beskrev de regionala biblioteksverksamheterna många olika samarbeten – 

av naturliga skäl med folkbiblioteken inom den egna regionen samt samordning av 

folkbibliotekens sinsemellan olika samarbeten. I flertalet redovisningar beskrivs också 

samarbeten med bildnings- och studieförbund. I något färre av regionernas redovisningar 

beskrivs samarbeten med skolbibliotek, skolor och universitet, övriga civilsamhället, andra 

kulturaktörer samt andra offentliga aktörer. Som exempel på en verksamhet med många 

utvecklade samarbeten kan länsbiblioteket på Gotland nämnas, samarbeten har exempelvis 

skett med flera olika förvaltningar och civilsamhällesorganisationer. En del regioner 

beskriver också konst- och kulturområdesövergripande samarbeten. I Västernorrland och 

Jämtland beskrivs projektet Vargbröder som är ett kulturarvs- och litteratur- och 

läsfrämjandeprojekt som bedrivits i samarbeten med museerna i regionerna. I Norrbotten 

har projektet Poesimelodi bedrivits i samverkan mellan länsbiblioteket, Norrbottensmusiken 

och kulturskolor. Projektet beskrivs i avsnittet professionell musikverksamhet. 

 

I likhet med 2013 har verksamhet som syftar till digital delaktighet engagerat många 

regionala biblioteksverksamheter, ofta i nära samarbete med bildnings- och studieförbund. 

Exempel på strategiskt arbete kring digitalisering under 2014 finns i Blekinge och 

Kronoberg där Biblioteksutveckling tagit fram en digital agenda med fokusområden som 

digital kompetens för bibliotekspersonal, digitala tjänster och ”digitalt innanförskap”. I 

Västerbotten startades ett nytt projekt upp i syfte att kombinera digital teknik och litterära 

upplevelser. Förstudien Litteratur- och författarapp, som ska ta fram en prototyp av en 

litterär app för Västerbotten, medverkade i en utställning och det visades hur ”augmented 

reality” kan fungera i en bok.  

 

Arbete med att utveckla biblioteken som sociala och kulturella mötesplatser har fortsatt 

2014. I till exempel Jämtland och Uppsala har biblioteksrummets potential som möteplats 

varit föremål för förnyelsearbete och diskussioner. I Skåne initierades nya forskningsstudier 

om folkbiblioteken som kulturhus och meröppna biliotek. Angränsande verksamhet finns 

beskriven i Gävleborg där konceptet Skaparbibblan syftar till att utveckla biblioteken till att 

inte bara rymma konsumtion utan även produktion och deltagande – till exempel med hjälp 

av digitala verktyg. Skapande på bibliotek var också ett tema på konferensen Bibliotopia 

som anordnades av Kultur i Väst i Västra Götaland. 

Läs- och litteraturfrämjande 

Av regionernas redovisningar framgår att arbete med fokus på läs- och litteraturfrämjande, i 

likhet med 2013, varit omfattande för den regionala biblioteksverksamheten. Det är vanligt 

med beskrivningar av projekt som har fått läs- och litteraturfrämjandebidrag av Kulturrådet. 

En stor del av det läs- och litteraturfrämjande arbetet har riktat sig till barn och unga. Detta 

arbete beskrivs framförallt i det här avsnittet även om angränsande insatser också kan 

beskrivas i avsnittet Barns och ungas rätt till kultur nedan. I ett par av regionernas 

redovisningar beskrivs specifika läsfrämjande insatser även för vuxna. 

 

I Västernorrland bedrevs precis som 2013 flera projekt kring lässtimulans och 

litteraturpedagogik med inriktning mot barn och unga. Ett exempel är projektet Boksport 
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och Lagläsning som har som mål att nå idrottande barn, bland annat genom att skapa 

kontaktytor mellan bibliotek och idrottsföreningar. Projekt med liknande fokus är Passa 

boken i Jämtland och Läs-kickar i Örebro. I Sörmlands redovisning beskrivs att 

länsbiblioteket samordnade Bookworms – bibliotekens läs- och skrivklubbar för barn och 

unga. I Sörmland har även projektet Berätta Leka Läsa tillsammans med Västmanland och 

Örebro fortsatt under 2014. Projektet som leds av Läsrörelsen och som avser små barns 

läsning har inneburit samarbete med många olika kulturaktörer. Under 2014 avslutades 

projektet Give me five i Västerbotten. Länets 5-åringar har genom bilderböcker och 

medskapande metoder utvecklat nya färdigheter och uttryckssätt. Utifrån projektet har 

också en skrift med metoder för läsutveckling tagits fram. Biblioteksutveckling Blekinge 

Kronoberg startade upp projektet Arena för min berättelse. Projektet ska ge möjlighet för 

biblioteken att tillsammans med barngrupper testa nya metoder för läsfrämjande arbete, till 

exempel genom att filma, skriva, teckna eller göra spel. Biblioteksutveckling Blekinge 

Kronoberg har också medverkat i den strategiska studien Läsfrämjande i sex sydlän som 

bland annat inneburit en inventering av läsfrämjande metoder hos folkbiblioteken i länen. 

 

Arbete med fokus på pojkars och unga mäns läsning finns i likhet med 2013 beskrivet i 

några av regionernas redovisningar. I Örebro genomförde länsbiblioteket 2013 en förstudie 

om pojkars och unga mäns läsning och 2014 beskrivs att man med avstamp i studien 

kommer att arbeta vidare med att främja intresse för läsning och litteratur hos målgruppen. 

Man har exempelvis startat upp projektet Läs, bro´! som syftar till att öka läslusten hos 

pojkar och unga män. Inom ramen för Läs, bro´! har man samverkat med till exempel 

studieförbund, fritidsgårdar och föreningar. 

 

I likhet med 2013 lyfter några regioner perspektivet litteraturen som konstform – till 

exempel i samband med aktiviteter som bokcirklar, författarbesök, samarbete med lokala 

författare och skrivarverkstäder. Dessa aktiviteter berör också perspektivet läs- och 

litteraturfrämjande för vuxna. Regionbiblioteket Halland arbetade 2014 vidare inom ViSA – 

Vidareutveckling i Skönlitterärt Arbete med bland andra Kultur i Väst i Västra Götaland. 

Även Västernorrland deltog i satsningen som genom boksamtal beskrivs ha ökat 

bibliotekspersonalens skönlitteraturkompetens. 2014 resulterade detta i att Västernorrland 

satsade på läsecirkelkassar på alla bibliotek i länet för att stimulera vuxnas läsning och 

samtal kring skönlittertur. I Uppsala län har den så kallade Litteraturkarusellen bidragit till 

att sprida litteratur av hög kvalitet i länets kommuner genom författarbesök och 

skrivarverkstäder. I Västerbotten fortsatte utvecklingsprojektet Det Litterära Västerbotten 

som löper under 2013–2015 och som, med hjälp av medverkan från länets författare, syftar 

till att stärka det litteraturfrämjande arbetet i hela länet. I Östergötland arbetade man med en 

kunskapsöversikt över litteraturens villkor i regionen. Resultaten förväntas kunna användas 

för att stärka litteraturens ställning och öka kunskapen om läsningens betydelse för 

individen och samhället. 

Barns och ungas rätt till kultur 

Arbete kring barns och ungas rätt till kultur nämns i olika omfattning i samtliga regioners 

redovisningar, ofta kopplat till läs- och litteraturfrämjande, vidareutbildning och 
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metodutveckling. Då frågorna överlappar varandra finns arbete med ett mer konkret fokus 

på läs- och litteraturfrämjande främst beskrivet i avsnittet Läs- och litteraturfrämjande 

ovan. Skolan nämns inte som ett lika självklart sätt att nå ut som för en del andra konst- och 

kulturområden. De regionala biblioteksverksamheternas uppdrag handlar dock i första hand 

om att ge verksamhetsutvecklande stöd till folkbiblioteken – som sedan i sin tur kan ha mer 

upparbetade kontakter med skolor och skolbibliotek. 

 

Regionbiblioteket Kalmar har tillsammans med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 

drivit projektet Barn, unga och bibliotek – futurum.com. Projektet, som avslutades och 

utvärderades under 2014, har haft fokus på att hela biblioteksverksamheten ska genomsyras 

av att barn och unga är en prioriterad målgrupp. Det togs fram en broschyr utifrån projektet 

och det har förts diskussioner kring vad som kan gå in i den ordinarie verksamheten. I 

Örebro fortsatte den digitala skrivartävlingen – Digit – som riktade sig till ungdomar mellan 

15 och 18 år. 2014 års tema var KRASCH och i tävlingens jury medverkade tidigare 

pristagande ungdomar. I Norrbotten arbetade länsbiblioteket tillsammans med kommunerna 

vidare med hemsidan Polarbibblo.se. Som en del av Barnpoesiåret 2014 och det 

kulturområdesövergripande projektet Poesimelodi samlades barns dikter in och 

publicerades på hemsidan. 

 

I flera regioners redovisningar beskrivs språksamverkan mellan barnavårdscentraler och 

bibliotek, inte minst kring tillgänglighet till informationsmaterial på många olika språk. 

Inom till exempel projektet Språkjakten i Västernorrland, som övergått i ordinarie 

verksamhet, har målet varit att främja barns tal- och språkutveckling. Detta genom att 

föräldrainformation tagits fram på de 14 största språken utöver svenska och distribuerats via 

barnavårdscentraler i länet. I Östergötlands redovisning beskrivs hur barn med försenad 

språkutveckling erbjuds Språkpiller – böcker som är anpassade för deras språkutveckling. 

Konceptet utgörs av ett samarbete mellan länsbiblioteket, länets barnbibliotekarier och 

barnlogopeder. 

Internationell kulturverksamhet 

I likhet med 2013 nämns någon form av internationellt utbyte i cirka tre fjärdedelar av 

regionernas redovisningar. Det handlar oftast om mindre utbyten inom Europa, till exempel 

medverkan vid konferenser och mässor eller studieresor. Även en del andra internationella 

nätverk och utbyten beskrivs. Länsbiblioteket i Örebro genomförde studiebesök till 

Huddersfield i England för att lära och ta del av deras arbete med biblioterapi som innebär 

användning av litteratur för att förbättra människors psykiska hälsa. Man deltog också i 

internationellt utvecklingsarbete kring virtuella bokcirklar och litteraturdiskussioner. 

Jämlikhetsperspektiv 

När det gäller arbete med att främja allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, 

könsidentitet, könsuttryck, funktionsnedsättning, etnisk och kulturell bakgrund har detta 

arbete, sett till regionernas redovisningar, främst berört bemötandefrågor, pojkars läsning, 

stöd till olika tillgänglighetsanpassningar för funktionsnedsatta och mångspråkssatsningar. 

Endast ett fåtal regioner berör representation hos den egna personalen. 
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Exempel på insatser kring hbtq och jämställdhet är hur länsbiblioteket på Gotland har som 

mål att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas när bibliotekens resurser fördelas och att 

personal kontinuerligt ska reflektera kring vilka normer som styr medieinköp, bemötande 

och programverksamhet. Vidare när det gäller bemötande gjordes det inom ramen för KUB-

projektet en studie av hur män och kvinnor bemöttes vid bibliotekens informationsdiskar. I 

Västernorrlands redovisning beskrivs att frågor om bemötande och inkludering, till exempel 

avseende kön och könsöverskridande identitet, fått stort utrymme i bibliotekens kurser och 

arrangemang. När det gäller annat strategiskt arbete beskriver ett par regioner hur 

länsbiblioteken ingått i ett nationellt nätverk för hbtq-frågor på bibliotek. När det gäller mer 

konkret arbete beskrivs hur Länsbiblioteket på Gotland, i samarbete med RFSL, byggt upp 

regnbågshyllor på tre bibliotek. I hyllorna ska det finnas litteratur med hbtq-perspektiv för 

att synliggöra hbtq-personers livsberättelser och livsvillkor. När det gäller pojkars och unga 

mäns läsning finns verksamhet beskriven i avsnittet Läs- och litteraturfrämjande. 

 

Även när det gäller arbete med att främja allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett 

funktionsnedsättning finns det flera exempel på hur regionala biblioteksverksamheter 

arbetat med frågor kring bemötande. Inom till exempel KUB:s bemötandespår 

uppmärksammades särskilt personer med neurologiska funktionsnedsättningar och deras 

behov på biblioteken. På Gotland beskrivs hur Länsbiblioteket tagit direktkontakt med 

grupper med särskilda behov och efterfrågat deras synpunkter på bibliotekens tillgänglighet. 

Det beskrivs också att man samordnat kartläggningen av hur biblioteken följer Myndigheten 

för tillgängliga mediers riktlinjer för tillgänglighet och service samt gett förslag på åtgärder. 

I Blekinge har frivilliga engagerats till högläsning av lättläst litteratur för personer med 

demenssjukdom inom projektet Läskraft! I Västernorrland erbjöds workshoppar på 

gymnasiesärskolorna i länet under PoesY – Västernorrlands poesifestival. 

 

Arbete med att främja allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund finns för 2014 beskrivet i större utsträckning än för 2013. Ett relativt vanligt 

arbetsområde är olika mångspråkssatsningar. Det beskrivs till exempel att man kompletterar 

folkbibliotekens litteratur och medier och ökar tillgängligheten till medier på andra språk än 

svenska. Under exempelvis aktiviteten Norrbotten läser för barn delades böcker ut till 

föräldrar på de nationella minoritetsspråken. När det gäller strategiskt arbete tog 

länsbiblioteket i Uppsala fram en utredning kring hur folkbiblioteken i länet arbetat med 

mångspråk. Utredningen ska utgöra grunden för att främja invånarnas tillgång till litteratur 

på det egna modersmålet. I Dalarna beskrivs hur länsbiblioteket etablerade kontakt med 

Somaliska föreningen i Falun och Gemensamma krafter i Borlänge, vilket bidrog till att 

många somaliska och arabiska familjer hittade till Läsfrestivalen. Andra exempel på 

interkulturellt arbete är hur Kulturutveckling i Gävleborg samordnade kampanjen Bibliotek 

mot rasism i länet och hur projektet Läsbryggan i Västernorrland fortsatte 2014 med 

aktiviteter och författarbesök på boenden för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Vad gäller andra sätt att främja allas lika möjligheter att delta i kulturlivet har 

länsbiblioteket i Sörmland erbjudit kostnadsfritt bokkollo i bibliotekens Bookwormsklubbar 
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och i Västerbotten har ett mångårigt arbete kring tillgänglighet resulterat i att Vindelns 

kommunbibliotek är meröppet. Det går nu att besöka biblioteket 8–21 under årets alla 

dagar. 

 

Tabell 30. Regional biblioteksverksamhet. Årsarbetskrafter, stödtillfällen och 

vidareutbildningsaktiviteter 2014. 

Region 

Personal, 

antal 

årsarbets- 

krafter 

Antal 

stöd- 

tillfällen 

Antal 

vidare- 

utbildnings- 

aktiviteter 

Antal stöd- 

tillfällen/Årsarbets- 

krafter 

Antal 

vidare- 

utbildnings- 

aktiviteter 

/Årsarbets- 

krafter 

Blekinge 5,0 18,0 28 3,6 5,6 

Dalarna 6,0 116 14 19,3 2,3 

Gotland 2,8 43 13 15,6 4,7 

Gävleborg - 98 41 - - 

Halland - 130 38 - - 

Jämtland 3,7 34 85 9,2 23,0 

Jönköping 5,0 76 61 15,2 12,2 

Kalmar 5,2 41 23 8,0 4,5 

Kronoberg - - - - - 

Norrbotten 6,3 241 9 38,3 1,4 

Skåne 4,2 73 13 17,4 3,1 

Södermanland 5,9 31 20 5,3 3,4 

Uppsala 5,8 46 26 7,9 4,5 

Värmland 2,3 38 49 16,5 21,3 

Västerbotten 6,0 430 35 71,7 5,8 

Västernorrland 8,2 97 49 11,8 6,0 

Västmanland 3,5 81 9 23,1 2,6 

Västra Götaland - 95 32 - - 

Örebro 3,0 44 20 14,8 6,7 

Östergötland 19,0 184 38 9,7 2,0 

Totalt 91,8 1 916 603 20,9 6,6 

 

Länsbiblioteken redovisade i uppföljningen antal stödtillfällen och vidareutbildnings-

aktiviteter för personal vid folkbibliotek. Med antal stödtillfällen och vidareutbildnings- 

aktiviteter avses aktiviteter som kurser, seminarier och individuell handledning. Kortare 

konsultationer i telefon eller via andra elektroniska media ingår normalt inte. Däremot ingår 

stödtillfällen och vidareutbildningsaktiviteter om dessa genomförs via planerade 

video/telefonkonferenser. Med vidareutbildningsaktiviteter avses formella lärarledda träffar 

i form av exempelvis kurser och seminarier. Med stödtillfällen avses informella träffar och 

informell handledning. Observera att antalen är osäkra att jämföra mellan regionerna 

eftersom aktiviteterna kan vara av väldigt olika karaktär och omfattning. Detta innebär att 

olika stora arbetsinsatser kan ligga bakom de siffror som presenteras. Trots problem med 

jämförbarhet kan siffrorna ge en bredare bild av de regionala biblioteksverksamheternas 

kärnverksamhet.
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KONST- OCH KULTURFRÄMJANDE VERKSAMHET 

Intäkter 

Av tabell 31 nedan framgår att den verksamhet som inom kultursamverkansmodellen 

redovisats som konst- och kulturfrämjande har redovisat 241 893 tkr i totala intäkter för 

2014.9 Av dessa utgjordes 78,1 procent av statliga och regionala årliga bidrag. Andelen 

redovisade totala offentliga medel uppgick till 88,0 procent. 

 

I regionerna varierade de statliga och regionala årliga bidragens andel av de totala 

intäkterna från 50,0 procent i Jämtland till 99,7 procent på Gotland.  

 

Den redovisade andelen kommunala årliga bidrag av de totala intäkterna varierade mellan 

0,0 procent i 14 regioner (exkl. Gotland) till 9,2 procent i Norrbotten, där det är 

Resurscentrum för konst som sedan starten 2012 årligen fått 500 tkr i kommunalt bidrag, ett 

stöd som dock upphört 2015. 

 

Att det utöver de kommunala årliga bidragen ser olika ut i regionerna beror bland annat på 

vilka främjande verksamheter som förekom i de olika regionerna. Att hela Kultur i Västs 

verksamhet, inklusive länsmusikuppdrag och regional biblioteksverksamhet, har 

kategoriserats som konst- och kulturfrämjande medför exempelvis att de redovisade 

bidragen i Västra Götaland är höga. Sett per invånare – och som andel av regionens 

fördelade totala årliga bidrag – är det Gävleborg och Halland som redovisat mest bidrag 

inom konst- och kulturfrämjande. I Gävleborg och Halland redovisas intäkterna för bland 

annat regional biblioteksverksamhet, professionell musik- och dansverksamhet, 

filmkulturell verksamhet och hemslöjdsfrämjande verksamhet inom konst- och kultur-

främjande verksamhet. Den här typen av strukturer och skillnader mellan regionerna 

förklarar även varför en del andra intäktsandelar kan skilja sig åt. 

 

Andelen redovisade verksamhetsintäkter uppgick till totalt 8,8 procent, men varierade mell-

an regionerna med 0,0 procent i tre regioner till 20,4 procent i Jämtland. 

                                                   
9 Vilka verksamheter som redovisats inom verksamhetsområdet konst- och kulturfrämjande framgår av bilaga 1. 
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Tabell 31. Konst- och kulturfrämjande verksamhet. Intäkter efter huvudsakligt verksamhetsområde 2014, procent av totala intäkter (tusentals kr). 

Region Totalt (tkr) 

Statliga och 

regionala 

årliga 

bidrag (%) 

Övriga 

statliga 

bidrag (%) 

Övriga 

regionala 

bidrag (%) 

Kommunala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

kommunala 

bidrag (%) 

EU-

medel 

(%) 

Samlade 

offentliga 

medel (%) 

Verksam-

hetsintäkter 

(%) 

Sponsring 

(%) 

Övriga 

intäkter 

(%) 

Samlad övrig 

finansiering 

(%) 

Blekinge 2 2 444 60,2 12,8 1,6 0,8 1,0 0,0 76,5 17,7 0,0 5,9 23,5 

Dalarna 7 187 90,8 3,4 3,8 0,0 1,4 0,0 99,4 0,6 0,0 0,0 0,6 

Gotland 342 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,3 

Gävleborg 1 30 674 77,2 3,1 0,9 0,0 0,0 0,0 81,2 18,4 0,0 0,4 18,8 

Halland 1 38 645 68,6 0,8 11,8 0,0 0,0 0,0 81,2 16,1 0,0 2,7 18,8 

Jämtland 3 473 50,0 14,4 13,4 0,0 1,4 0,0 79,2 20,4 0,0 0,4 20,8 

Jönköping 3 872 59,8 13,3 11,6 0,0 0,0 0,0 84,7 13,6 0,0 1,6 15,3 

Kalmar 2 2 495 67,7 0,0 26,0 1,6 0,0 0,0 95,4 0,0 0,0 4,6 4,6 

Kronoberg 2 780 76,4 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 82,8 0,0 0,0 17,2 17,2 

Norrbotten 5 440 70,5 1,7 3,5 9,2 1,8 0,6 87,3 2,5 0,0 10,2 12,7 

Skåne 9 764 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 3,0 0,0 7,0 10,0 

Södermanland 1 340 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 4,0 0,0 0,0 4,0 

Uppsala 4 182 70,7 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 71,5 7,7 0,0 20,8 28,5 

Värmland 8 286 50,7 1,8 14,6 1,0 0,6 0,0 68,7 6,6 0,0 24,6 31,3 

Västerbotten 3 565 64,3 2,8 15,3 0,0 2,8 0,0 85,3 5,2 0,0 9,5 14,7 

Västernorrland 3 745 60,8 14,7 8,7 0,0 0,0 0,0 84,1 15,9 0,0 0,0 15,9 

Västmanland 4 729 73,4 13,0 0,0 0,0 9,6 0,0 96,0 2,6 0,0 1,4 4,0 

Västra Götaland 1 107 563 85,5 4,6 0,8 2,8 0,0 0,0 93,7 5,1 0,0 1,2 6,3 

Örebro 2 483 91,3 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 97,7 0,0 0,0 2,3 2,3 

Östergötland 885 88,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 5,3 0,0 6,6 11,9 

Totalt 241 893 78,1 3,8 4,2 1,5 0,4 0,0 88,0 8,8 0,0 3,1 12,0 

 
 

1) Gävleborg och Halland redovisar intäkterna för regional biblioteks-, regional musik- och dansverksamhet, filmkulturell och hemslöjdsfrämjande verksamhet inom konst- och 

kulturfrämjande verksamhet.  I Västra Götaland ingår regional bibilioteksverksamhet, länsmusikuppdraget och Kultur i Västs filmverksamhet i konst- och kulturfrämjande verksamhet.   

