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FÖRORD

Under hösten 2014 fick konsultföretaget Sweco Strategy i uppdrag av
Kulturförvaltningen, Stockholms stad att genomföra en utvärdering av kultur- och
utvecklingsstödet.
Utvärderingen har genomförts av Elin Björkman (uppdragsledare), Marie Göranson,
Eva Andersson och Lars Häggmark.
Sweco vill härmed tacka alla personer som vi varit i kontakt med och som på olika sätt
medverkat i utvärderingen genom att besvara våra frågor och dela med sig av sina
erfarenheter.
Stockholm i januari 2015
Elin Björkman, uppdragsledare
Sweco Strategy
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Sammanfattning av kulturstödets mål, syften och
utfall
Övergripande mål
Mål

Utfall

Att stadens kulturliv omfattar och når Målet är uppnått.
ut till fler
Aktörerna uppger att de når fler målgrupper
och att de har program på fler ställen.
Att kvaliteterna inom konst-, kultur- Kvaliteterna inom kulturlivet utvecklas enligt
och föreningsliv löpande utvecklas
aktörerna, men det anses vara en utveckling
som är oberoende av stadens stöd.
43 % av de aktörer som får stöd har sökt
inom ett nytt konstnärligt område.
Att konst-, kultur- och föreningsliv Målet är uppnått.
speglar
det
flerkulturella
och En stor andel av de program som får stöd
internationella Stockholm.
vänder sig t ex till någon av de prioriterade
målgrupperna.
Att kulturens finansiering/egenintäkter Bedömning gjord av aktörernas upplevelse
förstärks
av utvecklingen: alla stöd stärker
finansieringen, även om de upplevs vara för
små.
Några
aktörer
uppger
att
egenintäkterna förstärks, men det är endast
ett fåtal.
Att fler upplever att Stockholm har ett Ej utvärderat: frågan bör ställas till
rikt kulturliv.
medborgare och eventuellt till medborgare i
kranskommuner liksom till turister.

Utformning av system och beredningsprocess

Syfte

Resultat

Fler aktörer söker och fler aktörer får Syftet har uppnåtts.
stöd
Ett stort antal aktörer – över 200 – har fått
beviljat mindre stödbelopp, samtidigt som
ett mindre antal aktörer med fasta
kostnader (aktörer som har lokal) – 13
stycken – har beviljats belopp över 1 miljon
vardera.
Nya kulturformer lättare kan ta sig in Syftet har uppnåtts.
409 aktörer har lämnat in ansökning om stöd
inom nytt område. 157 av dessa beviljades
(43 %).
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Mindre kulturaktörer kan växa

Syftet har delvis uppnåtts.
Underlagen ger inte en entydig bild. Det
finns aktörer som anser att de har fått hjälp
att växa, andra som anser att de inte har det.
Verksamheter kan planera långsiktigt Syftet har delvis uppnåtts.
och starta större utvecklingsprojekt, Det finns verksamheter som tar upp att de
konstnärligt och verksamhetsmässigt kan planera långsiktigt. Dock har ett större
antal än dessa inte uppfattat att det finns
fleråriga stöd att söka.
Högre kvalitet på ansökningarna
Syftet uppnått.
Handläggarna upplever att det är högre
kvalitet.
Mer tillgängliga handläggare
Syftet uppnått i viss grad, förbättring dock
möjlig.
Öppet hus bidrar till stor tillgänglighet,
många aktörer har inte behov utöver detta;
dock finns det en efterfrågan på större
tillgänglighet per telefon.

Kommunikationsmålen
Mål
Minimera inlåsningseffekten

Utfall

Aktörernas uppfattning är i stor
utsträckning att systemet är mindre låst.
Stimulera till nya samarbetsformer
Intervjuresultat indikerar att målet inte
uppnåtts.
Ändra attityden till stödet
Generellt sett är attityden till stödets
inriktning positiv. Aktörer som haft stöd
tidigare tycker till viss del att det var
bättre förut.
Jämförelsedata saknas: bedömning av
förändring kan ske vid uppföljande
mätning.
Öka kännedomen för stödet
Man har delvis lyckats. Ett stort antal
aktörer som inte sökt stöd tidigare har
nåtts. Alla delar av systemet är dock inte
lika kända. Kännedomen om den nya
stödformen utvecklingsstöd är lägre. Flest
aktörer använder webben för att få
information om stödet.
Öka kännedomen om att stödet delas ut i Kännedomen är inte fullt utbredd. Det
en rättvis process
finns fortfarande aktörer som uttrycker
en misstro mot processen.
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Inledning
Stockholm har ett brett kulturliv som kännetecknas av flera statliga och kommunala
kulturinstitutioner, fria grupper, arrangörer, kulturföreningar och barns och ungas eget
skapande. Stockholms stad anser att det fria kulturlivet har en viktig roll och har sedan
70-talet avsatt medel till den fria scenkonsten. De riktlinjer för kulturstöd som
utformades på 70-talet byggde på vad som då gällde avseende befolkning, kulturvanor,
kulturutbud och andra faktorer. Efter en granskning som stadens revisorer genomförde
2009 stod det klart att Stockholm behövde ett förändrat kulturstödsystem. Revisionens
granskning pekade på att nämndens mål, rutiner och prioriteringar inte speglades i hur
ansökningar bedömdes. Detta ledde till anmärkningar om att tydlighet, transparens och
rättssäkerhet behövde förstärkas.1
I underlaget till nytt stödsystem framgår att bakgrunden till att den politiska majoriteten
ville utveckla systemet var att det funnits avsaknad av flexibilitet, svårigheter att
prioritera nya aktörer, nya produktionsmodeller eller verksamheter med stark
konstnärlig eller publik utveckling. Tjänsteutlåtande beskriver att det tidigare systemet
hade utvecklat en inlåsningseffekt.
Med detta som utgångspunkt inledde kulturförvaltningen ett arbete för att utveckla ett
nytt stödsystem. En dialog kring införande av ett nytt system inleddes med det fria
kultur- och föreningslivet och beslut om ett nytt stödsystem fattades av Kulturnämnden
hösten 2011. Det nya stödet bygger på två stödområden, kulturstöd och utvecklingsstöd,
för vilka prioriteringar, kriterier och bedömningsgrunder har preciserats.
Mål och syfte med det nya systemet och med de förändrade arbetssätten finns delvis
uttryckta i nämndbeslutet, delvis i uppdraget att ta fram ett nytt stödsystem.
Förutsättningarna för det nya stödsystemet är att det skulle stimulera produktivitet,
konstnärlig förnyelse, kvalitet samt öka möjligheterna att med aktiva stödformer
snabbare kunna hjälpa till att etablera nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt
på Stockholms kulturarena. De mål som har formulerats för Stockholms kulturstöd är:
-

Stadens kulturliv omfattar och når ut till fler
Kvaliteterna inom konst- kultur- och föreningsliv utvecklas löpande
konst- kultur- och föreningsliv speglar det flerkulturella och internationella
Stockholm
Kulturens egenintäkter förstärks
Fler upplever att Stockholm har ett rikt kulturliv

Det nya stödsystemet började implementeras 2012. Därefter under 2013 och 2014 har
förändrade arbetssätt införts som bättre svarar upp mot kulturaktörernas behov i det nya
systemet. De nya arbetssätten omfattar dels helt nya delar, till exempel att ansökan kan
göras via en e-tjänst och att handläggare träffar aktörerna vid ”Öppet hus” som
arrangeras flera gånger per år i olika delar av staden; dels omfattar de nya arbetssätten
förändrade rutiner för att öka tillgängligheten, så som att en ”jourtelefon” införts.

1
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Tjänsteutlåtande dnr 1.1/3248/2011

För att få veta om de nya arbetsmetoderna har bidragit till att stödsystemet fungerar på
avsatt sätt och för att få ökad förståelse för aktörernas behov och synsätt när det gäller
stödsystemet fattade Kulturförvaltningen under hösten 2014 beslut om att genomföra en
utvärdering av det förändrade stödsystemet.

Uppdraget
Sweco Strategy har fått uppdraget att utvärdera kulturstödet. Syftet med utvärderingen
är att fånga kulturaktörernas syn på Stockholms stads kulturstöd. I uppdraget ligger dels
att bedöma om det nya stödsystemet har bidragit till de målsättningar som
kulturnämnden har, dels att bedöma om kulturförvaltningens arbetssätt uppskattas av
det fria kulturlivet och möter de behov som finns av hjälp för att kunna söka kultur- och
utvecklingsstöd enligt det nya systemet. Fokus för utvärderingen är aktörernas
uppfattning om stödet.
Utvärderingens resultat ska ligga till grund för utveckling av stödsystemen. Resultatet
från utvärderingen ska främst användas som ett underlag för förvaltningens arbete med
att förbättra handläggningen av ansökningar.
I Swecos uppdrag ingår att besvara tre övergripande frågor som beskrivs närmare
nedan.
1. I vilken utsträckning möter resultatet av det nya stödet kulturnämndens syften
med stödsystemet?
2. Bidrar förvaltningens förändrade arbetsmetoder till att aktörernas behov möts?
3. Vilken attityd har aktörerna till det nya stödet?

Uppdrag 1. I vilken utsträckning möter resultatet av det nya stödet
kulturnämndens syften med stödsystemet?
Nämndens syften med stödet utgörs både av de mål som antogs i beslut om nytt
stödsystem och den inriktning som gavs i beslut om översyn av stödet. I
uppdragsdialogen som Sweco inledningsvis hade med uppdragsgivaren preciserade
förvaltningen att de vill få följande frågor belysta i utvärderingen:
-

Var i staden arrangeras program av de aktörer som fått stöd?
Har aktörer som fått stöd nått ny publik?
Har program riktats till de prioriterade grupperna?
Har aktörer som fått stöd utvecklat sin konstnärliga kvalitet?
Har utvecklingsstödet bidragit till att aktörernas verksamhet utvecklats?
Hur har stödet fördelats mellan olika typer av aktörer?
Har några typer av aktörer blivit gynnade eller missgynnade av stödet?