2) Dans i Sydost som är en gemensam verksamhet för Blekinge, Kronoberg och Kalmar län redovisas av Blekinge.
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Tabell 33. Konst- och kulturfrämjande 

verksamhet. Årsarbetskrafter per 

personalkategori och kön, 2014.  

  Personalkategori Totalt 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män 

(%) 

Kärnkompetens 131,0 73,9 26,1 

Teknisk personal 4,1 3,2 96,8 

Administrativ personal 52,4 73,9 26,1 

Övrig personal 13,3 70,7 29,3 

Totalt 200,7 72,2 27,8 

 

Personal 

Totalt har regionerna rapporterat att 200,7 

årsarbetskrafter utförts inom konst- och 

kulturfrämjande verksamhet. Av dessa står 

Västra Götalandsregionen, Gävleborgs län 

och Region Halland för 138 årsarbetskrafter, 

vilket motsvarar cirka 69 procent. I Västra 

Götaland, Gävleborg och Halland har 

personal inom flera olika konst- och kultur-

områden redovisats inom den konst- och 

kulturfrämjande verksamheten. I 14 av 20 

regioner rapporteras mindre än fem 

årsarbetskrafter inom området. Minst antal 

årsarbetskrafter rapporteras av Gotland (0,5). 

De stora skillnaderna beror dels på olika sätt 

att organisera och redovisa verksamhet, och 

dels på regionens storlek. I samman-

ställningen av årsarbetskrafter ingår inte 

personer som arbetat med F- eller FA-

skattsedel. Det innebär att för de verk-

samheter som köpt in en stor del av sin 

arbetskraft syns detta inte i tabell 32 och 33. 

 

I vissa regioner har konsulenter haft sin 

arbetsplats vid institutioner. Ibland redovisas 

konst- och kulturfrämjande personal då som 

en del av den verksamheten. Det tydligaste 

exemplet är Gotland som redovisar sin 

scenkonstkonsulent inom professionell 

teater samt en konstkonsulent och en 

kulturarvskonsulent inom museiområdet. 

Att konstkonsulenter är placerade inom 

museiverksamhet förekommer i flera 

regioner.  

 

Sett över hela landet har 72,2 procent av 

årsarbetskrafterna utförts av kvinnor. Inom 

personalkategorin kärnkompetens är andel-

en årsarbetskrafter som utförts av kvinnor 

ännu högre, 73,9 procent. 131,0 årsarbets-

krafter, vilket motsvarar 65,3 procent, har 

utförts av personer som ansetts utgöra kärn-

kompetens, exempelvis konsulenter. 

Tabell 32. Konst- och kulturfrämjande 

verksamhet. Årsarbetskrafter per region och 

kön, 2014.  

Region Totalt  

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män (%) 

Blekinge 2,3 100,0 0,0 

Dalarna 6,3 76,0 24,0 

Gotland 0,5 100,0 0,0 

Gävleborg 1 20,4 75,5 24,5 

Halland 1 24,4 65,1 34,9 

Jämtland 2,5 100,0 0,0 

Jönköping 4,5 61,1 38,9 

Kalmar 2,0 75,0 25,0 

Kronoberg 1,0 100,0 0,0 

Norrbotten 4,8 58,3 41,7 

Skåne 5,3 81,0 19,0 

Södermanland 1,9 57,3 42,7 

Uppsala 3,8 100,0 0,0 

Värmland 12,4 74,6 25,4 

Västerbotten 4,0 100,0 0,0 

Västernorrland 2,9 48,3 51,7 

Västmanland 4,8 81,1 18,9 

Västra Götaland 2 93,3 69,9 30,1 

Örebro 2,8 100,0 0,0 

Östergötland 1,0 0,0 100,0 

Totalt 200,7 72,2 27,8 
 

1) Gävleborg, Halland: Personal inom regional bibl-

ioteks-, regional musik- och dansverksamhet, 

filmkulturell och hemslöjdsfrämjande verksamhet 

ingår. 

2) Västra Götaland: Personal inom regional bibl-

ioteksverksamhet och Kultur i Västs filmverksamhet 

ingår. 
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Verksamhet och målgrupper 

Grunduppdraget för konst- och kulturfrämjande verksamheter är att sprida, stimulera och 

öka kunskapen om konst och kultur. Utifrån det finns i landet konst- och kulturfrämjande 

verksamheter med många olika inriktningar. Vanligast förekommande är konsulent-

verksamheter inom teater, dans samt bild- och formkonst, vilka finns i den stora majoriteten 

av landets regioner. Konsulenter inom bild- och formkonstområdet benämns vanligen 

konstkonsulenter, i uppföljningsrapporten används begreppet också med den innebörden. 

Utöver de konstområdesspecifika inriktningar som redan nämnts finns även andra in-

riktningar på främjandeverksamheter i vissa regioner. Några exempel finns i Västra 

Götaland (bland annat interkultur, jämställdhet, tillgänglighet och arkitektur), Västerbotten 

(mångkultur) och Gotland (kulturarv). År 2013 inrättade Gävleborg och Dalarna nya 

främjande funktioner i form av cross-mediakonsulent respektive konsulent för barn- och 

ungdomskultur. 2013 var också de två regionernas första år inom kultursamverkans-

modellen. Norrbottens läns landsting har från och med 2014 en tjänst som strateg för 

nationella minoriteter som samverkar med konsulenter inom olika konstområden. Vid 

Kulturrådets fördelning av statsbidrag för 2014 fick Norrbotten högre uppräkning än den 

allmänna uppräkningen på 2,2 procent. En stor anledning var landstingets arbete för och 

med de nationella minoriteternas kulturer. Strategen har under året bland annat arrangerat 

konferensen Nationella minoriteter och urfolk – en fråga för den svenska skolan, tagit fram 

en utbildning för personal inom landstinget och genomfört samråd med de nationella 

minoriteterna. I Norrbotten blev även Resurscentrum för Konst permanent verksamhet 

2014, efter att tidigare ha bedrivits som utvecklingsprojekt. 

 

Även bland främjandeverksamheterna inom konstområdena bild- och formkonst, scenkonst 

och danskonst är skillnaderna när det gäller uppdrag och inriktning på verksamheten stora. 

Dessa varierar både mellan olika konstområden och regioner. Exempelvis kan alltså 

danskonsulenter i två olika regioner ha väldigt olika mål med sitt arbete. Stora skillnader 

finns också organisatoriskt. Vissa verksamheter, framförallt teaterkonsulentverksamhet, 

bedrivs ofta i form av ideell förening. Konstkonsulenter är i vissa regioner knutna till ett 

museum och i vissa län finns också teater- eller scenkonstkonsulenter som är knutna till en 

scenkonstinstitution. I många regioner är främjandeverksamheter inom bild- och formkonst, 

scenkonst och dans en del av en offentlig förvaltning, främst på regional nivå. 

Verksamhetens organisation påverkar förutsättningarna för arbetet, samt dess karaktär och 

inriktning.  

 

I de kvalitativa och kvantitativa redovisningarna är det, precis som i uppföljningen av 

verksamheten år 2013, tydligt att teater-, dans- och konstkonsulenter haft olika fokus och 

huvudsaklig målgrupp för sin verksamhet. Överlag riktade de någon del av sin verksamhet 

till såväl barn och unga som civilsamhälle och professionellt kulturliv. Teaterkonsulenterna 

riktade sig främst mot barn och unga och civilsamhället. Civilsamhället består i detta fall i 

första hand av lokala teaterföreningar och andra arrangörer. Konstkonsulenterna riktade sig 

i högre utsträckning till det professionella kulturlivet. I de kvalitativa redovisningarna 

framkommer i första hand verksamhet som riktats till bild- och formkonstnärer men även i 

viss mån till utställare. Danskonsulenterna hade barn och unga som målgrupp för den klart 
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största delen av verksamheten. Enligt regionernas uppskattning ägnades näst mest arbetstid 

åt att stärka det professionella kulturlivet.  

 

Trots skillnader finns också en hel del gemensamma drag mellan konst- och 

kulturfrämjande verksamheter med olika inriktning. En stor del av de konst- och 

kulturfrämjande verksamheterna är av löpande och stödjande karaktär. Konsulenter utgör en 

rådgivande kunskapsresurs med ett väl upparbetat nätverk inom kulturområdet och har ofta 

möjlighet att ge visst ekonomiskt stöd till konstnärer och kulturaktörer. Kulturskapare, 

främst inom bild- och formkonst, har fått ekonomiskt stöd i form av stipendier och resestöd. 

Inom scenkonstområdena ges ekonomiskt och praktiskt stöd i form av förmedling och 

subvention av föreställningar, inte minst för skolföreställningar. Utåtriktad verksamhet i 

form av konferenser och fortbildning för konstnärer, kulturaktörer, politiker och personer 

inom skolvärlden är också återkommande i redovisningarna för konst- och kulturfrämjande 

verksamhet. Flera regioner beskriver att teaterkonsulenterna bedrivit utvecklingsarbete med 

koppling till lokala arrangörer. Ibland sker arbete i samverkan med flera aktörer inom 

kulturområdet. Ett exempel är arbetet med Arrangörslyftet i Västernorrland som fortsatt 

under 2014 och involverat Scenkonstbolaget, Riksteatern Västernorrland samt landstinget 

och kommuner. I Blekinge, Kronoberg och Kalmar samarbetar regionala 

riksteaterföreningar med Dans i Sydost, Byteatern Kalmar Länsteater och Regionteatern 

Blekinge–Kronoberg i nätverket Scenkonst Sydost. Samarbetet är främst inriktat på att 

fortbilda och stödja scenkonstarrangörer i regionerna.  Riksteatern Norrbotten har drivit 

pilotprojektet Arrangera genom samverkan. Genom samverkan med aktörer från 

civilsamhället, kommunala förvaltningar, regionala institutioner och det fria kulturlivet gör 

projektet det enklare att arrangera scenkonst genom att ansökan om bidrag görs samordnat 

istället för till flera olika bidragsgivare.  

 

I flera regioner nämns också residensverksamhet, till övervägande del inom främjande av 

bild- och formkonst. I flera fall är konstkonsulenten inblandad i residens som är kopplade 

till en regional museiverksamhet. Särskilt gäller det i de regioner där konstkonsulenten är 

placerad inom en museiorganisation. I Kalmar har konstkonsulenten varit drivande i 

residenset vid Kalmar Konstmuseum som har stöd av Konstnärsnämndens internationella 

program för bild- och formkonstnärer, Iaspis. Konst i Halland och Kultur i Väst samverkade 

om ett curatoriellt/konstpedagogiskt residens med aktiviteter i Västra Götaland och Halland 

och med  två inbjudna konstnärer från Mexico och USA. Västra Götalandsregionens 

kulturnämnd tecknade under året en överenskommelse med Konstnärsnämnden som bland 

annat rör samverkan om residens. Kultur i Väst kommer enligt regionen att ha en central 

roll i överenskommelsen. Konstkonsulenten i Västerbotten har gjort en förstudie om att 

starta ett residens i regionen och konstkonsulenten i Örebro län har fört diskussioner om det 

samma.  

Barns och ungas rätt till kultur 

Som redan nämnts arbetar de främjande verksamheterna ofta med att sprida kunskap till 

skolpersonal och pedagoger. En del av de fortbildningar som riktats till bild- och form-

konstnärer var också inriktad på att öka deras kunskap om, och möjligheter att bedriva 

verksamhet inom kultur i skolan. 



 Konst- och kulturfrämjande verksamhet 

 

79 
 

 

I likhet med redovisningarna av 2013 års verksamhet beskriver många regioner 

arbetsgrupper/nätverk där konst- och kulturfrämjande verksamheter, kulturinstitutioner, 

regionala filmcentrum och andra kulturaktörer tillsammans arbetat för att främja barns rätt 

till kultur. Bland annat genom att anordna utbudsdagar och ta fram utbudskataloger för 

barnkultur. Målgrupp för utbudsdagarna var i första hand lärare och andra som arbetar med 

barn och ungdomar samt personer som samordnar barnkultur på lokal nivå. I några regioner 

nämns också framtagande av en katalog med barnkulturutbud. I flera regioner beskrivs 

också arbete för att öka kontakterna kulturaktörer emellan, och mellan kulturaktörer och 

skolor. Projektet Skola & Kultur som under tre år bedrivits med Riksteatern Kalmar län som 

projektägare avslutades i juni 2014. I projektet utvecklades arbetsmetoder och strukturer för 

ökad måluppfyllelse genom samverkan skola och kulturaktörer. Arbetet mynnade också ut i 

en regional skolkulturstrategi. Efter projektavslutet implementeras Skola & Kultur i 

Regionförbundet Kalmar läns ordinarie verksamhet. 

 

En stor del av verksamheten för barn och ungdomar skedde genom skolan. Förmedling av 

föreställningar och annan verksamhet för barn och unga nämns i de flesta regioners 

redovisningar. I första hand handlar det om teater- och dansföreställningar som förmedlats 

genom turnéläggning och ekonomiska subventioner. Inom bild- och formkonstområdet och 

dansområdet har kontakter förmedlats mellan skolor och pedagoger eller konstnärer som 

vill arbeta med pedagogik i skolan.  

 
De främjande verksamheterna har också anordnat egna aktiviteter för barn och unga. 

Framförallt inom bild- och formkonst och dansområdet. Några regioner beskriver särskilda 

satsningar på egna aktiviteter i förskolan. Ett exempel är Jämtlands Hej Konstnär!. 

Förskolor i Härjedalens kommun besöktes av konstnärer som anordnade workshops för barn 

i åldern 4–5 år. 2015 riktas verksamheten till en annan kommun i länet. I Jönköpings län 

arbetar konstkonsulenten med att skapa ett nätverk för folkhögskolor och gymnasieskolor 

som arbetar med bild- och formkonst under namnet KONST>RAZZIA. Bland annat har det 

anordnats resor till angelägna konsthändelser i Sverige. 

 

Framförallt för äldre barn och ungdomar bedrivs även ett relativt omfattande arbete utanför 

skolan. Tyngdpunkten ligger på ungas eget skapande men det finns även satsningar på att 

öka ungas möten med professionell konst. Ett exempel är att Dans i Syd anordnat bussresor 

för att ungdomar ska kunna ta del av dansföreställningar utanför den egna kommunen. Inom 

dansområdet nämner drygt hälften av regionerna koreografitävlingen Skapa dans som riktar 

sig till ungdomar som skapar sin egen koreografi. Flera regioner nämner också andra 

arrangemang där ungas egna skapande står i fokus, till exempel Ung Kultur Möts. På 

Gotland genomförde konstkonsulenten under året Ungas salong, där ungdomar på Gotland 

kunde ställa ut på Gotlands Konstmuseum samt delta i workshops som leddes av konstnärer 

från ön. I flera redovisningar beskrivs också att ungdomar getts möjlighet att sommarjobba 

som dansare eller att delta i sommarläger i dans, där professionella dansare varit handledare. 

Även inom bild- och formkonst har skapande aktiviteter under ledning av professionella 

konstnärer genomförts under skollov, bland annat i Västerbotten och Norrbotten. I Västra 

Götaland fick verksamheten KulturUngdom, som i första hand främjar ung kultur på 
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fritiden, under 2014 ett treårigt uppdrag att främja ungdomskultur i hela Västra 

Götalandsregionen.  

 

I uppföljningen av 2013 års verksamhet framkom att konst- och kulturfrämjande 

verksamheter i många regioner arbetar för att öka ungas inflytande i det regionala 

kulturlivet, bland annat genom att främja unga kulturarrangörer. Detta gäller även 2014. 

Projektet Ung Kultur Västerbotten anordnade tillsammans med Norrlandsoperan och 

Riksteatern Västerbotten utbildningen Framtidens arrangörer. Den regionala 

kulturverksamheten i Västerbotten har också samordnat projektet Mötesplats Västerbotten i 

samarbete med flera aktörer utanför kulturområdet. Syftet var att skapa en modell för en 

återkommande dialog mellan unga och beslutsfattare. De regionala Riksteaterföreningarna i 

Kronoberg och Gävleborg bedriver nätverk för unga scenkonstarrangörer. 

Internationell kulturverksamhet 

I uppföljningsrapporten av 2013 års verksamhet framgick att konst- och danskonsulenter 

redovisat internationell verksamhet i högre utsträckning än teaterkonsulenter. I 

uppföljningen av 2014 års verksamhet redovisas internationell verksamhet främst för 

konstkonsulenter. För konstkonsulenterna är de vanligaste typerna av internationell 

verksamhet medverkan i arbete med internationella residensprogram och arrangemang med 

medverkande från andra länder. Resurscentrum Konst i Halland har under året både arbetat 

med residens i Halland för utländska konstnärer och gett stöd till halländska konstnärer för 

tidsbegränsade vistelser i andra länder. Tillsammans med Hallands konstmuseum var 

Resurscentrum Konst i Halland också part i EU-projektet In Site. 

 

Riksteatern Värmland beskriver flera satsningar med internationell koppling. I samverkan 

med Riksteatern i Värmland och med stöd från Region Värmland genomförde H2Dance 

från London ett undersökande dansprojekt som involverade referensgrupper med unga 

respektive äldre personer i Värmland, Tyskland och Norge. Riksteatern Värmland 

samproducerade tillsammans med den fria aktören teater DOS föreställningen Sithara – The 

Stars, vilken bjudits in till flera internationella festivaler som ägt rum under 2015. Att 

regionala Riksteaterföreningar producerar föreställningar är ovanligt.  

 

I Västerbotten arbetade konstkonsulenter på olika sätt för att synliggöra regionens bild- och 

formkonstnärer för en internationell publik. Tillsammans med Västerbottens museum och 

Skellefteå konsthall arrangerades två länssalonger under Umeå 2014. Inom insatsen Art 

Export har bild- och formkonstnärer erbjudits portfoliovisningar med europeiska curators 

och konstkritiker och en publikation togs fram för att synliggöra bild- och formkonstnärer 

från Västerbotten och finländska Österbotten.  

 

Några regioner beskriver att konst- och kulturfrämjande verksamhet bedrivit någon form av 

övergripande främjande av internationella utbyten inom kulturområdet. Kultur i Västs 

arbete framstår som ovanligt omfattande och utvecklat. Kultur i Väst har bland annat ett 

ansvar för att informera om utlysningar av EU-stöd och genomförde armkroksresor där 

några ensembler och arrangörer bjöds med på resor till svenska ambassaden i Oslo och 
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Videoloop-festivalen i Barcelona. Syftet med armkroksresorna var att ge aktörerna 

möjlighet att knyta kontakter med aktörer i andra länder. 

Jämlikhetsperspektiv 

Flera regioner beskriver att den konst- och kulturfrämjande verksamheten bedrivs med 

medvetenhet om såväl jämställdhet som tillgänglighet för funktionsnedsatta och om etnisk 

och kulturell mångfald, men att inga särskilda satsningar gjorts. Exempel som nämns är att 

utåtriktade arrangemang sker i lokaler som är tillgänglighetsanpassade och att verksamheten 

försöker ha en jämn könsfördelning av medverkande i arrangemangen eller i eventuella 

ekonomiska stöd. I några regioner har insatser gjorts för att öka arrangörers medvetenhet 

om flera av jämlikhetsperspektiven. I Halland har perspektiven inkluderats i Kultur i 

Hallands arrangörshandbok. Vid Scenkonst Sydosts vårträff, dit alla lokala teaterföreningar 

i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län var inbjudna, var jämlikhetsperspektiven ett viktigt 

tema under rubriken En scen för alla. 

 

För de tre jämlikhetsperspektiven beskrivs också både initiativ för att nå särskilda 

målgrupper, och samverkan med eller stöd till aktörer som arbetar med ett eller flera av 

jämlikhetsperspektiven. Några regioner beskriver att verksamhet förlagts till invandrartäta 

eller socialt utsatta områden. Inom dansfrämjande beskriver flera regioner att de haft 

verksamhet i särskola. En av dem var Dans i Sörmland som också arrangerade en workshop 

med danskompaniet Spinn, där personer med funktionsnedsättning är integrerade i 

ensemblen. Danskonsulenten i Norrbotten har planerat ett stort turnéprojekt med 

dansgruppen Until the End Crew som består av asylsökande ensamkommande pojkar. 