Utvärderingen ska ge en bild av på vilket sätt det nya systemet har främjat den önskade
utvecklingen.
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Uppdrag 2. Bidrar förvaltningens förändrade arbetssätt till att aktörernas behov
möts?
De förändrade arbetssätten omfattar nya verktyg, nya rutiner och förändrade
förhållningssätt. En del i utvärderingen är beskrivande och avser att beskriva de
arbetssätt och rutiner som förvaltningen har infört.
De förändrade arbetssätten bedöms ur två perspektiv. Dels har Sweco med utgångspunkt
i medarbetarnas beskrivning av sitt arbete tagit fram en modell för att kunna bedöma i
hur stor utsträckning förändringar är gjorda. Dels har aktörerna tillfrågats om hur de
upplever förändringarna och deras inverkan på de arbetssätt som tillämpas.
De frågor som ska besvaras är:
-

Hur har arbetsätten förändrats i och med införandet av det nya
stödsystemet?

-

På vilket sätt ska förändringen bidra till att uppfylla syftena med det nya
stödet?

-

Vilken kännedom har aktörerna om de olika stödformerna?

-

Är ansökningsförfarandet enkelt för aktörerna?
a. Är det lätt att fylla i ansökan?
b. Bidrar de fasta kriterierna till förenkling och tydlighet?

-

Hur upplever kulturaktörerna de nya arbetsmetoderna?
a. Kommer aktörerna i kontakt med och får stöd av
kulturförvaltningen i önskad omfattning och hur upplevs
kommunikationen?
b. I vilken utsträckning har aktörerna använt och fått hjälp av de olika
arbetssätten?

-

Hur upplever aktörerna kulturförvaltningens förhållningssätt?
a. Lyhördhet
b. Kunnighet
c. Intresse
d. Hur beslut motiveras

-

Upplever aktörerna att de nya arbetssätten inneburit en förbättring?

Uppdrag 3. Vilken attityd har kulturaktörerna till det nya stödet?
Ansatsen för den tredje delen av uppdraget är beskrivande. Frågeställningen avser att
fånga aktörerna attityder till stadens mål för kulturstödet i allmänna ordalag, samt att
fånga om de uppfattar att stödsystemets utformning faktiskt bidrar till att målen nås, det
vill säga en bedömning av styrkan i de hypoteser som kan sägas ligga till grund för
stödsystemets utformning.
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Attitydundersökningen omfattar frågor om:
-

Stödsystemets två delar (kulturstöd och utvecklingsstöd) och de möjligheter
som finns inom dem

-

Införandet av fasta bedömningskriterier och relevansen i de fem befintliga
kriterierna

-

Införandet av flera ansökningstillfällen varje år och om det bidrar till att
korta ledtider mellan idé och genomförande av program

-

Prioriteringar

Metod
Tre metoder har använts för datainsamling: enkäter, intervjuer och statistiska analyser
av verksamhetsdata.
I följande figur redovisas hur Sweco har arbetat övergripande med uppdraget.
Figur 1. Modell för genomförande av uppdraget
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Enkät
En enkät till de kulturaktörer som fått stöd för år 2013 har genomförts för att inhämta
underlag till samtliga tre deluppdrag. Enkäten omfattade frågor om aktörernas
verksamhet, frågor om hur aktörerna uppfattar kulturförvaltningens arbetssätt för att ge
underlag för analys av hur väl man har lyckats nå syftena för stödet samt frågor om
aktörernas inställning till olika delar av stödsystemet för att ge underlag till det tredje
uppdraget, en attitydundersökning.
Sweco hade inledningsvis ett par möten med kulturförvaltningen för att diskutera vilka
frågor som skulle ställas till aktörerna för att fånga de frågeställningar som
förvaltningen ville ha svar på. Enkätförslaget och respondentfilen kvalitetssäkrades
innan enkäten gick ut.
Enkäten skickades ut till ett urval aktörer, totalt 500 personer. Urvalet genomfördes som
ett obundet slumpmässigt urval. I urvalet ingick både aktörer som beviljats stöd och
aktörer som fått avslag på sina ansökningar om stöd. Enkäten besvarades av 313
personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 64 procent.
Enkät skickades per e-post, till de adresser som uppdragsgivaren tillhandahöll.
Påminnelser har gjorts genom automatiserade utskick från webbenkätsystemet till de
respondenter som inte hade besvarat enkäten. Dessutom har kulturförvaltningen skickat
påminnelser till samtliga aktörer genom de kanaler som används för
informationsspridning: hemsida, facebook, e-postutskick. Ett aktivt arbete för att höja
svarsfrekvensen har även gjorts genom telefonpåminnelser.
I bilaga 1 beskrivs enkätgenomförandet och kvalitetssäkringen mer i detalj.

Intervjuer
Intervjuer har genomförts med två olika grupper av aktörer: dels de som endast sökt och
beviljats kulturstöd, dels aktörer som sökt och beviljats utvecklingsstöd. I den senare
gruppen ingår aktörer som även sökt kulturstöd.
Totalt har elva aktörer i gruppen kulturstöd intervjuats, och tio aktörer i gruppen
utvecklingsstöd.
Intervjuerna omfattade strukturerade frågor inom samma frågeområden som enkäten.
Dessutom ställdes några fördjupade frågor där de intervjuade hade möjlighet att utrycka
sig fritt kring de områden som belyses.
För att inhämta underlag till utvärderingens andra del som handlar om förvaltningens
arbetssätt genomfördes en gruppintervju – fokusgrupp. Fokusgruppen genomfördes med
de medarbetare som handlägger kulturstödet. Syftet med fokusgruppen var att kartlägga
vilka arbetssätt och rutiner de använder och vad de förväntar sig att dessa ska bidra till.
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Verksamhetsdata
Sweco har analyserat verksamhetsdata med utgångspunkt i en excelfil i vilken
kulturförvaltningen har registrerat inkomna ansökningar, sökt belopp samt beslut.
Utifrån detta underlag har Sweco tagit fram uppgifter om antalet ansökningar, antalet
sökande aktörer och annan statistik för att beskriva hur stödet har fördelats mellan olika
typer av aktörer. Dessa uppgifter har analyserats för att ge underlag till bedömning av
måluppfyllelse samt om någon typ av aktör blivit särskild gynnad eller missgynnad av
stödet.
Den fil med verksamhetsdata som utgör grunden för statistiken skapades av
kulturförvaltningen, den bygger på information om samtliga ansökningar. Sweco har
bearbetat filen i syfte att kunna ta fram statistik baserat på enskilda aktörer. Denna
bearbetning resulterade i att dataunderlaget kunde sorteras utifrån separata aktörer. I
arbetet med utvärderingen och den enkät som skickats ut identifierades ett antal
dubbletter – dvs aktörer som visade sig finnas med på flera ställen i registret t ex under
olika namn. Den statistik som redovisas i rapporten bygger på den kvalitetssäkrade filen
innan enkätutskicket gjordes och omfattar 1136 inkomna ansökningar och 751 aktörer.
Felmarginalen i filen beräknas vara mindre än 1 procent.

Resultatredovisning
Resultatredovisningen omfattar tre huvudavsnitt utifrån Swecos tre uppdrag.
Redovisningen bygger på information från verksamhetsdata, handläggare respektive
aktörerna.
I det första avsnittet redovisas uppgifter som beskriver utfallet av stödsystemet.
Dataunderlaget är dels verksamhetsdata, dels enkätresultat.
Det andra avsnittet redovisar förändringen i förvaltningens arbetssätt och hur detta har
uppfattats av aktörerna. Avsnittet bygger på dokumentstudier, uppgifter som
medarbetarna vid kulturförvaltningen lämnade vid en fokusgrupp samt på enkät- och
intervjuresultat.
Det tredje avsnittet redovisar aktörernas attityder som har inhämtats via enkäten.

Enkätens representativitet
En central metod i uppdraget har bestått i genomförande av en enkät. Enkäten skickades
till ett urval om 500 av de 751 aktörer som sökt stöd för år 2013. 313 aktörer besvarade
enkäten (64 procent). Antal svarande i samtliga grupper redovisas i tabell 1 nedan. I de
högra kolumnerna framgår svarsgruppernas representativitet, genom jämförelse mellan
gruppernas fördelning bland de svarande med motsvarande fördelning bland de 751 i
målgruppen.
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Tabell 1 Svarsfrekvenser och representativitet i enkät

Svarsgrupp

Antal
svarande

Svarsfrekvens

Andel av
svarande
(%)
n313

Andel av total
målgrupp
(%)
N=751

Typ av stöd
Kulturstöd
Utvecklingsstöd
Både och
Totalt

265
23
25
313

66 %
47 %
64 %
64 %

84,7 %
7,3 %
8,0 %
100 %

81,5 %
10,8 %
7,7 %
100 %

Svar på ansökan
Bifall
Avslag
Både och
Totalt

133
133
47
313

75 %
53 %
72 %
64 %

42,5 %
42,5 %
15,0 %
100 %

34,2 %
51,5 %
14,2 %
100 %

Område*
Bild&form
Musik
Ord
Scen
Övrigt

74
90
19
108
47

60 %
71 %
58 %
65 %
55 %

23,6 %
28,8 %
6,1 %
34,5 %
15,0 %

23,6 %
28,6 %
5,9 %
34,5 %
16,6 %

Ny aktör eller ej
Ny aktör under perioden
Ej ny aktör
Totalt

170
143
313

60 %
68 %
64 %

54,3 %
45,7 %
100 %

54,5 %
45,5 %
100 %

Har lokal eller ej**
Lokal
59
81 %
32,8 %
29,4 %
Ej lokal
119
72 %
66,1 %
69,5 %
Både och
2
67 %
1,1 %
1,1 %
Totalt
180
74 %
100 %
100 %
*Summerar till mer än 100 % då vissa ingår i fler än en grupp (pga. att de har gjort fler än en
ansökan)
**Uppgift finns endast för dem som fått bifall på minst en ansökan.