Arbetet har inneburit kontakter med bland annat boenden för ensamkommande 

flyktingbarn, Migrationsverket, länsstyrelsen och aktörer inom civilsamhället. 

Konstkonsulenten i Sörmlands län påbörjade ett samarbete med projektet Konsten att delta. 

Syftet är att skapa mötesplatser för alla konstnärer oavsett kulturell bakgrund. På Gotland 

har kulturarvskonsulenten fortsatt sitt samarbete med Svenska för invandrare under namnet 

Kleiv pa, där natur- och kulturarv används i svenskundervisningen. Kulturarvskonsulenten 

har också tagit fram en app för att tillgängliggöra en av Gotlands kulturmiljöer för personer 

med synnedsättning. Riksteatern Värmland stöttade två fria grupper i arbetet med att 

producera föreställningen Fågelskrämman, där afghansk och svensk berättartradition möts 

kring frågor om samexistens, förståelse och gemenskap. Riksteatern Örebro län är en av 

samarbetsparterna i Örebros länsteaters tillgänglighetsarbete för personer med 

hörselnedsättning och inledde också arbetet med Tid-Makt-Norm, en aktivitetsserie för både 

döva och hörande som genomförts under 2015. 

 

Region Västerbotten har genom sin mångfaldskonsulentverksamhet bedrivit ett omfattande 

arbete för att sprida kunskap om kulturell mångfald och interkulturell utveckling, bland 

annat arrangerades flera programpunkter under Mänskliga Rättighetsdagarna som hölls i 

Umeå hösten 2014.  Med medfinansiering från Kulturrådet deltog mångfaldskonsulen-

tverksamheten även i EU-projektet Brokering Migrants Cultural Participation/MCP 

Broker. Syftet med projektet är att ta fram riktlinjer och metoder för kulturinstitutioner att 

arbeta med mångfald med fokus på etnicitet. 

 



Kultursamverkansmodellen Uppföljning 2014 

 

82 
 

Särskilda aktiviteter för att främja allas lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet och 

könsuttryck beskrivs i lägre utsträckning. De insatser som beskrivs är bland annat en 

fortbildning i hbtq-frågor för konst- och kulturfrämjande verksamheter i Uppsala län. I 

Skåne gjordes kompetensutvecklingsinsatser om hbtq- och jämställdhetsfrågor för 

medverkande i Bästa Biennalen. Konsulenter i Sörmland och på Gotland medverkade i 

lokala Pridefestivaler. Konstkonsulenten i Gävleborg har haft ett samarbete med en 

kvinnojour med utgångspunkt i bildarbete för hälsa och jämställdhet. 
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REGIONAL ENSKILD ARKIVVERKSAMHET 

Intäkter 

Av tabell 34 nedan framgår att den enskilda arkivverksamheten inom kultursamverkans-

modellen har redovisat 62 064 tkr i totala intäkter för 2014.10 Av dessa utgjordes 50,0 

procent av statliga och regionala årliga bidrag. Kommunernas årliga bidrag till 

arkivområdet uppgick till 12,7 procent av de totala intäkterna. Andelen redovisade totala 

offentliga medel uppgick till 76,8 procent. 

 

I regionerna varierade de statliga och regionala årliga bidragens andel av de totala 

intäkterna från 33,3 procent i Dalarna, som redovisat en hög andel verksamhetsintäkter, till 

82,7 procent i Kalmar, som redovisat små verksamhetsintäkter. Troligen beroende på att 

Kalmar läns arkivförbund är en samarbetsorganisation utan egen arkivdepå. 

 

Den redovisade andelen kommunala årliga bidrag av de totala intäkterna varierade mellan 

0,0 procent i tre regioner till 31,9 procent i Jönköping. 

 

Arkivområdet redovisade en andel övriga statliga bidrag på 12,3 procent (mot 3,0 procent 

totalt för kultursamverkansmodellens verksamheter). De övriga statliga bidragen inom 

arkivområdet utgjordes framförallt av lönebidrag. 

 

Andelen redovisade verksamhetsintäkter uppgick till totalt 14,1 procent, men varierade 

mellan 0,0 procent i två regioner till 40,5 procent i Dalarna. 

 

 

                                                   
10 Vilka verksamheter som redovisats inom det enskilda arkivområdet framgår av bilaga 1. 
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Tabell 34. Regional enskild arkivverksamhet. Intäkter efter huvudsakligt verksamhetsområde 2014, procent av totala intäkter (tusentals kronor). 

Region Totalt (tkr) 

Statliga och 

regionala 

årliga 

bidrag (%) 

Övriga 

statliga 

bidrag (%) 

Övriga 

regionala 

bidrag (%) 

Kommunala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

kommunala 

bidrag (%) 

EU-

medel 

(%) 

Samlade 

offentliga 

medel (%) 

Verksam-

hetsintäkter 

(%) 

Sponsring 

(%) 

Övriga 

intäkter 

(%) 

Samlad övrig 

finansiering 

(%) 

Blekinge 2 942 73,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 7,3 0,0 14,5 21,8 

Dalarna 7 947 33,3 21,3 0,0 2,1 0,0 0,0 56,7 40,5 0,0 2,8 43,3 

Gotland 1 - - - - - - - - - - - - 

Gävleborg 4 661 66,1 12,2 0,0 11,0 0,0 0,0 89,4 9,7 0,0 0,9 10,6 

Halland 1 385 76,1 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 85,9 0,0 0,0 14,1 14,1 

Jämtland 1 991 77,9 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 87,7 0,0 0,0 12,3 12,3 

Jönköping 3 108 59,7 0,0 0,0 31,9 0,0 0,0 91,6 2,8 0,0 5,6 8,4 

Kalmar 553 82,7 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 89,0 1,2 0,0 9,8 11,0 

Kronoberg 2 - - - - - - - - - - - - 

Norrbotten 1 905 56,7 27,9 0,0 6,0 0,0 0,0 90,6 9,3 0,0 0,1 9,4 

Skåne 3 776 61,8 13,6 10,6 4,3 0,0 0,0 90,3 0,7 0,0 9,0 9,7 

Södermanland 2 516 35,3 6,4 7,9 29,8 0,0 0,0 79,5 20,5 0,0 0,0 20,5 

Uppsala 4 632 34,5 6,9 0,0 22,1 0,0 0,0 63,5 12,8 0,0 23,7 36,5 

Värmland 3 950 41,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 51,4 15,6 0,0 33,0 48,6 

Västerbotten 5 837 36,2 28,9 0,0 21,8 1,4 0,0 88,3 6,2 0,0 5,5 11,7 

Västernorrland 3 285 43,7 3,6 0,0 25,5 0,0 0,0 72,9 12,8 0,0 14,4 27,1 

Västmanland 2 460 41,0 7,1 0,0 21,5 0,0 0,0 69,5 29,9 0,0 0,5 30,5 

Västra Götaland 4 611 56,7 17,2 0,0 15,4 0,0 0,0 89,3 6,7 0,0 4,0 10,7 

Örebro 5 237 51,0 8,6 7,6 4,6 0,0 0,0 71,9 17,7 0,0 10,4 28,1 

Östergötland 1 268 69,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 92,1 5,4 0,0 2,4 7,9 

Totalt 62 064 50,0 12,3 1,6 12,7 0,1 0,0 76,8 14,1 0,0 9,1 23,2 

 

1) Gotland saknar regional arkivverksamhet. 

2)I Kronoberg redovisar arkiv inom museer.  
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Personal 

Totalt har regionerna rapporterat att 98,1 

årsarbetskrafter utförts inom den regionala 

enskilda arkivverksamheten. I Kronoberg 

redovisas dock arkivets personal inom 

museiområdet. Störst antal årsarbetskrafter 

har redovisats av Dalarna och Västerbotten, 

se tabell 35. I dessa län har arkivverksamhet-

erna också de största samlade intäkterna, se 

tabell 34. I sammanställningen av årsarbets-

krafter ingår inte personer som arbetat med 

F- eller FA-skattsedel. Dessa var dock få för 

den regionala enskilda arkivverksamheten. 

 

Sett över hela landet har 66,2 procent av 

årsarbetskrafterna utförts av kvinnor. 76,9 

årsarbetskrafter, vilket motsvarar 78,4 

procent, har utförts av personer som ansetts 

utgöra kärnkompetens för verksamheten. För 

regionala enskilda arkiv utgörs kärnkomp-

etens av exempelvis arkivarier och arkiv-

assistenter, arkivpedagoger, konservatorer 

och bokbindare. 

  

Tabell 35. Regional enskild arkivverksamhet. 

Årsarbetskrafter per region och kön, 2014. 

Region Totalt  

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män (%) 

Blekinge 3,6 44,4 55,6 

Dalarna 17,3 49,1 50,9 

Gotland 1               - - - 

Gävleborg 6,0 70,0 30,0 

Halland 0,5 100,0 0,0 

Jämtland 3,9 100,0 0,0 

Jönköping 4,8 47,4 52,6 

Kalmar 1,0 100,0 0,0 

Kronoberg 2 - - - 

Norrbotten 4,8 57,9 42,1 

Skåne 5,9 80,2 19,8 

Södermanland 3,0 100,0 0,0 

Uppsala 6,0 50,0 50,0 

Värmland 3,2 100,0 0,0 

Västerbotten 11,9 74,2 25,8 

Västernorrland 5,1 78,4 21,6 

Västmanland 3,3 78,8 21,2 

Västra Götaland 8,0 87,4 12,6 

Örebro 8,0 50,0 50,0 

Östergötland 2,0 0,0 100,0 

Totalt 98,1 66,2 33,8 

1) Gotland: Ingen enskild regional arkivverksamhet. 

2) Kronoberg: Arkiv redovisas inom museer. 

 

Tabell 36. Regional enskild arkivverksamhet. 

Årsarbetskrafter per personalkategori och 

kön, 2014. 

  Personalkategori Totalt 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män 

(%) 

Kärnkompetens 76,9 65,5 34,5 

Teknisk personal 0,0 - - 

Administrativ personal 15,0 65,9 34,1 

Övrig personal 6,3 76,0 24,0 

Totalt 98,1 66,2 33,8 
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Verksamhet och målgrupper 

Enskilt arkivmaterial bildas i verksamheter utanför den offentliga sektorn, till exempel hos 

civilsamhällets olika organisationer och inom näringslivet. De enskilda arkivens verksamhet 

syftar till att bevara och tillgängliggöra denna del av det dokumentära kulturarvet. De re-

gionala enskilda arkiven som får statliga bidrag via kultursamverkansmodellen har ett län 

eller en region som upptagnings- och verksamhetsområde. De är i regel föreningsägda men 

verksamhetsinriktningen och organisationen kan se olika ut beroende på lokala 

förutsättningar och historisk bakgrund. Vissa regionala enskilda arkiv har specialiserat sig 

på föreningars och organisationers arkivmaterial medan andra vänder sig till näringslivet. 

Nästan en tredjedel är dock både förenings- och näringslivsarkiv. Merparten av de regionala 

enskilda arkiven utgörs av arkivinstitutioner med egna depåer och forskarservice, dock 

finns även arkivförbund som endast är paraplyorganisationer och som samarbetar med och 

erbjuder olika typer av professionellt stöd till sina medlemmar, inte minst mindre, lokala 

eller regionala arkivföreningar. 

 

Precis som för 2013 framgår det av regionernas redovisningar för 2014 att de regionala 

enskilda arkiven inom sin kärnverksamhet arbetade för att bevara och främja användandet 

av civilsamhällets och näringslivets arkivmaterial. Det skedde genom att de tog emot 

material som ordnades, förtecknades och i vissa fall digitaliserades, så att materialet kan bli 

en resurs för allmänhet, skolor, föreningsliv, näringsliv och forskare. Det skedde även 

genom professionell rådgivning, föredrag, publikationer och kursverksamhet – inte minst i 

form av kunskaps- och kompetensförmedling kring digitalisering och digitalt bevarande. En 

del arkiv, till exempel i Västernorrland, beskriver också ett aktivt uppsökande arbete för att 

kartlägga och om möjligt samla in arkivhandlingar som kan belysa skeenden och 

förhållanden utanför den offentliga sektorn. 

 

Sammanlagt redovisade regionerna att 109 132 arkivenheter under året tagits fram för 

allmänhet, forskare och för vårdande insatser, se tabell 37 på sida 90. Med arkivmaterial 

eller arkivhandlingar menas alla typer av dokument som tillkommer i en verksamhet oavsett 

informationsbärare. Det kan vara olika skriftliga dokument, till exempel handskrifter, men 

även bilder, fotografier, kartor, ljud- och bildupptagningar, digitala filer med mera. Många 

arkiv förvarar även fanor och vissa andra föremål som har anknytning till arkivbeståndet. 

 

En del arkiv hade i högre utsträckning än andra fokus på utåtriktad verksamhet som 

utställningar och programaktiviteter. På grund av definitionsproblem görs inga direkta 

jämförelser med tidigare år men sammantaget, både utifrån textbeskrivningar och 

redovisade besöks- och deltagarantal, tyder mycket på att den utåtriktade verksamheten 

ökade 2014 jämfört med 2013. Kvantitativa sammanställningar för 2014 finns i tabell 38 

respektive 39 på sidorna 91 och 92. De regionala enskilda arkiven medverkade under det 

årligen återkommande öppet-husarrangemanget, Arkivens dag och i flera regioner deltog 

arkiven också under Kulturnatta. Utåtriktat arbete bestod även av kontaktskapande, 

mässdeltagande, marknadsföring av arkivens tjänster och olika typer av samarbetsprojekt. I 

exempelvis Västerbotten beskrivs ett aktivt arbete med sociala medier som ett led i att 

främja tillgängligheten till arkivmaterialet. 
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Andra exempel på mer utåtriktade aktiviteter under 2014 var programverksamheten och 

föreläsningsserien After work i Jämtland som även utökats med webbsändningar till olika 

mötesplatser i länet. I Västra Götaland anordnades arkivkaféer på olika teman och även i 

Västernorrland gavs föreläsningar i kafémiljö med många åhörare. I Uppsala medverkade 

arkivet Företagens historia vid Uppsala Internationella Kortfilmsfestival med en egen 

programpunkt och två helsidor i programmet. Årets tema var medicin. Företagens historia i 

Uppsala var även tillsammans med Folkrörelsearkivet medarrangörer till utställningen Från 

bod till galleria, handel i utveckling som visades på Uppsala Stadsbibliotek.  

 

När det gäller digitalt tillgängliggörande sker arbetet i flera steg. I likhet med 2013 beskrivs 

i redovisningarna för 2014 mycket arbete med att digitalt registrera arkivbestånd och att 

göra arkivredovisningar tillgängliga via hemsidor och Riksarkivets Nationella arkivdatabas 

(NAD). Detta gör arkiven mer nationellt exponerade och tillgängliga för forskare. En del 

arkiv beskriver också digitaliseringen som en del i arbetet med utjämning av geografiska 

avstånd. Kulturarvsportaler och olika webbsidor har varit under fortsatt utveckling 2014, 

ofta i samarbete med andra institutioner. I Örebro och Värmland arbetade Arkivcentrumet 

respektive Föreningsarkivet med digitalisering ”on-demand”, vilket inneburit ökad 

tillgänglighet till arkivmaterialet. I Halland beskrivs projektet Herrelösa arkiv på nätet 

vilket gått ut på att digitalisera och tillgängliggöra fotografier ur folkrörelsearkiven. 

 

Eftersom de enskilda arkivens huvuduppgift är att bevara och tillgängliggöra arkivmaterial 

från föreningar och företag har de haft ett naturligt samarbete med dessa aktörer. De 

enskilda arkiven har av tradition även ett utvecklat samarbete med museer, bibliotek, skolor, 

högskolor/universitet och den offentliga sektorns arkivinstitutioner, inte minst för att öka 

synligheten och tillgängligheten. Samarbeten mellan arkiv, bibliotek och museer benämns 

ofta ABM-samarbeten. Ett exempel på ett samarbete mellan arkiv och museer är projektet 

Vem äger berättelserna i Gävleborg – projektet har inneburit ett ifrågasättande kring 

historiebruk och en breddning av kulturarvsberättelserna. I Sörmland samverkade arkivet 

med andra aktörer kring utställningen Bilder berättar. I Jönköpings län skapades, utifrån ett 

dokumentationsprojekt om punkrörelsen, en hemsida och en utställning tillsammans med 

bland annat Jönköpings läns museum.  

 

Ett exempel på ett regionöverskridande samarbete är Innovativ arkivsamverkan – ett projekt 

som bedrivs i samarbete mellan Arkiv Västmanland och Arkivcentrum Örebro med syfte att 

etablera en gemensam arkivdepå och främja kompetensdelning och digitalisering. Parallellt 

med projektet har Föreningen Enskilda Arkiv i Mellansverige (FEAM) bildats. 

Barns och ungas rätt till kultur 

De flesta enskilda arkiv bedrev arkivpedagogiskt arbete riktat mot barn och unga. Inom den 

arkivpedagogiska verksamheten hade arkiven ofta fokus på källkritik, informationssökning 

och värdering av olika typer av källor. Dessa frågor tas upp i samarbete med skolor och kan 

bidra till en ökad historieförståelse och medvetenhet kring hur historien tolkas och omtolkas 

av nya generationer. Skolan som samarbetspartner är mycket viktig för de enskilda arkiven. 

De flesta enskilda arkiv erbjuder möjligheter till studiebesök för skolor vid arkivet och/eller 

att verksamheten presenteras hos skolorna. Av tabell 38 och 39 på sidorna 91 och 92 
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framgår att andelen redovisade utställningar och programaktiviteter som riktade sig till barn 

och unga (0–18 år) uppgick till 18 respektive 29 procent. 

 

I exempelvis Gävleborg bedriver Arkiv Gävleborg ett långsiktigt och fördjupat samarbete 

med länets gymnasieskolor för att utveckla arbetet med arkivpedagogik. Skolor med långa 

avstånd till verksamhetens lokaler har prioriterats. Med anledning av ”supervalåret” har 

Arkiv Gävleborg under 2014 haft många visningar på temat ”Rösträtt och politiska partier”. 

I Uppsala har Folkrörelsearkivet i samarbete med andra arkiv, inom ramen för en 

arkivpedagogisk grupp, tagit fram och gett ut foldern Arkiven som skolresurs. Man har 

också vid flera tillfällen informerat lärare och lärarstuderande i ämnet. 

 

I Örebro har man utvecklat det ”digitala klassrummet” med tematiska dokument och 

utformade lärarhandledningar. I Kronoberg har Kulturparken Småland, där 

arkivverksamheten ingår, under 2014 genomfört användarstudier/fokusgrupper med 

gymnasieelever för att förbättra tillgängligheten till samlingar och arkiv. I Östergötland 

arbetade man vidare med det mångåriga projektet Rädda dagboken som involverade barn 

och ungdomar i dagboksskrivande. Flera dagböcker skrevs av ensamkommande 

flyktingbarn. 

Internationell kulturverksamhet 

De regionala enskilda arkiven har ingen utbredd internationell verksamhet och det kan inte 

heller betraktas som ett självklart arbetsfält för dem. Det förekommer dock en del nordiska 

kontakter och det ställs förfrågningar från andra länder, vanligtvis släktforskningsrelaterade. 

Det finns också samlingar som väckt ett internationellt intresse, till exempel Umeå 

Hardcore som Folkrörelsearkivet i Västerbotten skapat och som 2014, i samband med 

kulturhuvudstadsåret, resulterade i utställningen Umeå – the European Capital of hardcore 

1989–2000. Den kompletterande utställningsfoldern har sålts i många exemplar över hela 

världen. 

 

Ett av få exempel på internationellt samarbete finns i Jämtland där Föreningsarkivet 

arbetade aktivt inom Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK), vilket möjliggjorde 

för arkivet att följa det kulturarvspedagogiska fältet i Norden och i Europa. I Skåne ingick 

Arkivförbundet i ett nordiskt nätverk för utveckling och utbyte i frågor som berörde 

arkivförmedling och utåtriktad verksamhet.  

 

Jämlikhetsperspektiv 

När det gäller mer konkret arbete med att främja allas lika möjligheter att delta i kulturlivet 

oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, funktionsnedsättning, etnisk och kulturell bakgrund 

har detta arbete, sett till regionernas redovisningar, varit begränsat för arkivområdet. 

Samtidigt framgår av flera redovisningar en medvetenhet och i viss mån självkritik 

beträffande bristerna avseende exempelvis förvärv. I flertalet institutioners bestånd kan det 

vara svårt att hitta material som till exempel kan belysa hbtq- och mångfaldsfrågor. Att 

bedriva en aktiv kontaktskapande och uppsökande verksamhet är tids- och 

personalkrävande. I Sörmlands redovisning beskrivs dock hur Arkiv Sörmland 2014 lyft 

vissa grupper genom sitt arbete, till exempel artiklar kring kvinnors villkor ur ett historiskt 
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perspektiv. Parallellt med detta bedrevs också ett insamlingsarbete då det just konstaterats 

att många grupper i olika avseenden saknar spår i arkiven. Liknande resonemang framgår i 

Örebros redovisning och Örebro lyfter även frågor kring representation hos den egna 

personalen och hos deltagare i olika aktiviteter. En del regioner beskriver att arkiven på 

olika sätt arbetat med att tillgänglighetsanpassa verksamheterna för personer med 

funktionsnedsättning, till exempel genom lokaljusteringar och tekniska hjälpmedel. Det 

finns också exempel på hur arkivpedagoger arbetat specifikt med till exempel särskolor, 

grupper i rehabilitering och personer med psykiska problem. 

 

När det gäller främjande av allas lika möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund har 

en del föreningsarkiv varit i kontakt med invandrarföreningar inom sina löpande 

verksamheter. Några har haft särskilda projekt eller gjort andra insatser för att samla in och 

bevara dokumentation rörande invandrare och invandring. Under Arkivens dag i 

Östergötland hade arkiven ett migrationstema som behandlade sambandet mellan dagens 

ensamkommande flyktingbarn och de finska krigsbarn som kom till Sverige under andra 

världskriget. I anknytning till detta belystes fördomar om invandring ur ett historiskt 

perspektiv. Även i andra regioner har samband lyfts mellan dåtid och nutid när det gäller 

olika flyktingrelaterade frågor. I Örebro arbetade arkivet vidare med att synliggöra det 

mångkulturella samhället genom att inkludera invandrare i berättelseprojekt och 

släktforskning och i Värmland har Föreningsarkivet tagit hand om arkiv efter judiska 

församlingen i Karlstad. 
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Tabell 37. Regional enskild arkivverksamhet. Årsarbetskrafter och framtagna enheter per region 

2014. 

Region 

Personal, 

antal 

årsarbets- 

krafter 

Antal 

framtagna  

enheter 

Antal 

framtagna 

enheter/ 

årsarbets- 

krafter 

Blekinge 3,6 3 782 1 050,6 

Dalarna 17,3 1 677 96,9 

Gotland 1 - - - 

Gävleborg 6,0 8 790 1 465,0 

Halland 0,5 1 653 3 306,0 

Jämtland 3,9 549 140,8 

Jönköping 4,8 1 152 242,5 

Kalmar 2 1,0 0 0,0 

Kronoberg 3 - - - 

Norrbotten 4,8 284 59,8 

Skåne 5,9 21 626 3 653,0 

Södermanland 3,0 3 296 1 098,7 

Uppsala 6,0 878 146,3 

Värmland 4 3,2 9 215 2 879,7 

Västerbotten 11,9 8 953 754,3 

Västernorrland 5,1 18 798 3 685,9 

Västmanland 3,3 5 070 1 536,4 

Västra Götaland 8,0 16 055 2 019,5 

Örebro 8,0 7 354 919,3 

Östergötland 5 2,0 0 0,0 

Totalt 98,1 109 132 1 112,0 

 
1) Gotland har inget eget regionalt arkiv. 

2) Kalmar läns arkivförbund saknar egen depå. 

3) Kronoberg: Arkiv redovisas inom museer. 

4) Föreningen Värmlandsarkiv har ingen egen personal utan köper tjänster från föreningsarkivet. 

5) Östergötlands arkivförbund saknar egen depå. 

 
Av tabell 37 ovan framgår i vilken utsträckning arkivmaterial togs fram för allmänhet, 

forskare och för vårdande insatser.11 Totalt har regionerna redovisat att 109 132 

arkivenheter tagits fram vilket i genomsnitt innebär 1 112 arkivenheter per årsarbetskraft. 

Kulturrådet och Riksarkivet bedömer dock att uppgifterna har redovisats på olika sätt av 

regionerna. Trots detta och att delar av den digitala omsättningen inte omfattas ger tabellen 

ändå en bild av arkivens kärnverksamhet. Det bör också noteras att det finns en svårighet i 

att statistiskt jämföra regional enskild arkivverksamhet, eftersom verksamheterna ser så 

olika ut organisatoriskt.  

 

 

 

                                                   
11 Med framtagna arkivenheter (volymer/arkivboxar/arkivkartonger) avses fysiska enheter av handlingar, oberoende 

av databärare, som har omhändertagits av eller skapats i ett arkiv. 
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Tabell 38. Regional enskild arkivverksamhet. Utställningar och besök 2014, antal, andel 0–18 år, 

samt besök per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region Utställningar Besök 

Utställningar 

0-18 år (%) 

Besök 0-18 

år (%) 

Besök per 

tusen 

invånare 

Besök 0-18 

år per 

tusen 

invånare 

0-18 år 

Blekinge 2 185 0 0 1,2 0,0 

Dalarna 1 85 100 1 0,3 0,0 

Gotland 0 0 - - 0,0 0,0 

Gävleborg 0 0 - - 0,0 0,0 

Halland 7 900 0 0 2,9 0,0 

Jämtland 0 0 - - 0,0 0,0 

Jönköping 12 6 790 0 13 19,7 11,9 

Kalmar 0 0 - - 0,0 0,0 

Kronoberg 1 0 0 - 0,0 0,0 

Norrbotten 5 825 0 0 3,3 0,0 

Skåne 37 13 376 62 5 10,4 2,2 

Södermanland 4 470 0 2 1,7 0,2 

Uppsala 6 15 400 17 23 44,1 48,2 

Värmland 12 17 281 0 10 62,9 32,0 

Västerbotten 12 11 145 0 0 42,5 0,0 

Västernorrland 7 372 14 32 1,5 2,4 

Västmanland 4 500 0 0 1,9 0,0 

Västra Götaland 16 11 348 0 3 7,0 0,8 

Örebro 4 4 136 0 9 14,4 6,1 

Östergötland 12 474 0 2 1,1 0,1 

Totalt 142 83 287 18 9 11,0 4,8 

 

 
Som framgår av tabell 38 ovan redovisades utställningar av 16 regioner. Sammanlagt 

redovisades 142 arkivutställningar med 83 287 besök. Totalt riktade sig 18 procent av 

utställningarna till barn och unga (0–18 år) medan andelen besök av barn och unga uppgick 

till 9 procent. Precis som i fallet med framtagna arkivenheter bör det noteras att det finns en 

svårighet i att statistiskt jämföra regional enskild arkivverksamhet, eftersom 

verksamheterna ser så olika ut organisatoriskt. 
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Tabell 39. Regional enskild arkivverksamhet. Programaktiviteter och deltagare 2014, antal, andel 

0–18 år, samt deltagare per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region 

Program- 

aktiviteter Deltagare 

Program- 

aktiviteter  

0-18 år (%) 

Deltagare  

0-18 år (%) 

Deltagare 

per tusen 

invånare 

Deltagare 

0-18 år per 

tusen 

invånare 

0-18 år 

Blekinge 13 410 0 0 2,7 0,0 

Dalarna 28 304 14 7 1,1 0,4 

Gotland 0 0 - - 0,0 0,0 

Gävleborg 62 845 56 56 3,0 8,4 

Halland 18 1 105 6 3 3,6 0,5 

Jämtland 182 5 419 60 43 42,7 90,6 

Jönköping 52 3 787 13 11 11,0 5,6 

Kalmar 13 353 0 4 1,5 0,3 

Kronoberg 54 2 691 0 0 14,2 0,0 

Norrbotten 15 309 27 15 1,2 1,0 

Skåne 69 1 573 36 43 1,2 2,4 

Södermanland 36 506 6 13 1,8 1,1 

Uppsala 33 625 9 9 1,8 0,8 

Värmland 122 6 475 32 14 23,6 17,0 

Västerbotten 81 6 861 59 20 26,2 25,5 

Västernorrland 24 373 0 11 1,5 0,8 

Västmanland 23 730 70 22 2,8 2,9 

Västra Götaland 70 4 166 7 8 2,6 0,9 

Örebro 157 3 452 10 9 12,0 4,8 

Östergötland 71 1 770 23 2 4,0 0,5 

Totalt 1 123 41 754 29 17 5,5 4,6 

 
Som framgår av tabell 39 ovan redovisades sammanlagt 1 123 programaktiviteter med ett 

deltagarantal på 41 754. Totalt riktade sig 29 procent av programaktiviteterna till barn och 

unga (0–18 år) medan andelen deltagande barn och unga uppgick till 17 procent. För de 

regionala enskilda arkivverksamheterna redovisas publika programaktiviteter, till exempel 

visningar av arkiv för skolgrupper och hembygdsföreningar, föreläsningar och seminarier, 

studiecirklar, arkivpedagogernas besök i skolor samt det årliga öppet-husarrangemanget 

Arkivens dag. 

 

Observera också att antalen programaktiviteter är osäkra att jämföra mellan regionerna 

eftersom programaktiviteter kan vara av väldigt olika karaktär och omfattning, till exempel 

kortare föreläsningar eller heldagsseminarer. Detta innebär att olika stora arbetsinsatser kan 

ligga bakom de siffror som presenteras. Trots problem med jämförbarhet kan siffrorna visa 

på verksamhet utöver framtagna arkivenheter och utställningar, vilket kan bidra till en bättre 

bild av helheten i de enskilda arkivens verksamhet. 
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FILMKULTURELL VERKSAMHET 

Intäkter 

Av tabell 40 nedan framgår att den verksamhet som inom kultursamverkansmodellen har 

redovisats inom filmområdet redovisat 60 515 tkr i totala intäkter för 2014.12 Av dessa 

utgjordes 72,4 procent av statliga och regionala årliga bidrag. Kommunernas årliga bidrag 

till filmområdet uppgick till 3,4 procent av de totala intäkterna. Andelen redovisade totala 

offentliga medel uppgick till 82,2 procent. Observera att andelarna avser den verksamhet 

som redovisats inom filmområdet. I Gävleborg och Halland redovisas film inom konst- och 

kulturfrämjande, i Västernorrland inom teater, dans och musik och i Västra Götaland delvis 

inom konst- och kulturfrämjande. 

 

I regionerna varierade de statliga och regionala årliga bidragens andel av de totala 

intäkterna från 48,5 procent i Norrbotten, som redovisat en hög andel övriga intäkter, till 

100,0 procent i Västra Götaland och Örebro. 

 

Den redovisade andelen kommunala årliga bidrag av de totala intäkterna varierade mellan 

0,0 procent i nio regioner (exkl. Gotland) till 17,2 procent i Norrbotten. Detta beror bland 

annat på att de flesta filmverksamheterna har ett utpräglat regionalt uppdrag. I Filmpool 

Nord i Norrbotten är dock även flera kommuner delägare i verksamheten. 

 

Filmområdet redovisade en andel övriga statliga bidrag på 2,7 procent. En del av dessa 

utgörs av tillfälliga bidrag som fördelats av Svenska Filminstitutet och Kulturrådet. 

Filmpool Jämtland har redovisat en andel EU-medel på 8,4 procent. 

 

Andelen redovisade övriga intäkter uppgick till totalt 15,5 procent, men varierade mellan 

0,0 procent i sex regioner till 45,4 procent i Kalmar. 

                                                   
12 Vilka verksamheter som redovisats inom filmområdet framgår av bilaga 1. 
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Tabell 40. Filmkulturell verksamhet. Intäkter efter huvudsakligt verksamhetsområde 2014, procent av totala intäkter (tusentals kronor). 

Region Totalt (tkr) 

Statliga och 

regionala 

årliga 

bidrag (%) 

Övriga 

statliga 

bidrag (%) 

Övriga 

regionala 

bidrag (%) 

Kommunala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

kommunala 

bidrag (%) 

EU-

medel 

(%) 

Samlade 

offentliga 

medel (%) 

Verksam-

hetsintäkter 

(%) 

Sponsring 

(%) 

Övriga 

intäkter 

(%) 

Samlad övrig 

finansiering 

(%) 

Blekinge 1 - - - - - - - - - - - - 

Dalarna 4 971 85,9 0,0 0,0 4,0 3,5 0,0 93,4 5,5 0,0 1,0 6,6 

Gotland 3 010 54,4 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,0 1,0 31,3 32,3 

Gävleborg 2 - - - - - - - - - - - - 

Halland 2 - - - - - - - - - - - - 

Jämtland 3 276 60,8 4,9 13,5 0,0 1,7 8,4 89,3 0,0 0,0 10,7 10,7 

Jönköping 1 375 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 29,5 0,0 0,6 30,0 

Kalmar 1 7 580 51,7 1,2 0,9 0,8 0,0 0,0 54,6 0,0 0,0 45,4 45,4 

Kronoberg 1 - - - - - - - - - - - - 

Norrbotten 8 613 48,5 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 65,7 0,9 0,0 33,3 34,3 

Skåne 7 123 69,7 0,0 3,5 0,0 1,4 0,0 74,6 2,4 0,0 23,0 25,4 

Södermanland 2 185 81,0 1,0 0,0 9,0 0,0 0,0 91,0 9,0 0,0 0,0 9,0 

Uppsala 1 447 87,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 9,0 0,0 0,0 9,0 

Värmland 5 031 89,9 2,0 3,1 0,0 2,3 0,0 97,3 2,7 0,0 0,0 2,7 

Västerbotten 4 607 97,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 99,3 0,0 0,0 0,7 0,7 

Västernorrland 3 - - - - - - - - - - - - 

Västmanland 2 197 63,7 18,2 11,7 4,9 0,0 0,0 98,5 0,0 0,0 1,5 1,5 

Västra Götaland 4 5 896 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Örebro 916 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Östergötland 2 290 71,6 13,1 15,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 60 515 72,4 2,7 2,5 3,4 0,7 0,5 82,2 2,3 0,0 15,5 17,8 

 

1) För Blekinge och Kronoberg redovisas film av Kalmar. 

2) I Gävleborg och Halland redovisas film inom konst- och kulturfrämjande. 

3) I Västernorrland redovisas film inom teater, dans och musik. 

4) För Västra Götaland avser redovisningen enbart Film i Väst, filmverksamhet inom Kultur i Väst redovisas inom konst- och kulturfrämjande verksamhet.
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Personal 

Totalt har regionerna rapporterat att 48,4 

årsarbetskrafter utförts inom filmkulturell 

verksamhet, se tabell 41. Gävleborg, 

Halland, Västra Götaland och Väster-

norrland redovisar dock helt eller delvis 

sin filmpersonal inom konst- och 

kulturfrämjande verksamhet eller profes-

sionell teater-, dans- och musikverksam-

het.  

 

Flest årsarbetskrafter redovisas av Region 

Kalmar, 9,2 årsarbetskrafter. Redovisning-

en avser hela Reaktor Sydost som utöver 

Region Kalmar även bedriver film-

kulturell verksamhet i Blekinge och 

Kronoberg. Överlag är den samlade per-

sonalen relativt jämnt fördelad över 

landet. I sammanställningen över 

årsarbetskrafter ingår inte personer som 

arbetat med F- eller FA-skattsedel. Det 

innebär att för de verksamheter som köpt 

in en stor del av sin arbetskraft syns detta 

inte i tabell 41 och 42. 

 

Sett över hela landet har 58,8 procent av 

årsarbetskrafterna utförts av kvinnor. 43,8 

årsarbetskrafter, vilket motsvarar 90,5 

procent, har utförts av personer som an-

setts utgöra kärnkompetens. Inom film-

kulturell verksamhet utgörs kärnkompetens 

exempelvis av filmkonsulenter, film-

pedagoger och visningstekniker. 

 

  

Tabell 41. Filmkulturell verksamhet. 

Årsarbetskrafter per region och kön.  

Region Totalt 

Andel 

kvinnor (%) 

Andel män 

(%) 

Blekinge 1 0,0 - - 

Dalarna 3,8 40,0 60,0 

Gotland 3,3 54,5 45,5 

Gävleborg 2 0,0 - - 

Halland 2 0,0 - - 

Jämtland 3,0 97,6 2,4 

Jönköping 1,5 100,0 0,0 

Kalmar 1 9,2 54,3 45,7 

Kronoberg 1 0,0 - - 

Norrbotten 4,0 62,5 37,5 

Skåne 5,0 74,7 25,3 

Södermanland 2,7 72,4 27,6 

Uppsala 2,0 100,0 0,0 

Värmland 4,3 42,8 57,2 

Västerbotten 3,3 38,5 61,5 

Västernorrland 3 0,0 - - 

Västmanland 2,0 50,0 50,0 

Västra Götaland 4 1,5 100,0 0,0 

Örebro 1,0 0,0 100,0 

Östergötland 2,0 0,0 100,0 

Totalt 48,4 58,8 41,2 

 

1) Reaktor Sydost redovisas av Kalmar. 

2) Gävleborg och Halland: Film redovisas inom konst- 

och kulturfrämjande. 

3) Västernorrland: Film redovisas inom teater, dans 

och musik. 

4) Avser enbart Film i Väst. Kultur i Västs filmverk-

samhet redovisas inom konst- och kulturfrämjande 

verksamhet. 

 

Tabell 42. Filmkulturell verksamhet. 

Årsarbetskrafter per personalkategori och 

kön. 

 Personalkategori Totalt 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män 

(%) 

Kärnkompetens 43,8 58,8 41,2 

Teknisk personal 0,5 0,0 100,0 

Administrativ personal 4,0 68,4 31,6 

Övrig personal 0,2 0,0 100,0 

Totalt 48,4 58,8 41,2 
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Verksamhet och målgrupper 

I redovisningen uppskattar de regionala filmverksamheterna hur stor del av arbetstiden som 

ägnats åt barn och unga, civilsamhälle, professionellt kulturliv samt övrigt. I genomsnitt har 

de regionala filmverksamheterna ägnat drygt hälften av arbetstiden åt verksamhet för barn 

och unga. Med undantag för några få regioner är verksamhet för barn och unga det område 

som ägnats mest arbetstid, denna verksamhet beskrivs under egen rubrik nedan. Andelen av 

arbetstiden som ägnats åt att stärka civilsamhälle respektive professionellt kulturliv varierar 

mellan de olika regionerna. Civilsamhället utgörs exempelvis av föreningsdrivna biografer 

eller filmvisningsarrangörer, vilka nämns i många av regionernas redovisningar. I de 

kvalitativa redovisningarna är det tydligt att de regionala filmkulturella verksamheterna har 

en stödjande roll gentemot biografer, filmvisningsarrangörer och filmskapare. Stödet består 

av konsultativt, ekonomiskt och tekniskt stöd. I några regioner beskrivs att de regionala 

verksamheterna även samproducerat filmer. Vidare beskrivs också fortbildnings- och 

kommunikationsinsatser. 

 

Många regioner redovisar också att filmverksamheten, själv eller i samarbete med 

arrangörer, ordnat offentliga arrangemang som filmvisningar och regissörssamtal. Många 

verksamheter nämner också anordnande av filmfestivaler eller stöd till 

filmfestivalarrangörer. Några regioner beskriver olika satsningar på filmvisningar i offentlig 

miljö. Liksom i uppföljningen av 2013 års verksamhet beskrevs två olika samarbeten för 

videokonststationer i offentliga miljöer, VideoGUD i Dalarna, Gävleborgs och Uppsala län 

samt INBLICK! i Sörmland. Sörmland och ytterligare några regioner beskriver också kort- 

eller långfilmsvisningar utomhus. Ett exempel är River Film Stories – en utomhusbioturné 

som anordnades vid sex olika älvnära platser i Västerbotten, och del av paraplyprojektet 

River Stories i samband med kulturhuvudstadsåret i Umeå. 

 

I uppföljningen av 2013 års verksamhet nämnde de flesta av regionerna någon form av 

arbete med att digitalisera biografer. För 2014 berör fem regioner digitalisering av 

biografer, och då oftast i form av ett konstaterande om antalet och spridningen på 

digitaliserade biografer i regionen. Anledningen till skillnaden mellan åren är att det 

omfattande arbetet med att anpassa biografer till övergången till digital distribution i det 

stora hela slutförts under 2013. De filmkulturella verksamheternas arbete inom film-

visningsområdet har därför haft en annan tyngdpunkt 2014 jämfört med 2013. Reaktor 

Sydost har exempelvis tagit fram skriften Involvera publiken som ger tips på hur 

publikarbetet kan utvecklas genom att involvera publiken i visningsarbetet. Den 

filmkulturella verksamheten i Uppsala stöttade fyra biografer i deras gemensamma satsning 

på att lyfta fram svenska filmer och att introducera ett Guldbaggekort. I satsningen deltog 

även en marknadsföringsbyrå. Vid ett utvärderingsmöte framkom att satsningen lett till ökat 

antal besök och lärdomar i marknadsföringsteknik. Kultur i Väst har ett särskilt stöd, 

Biosnabbslanten, som delas ut för experimentella aktiviteter som syftar till att öka intresset 

för filmvisningar. 

 

Liksom i redovisningarna av verksamheten år 2013 berör några regioner arbete med att 

utveckla förutsättningarna för filminspelningar i den egna regionen. Västerbotten och 

Västernorrland beskriver arbete med förstudier kring förutsättningarna för filminspelning i 
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respektive region. Blekinge och Skåne är båda medlemmar i Öresund Film Commission 

som arbetar med att utveckla och marknadsföra Köpenhamnsområdet och södra Sverige 

som inspelningsplats.  

 

I många redovisningar finns exempel på samarbeten med andra konstområden, ofta med 

konst- och kulturfrämjande verksamheter. I många regioner är den filmkulturella 

verksamheten också organiserad i nära anslutning till konst- och kulturfrämjande 

verksamhet. I flera regioner beskrivs också deltagande i regionala nätverk som omfattar 

kulturverksamheter inom flera konst- och kulturområden.  