Resultatet av enkäten bedöms vara representativt för målgruppen, som utgörs av de 751
aktörer som sökt stöd för år 2013. De olika undergruppernas andel av de svarande
motsvarar i hög utsträckning fördelningen av motsvarande grupp i målgruppen. I en av
grupperingarna syns dock en mindre avvikelse: 34 procent av de sökande aktörerna har
fått bifall på ansökan. I den grupp aktörer som besvarat enkäten är motsvarande andel
43 procent, medan andelen svarande som fått avslag på sin ansökan är lägre än
motsvarande andel bland samtliga sökande. Svaren har således en viss
överrepresentation av aktörer som fått bifall. Resultat av denna skillnad redovisas i
följande avsnitt.
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Effekter av skevheter i svarsfördelningen: skillnader mellan
aktörer som fått bifall och de som fått avslag på ansökan
Följande avsnitt beskriver i korthet hur svarsfördelningen för den överrepresenterade
gruppen (aktörer som fått bifall på ansökan) och den underrepresenterade gruppen
(aktörer som fått avslag) skiljer sig åt. I bilaga redovisas svarsfördelningen för de båda
grupperna för samtliga enkätfrågor.
Vid tolkning av resultaten på totalnivå (alla svarande) är det viktigt att ha i minnet att
svaren från den grupp som är överrepresenterad väger tyngre än de egentligen borde
göra. D.v.s. om gruppen som fått bifall är mer positiva än gruppen som fått avslag i en
fråga kommer det att påverka totalresultaten i positivt riktning.
Det visade sig inte oväntat att det var större andel av dem som fått bifall än de som fått
avslag på ansökan som besvarade enkäten. Det ligger också nära tillhands att anta att
denna grupp är mer positivt inställd till kulturförvaltningen och de stöd som finns att
söka. Ett positivt besked skapar automatiskt en välvilligare inställning.
När det kommer till kännedomen om att de båda stödformerna finns är detta väl känt i
båda grupperna. En skillnad mellan grupperna är att de som har fått bifall har en mer
detaljerad kännedom om de båda stödformerna än de som fått avslag. Aktörer som har
fått bifall har också i större utsträckning än övriga svarat att de har tidigare erfarenhet av
att söka stöd medan de som fått avslag i större utsträckning svarar att de fått kännedom
om möjligheten att söka stöd via vänner eller kollegor.
De som fått avslag på sin ansökan tycker i större utsträckning än övriga att det var
ganska eller mycket krångligt att göra ansökan. De lägger inte heller lika mycket tid på
att färdigställa ansökan som de som fått bifall.
Bland aktörer som fått bifall på ansökan är det vanligare att ha personlig kontakt med
handläggare generellt och/eller per mail än bland aktörer som fått avslag.
Påståendena som ingår i fråga 9 handlar om aktörernas attityd till kulturförvaltningens
arbetssätt och sätt att bemöta aktörerna. I många av frågorna inom detta block visar
resultaten att de som fått bifall är mer positiva än de som fått avslag.
Även i många av frågorna som berör stödets utformning (fråga 14) är de som fått bifall
mer positiva än övriga. Detta gäller dock inte i frågorna om möjlighet att söka stöd för
temporär programverksamhet och möjlighet till att söka stöd fler gånger varje år – i
dessa frågor är båda grupperna lika nöjda.

Utfallet av stödsystemet
I detta avsnitt redovisas resultat om i vilken utsträckning det nya stödsystemet möter
kulturnämndens syften med stödet och om målen nås. Utvärderingsfrågor som besvaras
med hjälp av verksamhetsstatistik är:
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-

Hur har stödet fördelats mellan olika typer av aktörer?
Har några typer av aktörer blivit gynnade eller missgynnade av stödet?

Inledningsvis ges en övergripande bild av hur kulturstödet fördelades 2013. För att
beskriva hur stödets fördelats och om någon aktör blivit gynnad eller missgynnad
redovisas dessutom hur stödet har fördelats
-

mellan olika kulturområden

-

mellan ansökningar som gällt nya kulturområden och ansökningar som gällt
samma kulturområde som aktören fått stöd för tidigare

-

mellan aktörer som har lokal och aktörer som inte har lokaler

Avsnittet redovisar även enkät- och intervjuresultat för att besvara följande
utvärderingsfrågor:
-

Var i staden arrangeras program av de aktörer som fått stöd?
Har aktörer som fått stöd nått ny publik?
Har program riktats till de prioriterade grupperna?
Har aktörer som fått stöd utvecklat sin konstnärliga kvalitet?
Har utvecklingsstödet bidragit till att aktörernas verksamhet utvecklats?

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd 2013
Det totala antalet ansökningar som inkom till kulturförvaltningen avseende stöd för år
2013 var 1136 stycken. De lämnades in av 751 aktörer. Många aktörer ansöker om stöd
för flera olika program. Antalet aktörer som sökte stöd är således färre än antalet
ansökningar.
I rapporten redovisas uppgifter både fördelat på ansökningar och fördelat på aktörer,
beroende av vilken aspekt av stödet som behandlas. Fördelningen mellan de olika
stödtyperna och mellan bifall och avslag framgår i följande tabell.

Tabell 2 Sökt stöd fördelat på stödform (kulturstöd respektive utvecklingsstöd) och beslut (bifall eller
avslag). Antal och andel ansökningar

Ärendetyp

Bifall

Kulturstöd

423

44 %

Avslag
547

56 %

Totalsumma
970

Utvecklingsstöd

49

30 %

117

70 %

166

Total

472

42 %

664

58 %

1136

År 2013 inkom 970 ansökningar om kulturstöd och 166 ansökningar om
utvecklingsstöd. Inom kulturstöd bifölls 44 procent av ansökningarna, medan
motsvarande andel för utvecklingsstödet var 30 procent.
Följande tabeller utgår från de 751 unika aktörerna. Tabell 3 visar hur stor del av de
sökta stöden som har beviljats, medan tabell 4 redovisar de totala beloppen som
aktörerna har beviljats. Flera aktörer söker stöd för flera arrangemang eller vid flera
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tillfällen. 364 aktörer beviljades stöd i något fall, medan 387 aktörer fick avslag på
samtliga sina ansökningar. Bland de 364 aktörer som fått stöd har 107 även lämnat in
ansökningar som de fått avslag på.
Tabell 3. Antal aktörer efter andel erhållna medel i förhållande till sökta medel.

Andel beviljat belopp
Avslag

Antal
aktörer
387

1-25 %

69

26-50 %

117

51-75 %

91

76-99 %

20

100 %

67

Totalt antal

751

Tabellen visar att 67 av 751 aktörer för någon av sina ansökningar får bifall på hela den
sökta summan. Detta motsvarar 9 procent. 178 aktörer har fått mer än halva det sökta
beloppet beviljat, vilket motsvarar närmare hälften av de som beviljats stöd.
Stockholms kulturaktörer lämnade för år 2013 in ansökningar om stöd som totalt
motsvarade 321 miljoner kronor. De 364 aktörer som beviljades stöd fick dela på 103
miljoner kronor.
De flesta aktörerna får stöd beviljat mellan 25 000 och 100 000. Fyra aktörer har
beviljats stöd med över fem miljoner kronor.
ödets fördelning mellan olika kulturområden

Stödets fördelning mellan olika kulturområden
När aktörerna ansöker om stöd anger de vilket huvudsakligt område ansökan avser.
Musik är ett område, Litteratur är ett annat. I syfte att göra materialet mera lättläst har
de övriga områdena grupperats i två större kulturområden:
-

Bild&form omfattar sökt område konst, konsthantverk, muséer samt film
Scen omfattar teater, mim, dans och nycirkus.

I redovisningarna nedan kommer det sökta området Litteratur att benämnas Ord i
enlighet med de begrepp som förvaltningen använder. Ett antal ansökningar som
inkommer har valt att ange sitt område som ”övrigt”.
Följande tabell ger överblick över hur samtliga inkomna ansökningar fördelar sig
mellan olika kulturområden. Observera skillnaden mot tidigare data som gällde de 751
aktörer som ansökt om stöd. Tabellen redovisar samtliga inkomna ansökningar inom
kulturstöd, totalt 970 ansökningar.
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Tabell 4 Kulturstöd: antal ansökningar och andel av dem som beviljats

Kulturområde

Antal
ansökningar

Andel av
ansökningar

Antal
beviljade

Andel av
beviljade

Andel beviljade
i kulturområdet

Bild&form

182

19 %

81

19 %

45 %

Musik

288

30 %

126

30 %

44 %

Ord

47

5%

29

7%

62 %

Scen

341

35 %

152

36 %

45 %

Övrigt

112

12 %

35

8%

31 %

Total

970

100 %

423

100 %

44 %

Den största andelen ansökningar (35 procent) avsåg arrangemang inom området ”scen”,
som omfattar teater, mim, dans och nycirkus.
Tabellen visar att andelen beviljade ansökningar skiljer sig åt mellan olika
kulturområden. Två kulturområden får sina ansökningar beviljade i lägre respektive
högre utsträckning än de övriga områdena. Det gäller området ”Ord” (litteratur), som är
ett förhållandevis litet område. 29 av 47 inkomna ansökningar beviljades, vilket
motsvarar över 60 procent av ansökningarna. Detta kan jämföras med de övriga
områdena som ligger omkring 40 procent beviljade ansökningar. Ett annat område som
sticker ut åt andra hållet är den grupp som kallats ”övrig”. Inom denna kategori bifalls
endast 30 procent av ansökningarna. Området ”ord” var ett av de mindre områdena
2013. En specifik förutsättning detta år var att det hölls en litteraturfestival för första
gången, och denna enskilda större ansökan får stort genomslag (varje ansökan motsvarar
2 procent av totalen, så att skillnaden på tjugo procentenheter utgörs av tio ansökningar,
vilket är så pass få att det kan förklaras av en slump).
Bland de cirka 70 ansökningarna inom området ”övrigt” som inte fick bifall återfinns en
stor mängd ansökningar om 50 000 kronor eller mindre (42 av de 70).
Ansökningar om kultur- eller utvecklingsstöd kan beviljas i sin helhet eller i vissa delar.
När det gäller kulturstöd beviljades 116 ansökningar i sin helhet, vilket motsvarar 27
procent av de beviljade ansökningarna, och 12 procent av de inkomna ansökningarna.
Även för utvecklingsstödet inkommer flest ansökningar inom område ”scen”. Det är
även det kulturområde som har högst andel beviljade ansökningar. Det område som har
lägst andel beviljande av ansökningar om utvecklingsstöd är kategorin ”musik”, där 4
av 23 inkomna ansökningar beviljats (17 procent).