Barns och ungas rätt till kultur 

Som skrivits ovan har regionerna redovisat att en stor del av den filmkulturella 

verksamheten riktats till barn och ungdomar. I likhet med 2013 beskrivs mycket verksamhet 

ske inom skolan, både vad gäller skapande verksamhet men också filmvisningar inom 

skolan. I några regioner har den filmkulturella verksamheten en operativ roll med egna 

aktiviteter i skolan. I andra regioner arbetar den regionala nivån enbart med att samordna 

satsningar på film i skolan, förmedla filmpedagoger samt kompetensutveckling, rådgivning 

och informationsspridning riktad till skolpersonal. I Uppsala läns redovisning framgår att 

den regionala filmverksamheten vad gäller filmverksamhet i skolan under året bytt 

inriktning från operativ till rent samordnande. Skapande skola nämns i flera regioners 

redovisningar, liksom att den regionala nivån arbetat med rådgivning och fortbildning i 

samband med kommuners skolbiosatsningar. Västernorrland beskriver att den regionala 

filmverksamhetens arbete lett till att skolbio återinförts i några av länets kommuner. I 

Västernorrland (Boken på duken!) och Gotland (Bok blir film) drevs projekt som kopplat 

ihop film med läsande och litteratur. I Bok blir film gestaltade skolelever läsupplevelser i 

egenskapade filmer. Läsåret 2013/2014 lanserade även Svenska Filminstitutet en satsning 

på skolbioprojekt som handlar om hur man kan använda filmen för att väcka barns och 

ungas läslust. 

  
De filmkulturella verksamheterna bedriver även verksamhet på barns och ungdomars fritid. 

Även här handlar det både om skapande verksamhet, och om filmvisningar. Flera regioner 

beskriver kurser eller workshops som sker på lov eller utanför skoltid. Några regioner 

beskriver också särskilda filmfestivaler för barn och ungdomar, i vissa fall enbart med 

filmer som skapats av barn och unga i den egna regionen. Ett exempel där ungdomar är 

delaktiga i utformandet av verksamheten är Filmriket som drivs av Reaktor Sydost, Film i 

Jönköpings län och studieförbundet Bilda, och med Filmpool Nord i Norrbotten som 

samarbetspart. Projektet, som bygger på en engelsk förlaga, går ut på att ungdomar driver 

filmklubbar där de ser, diskuterar och gör film. Filmriket har beviljats medel av Allmänna 

Arvsfonden. Ett annat projekt som fått finansiering av Arvsfonden är Kulturbussen, ett 

samarbete mellan den filmkulturella och bildkonstfrämjande verksamheten i Jämtland samt 

studieförbund och lokalhållande föreningar. Kulturbussen är en mobil verksamhet som med 

teknisk utrustning och konstnärliga handledare ger barn och unga möjlighet till digitalt 

skapande på små orter i länets samtliga kommuner. 
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De filmkulturella verksamheternas arbete med talangutveckling går ut på att stötta 

ungdomar och unga vuxna som har ett intresse för film och som själva skapar film. Arbetet 

skedde till stora delar genom samma arbetssätt som för att stötta filmskapare överlag, se 

första stycket i avsnittet Verksamhet och målgrupper. Särskilda insatser som beskrivs i 

regionernas redovisningar är samarbeten kring nationella sammankomster såsom 

Novemberfestivalen, Filmglappet och Talangdagarna på Fårö. De enskilda regionala 

filmkulturella verksamheterna bidrar i flera fall ekonomiskt för att talanger från den egna 

regionen ska kunna delta i arrangemangen. Amatörfilmtävlingen Noomaraton där 

deltagande lag skapar film på tid utifrån ett bestämt tema, och andra regionala och 

nationella filmtävlingar för unga och/eller oetablerade filmare, nämns också i många 

redovisningar. De filmer som skapats i tävlingarna visades i regel också offentligt i 

respektive region. 

Internationell kulturverksamhet 

Flera regioner beskriver internationell verksamhet i samband med filmfestivaler, antingen 

genom att en festival i länet visat filmer från andra länder, eller genom att filmer som 

producerats i länet har visats vid festivaler utomlands. Flera regioner beskriver att de 

filmfestivaler som får stöd av den filmkulturella verksamheten bidragit till ett breddat 

regionalt filmutbud genom att de visat filmer från andra länder som annars inte skulle ha 

visats i regionen. Halland har genom att stödja kostnaderna för kopiering av film i några fall 

fördelat pengar specifikt för att filmer från regionen ska kunna visas på festivaler 

utomlands. Skåne beskriver kontakter med flera internationella festivaler i olika delar av 

världen. Bland annat samarbetade Film i Skåne genom medlemskapet i Sweden Film 

Commission med Royal Film Commission of Jordan i samband med Malmö Arab Film 

Festival och Dubai Film Festival. Inom projektet Gotland Film Lab gjorde Film på Gotland 

en internationell stipendieutlysning. 

Jämlikhetsperspektiv 

Precis som i uppföljningen av kultursamverkansmodellen 2013 beskriver många regioner 

särskilda satsningar på att nå kvinnor och flickor.  Det handlar dels om skapande projekt för 

barn och unga, och dels om att stärka kvinnors roll inom filmproduktion. Bakgrunden till 

satsningarna är att det i filmbranschen är få kvinnor som är verksamma inom 

produktionsledet, exempelvis som manusförfattare, regissörer och producenter. Arbetet för 

att stärka kvinnor i filmbranschen skedde ofta genom särskilda nätverk eller talang-

utvecklingsprogram för kvinnor, ofta med tonvikt på unga kvinnliga filmskapare. En 

omfattande satsning gjordes gemensamt av Film i Väst och Kultur i Väst genom The Hub.  

2014 innefattade The Hub åtta kvinnliga producenter, manusförfattare, regissörer och 

dokumentärfilmare. I programmet ingår gemensam arbets- och mötesplats, stipendium på 

75 000 kronor för varje deltagare samt handledning och inspirationsdagar. Gotlands, 

Dalarnas och Södermanlands län hade pågående gemensam satsning på unga kvinnor i 

filmbranschen, ProdUSE, med särskilt fokus på producentrollen. De många satsningarna på 

unga kvinnliga filmskapare kan delvis kopplas till att Filminstitutet under 2010–2014 

särskilt avsatt medel för att stötta just unga kvinnors filmskapande. I flera redovisningar 

framkommer att satsningar har fått stöd av dessa medel. Arbete med frågor om 
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könsidentitet, könsuttryck och sexualitet berörs av tre regioner. I Sörmland och på Gotland 

deltog de regionala filmverksamheterna med arrangemang i lokala Pridefestivaler.  

 

I redovisningarna ges få konkreta exempel på interkulturell kulturverksamhet inom 

filmområdet, vilket även var fallet i redovisningar för år 2013. Tre regioner beskriver att de 

gett stöd till filmer som handlar om invandrade personers tillvaro i Sverige eller filmer som 

skapats av personer som bor i Sverige och är på flykt. Fyra regioner beskriver pedagogisk 

verksamhet som särskilt riktat sig till personer med utländsk härkomst. I två av regionerna, 

Jämtland och Västerbotten, handlar det om verksamhet som särskilt riktat sig till barn och 

ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Örebros filmkulturella verksamhet har haft en 

filmkurs som särskilt riktat sig till somaliska flickor i stadsdelen Vivalla i Örebro. 

 

Arbete för att tillgängliggöra filmverksamhet för personer med funktionsnedsättning 

redovisas i relativt liten utsträckning. De beskrivningar som finns handlar om att 

verksamhet bedrivs i tillgängliga lokaler, aktiviteter i särskola eller daglig verksamhet eller 

arbete med syntolkade föreställningar. När det gäller syntolkade föreställningar finns en 

tydlig koppling till Svenska Filminstitutets arbete med Tillgänglig bio. I Västmanland 

samordnade den filmkulturella verksamheten syntolkade filmvisningar i länet, och deltog i 

Kulturutvecklingsenhetens arbete med att samordna syntolkning inom kulturområdet i stort. I 

Uppsala län arrangerade filmverksamheten en syntolkningskurs för verksamheter som arbetar 

med film, till exempel biografer, skolor och museer. Reaktor Sydost har med stöd av 

Allmänna Arvsfonden drivit Makt i Media. I projektet engageras ungdomar med 

funktionsnedsättningar som reportrar och arbetar med media utifrån sina intressen, 

förutsättningar och behov. Resultaten publiceras på den egna nyhetssajten. 
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HEMSLÖJDSFRÄMJANDE VERKSAMHET 

Intäkter 

Av tabell 43 nedan framgår att den verksamhet som inom kultursamverkansmodellen har 

redovisats inom hemslöjdsområdet redovisat 33 565 tkr i totala intäkter för 2014.13 Av 

dessa utgjordes 70,1 procent av statliga och regionala årliga bidrag. Andelen redovisade 

totala offentliga medel uppgick till 85,3 procent. Observera att andelarna avser den 

verksamhet som redovisats inom hemslöjdsområdet. I Gävleborg och Halland redovisas 

hemslöjd inom konst- och kulturfrämjande, i Uppsala, Västernorrland och Västra Götaland 

inom museer. 

 

I regionerna varierade de statliga och regionala årliga bidragens andel av de totala 

intäkterna från 32,5 procent i Västerbotten, som redovisat en hög andel övriga kommunala 

bidrag, till 100,0 procent på Gotland. Västerbotten redovisade ett tillfälligt kommunalt stöd 

på 1 500 tkr. 

 

Endast två regioner, Kalmar och Östergötland, redovisade kommunala årliga bidrag. Detta 

beror bland annat på att de flesta hemslöjdsverksamheter har ett utpräglat regionalt uppdrag 

utan någon kommunal bas. Kalmar läns hemslöjd redovisade dock en andel kommunala 

årliga bidrag på 22,3 procent. Den höga andelen kommunala bidrag beror på att Nybro 

kommun, där hemslöjdsverksamheten har sin hemvist, står för verksamhetens lokal-

kostnader. 

 

Hemslöjdsområdet redovisade en andel övriga statliga bidrag på 5,4 procent. Övriga statliga 

bidrag kan vara olika projektbidrag. Södermanland redovisade en hög andel övriga statliga 

bidrag vilket var fallet även 2013. 

  

Andelen redovisade övriga intäkter uppgick till totalt 6,5 procent, men varierade mellan 0,0 

procent i sex regioner till 22,6 procent i Södermanland. Den variation som återfinns för de 

övriga intäkterna mellan de olika regionerna kan till exempel bero på uthyrning av lokaler 

och intäkter från kursverksamhet.  

                                                   
13 Vilka verksamheter som redovisats inom hemslöjdsområdet framgår av bilaga 1. 
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Tabell 43. Hemslöjdsfrämjande verksamhet. Intäkter efter huvudsakligt verksamhetsområde 2014, procent av totala intäkter (tusentals kronor). 

Region Totalt (tkr) 

Statliga och 

regionala 

årliga 

bidrag (%) 

Övriga 

statliga 

bidrag (%) 

Övriga 

regionala 

bidrag (%) 

Kommunala 

årliga bidrag 

(%) 

Övriga 

kommunala 

bidrag (%) 

EU-

medel 

(%) 

Samlade 

offentliga 

medel (%) 

Verksam-

hetsintäkter 

(%) 

Sponsring 

(%) 

Övriga 

intäkter 

(%) 

Samlad övrig 

finansiering 

(%) 

Blekinge 1 588 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,4 3,6 0,0 0,0 3,6 

Dalarna 1 763 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,4 3,4 0,0 2,2 5,6 

Gotland 1 163 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gävleborg 1 - - - - - - - - - - - - 

Halland 1 - - - - - - - - - - - - 

Jämtland 1 791 84,5 2,9 1,3 0,0 0,0 0,0 88,8 5,1 0,0 6,1 11,2 

Jönköping 1 984 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

Kalmar 2 445 57,5 6,9 0,0 22,3 0,0 0,0 86,8 13,2 0,0 0,0 13,2 

Kronoberg 2 136 64,8 10,5 9,4 0,0 0,0 0,0 84,6 9,7 0,0 5,6 15,4 

Norrbotten 1 444 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0 7,4 7,4 

Skåne 4 929 69,4 8,1 4,6 0,0 0,0 0,0 82,1 13,3 0,0 4,6 17,9 

Södermanland 2 635 53,8 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 7,7 0,0 22,6 30,3 

Uppsala 2 - - - - - - - - - - - - 

Värmland 1 760 81,9 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 99,5 0,5 0,0 0,0 0,5 

Västerbotten 4 634 32,5 10,8 3,5 0,0 32,4 0,0 79,1 3,5 0,0 17,5 20,9 

Västernorrland 2 0 - - - - - - - - - - - 

Västmanland 1 252 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 1,3 1,3 

Västra Götaland 2 - - - - - - - - - - - - 

Örebro 1 083 90,6 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,1 

Östergötland 2 957 54,3 1,7 4,9 1,3 1,7 0,0 63,9 31,0 0,0 5,1 36,1 

Totalt 33 565 70,1 5,4 3,5 1,7 4,6 0,0 85,3 8,2 0,0 6,5 14,7 

 

1) I Gävleborg och Halland redovisas hemslöjd inom konst- och kulturfrämjande. 

2) I Uppsala, Västernorrland och Västra Götaland redovisas hemslöjd inom museer.
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Personal 

Totalt har regionerna rapporterat att 39,0 

årsarbetskrafter utförts inom hemslöjds-

främjande verksamhet, se tabell 44.  Gävle-

borg, Halland, Uppsala, Västernorrland och 

Västra Götaland redovisar dock personal 

inom andra områden. Inom hem-

slöjdsområdet är den samlade personalen 

jämnt fördelad över landet. I 

sammanställningen av årsarbetskrafter ingår 

inte personer som arbetat med F- eller FA-

skattsedel. Det innebär att för de verksam-

heter som köpt in en stor del av sin arbets-

kraft syns detta inte i tabell 44 och 45. 

 

Sett över hela landet har 69,8 procent av 

årsarbetskrafterna utförts av kvinnor. 36,7 

årsarbetskrafter, vilket motsvarar 94,1 pro-

cent, har utförts av personer som ansetts ut-

göra kärnkompetens, se tabell 45. Kärn-

kompetens inom hemslöjdsfrämjande verk-

samhet utgörs exempelvis av slöjdare, slöjd-

klubbshandledare, pedagoger och 

hemslöjdskonsulenter. 

 

  

Tabell 44. Hemslöjdsfrämjande verksamhet. 

Årsarbetskrafter per region och kön, 2014. 

Region Totalt 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män (%) 

Blekinge 2,1 51,9 48,1 

Dalarna 2,1 51,2 48,8 

Gotland 1,8 44,4 55,6 

Gävleborg 1 0,0 - - 

Halland 1 0,0 - - 

Jämtland 2,2 54,5 45,5 

Jönköping 2,3 56,5 43,5 

Kalmar 3,0 66,7 33,3 

Kronoberg 3,0 33,3 66,7 

Norrbotten 2,0 100,0 0,0 

Skåne 6,2 81,2 18,8 

Södermanland 3,8 86,8 13,2 

Uppsala 2 0,0 - - 

Värmland 2,0 100,0 0,0 

Västerbotten 2,5 60,0 40,0 

Västernorrland 2 0,0 - - 

Västmanland 1,4 100,0 0,0 

Västra Götaland 2 0,0 - - 

Örebro 1,1 45,5 54,5 

Östergötland 3,6 85,9 14,1 

Totalt 39,0 69,8 30,2 

 
1) Gävleborg och Halland: Hemslöjd redovisas inom 

konst- och kulturfrämjande. 

2) Uppsala, Västernorrland och Västra Götaland: 

Hemslöjd redovisas inom museer. 

  

 

Tabell 45. Hemslöjdsfrämjande verksamhet. 

Årsarbetskrafter per personalkategori och 

kön, 2014. 

  Personalkategori Totalt 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel 

män 

(%) 

Kärnkompetens 36,7 69,4 30,6 

Teknisk personal 0,5 0,0 100,0 

Administrativ personal 1,5 100,0 0,0 

Övrig personal 0,2 100,0 0,0 

Totalt 39,0 69,8 30,2 

 



 Hemslöjdsfrämjande verksamhet 

 

103 
 

Verksamhet och målgrupper 

I de kvalitativa redovisningarna för hemslöjdsområdet framgår att länshemslöjds-

konsulenterna i allmänhet arbetat nära civilsamhället. Föreningar som hemslöjdsföreningar 

och vävstugor men även hembygdsrörelsen är på många platser länshemslöjds-

konsulenternas kontaktyta gentemot länsinvånarna. Slöjdklubbar, kurser och pedagogisk 

verksamhet beskrivs ofta ske i samarbete med slöjdföreningar och studieförbund. 

Hemslöjdskonsulenterna har också stöttat slöjdföreningar, exempelvis genom kompetens-

utveckling. I åtta av tjugo regioner inom kultursamverkansmodellen bedrevs länshem-

slöjdskonsulenternas verksamhet 2014 med en hemslöjdsförening eller ett hemslöjds-

förbund som huvudman. Antalet föreningsdrivna hemslöjdsfrämjande verksamheter har 

dock minskat under de senaste åren. Sedan kultursamverkansmodellen infördes 2011 har 

flera verksamheter gått från att bedrivas i föreningsform till att bedrivas med ett 

länsmuseum eller regional förvaltning som huvudman. Under 2014 pågick ett 

förberedelsearbete på Gotland för att från och med 2015 bedriva den hemslöjdsfrämjande 

verksamheten med Gotlands länsmuseum som huvudman.  

 

I den kvantitativa redovisningen har länshemslöjdskonsulenterna redovisat hur stor del av 

arbetstiden som riktats till att stärka det civila samhället, främja barns och ungas rätt till 

kultur respektive att stärka det professionella kulturlivet. I genomsnitt redovisas att cirka 

trettio procent av verksamheten riktats till vart och ett av ändamålen. Organisationsformen 

påverkar inriktningen på verksamheten där föreningsdrivna hemslöjdsfrämjande verksam-

heter i högre grad haft fokus på civilsamhället. De som har en regional förvaltning eller 

länsmuseum som huvudman redovisar att verksamheten i något högre grad riktats till barn 

och unga.  
 

Verksamheten som riktar sig till det professionella kulturlivet sker i första hand genom 

fortbildning, nätverk, rådgivning och marknadsföring. Syftet är att stärka slöjdare i deras 

yrkesverksamhet, och att möjliggöra för fler att kunna leva på slöjdande. Ofta går det hand i 

hand med att utveckla slöjden som näring. Ett exempel är Från lamm till tröja, ett projekt 

inom fårnäringen i Uppsala län som både stärkt företagande och bidragit till konstnärlig 

förnyelse. Utställnings- och butiksverksamhet är också ett sätt att synliggöra slöjdare och 

konsthantverkare i den egna regionen, vilket bland annat lyfts av Region Östergötland. 

Östergötlands läns hemslöjdsförening arrangerade bland annat utställningen BRYTA 

MÖNSTER – skönhet för alla, en gränsöverskridande utställning där slöjdare och 

konsthantverkare ställde ut tillsammans med bland andra formgivare, bildkonstnärer, 

arkitekter och poeter. 

 

I uppföljningen av 2013 års verksamhet inom kultursamverkansmodellen lyftes miljö- och 

hållbarhetsperspektivet som särskilt integrerat i de hemslöjdsfrämjande verksamheterna och 

som en utgångspunkt för pedagogisk verksamhet inom till exempel slöjdklubbar för barn 

och unga, vilket även märks 2014. Många regioner beskriver arbete med återbruks- och 

naturmaterial. Ett exempel är Ur björk. Tjugotvå slöjdare från Värmland och Västra 

Götaland tillverkade 350 föremål av en 25 meter hög björk. En del av föremålen blev en 

utställning som bland annat visats i Botaniska trädgården i Göteborg. Förutom det kulturella 
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värdet beräknas de tillverkade föremålen vara värda 40 gånger så mycket som den 

obearbetade björkveden. 

 

De hemslöjdsfrämjande verksamheterna i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och 

Västernorrland har under 2014 samarbetat kring två olika delprojekt med koppling till 

kulturhuvudstadsåret i Umeå – Next level craft och Sloydify society. Utställningen Next 

level craft premiärvisades i Umeå under 2014. Utställningen är nyskapande och 

gränsöverskridande genom att den lyfter in den norrländska slöjdens traditionella tekniker 

och material i ett sammanhang med musik, dansformen vouging, streetart och mode. 

Utställningen ska visas i övriga Norrlandslän under 2015 och 2016. Sloydify society 

inriktades på samhällsslöjd och socialt entreprenörskap. Olika aktiviteter i de fyra länen har 

bland annat vänt sig till unga flyktingar, EU-migranter, långtidsarbetslösa och daglig 

verksamhet. Aktiviteterna har bland annat förmedlat slöjdtekniker som deltagarna kan 

använda för att tillverka enkla produkter för eget bruk eller försäljning. I Jämtland har 

projektet medverkat till skapandet av ett socialt företag.  

 

Flera andra regioner beskriver också samarbeten mellan länshemslöjdskonsulenter i 

närliggande regioner. Samarbete på nationell nivå beskrivs ske genom Nämnden för 

hemslöjdsfrågors nationella arbetsgrupper för hållbarhet respektive textilslöjd. Båda 

arbetsgrupperna administrerar egna webbplatser. Den senare gruppen hade också en 

gemensam monter på Vävmässan i Umeå. 

 

I många regioner har konsulenterna producerat slöjdutställningar. I flera fall är det 

vandringsutställningar som visats på flera platser i länet, men det är också utställningar 

skapade för ett specifikt sammanhang. Både utställningar och aktiviteter har på flera håll 

skett i samarbete med bibliotek runt om i det egna länet. I ett antal regioner finns också 

exempel på att hemslöjdskonsulenterna arbetat i samarbete med aktörer inom bild- och 

formkonst, till exempel konstkonsulenter och konsthallar. Totalt ordnades 163 

hemslöjdsutställningar i de 20 regioner som är med i kultursamverkansmodellen. Mellan 

regionerna varierar antalet utställningar mellan 0 och 22. Majoriteten av regionerna 

redovisar tio eller färre utställningar, se tabell 46 på sida 107. Antal redovisade 

programaktiviteter är 2 469. Flest är aktiviteterna i Östergötland medan flest deltagare 

redovisats av Västra Götaland, se tabell 47 på sida 108. Gävleborg är bland de regioner som 

redovisar minst antal aktiviteter, både vad gäller utställningar och programaktiviteter. 

 

I uppföljningen av 2014 ställdes för första gången en fråga om hur regionerna främjat ett 

levande kulturarv. Svaren som berör hemslöjdsfrämjande verksamhet handlar till stor del 

om kärnverksamheten att sprida kunskap om slöjdtekniker, som utgör ett immateriellt 

kulturarv, och inspirera till eget skapande. Flera regioner beskriver också hur de arbetat med 

digitala verktyg för att värna kulturarvet. Det handlar dels om att sprida kunskap genom 

digitala plattformar, till exempel genom att producera och digitalt publicera korta filmer 

som beskriver hantverksprocesser, men också om att digitalisera slöjdsamlingar och 

slöjdarkiv. I Skåne gjordes en stor satsning på att digitalisera samlingarna och 

tillgängliggöra dem i Digitalt museum. Två personer projektanställdes för att arbeta med 

digitaliseringen. 
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Barns och ungas rätt till kultur 

Mycket av arbetet för och med barn och unga skedde i slöjdklubbar på barnens fritid men 

hemslöjdskonsulenter har även medverkat i verksamhet i skolan eller haft en samordnande 

roll kring slöjd i skolan, inte minst med koppling till Skapande skola.   

 

För att slöjdklubbar ska kunna anordnas krävs utbildade ledare. Utbildningar till slöjd-

klubbshandledare nämns av många regioner. Utbildning och fortbildning kring 

slöjdverksamhet för barn och unga erbjöds i många regioner även till slöjdare och till lärare 

eller andra personer som arbetar med verksamhet för barn och unga. För slöjdarna var syftet 

med utbildningarna ofta att främja möjligheten att medverka i Skapande skola-projekt. 

 

Många regioner beskriver också arbete för att öka intresset för slöjd utanför skolan. På 

Gotland har ett samarbete påbörjats för att föra in slöjd i fritidsgårdars verksamhet. I 

Östergötland pågick samverkan med ett par kommuner kring att erbjuda slöjd i 

kulturskolornas utbud. I flera regioner söks också samarbeten med aktörer inom andra 

kulturområden. Ett exempel finns i Dalarna där länshemslöjdskonsulenterna i samarbete 

med Folkmusikens hus erbjöd en slöjddag för de ungdomar som deltog i det internationella 

folkmusiklägret Ethno. 

 

I de kvantitativa redovisningarna framgår att en väldigt liten andel av utställningarna riktat 

sig till barn och ungdomar, liksom att en liten del av besöken gjorts av målgruppen, se 

tabell 46 på sida 107. Däremot var en större andel av programaktiviteterna riktade till den 

unga målgruppen, totalt 32 procent, se tabell 47 på sida 108. I två regioner har inga egna 

aktiviteter riktats till barn och ungdomar. Högst är andelen i Västra Götaland där 57 procent 

av programaktiviteterna riktats till barn och unga. I relation till antalet barn och ungdomar i 

länet har hemslöjden i Jönköping störst antal barn- och ungdomsdeltagare i program-

aktiviteter. 

Internationell kulturverksamhet 

De flesta av de 15 regioner som redovisar internationellt utbyte inom slöjdområdet 

beskriver utbyte med minst ett land utanför Norden. Utbyte inom Norden sker förstås också. 

Precis som i uppföljningen av 2013 beskrivs flera samarbeten med japanska aktörer. Det 

mest omfattande utbytet var Region Hallands Handmade with Love – en utställning med 

halländska slöjdare och konsthantverkare på svenska ambassaden i Tokyo. Västernorrland 

beskriver istället en utställning med antika och samtida japanska textilier som visats i 

Sverige.   

 

Hemslöjdsverksamheten i Sörmland anordnade en sked- och slevtävling som utlystes 

internationellt och där 200 tävlingsbidrag kom från åtta olika länder. Alla tävlingsbidrag 

visades i anslutning till utställningen Träsmak i samband med att vinnaren utsågs. 

Jämlikhetsperspektiv 

Slöjdverksamhet som av regionerna beskrivs som interkulturell eller särskilt inriktad mot att 

nå personer oavsett etnisk och kulturell tillhörighet består till stor del av aktiviteter som 
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riktat sig till relativt nyinvandrade personer, inte minst genom att involvera slöjd i 

svenskundervisning, vilket även var fallet i uppföljningen av 2013.  

 

I några regioner beskrivs också verksamhet som ägt rum i, eller särskilt riktats till invånare i 

stadsdelar som betecknas som invandrartäta eller socialt utsatta. I Västra Götaland drev 

Slöjd i Väst projektet Ta i hand i stadsdelen Biskopsgården i samarbete med föreningen 

Göteborgsslöjd och Svensk Form Väst. Projektet bestod både av publika slöjdträffar och 

enskilda möten med människor som, på något sätt, ägnar sig åt hantverk. Tanken var att lära 

sig om det hantverk som pågår i stadsdelen, att nå en ny målgrupp och att bygga en större 

gemenskap genom hantverk. 

 

När det gäller allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, könsidentitet och 

könsuttryck beskrivs få direkta aktiviteter. En handfull regioner beskriver dock att 

slöjdverksamheterna försöker motverka könsstereotypa mönster vad gäller val av 

slöjdtekniker och materialval. Exempelvis beskriver Jämtland att både manliga och 

kvinnliga pedagoger som anlitas behärskar både textilslöjd och hårdslöjd. 

Slöjdverksamheterna i Jönköping och Sörmland deltog under året i lokala Pridefestivaler. 

 

Drygt hälften av regionerna beskriver någon form av arbete för att öka tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning. Arbetet beskrivs i första hand ha bestått i att öka 

tillgängligheten i de lokaler där publika aktiviteter anordnats. Dalarna och Värmland har 

anordnat särskilda slöjddagar för personer med funktionsnedsättning. Med målet att 

identifiera och undanröja synliga och osynliga hinder för personer med 

funktionsnedsättning att delta i slöjdaktiviteter genomförde Slöjdverksamheten i Värmland 

förstudien Slöjd för kropp och själ.  
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Tabell 46. Hemslöjdsfrämjande verksamhet. Utställningar och besök 2014, antal, andel 0–18 år, 

samt besök per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region 

Antal 

utställningar 

Antal 

besök 

Andel 

utställningar 

0-18 år (%) 

Andel 

besök 0-18 

år (%) 

Besök per 

tusen 

invånare 

Besök 0-18 

år per 

tusen 

invånare 

0-18 år 

Blekinge 7 218 680 0 0 1 418,6 2,8 

Dalarna 12 6 795 0 1 24,4 0,9 

Gotland 8 1 726 13 3 30,1 4,7 

Gävleborg 0 0 - - 0,0 0,0 

Halland 10 12 200 30 4 39,3 7,3 

Jämtland 7 4 910 0 0 38,7 0,0 

Jönköping 15 18 840 0 0 54,7 0,0 

Kalmar 12 26 964 0 8 114,4 44,8 

Kronoberg 10 47 010 0 0 248,6 0,0 

Norrbotten 2 660 0 4 2,6 0,6 

Skåne 0 0 - - 0,0 0,0 

Södermanland 7 13 700 14 14 48,8 31,6 

Uppsala 8 15 231 0 5 43,6 9,4 

Värmland 8 28 207 0 0 102,7 0,0 

Västerbotten 9 47 576 0 0 181,3 0,0 

Västernorrland 0 0 - - 0,0 0,0 

Västmanland 13 7 333 0 0 28,0 0,6 

Västra Götaland 22 135 367 0 0 82,9 0,0 

Örebro 3 1 973 33 4 6,8 1,2 

Östergötland 10 8 500 0 0 19,2 0,0 

Totalt 163 595 672 4 1 78,9 3,5 

 

Som framgår av tabell 46 ovan redovisades sammanlagt 163 hemslöjdsutställningar med 

595 672 besök. Totalt riktade sig 4 procent av utställningarna till barn och unga (0–18 år) 

medan andelen besök av barn och unga uppgick till 1 procent. En stor andel av regionerna 

redovisar inga besök av barn och unga. Delvis skulle det kunna bero på svårigheter med att 

uppskatta andelen besök av barn och unga. 

 

Blekinge redovisar drygt 218 000 besök vid hemslöjdsutställningar. Cirka 215 000 av 

besöken har gjort vid utställningar som presenterats på Ronneby Airport. Besökssiffran är 

en uppskattning som baseras på antalet personer som vistats på flygplatsen under året. Om 

utställningar i Ronneby dras bort har 380 052 besök gjorts vid hemslöjdsutställningar som 

arrangerats av hemslöjdsverksamheter inom kultursamverkansmodellen i alla 20 regioner. 
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Tabell 47. Hemslöjdsfrämjande verksamhet. Programaktiviteter och deltagare 2014, antal, andel 

0–18 år, samt deltagare per tusen invånare totalt och 0–18 år. 

Region 

Program-

aktiveter Deltagare 

Program-

aktiveter  

0-18 år (%) 

Deltagare 

 0-18 år (%) 

Deltagare 

per tusen 

invånare 

Deltagare 

0-18 år per 

tusen 

invånare 

0-18 år 

Blekinge 85 1 704 7 18 11,1 9,6 

Dalarna 25 1 310 24 64 4,7 14,7 

Gotland 46 2 280 39 7 39,8 15,4 

Gävleborg 2 47 0 0 0,2 0,0 

Halland 58 2 779 29 8 8,9 3,4 

Jämtland 97 2 513 5 21 19,8 20,4 

Jönköping 152 10 306 30 47 29,9 63,7 

Kalmar 82 2 351 15 19 10,0 9,6 

Kronoberg 179 3 140 53 45 16,6 34,5 

Norrbotten 20 479 25 8 1,9 0,8 

Skåne 366 1 773 33 11 1,4 0,7 

Södermanland 173 4 600 34 21 16,4 15,6 

Uppsala 204 5 529 39 36 15,8 26,8 

Värmland 58 1 750 36 31 6,4 9,9 

Västerbotten 32 1 487 3 4 5,7 1,2 

Västernorrland 67 2 126 1 9 8,7 3,8 

Västmanland 131 4 243 16 19 16,2 14,8 

Västra Götaland 221 26 502 57 67 16,2 50,7 

Örebro 9 199 0 0 0,7 0,0 

Östergötland 462 2 812 35 52 6,4 15,6 

Totalt 2 469 77 930 32 42 10,3 20,5 

 

Som framgår av tabell 47 ovan redovisades sammanlagt 2 469 programaktiviteter med ett 

deltagarantal på 77 930. Totalt riktade sig 32 procent av programaktiviteterna till barn och 

unga (0–18 år) medan andelen deltagande barn och unga uppgick till 42 procent. 

 

Observera att antalen programaktiviteter är osäkra att jämföra mellan regionerna eftersom 

programaktiviteterna kan vara av väldigt olika karaktär och omfattning, till exempel kortare 

eller längre visningar eller heldagsseminarier. Detta innebär att olika stora arbetsinsatser 

kan ligga bakom de siffror som presenteras. Trots problem med jämförbarhet kan siffrorna 

bidra till att ge en mer nyanserad bild av verksamheten i sin helhet. 
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SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN 

Det här avsnittet behandlar tre särskilt prioriterade områden – jämställdhet, tillgänglighet 

för personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteters kultur. Kulturrådet har 

sedan länge beaktat jämställdhetsperspektivet i sitt arbete och från och med 2015 har 

Kulturrådet ett uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Kulturrådets styrelse har i 

beslut om fördelning av bidrag genom kultursamverkansmodellen särskilt uppmärksammat 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteters kultur. Det 

här avsnittet är av övergripande karaktär medan mer specifika beskrivningar inkluderats i 

avsnitten om respektive kulturområde. Avsnittet om jämställdhet utgår från kvantitativa 

personaldata. 

Jämställdhet 

Av figur 6 framgår att 54 procent av det 

totala antalet årsarbetskrafter inom 

kultursamverkansmodellen utfördes av 

kvinnor. I alla regioner utom tre utfördes en 

majoritet av årsarbetskrafterna av kvinnor, 

men endast i en region utfördes mer än 60 

procent av årsarbetskrafterna av kvinnor. I 

tio av regionerna var fördelningen mellan 

kvinnor och män så pass jämn att högst 55 

procent av årsarbetskrafterna utförts av ett 

överrepresenterat kön. Nästan hälften av 

årsarbetskrafterna utfördes i Västra 

Götaland och Skåne. Könsfördelningen i 

dessa två regioner påverkar därför i hög 

grad den totala könsfördelningen.  

 
Även om den totala fördelningen mellan 

kvinnor och män är relativt jämn visar figur 

7 tydligt på att det finns stora skillnader 

mellan de olika konst- och kulturområdena. 

Inom teater-, dans- och musikområdet i sin 

helhet var antalet utförda årsarbetskrafter 

jämnt fördelat mellan kvinnor och män. 

Som redan nämnts i kapitlet Professionell teater-, dans- och musikverksamhet kan det 

finnas skillnader i könsfördelningen mellan de tre konstformerna. I uppföljningen av 2013 

gjordes en granskning av de verksamheter som enbart arbetar med en av scenkonstarterna, 

vilken visade på skillnader mellan könsfördelningen inom de olika områdena. 

Teaterområdet och dansområdet hade då fler årsarbetskrafter som utförts av kvinnor medan 

musikområdet hade fler årsarbetskrafter som utförts av män. Inom alla tre scenkonst-

områden låg könsfördelningen inom ett spann där inget kön var representerat med mer än 

60 procent. Troligtvis skulle motsvarande granskning avseende 2014 ge liknande resultat. 

Det är dock inte säkert att fördelningen skulle sett likadan ut ifall även de verksamheter som 

Figur 6. Könsfördelning av årsarbetskrafter 2014 

per region, procent. 
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Figur 8. Könsfördelning av årsarbetskrafter 

2014 per personalkategori, procent 
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arbetar med två eller tre av 

konstområdena hade redovisat års-

arbetskrafterna separat för de olika 

konstformerna. 61 procent av det totala 

antalet årsarbetskrafter utfördes inom 

professionell teater-, dans- och musik-

verksamhet. Den jämna könsfördelning-

en inom det området påverkar därför i 

hög grad den totala könsfördelningen. 

 

Figur 8 visar också på skillnader mellan 

personalkategorierna. Inom kategorin 

kärnkompetens är fördelningen mellan 

kvinnor och män nästan jämnt fördelad. 

Detta beror till stor del på teater-, dans- 

och musikområdet som innefattar det 

största antalet årsarbetskrafter inom kärn-

kompetens, varav majoriteten utförts av 

män, se tabell 14 på sida 34. Inom övriga 

områden har en majoritet av årsarbets-

krafterna inom kategorin kärnkompetens utförts av kvinnor. Inom kategorin teknisk 

personal har en majoritet av årsarbetskrafterna utförts av män, vilket också är fallet inom de 

områden där många årsarbetskrafter utförts av teknisk personal. Årsarbetskrafterna inom 

administrativ personal och övrig personal har till största delen utförts av kvinnor. Detta är 

också genomgående inom de olika områdena, med undantag för övrig personal inom 

filmområdet. Antalet årsarbetskrafter för övrig personal inom filmområdet var dock mycket 

litet. Överlag var antalet årsarbetskrafter inom administrativ, teknisk och övrig personal 

mycket få inom flera av konst- och kulturområdena.  

 

Majoriteten av regionerna redovisar insatser för jämställdhet på övergripande nivå. Arbetet 

har bland annat skett genom överenskommelser och uppdragsavtal med regionala in-

stitutioner och kulturaktörer, men också genom att ta upp jämställdhet i fortbildningar och 

dialoger med verksamheterna. Flera regioner har även följt upp hur verksamheternas arbete 

fortlöper. Ett fåtal regioner beskriver att de arbetar med jämställdhetsintegrering inom den 

regionala förvaltningen. I några redovisningar nämns också att alla eller flera av regionens 

verksamheter har gällande jämställdhetsplaner. I några regioner ingår även motsvarande 

arbete med hbtq-frågor. I Region Blekinges, Region Skånes, Regionförbundet i Kalmar läns 

och Region Kronobergs interregionala kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom sydsvensk 

kultursamverkan ingår hbtq-frågor. 

 

På verksamhetsnivå inom de olika konst- och kulturområdena handlade jämställdhetsarbetet 

till stor del om att stärka ett underrepresenterat kön i olika delar av respektive område. Inom 

filmområdet beskrivs arbete för att stärka unga kvinnliga filmare, inom musiken beskrivs 

arbete för att öka andelen kvinnor bland konstnärlig personal och upphovspersoner. Inom 

läsfrämjande var pojkar och unga män i några regioner en prioriterad målgrupp. 

Figur 7. Könsfördelning av årsarbetskrafter 2014 per 

huvudsakligt verksamhetsområde, procent. 
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet för funktionshinderspolitiken inom 

kulturområdet sedan 2011 gjort årliga uppföljningar av hur kulturverksamheter, och 

däribland flertalet av de som ingår i kultursamverkansmodellen, arbetat med olika 

tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningarna rör till stor 

del tre delmål som ska uppfyllas under perioden 2011–2016: handlingsplaner för 

tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder och tillgänglig webb. Kulturrådets separata 

uppföljning för 2014 visar sammantaget, om än inte entydigt, att utvecklingen gått i rätt 

riktning.14 Kulturrådet har genom uppföljningarna kunnat se att det pågått mycket arbete 

och en mängd insatser för att uppnå delmålen. En mycket viktig framgångsfaktor är att 

delmålen är kopplade som kriterier för de statliga bidragen till regional kulturverksamhet, 

och att Kulturrådet kan hålla inne, eller kräva tillbaka bidragen om delmålen inte efterföljs.  

Kulturrådet upplever också att det generellt finns ett stort intresse för och en stark drivkraft 

att utveckla arbetet med tillgänglighet inom kultursamverkansmodellen. Kulturrådet vill 

särskilt peka på att det utöver och jämte arbete med delmålen, pågått en mängd andra 

insatser för att kulturlivet ska bli allt mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. 

Många av dessa insatser framgår av svaren på frågan i den särskilda uppföljningen av 

kultursamverkansmodellen 2014. Även för uppföljningen av kultursamverkansmodellen 

2013 fanns en fråga om tillgänglighet – men då i bredare bemärkelse. 

Beskrivningar av arbete och insatser 2014 framgår i avsnitten Jämlikhetsperspektiv i de 

konst- och kulturområdesvisa avsnitten i denna rapport. Sammanfattningsvis kan dock sägas 

att det för 2014, i likhet med 2013, framgår att majoriteten av kulturverksamheterna i 

kultursamverkansmodellen arbetat aktivt för att öka tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning. Arbetet har ofta utgått ifrån handlingsplaner för tillgänglighet och till 

exempel berört den fysiska miljön, tekniska hjälpmedel, teckentolkning och 

språkanpassningar. Men det förekommer även beskrivningar av arbete med 

bemötandefrågor och utbildningar i regionernas redovisningar. Det finns också många 

exempel på hur kulturverksamheter arbetat med pedagogisk och medskapande verksamhet 

samt visningar och föreställningar för målgrupper som dementa och elever på särskolor. 

Arbetet har ibland varit av uppsökande karaktär. En del kulturverksamheter har även lyft 

funktionshindersperspektivet genom gestaltningar och livsberättelser. Representation hos 

den egna personalen berörs mer sällan. 

När det gäller den övergripande regionala nivån finns arbete beskrivet i de flesta av 

regionernas redovisningar. I likhet med 2013 är dock beskrivningen av den regionala nivåns 

strategiska arbete i några regioner väldigt kortfattad eller helt avsaknad. Majoriteten av 

regionerna redovisar att verksamheterna under året tagit fram, reviderat eller arbetat utifrån 

handlingsplaner för tillgänglighet. En del regioner beskriver också hur de följt upp 

verksamheternas implementering av planerna. Precis som 2013 beskriver några regioner att 

kravet på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning finns med i beslut eller 

uppdrag som rör de regionala kulturverksamheterna. 

                                                   
14 Kulturrådet (2015): Kultur för alla – inget hinder. Redovisning av Kulturrådets arbete år 2014 med delmålen i 

funktionshinderspolitiken. 
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Nationella minoriteters kultur 

Sedan kultursamverkansmodellen infördes har Kulturrådet betonat vikten av att regionerna 

uppmärksammar frågor som berör de nationella minoriteternas kulturer och samråder med 

företrädare för de nationella minoriteterna. Kulturrådet har bedrivit ett aktivt arbete för att 

lyfta frågan, bland annat i dialoger med regionerna och vid rundabordssamtal. Sedan 2014 

har Kulturrådet ett uppdrag i regleringsbrevet att särskilt uppmärksamma landstings och 

regioners arbete med att främja de nationella minoriteternas, och i synnerhet romernas, 

kultur och kulturarv. 

 

För uppföljningen av 2014 ställdes för första gången en särskild fråga om hur 

region/landsting och de kulturverksamheter som finansieras inom kultursamverkans-

modellen främjat och synliggjort de nationella minoriteternas kultur.  I det kvalitativa 

formulär som regionerna besvarat framgår att frågan avser såväl samråd som strategiskt 

arbete och specifika insatser. 2013 utgjorde en särskild enkätundersökning om nationella 

minoriteters kultur underlag till uppföljningen av kultursamverkansmodellen.   