Stödets fördelning mellan andra undergrupper
Följande tabeller redovisar hur stor andel av de 751 unika aktörerna som beviljats
medel. I tabellen redovisas uppgifterna uppdelat på om ansökan avsåg ett för aktören
nytt område (”ny aktör”) samt på de båda stödtyperna.
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Tabell 5 Antal ansökningar och andel beviljade, fördelat “ny aktör”

Stödtyp/
Undergrupp

Antal
aktörer

Andel
aktörer

**Antal aktörer
som beviljats
medel

Andel aktörer
som beviljats
medel

Beviljade ansökningar i
relation till antal gjorda
ansökningar inom
respektive undergrupp

Kulturstöd
Ej ny aktör
Ny aktör
Total

281
331
612

46 %
54 %
100 %

171
129
300

57 %
43 %
100 %

61 %
39 %
49 %

Utvecklingsstöd
Ej ny aktör
Ny aktör
Total

24
57
81

30 %
70 %
100 %

4
18
22

18 %
82 %
100 %

17 %
32 %
27 %

Total alla aktörer*
Ej ny aktör
Ny aktör
Totalt ansökningar

342
409
751

46 %
54 %
100 %

207
157
364

57 %
43 %
100 %

61 %
38 %
48 %

* totalen omfattar 58 aktörer som sökt båda stödformerna

Av de 751 aktörer som ansökte om stöd, lämnades 409 in av aktörer som var nya inom
det kulturområde ansökan avsåg. Det motsvarar över hälften av inkomna ansökningar.
Bland de ansökningar som beviljades var andelen som avsåg nya områden 43 procent.
Flest nya aktörer återfinns inom kategorin ”bild&form”, som omfattar konst,
konsthantverk, film och muséer. 73 av 106 ansökningar inom underområdet konst (69
procent) lämnades in av aktörer som ansökte om stöd inom konstområdet för första
gången. Det område som har högst andel nya aktörer är ”ord”, där 33 av 47 ansökningar
(70 procent) kom från nya aktörer. Inom området ”scen” är andelen nya aktörer lägre,
116 av 341 ansökningar (34 procent) Inom detta område finns bland annat
underområdet teater och mim, områden där två tredjedelar av ansökningarna lämnades
av aktörer som fått stöd inom området tidigare.
Skillnaden är mindre när det gäller ansökningar som beviljas till minst 76 procent. För
dessa ansökningar är andelen beviljade ansökningar 11 respektive 12 procent för nya
respektive icke ny.
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Tabell 6 Antal och andel aktörer som beviljats stöd, fördelat på om aktör har lokal eller inte

Stödtyp/
Undergrupp

Antal
aktörer som
beviljats
medel

Andel
aktörer

Kulturstöd
Har lokal
Har ej lokal
Total

80
220
300

27 %
73 %
100 %

Utvecklingsstöd
Har lokal
Har ej lokal
Total

6
16
22

27 %
73 %
100 %

Total alla aktörer*
Har lokal
Har ej lokal
Totalt ansökningar

111
253
364

30 %
70 %
100 %

* totalen omfattar 58 aktörer som sökt båda stödformerna

Av det totala antalet ansökningar som har beviljas (364 stycken), är 30 procent
inlämnade av en aktör som har en lokal för den sökta programverksamheten. Det är
således en lägre andel aktörer med lokal som beviljas stöd, vilket skulle kunna indikera
att aktörer som har fasta kostnader i form av lokaler har svårare att få stöd. När en
uppdelning görs på storleken på det beviljade stödet, träder en annan bild fram. Följande
tabell redovisar hur stor andel av de som beviljats stöd som har lokal, fördelat på
storleken på det beviljade beloppet.
Tabell 7 Andel beviljade ansökningar som lämnats av aktör som har lokal

17,4 %

Antal
utan
lokal
208

Andel
utan
lokal
82,2 %

27,8 %

36

66,7 %
16,7 %

Beviljat belopp

Totalt antal
bifall

Antal som
har lokal

Andel som
har lokal

0-100 000kr

253

44

100 000-350 000kr

54

15

350 001-1 000 000 kr

42

35

83,3 %

7

1 000 001-5 000 000 kr

11

9

81,8 %

2

18,2 %

5 000 001- 10 000 000 kr

4

4

100,0 %

0

0,0 %

Total

364

107

29,4 %

253

69,5 %

Aktörer med lokal har i många fall beviljats höga belopp. Drygt 80 procent av de
beviljade medlen på 350 000-5 000 000 kr har beviljats aktörer med lokal. Aktörer med
lokal har totalt beviljats närmare 75 miljoner av de medel som beviljats under 2013
vilket motsvarar 73 procent av totalt fördelade stödbelopp.
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Aktörernas beskrivning av stödets utfall
I följande avsnitt redovisas underlag för att besvara utvärderingsfrågor som relaterar till
målen för kulturstödet:
-

Var i staden arrangeras program av de aktörer som fått stöd?
Har aktörer som fått stöd nått ny publik?
Har program riktats till de prioriterade grupperna?
Har aktörer som fått stöd utvecklat sin konstnärliga kvalitet?
Har utvecklingsstödet bidragit till att aktörernas verksamhet utvecklats?

Målen för kulturstödet är uttryckta i termer av förändring (t ex ”fler”, ”ska utvecklas”,
”förstärkas”). För att kunna göra en analys av måluppfyllelse eller av hur stödet har
påverkat kulturutbud eller publik krävs upprepade mätningar för att det ska vara möjligt
att jämföra utfallet vid två olika tidpunkter och därav kunna dra slutsatser om eventuell
effekt.
Den mätning som nu är genomförd är att betrakta som en ”nollmätning”, dvs en första
mätning mot vilken kommande mätningar kan jämföras. Följande tabeller utgör således
inte underlag för att analysera effekten av stödet. De beskriver hur kulturutbudet ser ut i
vissa aspekter vid tidpunkten för undersökningen.
Det som går att säga om måluppfyllelse och effekter bygger på de tillfrågade aktörernas
subjektiva upplevelse.
Diagram 1. Enkätresultat. I vilka stadsdelsområden har ni haft program/arrangemang som ni fått
stöd för under perioden 2013-2014? (flera svar möjliga)

Norrmalm

48%

Södermalm

40%

Östermalm

25%

Spånga-Tensta

20%

Rinkeby-Kista

17%

Skarpnäck

16%

Enskede-Årsta-Vantör

16%

Hägersten-Liljeholmen

15%

Farsta

13%

Kungsholmen

13%

Bromma

13%

Hässelby-Vällingby

10%

Skärholmen

10%

Älvsjö

7%

Ingen av ovanstående

6%
0%
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n=163

20%

40%

60%

80%

100%

Aktörerna uppger att det stöd de fått resulterat i verksamhet främst i Norrmalm och
Södermalm, där andelen uppgår till 48 respektive 45 procent. Mellan 10 och 20 procent
uppger att de har verksamhet i förorterna. Resultatet visar således att det finns en viss
geografisk spridning av utbudet. Av innerstadens områden hamnar Kungsholmen
betydligt längre ner än övriga områden i innerstaden, 13 procent av aktörerna uppger att
de utfört arrangemang där.
Den geografiska utbredningen har kommenterats av några intervjupersoner. I några fall
menar de att spridningen av arrangemang har stimulerats av det stöd de fått från staden.
De som utvidgat geografiskt uppger i flera fall att de har känt uppmuntran från staden
och dess handläggare. Samtidigt framhåller flera att de håller sig till en plats år efter år.
Stödsystemet ska främja att program riktas till ett antal prioriterade målgrupper (t.ex.
barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoritetsgrupper). De
svarande som fått bifall på sina ansökningar ombads ange om de program som de fått
stöd för har riktats till dessa grupper. I tabell 8 redovisas sökandes svar på frågan om
hur de omfattar prioriterade grupper. Flera svar var möjliga, eftersom aktörerna kan ha
fått stöd för flera program och kan ha program som är riktade till flera grupper.
Tabell 8. Enkätresultat. Andel aktörer som riktat arrangemang till prioriterade grupper

Har de program som ni har fått stöd för riktats
till någon av nedanstående grupper?
Barn (0-9 år)

Andel av de svarande
(N=160)
41

Ungdomar (10-25 år)

72

Funktionsnedsatta

25

Någon/några av de nationella
minoritetsgrupperna
Nej

21
21

Majoriteten av programmen som fått stöd har riktats mot en prioriterad målgrupp.
Endast 21 procent av aktörerna säger att programmen inte riktats mot en sådan. Drygt
sju av tio arrangemang har riktats mot ungdomar (10-25 år). Därnäst vanligast är att
rikta programmet mot barn (0-9 år), vilket 41 procent av aktörerna har gjort.
I de intervjuer som har genomförts framgår att aktörerna anser att det är välmotiverat att
prioritera de grupper som är utvalda.
På en fråga om aktörerna bedömer att de har nått en ny publik med de program de fått
stöd för svarar 71 procent av aktörerna att en ny publik har nåtts med det program som
de fått stöd för, 20 procent är osäkra och övriga bedömer inte att en ny publik har nåtts.
I en öppen kommentar har aktörerna bland annat skrivit följande:
”Ja! Vi har via stöd från er haft en mycket yngre publik än vad vi
vanligtvis har haft. Under 2014 har en större grupp unga upplevt våra
verk”.
”Människor som intresserades av ämnet men som ej nödvändigtvis gick
på teater innan.”
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”Större spridning i åldrar från spädbarn till mycket gamla personer.
Många flera från förorterna och inte Sthlms stad.”
I följande tabell redovisas svar på en fråga som ställdes till de aktörer som sökt
utvecklingsstöd. Frågan har besvarats både av de som fått bifall på ansökan och de som
fått avslag.
Tabell 9. Enkätresultat. Andel aktörer som anser att stödet bidragit till utveckling

Har utvecklingsstödet bidragit till att er
verksamhet utvecklats?

Andel av de svarande
(n=24)

Ja

50

Delvis

21

Nej

4

Vet ej

25

Av tabellen framgår att 50 procent av de enkätrespondenter som beviljats
utvecklingsstöd upplever att stödet bidragit till utveckling. Ungefär lika många svarar
”delvis” eller ”vet ej”.
Några frågeställningar i intervjuerna handlade om hur utvecklingsstödet påverkat
kvalitet och konstnärlig förnyelse. En bild som framträder är att konstnärlig kvalitet
anses finnas helt oberoende av stödet. Enligt ett par aktörer utvecklas kvaliteten i
verksamheten löpande – med eller utan samhällets insatser. Några anser att det idag inte
behövs särskilda mål för att stimulera Stockholms mångkulturella och internationella
prägel.
När det gäller ekonomiska förutsättningar och målen för kulturstödet att egenintäkterna
ska förstärkas, upplever flera en knapphet på resurser. I viss mån överbryggas det
genom inträdesavgifter samt bidragen från staden och från Kulturrådet, landstinget,
och/eller andra bidragsgivare. Stadens stöd upplevs i flera fall ha främjat finansiering
och produktivitet. En aktör uppger att utvecklingsbidrag de fått för lokalanpassning har
möjliggjort ökad uthyrning och därmed ökade uthyrningsintäkter.
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Sammanfattning av vilka resultat som nås
- Utfall
42 % av de ansökningar om stöd som inkom under 2013 beviljades. Nio procent av
de som söker stöd får bifall på hela den sökta summan. Närmare hälften av de som
beviljats stöd har fått mer än halva det sökta beloppet beviljat.
De 364 aktörer som beviljades stöd fick dela på 103 miljoner kronor.
- Stadens kulturliv omfattar och når ut till fler
Stödet har bidragit till att stadens kulturliv når ut till fler områden och till nya
publikgrupper. Kulturutbudet når alla stadsdelar, i olika stor utsträckning.
- Kvaliteterna inom konst- kultur- och föreningsliv utvecklas löpande
43 % av de som beviljats kulturstöd sökte inom ett nytt område, vilket indikerar ett
gott resultat. Resultatet torde ligga i linje med ambitionen att nå nya aktörer.
Aktörer som ansöker om stöd inom för dem nya områden beviljas stöd i lägre
omfattning än snittet, vilket dock kan anses vara rimligt.
-

Konst- kultur- och föreningsliv speglar det flerkulturella och internationella
Stockholm
Målsättningen bedöms vara uppnådd. Cirka 80 % av aktörerna uppger att de har riktat
arrangemang till någon prioriterad målgrupp, vilket bedöms vara en hög andel. De
flesta av de intervjuade aktörerna tar upp att de arbetar för att stärka mångfalden på
något sätt.
- Kulturens egenintäkter förstärks
Resultaten av analys av verksamhetsdata pekar mot att detta syfte inte uppnåtts. För
att få en komplett bild krävs jämförande analyser av ett antal aktörers ekonomi, vilket
inte har ingått i uppdraget.
- Missgynnas någon typ av aktör?
Utvärderingsfrågan som ska besvaras är om några grupper gynnats eller missgynnats
av stödet – de grupper som kan särskiljas är de olika kulturområdena och aktörer med
eller utan lokal.
I fördelningen av kulturstödet har området ”övrigt” missgynnats då 31 % av
ansökningarna beviljats till skillnad från snittet som ligger på 44 %. Störst andel
beviljade ansökningar finns inom området ”ord” där 29 av 47 ansökningar beviljats.
I fördelningen av utvecklingsstödet har området ”musik” missgynnats då bara 17 %
av ansökningarna beviljats till skillnad från snittet som ligger på 30 %. Störst andel
beviljade ansökningar finns inom området ”scen”.
111 av 364 aktörer som beviljats stöd har lokal (30 % av aktörerna). 48 av 57 aktörer
(84 %) av de högre beviljade beloppen går till aktörer som har lokal.
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Det nya stödsystemet och kulturförvaltningens arbetssätt
I detta avsnitt och i det följande redovisas resultat som avser Sweco:s uppdrag 2, som
handlar om de förändrade arbetssätten. Här besvaras följande utvärderingsfrågor:
- Hur har arbetssätten förändras i och med det nya stödsystemet?
-

På vilket sätt ska förändringen bidra till syftena med det nya stödet?

Redovisningen handlar om vilka arbetssätt som tillämpas och skälen till att
kulturförvaltningen har valt dessa arbetssätt, det vill säga vilket syfte de olika delarna
förväntades uppnå.
Efter detta avsnitt följer ett avsnitt som redovisar dataunderlag för analysen av huruvida
de förväntade syftena har uppnåtts.
Redovisningen
bygger
på
kulturförvaltningens
dokumentation
och
kommunikationsmaterial, samt på en fokusgrupp som genomfördes med handläggarna
av kultur- och utvecklingsstödet. Fokusgruppens inriktning var att identifiera de olika
delarna i arbetet och beskriva hur olika arbetssätt är tänkta att bidra till syftena med
stödet.

Övergripande målsättningar
Det nya systemet och de regler som styr hur stöd fördelas syftar till att förbättringar ur
fyra olika perspektiv:
-

Politiska perspektivet
Medborgarperspektivet
Kulturlivets perspektiv
Förvaltningens perspektiv

Ur det politiska perspektivet är önskemålet att stödet ska bidra till att fler medborgare
tar del av kulturarenan i staden och att det utbud som erbjuds har en hög kvalitet.
Medborgarperspektiv är tudelat: det politiska perspektivet motsvarar medborgarna som
”konsumenter”, men medborgarperspektivet handlar också om att skapa system som
säkerställer lika behandling och förutsebarhet. I detta perspektiv är önskemålen på
stödsystemet att det ska bidra till goda rutiner och ökad rörlighet. Kulturlivets önskemål
på det nya systemet är att det ska vara flexibelt, långsiktigt, logiskt och medge en dialog
med förvaltningen. Slutligen ur förvaltningens eget perspektiv är stödet tänkt att bidra
till mångfald, nya aktörer och ett gott handlingsutrymme. Flera delar i det nya systemet
och i de nya arbetssätten präglas av öppenhet: öppenhet i bemärkelsen att alla aktörer
ska ha tillgång till förvaltningen, öppenhet i bemärkelsen att inga beslut tas utan att
grunderna för besluten redovisas, öppenhet för nya initiativ och aktörer.
De övergripande mål för stödet som formulerats är:
- Att stadens kulturliv omfattar och når ut till fler.
- Att kvaliteterna inom konst-, kultur- och föreningsliv löpande utvecklas.
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-

Att konst-, kultur- och föreningsliv speglar det flerkulturella och
internationella Stockholm.
Att kulturens finansiering förstärks.
Att fler upplever att Stockholm har ett rikt kulturliv.

-

Det nya systemet
I det nya stödsystem som Stockholm stad erbjuder har ett antal förändringar införts.
Förändringarna i systemet gäller framförallt följande fem delar:
-

-

Ansökningarna bedöms utifrån fem i förväg satta bedömningsgrunder. Det
är den planerade verksamheten som bedöms, inte den aktör/organisation
som söker.
Kravnivån på bedömningen anpassades så att ansökningar om mindre
belopp möter lägre krav
Antalet ansökningstillfällen ökade till ca tio per år
Ett flerårigt stöd infördes
En ny stödform – utvecklingsstöd – infördes

De beskrivs mer ingående i det följande.
Bedömningsgrunderna
Som underlag för bedömningen av ansökningar finns fem bedömningsgrunder:
1. Konstnärlig kvalitet
2. Målgrupper och publik räckvidd
3. Delaktighet
4. Jämställdhet och flerkulturella perspektiv
5. Ekonomi och andra resurser
Det konstnärliga värdet är i fokus vid bedömningar av ansökningar. Det nya systemet
innebär att det ställs krav på att den som söker stöd ska beskriva sin konstnärliga
kvalitet.
Systemet med tydliga bedömningsgrunder mot vilka samtliga ansökningar bedöms på
lika villkor ska enligt handläggarnas beskrivningar bidra till att:
- Fler aktörer söker och fler aktörer får stöd
- Nya kulturformer lättare kan ta sig in (det politiska målet var stödformen
ska… hjälpa till att etablera nya initiativ, producenter, arrangörer eller
projekt)
- Små kulturaktörer kan växa
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Handläggarna menar att systemet därmed är mer anpassat och följsamt att stödja ett
kulturliv som omfattar både fasta ensembler och aktörer vars verksamhet är mer
föränderlig i sin organisation eller form.
Högre belopp – högre krav
Den som söker högre belopp ställs inför högre krav. En del av regeln är att det är
möjligt att ansöka om upp till 50 000 kronor. Möjligheten att söka en mindre summa för
ett mindre program bidrar enligt handläggarna till att systemet är mer tillåtande att
stödja ”udda saker”, vilket exemplifieras med en sådan sak som en performance på en
klubb, till skillnad från klassiska kulturprogram på etablerade kulturscener.
Denna ”kravtrappa” bidrar till att:
- Fler aktörer söker och fler aktörer får stöd
- Nya kulturformer lättare kan ta sig in
- Mindre kulturaktörer kan växa
Fler ansökningsomgångar
Antalet ansökningsomgångar har ökats till ca tio per år. Denna förändring bidrar till att:
- Fler aktörer söker och fler aktörer får stöd
- Nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt kan etableras
- Mindre kulturaktörer kan växa
Handläggarna menar att detta bidrar till en följsamhet mot kulturlivet. Aktörerna får det
lättare att arbeta med en idé när det går snabbare från idé till genomförande. Det
underlättar också för den som får avslag. Antalet ansökningsomgångar möjliggör att en
aktör kan utveckla sin idé och söka igen utan att behöva vänta ett helt år. Om en aktör
har missat ansökningsdatum, så kan de återkomma till nästa omgång.
Delegationsordningen medför att beslut om lägre stödbelopp tas av chefen för
kulturstrategiska staben vilket är en förutsättning för att fler ansökningsomgångar ska
vara möjliga. Nämnden tar beslut om de största stöden. Detta sker två gånger per år.
Fleråriga stöd
Systemet möjliggör för aktörer att ansöka om fleråriga stöd.
Detta bidrar till att:
- Verksamheter kan planera långsiktigt
- Ger möjlighet att starta större utvecklingsprojekt, konstnärligt och
verksamhetsmässigt.
Medan flera av reglerna bidrar till att staden kan möta aktörernas krav på snabb respons,
har denna regel fokus på andra aktörers krav på långsiktighet. Genom att de båda
reglerna finns är systemet tänkt att bidra till såväl flexibilitet som kontinuitet.
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Berednings- och beslutsprocessen
I de nya förändrade arbetssätten ligger mycket av stödet till aktörerna i
beredningsprocessen innan ansökan lämnas in. En skillnad mot tidigare är att det då var
aktörer som hade höga stödsummor som fick mest tid med handläggarna. Nu försöker
man göra tid till de mindre aktörerna som inte hanns med tidigare. Det resultat som
förväntas av denna förändring är att fler aktörer ska söka och att fler aktörer ska få stöd.
Det ska bidra till att det blir en ökad rörlighet.

Tillgänglighet på telefon
Handläggarnas tillgänglighet på telefon har ökat i samband med de förändringar som
har gjorts. En konkret skillnad är att förvaltningen nu har infört ”jourtelefon” dagarna
innan ansökningstiden går ut. Det innebär att minst en handläggare ska vara nåbar på
telefon under kontorstid under dessa dagar. Tidigare hände det att samtliga handläggare
hade sina telefoner avslagna när de var upptagna i möten. Genom att vara tillgänglig de
sista dagarna kan handläggarna bidra till att färre ansökningar kommer in för sent eller
innehåller formella fel. De sökande kan även ringa handläggare när som helst för en
dialog om en ansökan eller för att ställa frågor.
Den allmänna tillgängligheten på telefon är tänkt att bidra till att alla aktörer har samma
möjlighet att nå en handläggare.