 

Alla regioner utom en redovisar att de regionala kulturverksamheterna främjat någon av de 

nationella minoriteternas kultur. Omfattningen på arbetet är väldigt varierande. På både 

övergripande nivå och för enskilda verksamheter beskrivs kompetensutveckling om 

nationella minoriteters kultur och minoritetslagstiftning. Romsk kultur främjades i de flesta 

av regionerna, framförallt inom museiområdet. Samisk kultur har enligt redovisningarna 

främjats i de regioner som ligger inom förvaltningsområdena för samiska, men även i 

många andra regioner och inom flera konst- och kulturområden. Flera satsningar under 

kulturhuvudstadsåret i Umeå har haft koppling till samisk kultur. Sverigefinsk kultur 

främjades främst i regioner inom förvaltningsområdena för finska och i första hand genom 

finskspråkig teater. För tornedalsk och judisk kultur ger regionerna endast ett fåtal 

beskrivningar. Exempel på verksamhet som berör nationella minoriteters kultur är i 

rapporten integrerade i avsnitten om respektive kulturområde. 

 

I många regioners redovisningar saknas beskrivningar av insatser på regional övergripande 

nivå. Fem regioner beskriver att samråd med företrädare för nationella minoriteter skett 

under året, eller sker kontinuerligt. I en av de fem regionerna sker samråd endast med den 

sverigefinska minoriteten. Alla regioner/landsting som beskriver samråd med nationella 

minoriteter är förvaltningsområde för minst ett av de nationella minoritetsspråken. I 

enkätundersökningen som gjordes 2013 svarade nio regioner att nationella minoriteter 

inbjudits till samråd. Skillnaden kan bero dels på olika insamlingsmetod, men också på 

vilka regioner som under respektive år arbetat med att ta fram en ny kulturplan, och därför 

haft ett mer aktivt samrådsarbete. En annan typ av strategiskt arbete har Region Halland 

bedrivit genom att i sina avtal och överenskommelser med regionala kulturinstitutioner lyfta 

in frågan om nationella minoriteters kultur som utvecklingsmål.  
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SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER OCH  

FRAMTIDA BEHOV 

Överlag har verksamheten inom kultursamverkansmodellens områden motsvarat de 

förväntningar som kan ställas. Ur ett nationellt perspektiv har den verksamhetsmässiga 

basen inom modellens sju områden varit stabil sedan införandet, men vissa förändringar i 

medelsfördelning kan skönjas. Vad gäller den bedrivna verksamheten var den till största delen 

densamma som 2013, sett ur ett aggregerat nationellt perspektiv. Variationer och utveckling 

finns naturligtvis på verksamhetsnivå, och är delvis kopplade till särskilda händelser för 

respektive år. Grunduppdraget i verksamheterna är stabilt och styr den största delen av 

verksamheterna. Många utvecklingsprocesser pågår men utfallet av dessa kommer att visa 

sig tydligare i ett längre tidsperspektiv än vid jämförelser mellan två på varandra följande 

år. 

 

På statlig nivå var prioriteringarna tydliga i Kulturrådets fördelning till regionerna för 2014 

då fem regioner fick högre uppräkningar av statsbidragen än övriga regioner. Även tidigare 

år har vissa prioriteringar gjorts från statens sida. Noteras kan också att sedan modellen 

infördes är 2014 det år då de årliga statliga bidragen till regional verksamhet inom 

kultursamverkansmodellen sammanlagt haft den högsta uppräkningen.  

På regional nivå har få direkta omfördelningar mellan konst- och kulturområdena gjorts, 

men den ekonomiska utvecklingen över tid visar att några av områdena fått procentuellt sett 

högre uppräkningar än andra. Högst procentuell uppräkning av de statliga och regionala 

medlen mellan 2010 och 2014 har de regionala enskilda arkiven med totalt sett 19,7 

procent, räknat i fasta priser. Även teater-, dans- och musikverksamhet och konst- och 

kulturfrämjade verksamhet har haft uppräkningar på över 10 procent i fasta priser. 

Filmområdet och biblioteksområdet har, totalt sett och räknat i fasta priser, under perioden 

fått något minskade bidrag. Det är oklart om det finns någon koppling mellan 

förändringarna och införandet av kultursamverkansmodellen. Räknat i summor har de 

största uppräkningarna gått till teater-, dans- och musikområdet följt av museiområdet. 

Inom samtliga områden finns variationer mellan regionerna.  

I uppföljningen av 2013 års verksamhet konstaterades att de regionala och kommunala 

årliga bidragen till kultursamverkansmodellens verksamheter hade ökat kraftigt sedan 2010 

medan de statliga årliga bidragen minskat, sett till fasta priser. Sett till perioden 2010–2014 

har även de statliga årliga bidragen ökat i fasta priser. Regionernas och kommunernas 

ökning är dock fortfarande betydligt större. Det innebär att statens andel av de offentliga 

bidrag som fördelas till verksamheter inom kultursamverkansmodellen har minskat, 

samtidigt som regionernas och kommunernas andel har ökat. 

Årliga och övriga bidrag från statlig, regional och kommunal nivå samt EU-bidrag utgjorde 

tillsammans 77,8 procent av de samlade intäkterna för verksamheter inom kultursam-

verkansmodellen. Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen finansieras alltså i hög 

grad av offentliga medel. 
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Utöver de årliga bidragen fördelar Kulturrådet även utvecklingsbidrag till regional 

kulturverksamhet. Projekt som beviljats utvecklingsbidrag beskrivs i hög utsträckning i 

regionernas redovisningar och i den här rapporten. Det kan givetvis bero på att avgränsade 

projekt i viss mån är enklare att sätta ord på än kontinuerlig löpande verksamhet, men 

bedömningen är ändå att utvecklingsbidragen är viktiga för att stimulera utveckling i 

regionerna. Denna slutsats drog Kulturrådet även i uppföljningen av de regionala 

utvecklingsbidragen från 2014.15 Vidare har Myndigheten för kulturanalys tidigare 

konstaterat att utvecklingsbidraget för vissa regioner innebar ett substantiellt tillskott av 

medel till kultur.16 I uppföljningen av 2014 är det också tydligt att andra statliga 

myndigheters verksamhet samspelar med de regionala kulturverksamheterna. Exempelvis 

har flera regioner fått stöd av Svenska Filminstitutet i satsningar på syntolkning och 

talangutveckling för unga kvinnliga filmare. Nämnden för hemslöjdsfrågor samordnar 

regionala konsulenter i olika nätverk och bidrar därmed till interregionala utbyten och 

samarbeten. Några verksamheter som får bidrag genom kultursamverkansmodellen ingår 

genom residens i Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer 

– Iaspis. 

Enligt regionernas redovisningar är barn och unga en prioriterad målgrupp inom samtliga 

konst- och kulturområden. Inom nästan alla områden nämns samverkan med, och 

verksamhet i, skolan i hög utsträckning. Skolan framstår därför som viktig för att nå ut till 

målgruppen. Olika konst- och kulturområden ägnar olika stor del av sin verksamhet åt 

kultur för, av och med barn och unga. Flest besök och deltagare redovisas inom de två 

största och mest publika områdena, professionell teater-, dans- och musikverksamhet samt 

museiverksamhet. Den konst- och kulturfrämjande verksamheten förmedlade också före-

ställningar och utställningar genom bland annat subventioner och turnéläggning, samt 

ordnade olika aktiviteter. Eftersom många verksamheter på olika sätt verkat främjande har 

verksamheterna inom kultursamverkansmodellen bidragit till att ännu fler barn och unga än 

vad som framgår av siffrorna i denna rapport tog del av kultur under året.  

 

I uppföljningsrapporten för 2013 beskrev Kulturrådet att regionernas redovisning av 

interkulturell verksamhet lämnade mer att önska. 2014 håller redovisningarna en högre 

kvalitet. Delvis kan det bero på att förändringar i den kvalitativa uppföljningen gjort att 

frågan ställs på ett annat sätt och med andra begrepp. Överlag var redovisningarna av 

interkulturell verksamhet mer omfattande än 2013. 2014 års redovisningar gav också mer 

information om verksamheternas arbete med tvärperspektiv som jämställdhet och 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. De regionala verksamheternas arbete 

inom områdena innehöll i varierande grad arbete med representation, främst bland personal 

och konstnärligt medverkande och arbete med tematik kring en eller flera av frågorna. Det 

förekom också verksamhet som var särskilt riktad till en målgrupp utifrån kön, etnisk och 

kulturell bakgrund eller funktionsförmåga. När det gäller de två senare perspektiven skedde 

det ofta genom svenskundervisning eller särskola. Asylsökande eller personer som relativt 

nyligen flyttat till Sverige var ofta en särskild målgrupp men verksamhet som riktas till 

                                                   
15 Kulturrådet (2014). Uppföljning av regionala utvecklingsbidrag. 
16 Myndigheten för kulturanalys (2013). Kultursamverkansmodellen – styrning och bidragsfördelning, Rapport 2013:2, 

sid 55. 
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områden som anses vara socialt utsatta eller invandrartäta förekom också. Beskrivningar av 

arbete för att göra verksamheten tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 

fokuserar främst på lokalers tillgänglighet och olika hjälpmedel för att ta del av kultur. 

 

Gemensamt för alla områden inom kultursamverkansmodellen kan sägas vara att de har en 

lång historia att förhålla sig till, samtidigt som de ska vara relevanta för samtiden. Var 

tyngdpunkten ligger varierar mellan olika områden och verksamheter. Inte sällan har 

historiskt perspektiv och samtida relevans också förenats i en och samma insats. I 

redovisningarna är det tydligt att de regionala kulturverksamheterna känner in aktuella 

frågor i samtiden och utifrån sina förutsättningar väver in dessa i verksamheten. Att 2014 

var ett dubbelt valår har medfört särskilda satsningar på verksamhet som bland annat berör 

Sveriges demokratiska historia. Migrationstematik förekom på flera olika sätt inom de flesta 

av kulturområdena. För ett enskilt arkiv kan det handla om att låta arkivmaterial med 

koppling till tidigare migrationsströmmar belysa händelser i vår tid medan en teater kan 

göra en föreställning som bygger på berättelser från samtida migranter och en regional 

filmverksamhet kan ge stöd till en flykting som med filmens medium berättar sin egen 

historia. Den under 2014 aktuella frågan om EU-migranter märks också i redovisningarna, 

exempelvis inom hemslöjdsområdet. De regionala museernas omfattande arbete om och 

med romsk kultur var också högaktuellt i samtiden. 

 

2014 var året då Umeå var Europas kulturhuvudstad. Det är en händelse som haft stor 

påverkan på årets kulturverksamhet i de fyra Norrlandslänen. Särskilt märks en rad stora 

kulturprojekt som bygger på samverkan mellan aktörer inom olika kulturområden. Flera av 

projekten har också involverat samisk kultur. Kommande uppföljningar får utvisa i vilken 

mån insatserna under 2014 också givit långsiktiga effekter på kulturverksamheterna. 

 

Från och med 2015 ingår läs- och litteraturfrämjande, jämte biblioteksverksamhet, som ett 

område i kultursamverkansmodellen. 2014 ingick området alltså inte ännu. I 

redovisningarna av regional biblioteksverksamhet framkommer i likhet med 2013 att 

biblioteken i hög utsträckning arbetade med läsfrämjande för barn och unga. Arbete med 

litteraturen som konstform och läsfrämjande för vuxna beskrivs inte i lika stor omfattning. I 

och med att läs- och litteraturfrämjande tydliggörs som ett område inom kultur-

samverkansmodellen finns det framöver anledning att följa hur verksamheten utvecklas.  

 

I redovisningarna av professionell teater-, dans- och musikverksamhet är de skilda regionala 

förutsättningarna fortsatt tydliga. Musikverksamheterna har både totalt och i samtliga 

regioner rapporterat ett stort antal föreställningar och konserter med många besök. 

Detsamma gäller för teaterverksamheterna. Inom dansområdet redovisades i sex regioner 

inga eller endast ett fåtal föreställningar. I samtliga regioner är antalet redovisade 

dansföreställningar lägre än både antalet teaterföreställningar och antalet konserter och 

föreställningar inom musikområdet. Även om verksamheten inom kultursamverkans-

modellen inte är det enda utbud av professionell scenkonst som finns i regionerna bedöms 

det fortfarande finnas behov av att stärka de regionala strukturerna för att tillgängliggöra ett 

professionellt utbud av dans. 
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I uppföljningen av 2013 års verksamhet konstaterade Kulturrådet att det, sedan 

kultursamverkansmodellen infördes, finns tendenser till förändringar i den organisatoriska 

strukturen. Detta genom att verksamheter, inom samma eller olika kulturområden, som 

tidigare varit skilda från varandra samlas inom samma organisation. I redovisningarna av 

2014 års verksamhet beskrivs inte lika många processer för att förändra 

organisationsstrukturen som 2013. Ett aktuellt exempel finns dock i Östergötland där 

Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern från och med 2016 kommer att ingå i ett 

gemensamt scenkonstbolag. Från 2015 har den hemslöjdsfrämjande verksamheten på 

Gotland länsmuseiverksamheten som huvudman. Kulturrådet ser ett fortsatt behov av att 

följa utvecklingen kring organisationsförändringar och vilka effekter det får för kulturlivet 

på regional nivå. 

 

I juni 2015 publicerade Kulturrådet rapporten Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 

2013–2014, där större delen av statens kulturbudget ingår.17 Rapporten visar att 45 procent 

av de statliga kulturutgifter som kunnat härledas regionalt tillfallit Stockholm. Samtidigt 

som Stockholms andel av befolkningen låg på 22 procent. Den höga andelen beror till stor 

del på de statliga kulturinstitutioner som ligger i Stockholm eller har bedrivit sin 

huvudsakliga verksamhet där, till exempel Kungliga Operan, Dramaten och flertalet av de 

centrala museerna. I ljuset av detta kan bidragen till regional kulturverksamhet genom 

kultursamverkansmodellen ses som en särskilt viktig del i statens strävan att invånare i alla 

delar av landet ska kunna ta del av professionell kultur. 

 

 

 

                                                   
17 Kulturrådet (2015): Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 2013–2014. 
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BILAGA 1 REGIONERNAS VERKSAMHETER 2014 

Blekinge 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Musik i Blekinge Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Karlskrona 

Regionteatern Blekinge Kronoberg (Kronoberg redovisar) Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Växjö 

Blekinge läns museum Regional museiverksamhet Karlskrona 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg Regional biblioteksverksamhet Karlskrona 

Dans i Sydost Konst- och kulturfrämjande verksamhet Karlskrona 

Riksteatern Blekinge Konst- och kulturfrämjande verksamhet Karlskrona 

Blekingearkivet Regional enskild arkivverksamhet Ronneby 

Reaktor Sydost (Kalmar redovisar) Filmkulturell verksamhet Växjö 

Slöjd i Blekinge Hemslöjdsfrämjande verksamhet Ronneby 

 

 

Dalarna 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Dalateatern Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Falun 

Folkmusikens hus Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Rättvik 

Musik i Dalarna Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Falun 

Dalarnas museum Regional museiverksamhet Falun 

 
Avesta Art Regional museiverksamhet Avesta 

Länsbiblioteket Dalarna Regional biblioteksverksamhet Falun 

Enheten för Scen Dans Konst Konst- och kulturfrämjande verksamhet Falun 

Arkivcentrum Regional enskild arkivverksamhet Falun 

Dalarnas folkrörelsearkiv Regional enskild arkivverksamhet Falun 

Film i Dalarna Filmkulturell verksamhet Falun 

Dalarnas hemslöjdsförbund Hemslöjdsfrämjande verksamhet Falun 

 

Gotland 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Gotlands Musikstiftelse Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Visby 

Länsteatern på Gotland 1 Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Visby 

Gotlands Museum 2 Regional museiverksamhet Visby 

Gotlands Länsbibliotek Regional biblioteksverksamhet Visby 

Danskonsulent Konst- och kulturfrämjande verksamhet Visby 

Film på Gotland 3 Filmkulturell verksamhet Visby 

Gotlands Läns Hemslöjdsförening 4 Hemslöjdsfrämjande verksamhet Visby 

1) Inom Länsteatern på Gotland ingår en scenkonstkonsulent. 

2) Inom Gotlands Museum ingår en kulturarvskonsulent och en konstkonsulent. 

3) Inom Film på Gotland ingår en filmkonsulent. 

4) Inom Gotlands Läns Hemslöjdsförening ingår en hårdslöjdskonsulent och en mjukslöjdskonsulent. 
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Gävleborg 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Folkteatern Gävleborg Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Gävle 

Gävle Symfoniorkester Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Gävle 

Hälsinglands museum Regional museiverksamhet Hudiksvall 

Länsmuseet Gävleborg Regional museiverksamhet Gävle 

Kulturutveckling 1 Konst- och kulturfrämjande verksamhet Gävle 

Riksteatern Gävleborg Konst- och kulturfrämjande verksamhet Gävle 

Arkiv Gävleborg Regional enskild arkivverksamhet Gävle 

1) Dans, Musik, Bibliotek, Konst/Kultur, Film, Hemslöjd 

 

Halland 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Teater Halland Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Varberg 

Hallands konstmuseum Regional museiverksamhet Halmstad 

Hallands kulturhistoriska museum Regional museiverksamhet Varberg 

Kulturmiljö Halland Regional museiverksamhet Halmstad 

Kultur i Halland 1 Konst- och kulturfrämjande verksamhet Halmstad 

Riksteatern Halland Konst- och kulturfrämjande verksamhet Halmstad 

Hallands Arkivförbund Regional enskild arkivverksamhet Varberg 

1) Teater, Dans, Musik, Bibliotek, Konst/Kultur, Film, Hemslöjd 

 

Jämtland 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Länskulturen Estrad Norr – Jämtlands läns musik och teater Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Östersund 

Jamtli – länsmuseum i Jämtlands län Regional museiverksamhet Östersund 

Regional biblioteksverksamhet Regional biblioteksverksamhet Östersund 

Länskulturen Konstkonsulent Konst- och kulturfrämjande verksamhet Östersund 

Riksteatern J/H Konst- och kulturfrämjande verksamhet Östersund 

Föreningsarkivet i Jämtlands län Regional enskild arkivverksamhet Östersund 

Länskulturen Filmpool Jämtland Filmkulturell verksamhet Östersund 

Länskulturen Hemslöjdskonsulenter Hemslöjdsfrämjande verksamhet Östersund 
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Jönköping 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Smålands Musik & Teater Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Jönköping 

Jönköpings läns museum Regional museiverksamhet Jönköping 

Regionbibliotek Regional biblioteksverksamhet Jönköping 

Bild och form Konst- och kulturfrämjande verksamhet Jönköping 

Dans Konst- och kulturfrämjande verksamhet Jönköping 

Riksteatern Jönköpings län Konst- och kulturfrämjande verksamhet Jönköping 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv Regional enskild arkivverksamhet Jönköping 

Film Filmkulturell verksamhet Jönköping 

Hemslöjd Hemslöjdsfrämjande verksamhet Jönköping 

 

 

Kalmar 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Byteatern Kalmar länsteater Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Kalmar 

Kalmar läns musikstiftelse Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Oskarshamn 

Kalmar konstmuseum Regional museiverksamhet Kalmar 

Kalmar läns museum Regional museiverksamhet Kalmar 

Regionbiblioteket Regional biblioteksverksamhet Kalmar 

Dans i Sydost (Blekinge redovisar) Konst- och kulturfrämjande verksamhet Karlskrona 

Riksteatern Kalmar län Konst- och kulturfrämjande verksamhet Kalmar 

Kalmar Läns Arkivförbund Regional enskild arkivverksamhet Oskarshamn 

Reaktor Sydost Filmkulturell verksamhet Växjö 

Kalmar läns hemslöjd Hemslöjdsfrämjande verksamhet Nybro 

 

 

Kronoberg 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Cirkus i glasriket Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Växjö 

Musik i Syd Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Växjö 

Regionteatern Blekinge–Kronoberg Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Växjö 

Kulturparken Småland Regional museiverksamhet Växjö 

Ljungbergmuseet Regional museiverksamhet Ljungby 

Länsbibliotek Sydost (Blekinge redovisar) Regional biblioteksverksamhet Karlskrona 

Dans i Sydost (Blekinge redovisar) Konst- och kulturfrämjande verksamhet Karlskrona 

Riksteatern Kronobergs län Konst- och kulturfrämjande verksamhet Växjö 

Reaktor Sydost (Kalmar redovisar) Filmkulturell verksamhet Växjö 

Hemslöjden i Kronobergs län Hemslöjdsfrämjande verksamhet Växjö 
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Norrbotten 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Dans i Nord Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Piteå 

Norrbottensmusiken Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Luleå 

Norrbottensteatern  Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Luleå 

Havremagasinet Regional museiverksamhet Boden 

Norrbottens museum  Regional museiverksamhet Luleå 

Norrbottens länsbibliotek Regional biblioteksverksamhet Luleå 

Danskonsulent Konst- och kulturfrämjande verksamhet Luleå 

Konstkonsulent Konst- och kulturfrämjande verksamhet Luleå 

Resurscentrum för konst Konst- och kulturfrämjande verksamhet Luleå 

Strateg nationella minoriteter Konst- och kulturfrämjande verksamhet Luleå 

Teaterkonsulent Konst- och kulturfrämjande verksamhet Luleå 

Norrbottens Föreningsarkiv Regional enskild arkivverksamhet Luleå 

Regionalt resurscentrum Filmkulturell verksamhet Luleå 

Hemslöjdskonsulenter Hemslöjdsfrämjande verksamhet Luleå 

 

 

Skåne 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Helsingborgs Arena och Scen AB (teaterverksamhet) Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Helsingborg 

Helsingborgs Arena och Scen AB (konsertverksamhet) Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Helsingborg 

Malmö Opera och Musikteater AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Malmö 

Malmö Stadsteater AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Malmö 

Malmö Live Konserthus AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Malmö 

Musik i Skåne Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Kristianstad 

Skånes Dansteater AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Malmö 

Form/Design Center Regional museiverksamhet Malmö 

Helsingborgs Museer, Fredriksdal Regional museiverksamhet Helsingborg 

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige Regional museiverksamhet Lund 

Lunds Universitets Historiska Museum Regional museiverksamhet Lund 

Malmö Konstmuseum Regional museiverksamhet Malmö 

Malmö Museer Regional museiverksamhet Malmö 

Regionmuseet Kristianstad Regional museiverksamhet Kristianstad 

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center Regional museiverksamhet Staffanstorp 

Stiftelsen Wanås Utställningar Regional museiverksamhet Östra Göinge 

Regionbibliotek Skåne Regional biblioteksverksamhet Malmö 

Kultur Skåne, Konst- och kulturfrämjande, Bild och form Konst- och kulturfrämjande verksamhet Malmö 

Riksteatern Skåne Konst- och kulturfrämjande verksamhet Malmö 

Skånes Arkivförbund Regional enskild arkivverksamhet Lund 

Film i Skåne AB Filmkulturell verksamhet Ystad 

Skånes hemslöjdsförbund  Hemslöjdsfrämjande verksamhet Lund 
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Södermanland 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Scenkonst Sörmland Musik, Teater, Dans Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Nyköping 

Sörmlands museum Regional museiverksamhet Nyköping 

Grafikens hus 1 Regional museiverksamhet Mariefred 

Svenskt barnbildarkiv 2 Regional museiverksamhet Eskilstuna 

Länsbiblioteket Sörmland Regional biblioteksverksamhet Eskilstuna 

Sörmlands Museum Konstkonsulentverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Nyköping 

Scenkonst Sörmland Danskonsulentverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Nyköping 

Arkiv Sörmland Regional enskild arkivverksamhet Eskilstuna 

Scenkonst Sörmland Filmkonsulentverksamhet Filmkulturell verksamhet Nyköping 

Sörmlands Museum Hemslöjd Hemslöjdsfrämjande verksamhet Nyköping 

 

1) Grafikens hus betraktas egentligen som en nationell verksamhet och med bild och form som verksamhetsområde. 