Öppet hus
Möten med handläggare sker främst vid de ”öppna hus” som hålls inför varje
ansökningstillfälle och som förläggs till olika ställen i staden. Vid Öppet hus kan
samtliga aktörer på lika villkor ha förbehållslösa samtal med handläggare – med eller
utan färdiga idéer. Handläggarna beskriver sitt arbetssätt som ”coachande”.
Detta arbetssätt är tänkt att bidrar till:
-

Högre kvalitet på ansökningarna
Handläggarna är tillgängliga för fler aktörer och på fler platser

Ansökan
En grundläggande strävan från förvaltningen är att göra likvärdiga beredningar av
ansökningar till erfarna aktörer och nya aktörer, oavsett aktörernas storlek och tidigare
erfarenhet. Eftersom dialogen med aktörerna är ett viktigt verktyg för att kunna göra
detta, har vi valt att inom kategorin handläggning även beskriva handläggarnas
tillgänglighet via t ex telefon inom detta område.
Ansökningarna hanteras via en e-tjänst, som omfattar mallar och instruktioner för hur de
ska fyllas i. Det är även möjligt att söka via pappersblankett, vilket ca 15 procent av de
sökande väljer att göra. Handläggningen av de inkomna ansökningarna görs så att två
handläggare är insatta i varje ansökan.
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Ansökningar på belopp över 50 000 kronor hanteras även av en referensgrupp. När
ansökningarna bedömts av handläggare och referensgrupp diskuteras ärendena vid
gemensamma möten och handläggarna lägger ett gemensamt förslag till beslut. Beslut
upp till 100 000 kr fattas av stabschef. Beslut däröver upp till 350 000 kr fattas
förvaltningschef. I de fall det rör ansökningar om högre belopp förs ytterligare en
diskussion innan ärendet går vidare till nämnden.

Detta arbetssätt är tänkt att bidra till:
-

Högre kvalitet på ansökningarna (bland annat färre formella fel med
tydligare instruktioner)
Stöd till nya aktörer
Ökad transparens - beslutsgrunderna framgår, hur stödet fördelas mellan
olika konstområden framgår

Referensgruppen
Som en del i processen finns en referensgrupp till vilken vem som helst kan nominera
kandidater. Uppdraget är tidsbegränsat till två år, vilket innebär att referensgruppens
sammansättning ständigt förändras. Avsikten är att referensgruppen ska spegla många
och skiftande perspektiv.
Referensgruppens arbete består dels i att läsa och bedöma ansökningar, dels i att utgöra
en resurs i förvaltningens omvärldsbevakning. Bedömningen av ansökningar utgår från
de nämnda bedömningsgrunderna. Var och en i gruppen gör sin egen bedömning och
vid ett möte diskuterar man därefter hur de olika ansökningarna har värderats. Vid
referensgruppsmötet deltar handläggare. De lyssnar på referensgruppens diskussion om
de olika ansökningarnas kvaliteter. Denna information tar handläggarna sedan med sig
till handläggarmötet där de formulerar rekommendationer om bifall och avslag.
Referensgruppens roll är således rådgivande, de varken föreslår beslut eller beslutar om
stöd.
Syftet med referensgruppen är att:
- Stärka systematiska värderingar och fördjupade analyser av ansökningar.
- Öka transparensen.

Kommunikation
Kulturförvaltningens kommunikation med kulturlivet omfattar den information som
handläggarna inhämtar om aktörer och arrangemang, den information som förmedlas
från förvaltningen till kulturlivet samt förutsättningarna för dialog dem emellan.
Kommunikationsinsatserna utförs dels av stabens medarbetare men också av
kommunikatör på kommunikationsstaben.
Kulturförvaltningens ambition är att kulturproducenterna ska uppleva goda möjligheter
att skapa kvalitativ och angelägen konst och kultur. Förvaltningens information ska
bidra till att kulturlivet får en bra guidning med sina frågor och önskemål.
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Kulturförvaltningen informerar om stödsystemet, regler, bedömningsgrunder,
ansökningsperioder, beslut med mera på flera olika sätt. Informationshanteringen är
tänkt att bidra till god tillgänglighet, tydlighet samt effektivitet så att information sprids
snabbt. De rutiner och kanaler som används är bland annat:
1. Broschyrer och informationsblad
2. Hemsida: här publiceras bland annat alla beslut om avslag och bifall för att
uppgifterna ska nå ut så snabbt som möjligt
3. Facebook
4. E-postutskick
5. I all e-postkommunikation använder handläggarna signaturer med
kontaktuppgifter och uppgifter om hemsidan m.m.
Den strategi som tagits fram för kommunikation pekar ut fyra riktningar: tydlighet,
tvåvägskommunikation, samarbete och transparens. Målen för kommunikationen är:
-
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att minimera inlåsningseffekten,
att stimulera till nya samarbetsformer,
att ändra attityden till stödet,
att öka kännedomen för stödet,
att öka kännedomen om att stödet delas ut i en rättvis process

Sammanfattning av syften för stödsystemet

Övergripande mål:
- Att stadens kulturliv omfattar och når ut till fler.
- Att kvaliteterna inom konst-, kultur- och föreningsliv löpande utvecklas.
- Att konst-, kultur- och föreningsliv speglar det flerkulturella och
internationella Stockholm.
- Att kulturens finansiering förstärks.
- Att fler upplever att Stockholm har ett rikt kulturliv.
Syfte med utformning av stödsystem och beredningsprocess:
- Fler aktörer söker och fler aktörer får stöd
- Nya kulturformer lättare kan ta sig in
- Mindre kulturaktörer kan växa
- Verksamheter kan planera långsiktigt
- Möjlighet att starta större utvecklingsprojekt, konstnärligt och
verksamhetsmässigt
- Högre kvalitet på ansökningarna
- Mer tillgängliga handläggare
- Stöd till nya aktörer
- Ökad transparens - beslutsgrunderna framgår, hur stödet fördelas mellan
olika konstområden framgår
Kommunikationsmål:
- att minimera inlåsningseffekten,
- att stimulera till nya samarbetsformer,
- att ändra attityden till stödet,
- att öka kännedomen för stödet,
- att öka kännedomen om att stödet delas ut i en rättvis process
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Bedömning av system och förändrade arbetssätt
I följande avsnitt redovisas underlagen för bedömning om stöd- och
ansökningsprocessen i sin helhet och i olika delar svarar upp mot sina syften. Avsnittet
besvarar följande utvärderingsfrågor:
-

Vilken kännedom har aktörerna om de olika delarna?

-

Är ansökningsförfarandet enkelt för aktörerna?
a. Är det lätt att fylla i ansökan?
b. Bidrar de fasta kriterierna till förenkling och tydlighet?

-

Hur upplever kulturaktörerna de nya arbetsmetoderna?
a. Kommer aktörerna i kontakt med och får stöd av kulturförvaltningen i önskad omfattning och hur upplevs
kommunikationen?
b. I vilken utsträckning har aktörerna använt och fått hjälp av de olika
arbetssätten?

-

Hur upplever aktörerna kulturförvaltningens förhållningssätt?
a. Lyhördhet
b. Kunnighet
c. Intresse
d. Hur beslut motiveras

-

Upplever aktörerna att de nya arbetssätten inneburit en förbättring?

Dataunderlaget för redovisningen är dels den enkät som 313 aktörer har besvarat, dels
de intervjuer som är genomförda, totalt 20 intervjuer. Analysen bygger således på
aktörernas bedömning av systemet och de förändrade arbetssätten.