2) Svenskt barnbildarkiv betraktas egentligen som en nationell verksamhet och med bild och form/arkiv som verksamhets-

områden. 

 

Uppsala 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Musik i Uppland Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Uppsala 

Uppsala stadsteater Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Uppsala 

Stiftelsen Upplandsmuseet 1 Regional museiverksamhet Uppsala 

Länsbibliotek Uppsala Regional biblioteksverksamhet Uppsala 

Danskonsulentverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Uppsala 

Konstkonsulentverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Uppsala 

Riksteatern Uppsala län Konst- och kulturfrämjande verksamhet Uppsala 

Folkrörelsearkiv för Uppsala län Regional enskild arkivverksamhet Uppsala 

Företagens historia (arkiv) Regional enskild arkivverksamhet Uppsala 

Filmkonsulentverksamhet Filmkulturell verksamhet Uppsala 

 

1)Museum, Hemslöjd 

 

 

Värmland 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Stiftelsen Värmlandsoperan Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Karlstad 

Västanå teater Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Sunne 

Stiftelsen Värmlands museum Regional museiverksamhet Karlstad 

Kulturcentrum bibliotek Regional biblioteksverksamhet Karlstad 

Riksteatern Värmland Konst- och kulturfrämjande verksamhet Karlstad 

Kulturcentrum dans Konst- och kulturfrämjande verksamhet Karlstad 

Föreningen Värmlandsarkiv Regional enskild arkivverksamhet Karlstad 

Föreningsarkivet i Värmland Regional enskild arkivverksamhet Karlstad 

Kulturcentrum film Filmkulturell verksamhet Karlstad 

Kulturcentrum slöjd Hemslöjdsfrämjande verksamhet Karlstad 
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Västerbotten 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Norrlandsoperan AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Umeå 

Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) 1 Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Umeå 

Västerbottensteatern AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Skellefteå 

Västerbottens museum AB Regional museiverksamhet Umeå 

Länsbiblioteket i Västerbotten Regional biblioteksverksamhet Umeå 

Konstkonsulentverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Umeå 

Mångkulturverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Umeå 

Riksteatern Västerbotten Konst- och kulturfrämjande verksamhet Umeå 

Folkrörelsearkivet i Västerbotten Regional enskild arkivverksamhet Umeå/ Skellefteå 

Företagsarkivet i Westerbotten Regional enskild arkivverksamhet Skellefteå/Umeå 

Film i Västerbotten Filmkulturell verksamhet Umeå 

Västerbottens läns hemslöjdsförening Hemslöjdsfrämjande verksamhet Umeå 

 

1) Västerbottens bidrag till Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) vidareförmedlas till verksamheter i Jämtland, 

Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. 

 

 

Västernorrland 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Scenkonstbolaget 1 Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Sundsvall 

Murberget Länsmuseet Västernorrland 2 Regional museiverksamhet Härnösand 

Länsbiblioteket Västernorrland Regional biblioteksverksamhet Härnösand 

Konstkonsulenter Västernorrland Konst- och kulturfrämjande verksamhet Härnösand 

Riksteatern Västernorrland Konst- och kulturfrämjande verksamhet Sundsvall 

Föreningsarkivet i Västernorrland Regional enskild arkivverksamhet Sundsvall 

Näringslivsarkiv i Norrland (NiN) Regional enskild arkivverksamhet Härnösand 

 

1) Teater, Dans, Musik, Film 

2) Museum, Hemslöjd 

 

Västmanland 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Västmanlands teater Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Västerås 

Västmanlandsmusiken, Länsmusik Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Västerås 

Västmanlandsmusiken, Sinfoniettan Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Västerås 

Västmanlands läns museum Regional museiverksamhet Västerås 

Länsbibliotek Västmanland Regional biblioteksverksamhet Västerås 

Danskonsulentverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Västerås 

Konstkonsulentverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Västerås 

Teaterkonsulentverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Västerås 

Arkiv Västmanland Regional enskild arkivverksamhet Västerås 

Film i Västmanland Filmkulturell verksamhet Västerås 

Västmanlands läns hemslöjdsförbund Hemslöjdsfrämjande verksamhet Västerås 
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Västra Götaland 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Borås Stadsteater Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Borås 

Folkteatern Göteborg  Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Göteborg 

Göteborg Wind Orchestra  Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Göteborg 

Göteborgs Stadsteater AB  Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Göteborg 

Göteborgs Symfoniker AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Göteborg 

GöteborgsOperan AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Göteborg 

Läckö slott Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Lidköping 

Regionteater Väst AB 1 Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Uddevalla 

Vara Konserthus AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Vara 

Göteborgs museer Regional museiverksamhet Göteborg 

Nordiska Akvarellmuseet  Regional museiverksamhet Skärhamn 

Saab Car Museum Regional museiverksamhet Trollhättan 

Västarvet 2 Regional museiverksamhet Vänersborg 

Västergötlands museum Regional museiverksamhet Skara 

Göteborgs stad, dans- och konstkonsulenter Konst- och kulturfrämjande verksamhet Göteborg 

Kultur i Väst Konst- och kulturfrämjande verksamhet Göteborg 

KulturUngdom Konst- och kulturfrämjande verksamhet Göteborg 

Riksteatern Väst  Konst- och kulturfrämjande verksamhet Göteborg 

Bohusläns föreningsarkiv Regional enskild arkivverksamhet Uddevalla 

Skaraborgs föreningsarkiv Regional enskild arkivverksamhet Lidköping 

Älvsborgs föreningsarkiv Regional enskild arkivverksamhet Vänersborg 

Film i Väst Filmkulturell verksamhet Trollhättan 

 

1) Regionteater Väst har två produktionshus – ett i Borås för dans, och ett i Uddevalla där teatern har sin hemvist och 

turnerar med scenkonst för barn och unga i Västra Götaland, som består av 49 kommuner. 

2) Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Västarvet driver verksamheten på Göteborgs 

Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. 

Även Bohusläns museum ingick i Västarvet fram till 2014. 

 

 

Örebro 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Länsmusiken i Örebro AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Örebro 

Länsteatern i Örebro AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Örebro 

Opera på skäret Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Kopparberg 

Professionell dans Örebro län Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Örebro 

Stadra teater Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Nora 

Örebro läns museum Regional museiverksamhet Örebro 

Länsbiblioteket i Örebro län Regional biblioteksverksamhet Örebro 

Danskonsulent Konst- och kulturfrämjande verksamhet Örebro 

Konstkonsulent Konst- och kulturfrämjande verksamhet Örebro 

Teaterkonsulent (Riksteatern) Konst- och kulturfrämjande verksamhet Örebro 

Arkivcentrum Örebro län Regional enskild arkivverksamhet Örebro 

Filmkonsulent Filmkulturell verksamhet Örebro 

Hemslöjdskonsulenter Hemslöjdsfrämjande verksamhet Örebro 
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Östergötland 

Verksamhet Huvudsakligt verksamhetsområde Kommunsäte 

Norrköpings symfoniorkester AB Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Norrköping 

Östgötamusiken Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Linköping 

Östgötateatern Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Norrköping 

Östergötlands museum 1 Regional museiverksamhet Linköping 

Regionbiblioteket i Östergötland Regional biblioteksverksamhet Linköping 

Riksteatern Östergötland Konst- och kulturfrämjande verksamhet Norrköping 

Östergötlands arkivförbund Regional enskild arkivverksamhet Norrköping 

Film i Öst Filmkulturell verksamhet Norrköping 

Östergötlands läns hemslöjdsförening Hemslöjdsfrämjande verksamhet Linköping 

 
1) Inom Östergötlands museum ingår även en länskonstkonsulent. 
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BILAGA 2 ÅRLIGA BIDRAG 2010–2014 

Tabell 48. Årliga statliga, regionala och kommunala bidrag per region, 2010–2014, tusentals kronor, löpande priser 

  Statliga årliga bidrag Regionala årliga bidrag Kommunala årliga bidrag 

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Blekinge 18 028 18 118 18 374 18 486 18 856 19 250 22 148 20 255 20 856 21 226 3 922 4 027 4 143 4 388 4 480 

Dalarna 30 284 30 603 31 302 31 493 32 123 59 737 62 196 64 722 68 816 70 959 6 385 6 459 6 336 6 256 6 829 

Gotland 21 505 21 610 21 826 21 959 22 399 17 533 17 933 18 026 19 611 18 802 0 0 0 0 0 

Gävleborg 35 897 36 169 36 455 36 677 37 411 47 164 49 685 49 854 53 917 54 970 43 661 44 703 45 653 47 755 48 977 

Halland 22 699 23 507 23 743 23 888 25 166 29 327 32 427 32 423 33 037 34 651 8 042 8 642 8 463 9 007 9 755 

Jämtland 28 353 28 422 28 863 29 145 29 630 29 623 29 720 31 856 32 824 33 565 8 387 8 398 7 969 8 112 8 282 

Jönköping 28 864 28 982 29 723 29 653 30 247 51 940 57 749 78 688 93 272 97 064 9 319 9 378 9 731 12 872 12 923 

Kalmar 26 990 27 198 27 474 27 642 28 195 26 598 27 918 28 305 29 031 29 814 13 296 13 381 14 360 17 101 16 659 

Kronoberg 30 034 30 243 30 748 30 936 31 555 28 426 29 315 30 299 31 103 31 891 6 698 8 526 8 539 9 301 8 615 

Norrbotten 39 344 39 508 40 116 41 017 43 124 55 568 57 009 63 152 64 614 67 203 15 298 18 471 18 543 17 313 18 467 

Skåne 172 071 175 149 176 901 178 980 183 860 231 095 258 607 264 952 273 151 280 233 275 945 291 482 293 120 305 481 314 984 

Södermanland 23 247 23 826 24 092 24 464 25 554 37 017 40 038 41 336 44 291 45 431 3 636 3 922 3 217 3 657 3 752 

Uppsala 36 833 37 377 37 630 37 860 38 618 34 814 37 154 38 239 39 232 40 569 57 580 59 414 61 420 62 920 64 522 

Värmland 46 060 46 546 48 220 48 514 50 085 40 744 44 072 44 631 45 966 47 304 17 656 19 238 20 469 21 880 23 153 

Västerbotten 65 868 66 326 67 337 68 177 69 703 47 329 48 805 51 544 52 054 52 601 41 914 44 473 47 736 48 502 49 688 

Västernorrland 44 898 44 689 45 222 45 306 46 563 63 419 63 458 62 872 64 031 63 812 33 175 31 868 33 402 33 812 34 221 

Västmanland 28 814 28 755 29 139 29 317 29 904 33 314 34 172 35 439 38 311 39 611 31 917 32 228 34 617 38 249 38 730 

Västra Götaland 292 293 293 724 296 660 298 470 304 440 566 065 605 244 608 165 652 762 681 000 164 232 169 834 183 772 194 862 204 453 

Örebro 34 102 34 769 35 313 35 928 36 647 38 419 39 351 38 980 39 369 40 861 27 519 27 834 31 158 29 779 30 530 

Östergötland 63 812 64 262 64 905 65 301 66 608 44 645 45 061 46 970 47 697 50 186 80 610 81 240 82 466 86 160 88 795 

Totalt 1 089 994 1 099 784 1 114 044 1 123 213 1 150 687 1 502 027 1 602 062 1 650 707 1 743 945 1 801 753 849 193 883 518 915 114 957 406 987 814 
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Tabell 49. Årliga statliga, regionala och kommunala bidrag per region, 2010–2014, tusentals kronor, 2014 års priser 

  Statliga årliga bidrag Regionala årliga bidrag Kommunala årliga bidrag 

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Blekinge 18 624 18 238 18 333 18 452 18 856 19 886 22 294 20 209 20 818 21 226 4 052 4 054 4 134 4 380 4 480 

Dalarna 31 284 30 806 31 231 31 436 32 123 61 712 62 607 64 576 68 691 70 959 6 596 6 502 6 322 6 244 6 829 

Gotland 22 215 21 752 21 777 21 919 22 399 18 112 18 052 17 985 19 576 18 802 0 0 0 0 0 

Gävleborg 37 083 36 408 36 373 36 610 37 411 48 723 50 014 49 741 53 819 54 970 45 105 44 999 45 550 47 668 48 977 

Halland 23 449 23 662 23 689 23 845 25 166 30 297 32 641 32 350 32 978 34 651 8 308 8 699 8 444 8 990 9 755 

Jämtland 29 290 28 610 28 798 29 092 29 630 30 602 29 917 31 784 32 764 33 565 8 664 8 454 7 951 8 097 8 282 

Jönköping 29 818 29 174 29 656 29 599 30 247 53 657 58 131 78 510 93 103 97 064 9 627 9 440 9 709 12 849 12 923 

Kalmar 27 882 27 378 27 412 27 592 28 195 27 477 28 103 28 241 28 978 29 814 13 736 13 470 14 328 17 070 16 659 

Kronoberg 31 027 30 443 30 679 30 880 31 555 29 366 29 509 30 230 31 047 31 891 6 920 8 583 8 519 9 284 8 615 

Norrbotten 40 644 39 769 40 026 40 943 43 124 57 404 57 387 63 010 64 497 67 203 15 804 18 593 18 501 17 282 18 467 

Skåne 177 758 176 308 176 501 178 655 183 860 238 733 260 318 264 353 272 655 280 233 285 066 293 410 292 458 304 926 314 984 

Södermanland 24 015 23 984 24 038 24 420 25 554 38 240 40 303 41 243 44 211 45 431 3 756 3 948 3 209 3 650 3 752 

Uppsala 38 050 37 624 37 545 37 791 38 618 35 965 37 400 38 153 39 161 40 569 59 483 59 807 61 281 62 806 64 522 

Värmland 47 583 46 854 48 111 48 426 50 085 42 091 44 364 44 530 45 883 47 304 18 240 19 365 20 423 21 840 23 153 

Västerbotten 68 045 66 765 67 185 68 053 69 703 48 893 49 128 51 428 51 960 52 601 43 299 44 767 47 628 48 414 49 688 

Västernorrland 46 382 44 985 45 120 45 224 46 563 65 515 63 878 62 730 63 915 63 812 34 272 32 079 33 327 33 750 34 221 

Västmanland 29 766 28 945 29 073 29 264 29 904 34 415 34 398 35 359 38 242 39 611 32 972 32 441 34 539 38 179 38 730 

Västra Götaland 301 953 295 667 295 990 297 928 304 440 584 774 609 247 606 790 651 577 681 000 169 660 170 957 183 356 194 508 204 453 

Örebro 35 229 34 999 35 233 35 863 36 647 39 689 39 611 38 892 39 297 40 861 28 429 28 018 31 088 29 725 30 530 

Östergötland 65 921 64 687 64 758 65 182 66 608 46 121 45 359 46 864 47 611 50 186 83 274 81 777 82 280 86 004 88 795 

Totalt 1 126 021 1 107 059 1 111 527 1 121 175 1 150 687 1 551 672 1 612 659 1 646 977 1 740 780 1 801 753 877 261 889 362 913 047 955 668 987 814 
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Tabell 50. Årliga statliga och regionala bidrag per invånare och per region, 2010–2014, kronor, löpande priser 

  Statliga årliga bidrag per invånare Regionala årliga bidrag per invånare 

Statliga och regionala årliga bidrag per 

invånare 

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Blekinge 118 118 121 121 122 126 145 133 137 138 243 263 254 258 260 

Dalarna 109 111 113 114 115 216 225 234 248 254 325 336 347 362 370 

Gotland 375 377 381 384 391 306 313 315 343 328 682 690 696 727 720 

Gävleborg 130 131 132 132 134 171 180 180 194 196 300 311 312 326 330 

Halland 76 78 78 78 81 98 107 107 108 112 174 185 185 186 193 

Jämtland 224 225 229 230 234 234 235 252 260 265 458 460 481 490 499 

Jönköping 86 86 88 87 88 154 171 232 273 282 240 257 320 360 370 

Kalmar 116 117 118 118 120 114 120 121 124 127 229 236 239 242 246 

Kronoberg 163 164 165 165 167 155 159 163 166 169 318 323 328 331 335 

Norrbotten 158 159 161 164 173 224 229 254 259 269 382 388 415 423 441 

Skåne 138 140 140 140 143 186 206 210 214 217 324 346 350 355 360 

Södermanland 86 87 88 88 91 137 147 150 160 162 223 234 238 248 253 

Uppsala 110 110 110 110 111 104 110 112 114 116 213 220 222 223 227 

Värmland 169 171 177 177 182 149 162 163 168 172 318 332 340 345 355 

Västerbotten 254 255 259 261 266 183 188 198 199 200 437 443 457 460 466 

Västernorrland 185 185 187 187 192 261 262 260 264 263 446 447 447 452 454 

Västmanland 114 113 114 113 114 132 134 138 148 151 246 247 252 261 266 

Västra Götaland 185 185 185 185 187 358 381 380 404 417 543 565 565 589 604 

Örebro 122 123 125 126 127 137 140 138 138 142 259 263 262 264 269 

Östergötland 149 149 150 149 151 104 105 108 109 114 252 254 258 258 264 

Totalt 148 149 150 150 152 204 217 222 233 239 352 366 372 383 391 
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Tabell 51. Årliga statliga och regionala bidrag per invånare och per region, 2010–2014, kronor, 2014 års priser 

  Statliga årliga bidrag per invånare Regionala årliga bidrag per invånare 

Statliga och regionala årliga bidrag per 

invånare 

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Blekinge 122 119 120 121 122 130 146 133 136 138 251 265 253 257 260 

Dalarna 113 111 113 113 115 223 226 234 248 254 336 338 346 361 370 

Gotland 388 380 380 383 391 316 315 314 342 328 704 695 695 726 720 

Gävleborg 124 121 120 119 120 163 166 164 175 177 287 286 283 295 297 

Halland 78 78 78 78 81 101 108 106 107 112 179 187 184 185 193 

Jämtland 231 227 228 230 234 242 237 252 259 265 473 463 480 489 499 

Jönköping 89 86 87 87 88 159 172 232 273 282 248 258 319 360 370 

Kalmar 119 117 117 118 120 118 121 121 124 127 237 238 238 242 246 

Kronoberg 169 165 165 165 167 160 160 163 166 169 328 325 328 331 335 

Norrbotten 163 160 161 164 173 231 231 253 259 269 394 391 414 423 441 

Skåne 143 141 140 140 143 192 208 209 214 217 335 348 349 354 360 

Södermanland 89 88 87 88 91 141 148 150 159 162 230 236 238 247 253 

Uppsala 113 111 110 109 111 107 110 112 113 116 220 222 221 223 227 

Värmland 174 172 176 177 182 154 163 163 168 172 328 334 339 344 355 

Västerbotten 262 257 258 261 266 189 189 198 199 200 451 446 456 460 466 

Västernorrland 191 186 186 187 192 270 264 259 264 263 461 450 446 451 454 

Västmanland 118 114 113 113 114 136 135 138 148 151 254 249 251 261 266 

Västra Götaland 191 186 185 184 187 370 383 379 403 417 561 569 564 588 604 

Örebro 126 124 124 126 127 142 141 137 138 142 267 265 262 263 269 

Östergötland 153 150 149 149 151 107 105 108 109 114 261 255 257 258 264 

Totalt 153 150 150 150 152 211 218 222 233 239 364 368 371 383 391 

 

 