Kännedom om de olika stödformerna
Majoriteten av de tillfrågade aktörerna i enkäten, 85 procent, uppger sig veta att det
finns möjlighet att ansöka om två olika typer av stöd från kulturförvaltningen. Det
framkommer inte någon skillnad när det gäller vetskapen om detta beroende på om
aktören är ny eller ej. Aktörer inom olika områden har däremot olika stor kännedom.
Aktörer inom ”bild&form” i mycket stor utsträckning svarat att de känner till att det
finns två stödformer (95 procent har svarat ja) och att aktörer inom området ”övrigt” har
mindre kännedom om detsamma (66 procent har svarat ja).
När det kommer till en mer detaljerad kunskap om stödformerna visar resultaten att
kännedomen om kulturstödet är betydligt större än kännedomen om utvecklingsstödet.
Andelen som har mycket eller ganska god kännedom om kulturstöd är 66 procent
medan motsvarande andel för utvecklingsstöd är 34 procent. Särskilt bland aktörer inom
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Scen är andelen med mycket eller ganska god kännedom stor, det gäller i synnerhet
avseende kulturstöd (78 procent).
Resultaten visar vidare att etablerade aktörer har större kännedom om kulturstöd än nya
aktörer. Motsvarande skillnad finns inte när det gäller utvecklingsstöd.
På frågan om hur aktörerna fick kännedom om möjligheten att ansöka om stöd är det
vanligaste svaret att de har tidigare erfarenhet av detta (52 procent).
Diagram 2. Enkätresultat. Hur fick du kännedom om möjligheten att ansöka om stöd?
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Ansökans enkelhet
I enkäten fick aktörerna ta ställning till huruvida det var lätt eller krångligt att ansöka
om stöd. Aktörernas svar redovisas i diagram 3.
Diagram 3. Enkätresultat. Var det lätt eller krångligt att ansöka om stöd? Fördelat per
kulturområde
Övrigt 6%
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Resultaten visar att knappt en tredjedel (30 procent) anser att det är mycket lätt. Ungefär
en tredjedel (34 procent) tycker att det är ganska eller mycket krångligt och ungefär lika
många är neutrala i frågan (”varken eller”). De skillnader som finns mellan
kulturområden tyder på att aktörer inom ”ord” respektive ”bild&form” tycker det är
något lättare, medan aktörer inom ”musik” tycker det är något svårare. Antalet aktörer
som ingår i de staplar som redovisar undergrupper är totalt 284 – övriga cirka 20 aktörer
har sökt stöd inom flera områden och ingår endast i totalstapeln.
Även skillnaderna mellan de aktörer som söker stöd inom ett för dem nytt område och
de vars ansökningar gäller ett område de sökt stöd för tidigare. Det framkommer inte
någon större skillnad mellan dessa båda grupper. Däremot tycker de som fått avslag på
sin ansökan i större utsträckning än övriga att det är ganska eller mycket krångligt att
göra ansökan. Detta framhölls av 45 procent jämfört med 34 procent bland de som
beviljats stöd.
I en följdfråga ombads aktörerna att svara på varför det var krångligt att ansöka. Frågan
hade fasta svarsalternativ som formulerades efter de första testerna med tre aktörer och i
samråd med kulturförvaltningen. Både de som angett att det var lätt och de som angett
att det var krångligt hade möjlighet att besvara följdfrågan. I diagram 4 redovisas
aktörernas svar på frågan om varför det var krångligt.
Diagram 4. Enkätresultat. Varför var det krångligt? (flera svar kan markeras).
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Diagram 5. Enkätresultat. Varför var det krångligt? Fördelat på beslut (flera svar kan markeras).
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Det vanligaste svaret till varför det är krångligt att göra ansökan, oavsett om aktören fått
bifall eller avslag, är att det är svårt att veta hur idén ska formuleras för att möta
kriterierna. Aktörer som fått avslag anser i större utsträckning att kulturförvaltningen
krävde för detaljerad beskrivning av det planerade programmet. Aktörer som fått bifall
uppger i högre utsträckning än de som fått avslag, att det var svårt att få nödvändig
information från kulturförvaltningen.
När de aktörer som söker inom nytt område särskiljs, visar resultatet att dessa i lägre
utsträckning än de etablerade aktörerna anser att det är svårt att förstå hur de ska
formulera sin idé. (68 procent jämfört med 58 procent). Jämförelser mellan olika
kulturområden visar att aktörer inom ”scen” i större utsträckning än områdena ”musik”
och ”övriga” svarar att kulturförvaltningen kräver för detaljerade beskrivningar av det
planerade programmet.
De som markerade svarsalternativet ”Annat” hade möjlighet att ange ett eget alternativ.
Nedan följer några exempel.
”Otroligt energikrävande att behöva skriva om diverse kulturpolitiska mål som
inte har med det rent konstnärliga att göra. Gång på gång i varenda
bidragsansökan som finns...” (Ny aktör)
”Ansökningsreglerna var mycket dåligt anpassade till den faktiska verklighet vi
lever med.”(Etablerad aktör)
De aktörer som upplevde att det var lätt att söka stöd fick i en öppen textruta skriva vad
det var som underlättade ansökan.
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Tydlighet är ett återkommande ord bland svaren. Detta såväl i samband med rubriker,
frågor, formulär som i instruktioner. Nedan följer några exempel (samtliga svar
redovisas i bilaga).
”I stort sett var det tydliga instruktioner. Allt som efterfrågas är dock inte
applicerbart på alla projekt, men det är inget stort hinder.” (Bifall på ansökan)
”Åskådlig mall, (ibland upprepade frågor - målet, syfte, publikgrupper vi vänder
oss till, mångfald, jämställdhet - ibland svarar man samma sak på samtliga
frågor.) Transpant information och smidigt sätt att ansöka via internät.” (Avslag
på ansökan)
För att få en uppfattning om hur stor arbetsinsats som krävs för att göra en ansökan
ställdes två konkreta frågor där aktörerna ombads uppskatta tidsåtgången för
arbetsinsatsen och vid hur många tillfällen de tagit kontakt med kulturförvaltningen i
samband med ansökan.
Ungefär hälften av aktörerna (49 procent) uppger att de lägger upp till nio timmar på att
färdigställa en ansökan och ungefär lika många satsar längre tid. Bland aktörer som fått
bifall (eller både bifall och avslag) på ansökan återfinns störst andel som lägger mer än
15 timmar på en ansökan.
Aktörerna ombads att med egna ord beskriva vad det var som var mest tidskrävande i
ansökningen. Nedan följer några exempel.
”Att konkretisera det som än så länge bara befann sig på idéstadiet; Vi visste
VAD vi vill göra men kunde inte säga exakt HUR förrän vi provat och mött
målgruppen - vilket vi i sin tur inte kunde göra utan kulturstödet. Vi upplevde ett
moment 22.”(aktör inom Bild&form)
”Att försöka formulera en konstnärlig process som pågår till ett färdigt tänk som
uppfyller detaljerade frågor om vilka som har nytta av verket.”(aktör inom Scen)
När det gäller ansökningsprocessen i stort visar intervjuerna att flertalet av de ca 20
intervjupersonerna är positiva till själva ansökningsprocessen, helt eller i huvudsak. En
person säger t ex ”Lätt, man bara klickar. De som tar upp avigsidor med
ansökningsprocessen pratar dels om att det upplevs svårt att beskriva sin konstnärlighet
dels att det blir för fyrkantigt och att det som efterfrågas förminskar helheten. ”Det är
rimligt lätt, men förvaltningen fokuserar för mycket på torra och mätbara frågor”.
En av de intervjuade säger apropå den tid som krävs för att skriva en ansökan och
huruvida det är rimligt, att ”Vill man ha några hundra tusen så accepterar man att
lägga tid”. Samma person anser att krångligheten ligger i att formulera sin idé och sitt
engagemang på ett vinnande och inspirerande sätt.
Totalt sett har majoriteten av aktörerna (58 procent) kontaktat kulturförvaltningen vid
högst ett tillfälle angående ansökan. Nya aktörer har i större utsträckning än etablerade
tagit kontakt vid 2-3 tillfällen. Sju procent av samtliga tillfrågade (21 personer) uppger
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att de kontaktat förvaltningen vid fyra eller fler tillfällen. Nio av dessa har sökt
utvecklingsstöd, vilket innebär att andelen aktörer som har många kontakter med
förvaltningen är högre bland de som söker utvecklingsstöd än bland de som söker
kulturstöd.
Kulturstöd – inriktning och bedömningsgrunder

Vid ansökan om kulturstöd ingår att göra en beskrivning av det program som ansökan
avser utifrån fem kriterier. Dessa kriterier utgör även grund för bedömning av
ansökningarna. I enkäten ombads aktörer som sökt kulturstöd (288 av de svarande) att
bedöma huruvida kulturförvaltningen lyckats förmedla vad som efterfrågas i ansökan.
Aktörerna fick för varje kriterium ange ett svar på skalan 1-5, där 1 står för ”Inte alls
väl” och 5 för ”Mycket väl”.
I diagrammet nedan redovisas medelvärdet för respektive kriterium. Ju högre
medelvärde desto större tydlighet bedömer den svarande att bedömningsgrunden har.
Diagram 6. Enkätresultat. Tycker du att det framgår vad kulturförvaltningen efterfrågar så att du
kan beskriva ditt program utifrån dessa kriterier? Medelvärdet per kriterium, skala: 1 (inte alls väl)
- 5 (mycket väl).
Målgrupper och publik räckvidd
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Jämställdhet och flerkulturella
perspektiv

3,53
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Av diagrammet framgår att kriteriet ”målgrupp och publikräckvidd” uppfattas som
lättast att förstå av aktörerna. 61 procent anser att det framgår ganska eller mycket
tydligt vad som efterfrågas. När det gäller kriteriet ”Konstnärlig kvalitet” är
motsvarande andel 41 procent. Cirka 25 procent av de svarande (ca 60 personer) svarar
med 1 eller 2 på skalan 1-5 när det gäller hur väl det framgår vad som efterfrågas utifrån
kriteriet ”konstnärlig kvalitet”. En stor majoritet bedömer således att tydligheten är bra
eller bättre än så. Även i intervjuerna framkommer att intressenterna anser att kriterierna
är relevanta för att bedöma ansökningar om kultur- och utvecklingsstöd, men att det kan
vara svårt att svara upp mot dem konkret i ansökningen. De intervjuade bekräftar också
bilden att särskilt begreppet konstnärlig kvalitet är svårfångat.
Några exempel på kommentarer som rör begreppet Konstnärlig kvalitet redovisas
nedan.
”Konstnärlig kvalitet är ett för oss knepigt kriterium, kulturell kvalitet
skulle väl passa bättre”.
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”Jag tycker att beskrivningen av det sökta programmet och dess innehåll
och upplägg borde ges större utrymme i ansökan. I den fördjupade
beskrivningen saknas nu utrymme för just fördjupad beskrivning av
innehållet. Med en sådan inledande ruta skulle kopplingen till frågorna
om konstnärlig kvalitet etc. bli tydligare och de skulle bli enklare att
formulera svaren i relation till verksamheten”.
”Vi strävar alltid efter hög kvalitet och konstnärlighet, med detta är svårt
att få fram och bevisa i en bidragsansökan”
I intervjuerna framkommer att aktörerna uppfattar att det sker ett aktivt arbete där frågor
om jämställdhet, mångfald och delaktighet i fokus, men att det är svårt att spegla på ett
bra sätt.

Utvecklingsstöd – inriktning och bedömningsgrunder

Vid ansökan om utvecklingsstöd ingår att göra en beskrivning av den utveckligsinsats
ansökan avser utifrån tre rubriker. 43 aktörer som besvarade enkäten hade sökt
utvecklingsstöd och de ombads att besvara frågor om detta. Resultatet redovisas i
diagram 7.
Diagram 7. Enkätresultat. Frågor om utvecklingsstöd

30 procent av de svarande uppger att de tycker att det framgår vilken information
förvaltningen efterfrågar när de ska söka utvecklingsstöd. 20 procent svarar ”ja” – att de
har fått tillräcklig information. Diagrammet visar att en relativt stor andel besvarat
respektive fråga med ”Vet ej”.

Upplevelsen av de förändrade arbetssätten
Både i enkäten och i intervjuerna ställdes frågor om hur aktörerna har haft kontakt med
kulturförvaltningen och om det stöd de har fått eller skulle vilja få. Några av frågorna
omfattade även jämförande perspektiv, där aktörerna ombads att ta ställning till hur de
upplever förändringen som skett sedan 2012.
Följande diagram redovisar hur aktörerna uppger att de haft kontakt med
kulturförvaltningen.
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Diagram 8. Enkätresultat. På vilket/vilka av följande sätt har du mött eller fått hjälp av
kulturförvaltningen i samband med din ansökan om stöd under 2013 och 2014? (flera svar kan
markeras)
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Det vanligaste sättet att möta eller få hjälp av kulturförvaltningen är genom ansökan via
webben. Drygt hälften (53 procent) av aktörerna har haft kontakt med förvaltningen på
det sättet. Information via hemsidan och mejlkontakt med handläggare är också vanliga
kontaktsätt. Mycket få har fått information via facebook (2 procent).
Bland aktörer som fått bifall på ansökan är det vanligare att aktörerna har kontakt med
handläggare generellt och per mejl än bland aktörer som fått avslag. 38 procent av dem
som fått bifall jämfört med 19 procent av dem som fått avslag uppger att de haft kontakt
med handläggare generellt. Motsvarande andelar för mailkontakt med handläggare är 52
procent (bifall) respektive 26 procent (avslag).
Drygt hälften (51 procent) av aktörerna inom Scen uppger att de haft mejlkontakt med
handläggare.
Både i enkäten och i intervjuerna tillfrågades aktörerna om hur förvaltningen bäst kan
hjälpa dem att utforma en ansökan. I de öppna svaren i enkäten nämner flera aktörer att
de föredrar personliga kontakter med handläggare (nämns 79 gånger). Annat som nämns
är att få mer information (nämns 46 gånger, de flesta påtalar att de vill ha information
via webben), till exempel att få ta del av hur en ansökan kan se ut eller av andras
beviljade ansökningar. Bland de som efterfrågar mer information efterfrågas även mer
detaljerade beksrivningar, förtydliganden av vad som avses med kriterierna.
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Några aktörer kommer med förslag på förbättringar. Ett förslag är att ha seminarier om
hur man söker där förvaltningen kan gå igenom hur de hanterar ansökningar och vad de
prioriterar. Andra idéer som tas upp är:
- ge exempel på vad man kan skriva under de olika rubrikerna i ansökan på
hemsidan
- en chat-funktion och kvällsjour dagarna innan inlämning
En aktör ger ett förslag som inte ligger inom förvaltningens rådighet. Denne föreslår att
Stockholms stad, kulturrådet. Landstinget och konstnärsnämnden kunde skapa
gemensamma blanketter så att aktörerna på ett effektivare sätt skulle kunna ansöka om
medel från flera finansiärer.
Följande exempel från aktörernas kommentarer visar att det inte är en tydlig linje i vad
de tycker – de har olika behov och olika uppfattning om hur de har blivit bemötta.
“Jag behöver ingen annan hjälp än den information som finns på hemsidan och
den muntliga informationen vid "öppet hus". Kulturförvaltningens handläggare
klargjorde dessutom precis allt jag ville veta.”(18 aktörer tar upp att de är nöjda
med det stöd som finns)
“Det man behöver om man är osäker är att bolla tankar och idéer för att se om
de landar/förstås.”(15 aktörer nämner att de vill bolla idéer/ha återkoppling på
ansökningar/handledning))

I intervjuerna framkommer att Öppet hus på olika ställen i staden är känt av flertalet av
de som intervjuats, men inte av alla. De som känner till det uppger att de anser att det är
en bra möjlighet. Flertalet av de intervjuade har dock inte deltagit aktivt i förvaltningens
arrangemang med öppet hus.
När det gäller hemsidan framkommer det att den är känd och att den använd av samtliga
intervjuade personer. En stor majoritet tycker den är bra i allmänhet. I kommentarerna
är det några som tar upp att de uppskattar tydlighet, bra beskrivningar av stödformer,
tydliga länkar, medan någon annan uppger att det är svårt att hitta. Sju av de tillfrågade
känner inte till informationsbladen. Facebook-sidan är inte känd av någon av de
intervjuade.
När det gäller handläggarnas tillgänglighet per telefon svarar tio av de intervjuade att de
inte kan avgöra om det skett någon förändring. En person uppger att ”det är kanske lite
bättre nu”, medan tre personer är negativa. Två av dem är mycket negativa och uppger
att de sökt handläggare på telefon upprepade gånger utan att få svar. Några
kommentarer lyder:
”De är tillgängliga, men framför allt på mejl, vilket är viktigare för oss
’gamla’ bidragstagare”
”Detta behövs, men har inte fungerat så bra”
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Förvaltningens förhållningssätt och förändringar med de nya
arbetssätten
I ett frågeblock i enkäten fick aktörerna ta ställning till elva påståenden genom att
besvara dem på skalan 1 till 5, där 1 står för ”Instämmer inte alls” och 5 för ”Instämmer
helt”.
Till aktörer som haft kontakt med kulturförvaltningen även innan det nya systemet (de
som sökt stöd 2011 eller tidigare) ställdes även frågor om hur det var tidigare (118
aktörer). I diagram 12 redovisas medelvärden per påstående för dem som tagit ställning
i frågorna. Andelen som valt att besvara påståendena med ”Ingen kännedom” är i flera
fall hög viket är värt att notera. I vissa fall är det helt naturligt att alla inte kan ha en
åsikt medan det i andra fall är ett resultat i sig. En fjärdedel av aktörerna (25 procent)
uppger att de inte har kännedom om huruvida kulturförvaltningen var insatt i deras
område eller ej. Förklaringen är delvis densamma: ett antal personer inte vill ge sin
subjektiva uppfattning utan relaterar till att de faktiskt inte vet hur handläggarna tänker.
Diagram 9. Enkätresultat. Aktörernas bedömning av förhållningssätt, medelvärden
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Kulturförvaltningen är/var väl insatt i vårt
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Kulturförvaltningen visar/visade intresse för vårt
arrangemang/program

3,03
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Kulturförvaltningen ger/gav mig bra stöd vid
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motiveras/motiverades på ett bra sätt

4
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Av diagrammet framgår att aktörerna ger högst betyg till förvaltningens förmåga att ha
ett professionellt förhållningssätt och till möjligheten att komma i kontakt med
förvaltningen. För dessa områden ligger medelbetyget runt 3,5. För de flesta andra
områdena ligger medelvärdet runt 3 eller lägre. Det område som har skattats lägst är hur
kulturförvaltningen motiverar beslut om avslag.
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I de kompletterande intervjuerna framkommer att många aktörer inte har så mycket
kontakt med förvaltningen. Den bild som framträder är att aktörernas behov av en sådan
kontakt varierar stort. Många klarar sig bra med den elektroniska processen, inklusive
de anvisningar som finns, medan andra har starka behov av personliga möten. När det
gäller bemötandet i stort är de intervjupersoner som uttalat sig i regel nöjda. Ett antal
intervjupersoner nämner dock att tillgängligheten på telefon kan behöva förbättras.
Intervjuerna speglar väl enkätresultaten. Förtroendet för förvaltningen och de
bedömningar de gör är i allmänhet högt. I regel upplever de intervjuade aktörerna att
förvaltningen har visat intresse för deras konst- och kulturuttryck. Några konstaterar att
det beslut om stöd som fattats visar att förvaltningen har förstått vikten av
arrangemanget. Bland de intervjuade liksom bland respondenterna i enkäten finns de
som upplever att beslut om avslag på ansökan inte har motiverats i tillräcklig omfattning
– en aktör uttrycker att ”skälen inte känns begripliga”.
I diagram 10 redovisas aktörernas uppfattning om förvaltningens förhållningssätt nu och
tidigare. Aktörerna tillfrågades i enkäten om de hade erfarenhet av att söka stöd innan
2011. Diagram 13 omfattar endast de ca 120 respondenter som svarat att de har
erfarenhet sedan tidigare.
Diagram 10. Aktörernas bedömning förhållningssätt. Jämförelse 2011/2013, medelvärden.
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De aktörer som har kunnat jämföra kulturförvaltningens arbetssätt 2013 med det
tidigare stödsystemet har en något mer negativ syn på arbetssätten 2013. Detta resultat
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gäller för samtliga frågor. Den största försämringen har skett när det gäller aktörernas
uppfattning av hur kulturförvaltningen motiverar beslut om avslag.
Som ett underlag till ytterligare förståelse för resultaten och för förvaltningens
förbättringsarbete redovisar diagram 11 en jämförelse mellan de aktörer som har angett
att de har erfarenhet av att söka stöd 2011 eller tidigare, och de som inte har detta.
Diagram 11. Enkätresultat. Aktörernas bedömning av förhållningssätt, jämförelse mellan 2 grupper:
de som har erfarenhet av det tidigare stödsystemet och de som inte har erfarenhet av tidigare
systemet, medelvärden
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Resultaten mellan de båda grupperna ligger nära varandra för många av påståendena. En
signifikant skillnad finns när det gäller två frågor. I samtliga dessa är de aktörer som har
erfarenhet från det tidigare stödsystemet mer negativa än de aktörer som kommit in efter
2012. De två frågorna där dessa skillnader är signifikanta är:
- Det är/var lätt att komma i kontakt med kulturförvaltningen
- Kulturförvaltningens beslut om bifall på ansökan motiveras på ett bra sätt
Många valde att kommentera sina svar i ett öppet kommentarsfält efter påståendena. I
kommentarerna tar aktörerna upp vad de tycker har förbättrats.
”Det är mer kommunikativt nu. Webbsidan har blivit lite mer tillgänglig även om
den inte ännu är så tillgänglig och användarvänlig som den skulle kunna vara.”
(Aktör inom området Scen)
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”Det nya systemet är klart bättre och mer ändamålsenligt. Genom att ställa
ganska höga krav ser systemet till att en genuin och gedigen kvalitet premieras.”
(Aktör inom området Övrigt)
Andra kommentarer tar upp att de vill att avslag på ansökan motiveras tydligare. Ett
antal aktörer ber också om tips på hur de kan förbättra sina ansökningar. Nedan ges
några exempel på synpunkter.
”Den största kritiken är att avslagen inte motiveras alls. Det är väl den viktigaste
förbättringspunkten.” (Aktör inom området Musik)
”Kriterierna är egentligen inte otydliga, tillämpningen kan dock vara lite svår att
genomskåda.”(Aktör inom området Scen)

Sammanfattning av bedömning av system och förändrade arbetssätt
-

Vilken kännedom har aktörerna om de olika delarna?

Kännedomen om kulturstödet är god. Kännedomen om utvecklingsstödet är lägre.
-

Är ansökningsförfarandet enkelt för aktörerna?

Cirka en tredjedel av aktörerna anser att det är lätt att ansöka om stöd. Fler tycker det
är krångligt. Orsaken till att det är krångligt är att det är svårt att förstå hur idén ska
formuleras så att den möter kriterierna. Svårast är kriteriet ”konstnärlig kvalitet”.
De aktörer som sökt utvecklingsstöd tycker i högre utsträckning att det framgår vilken
information som efterfrågas.
-

Hur upplever kulturaktörerna de nya arbetsmetoderna?

Aktörerna möter förvaltingen främst genom e-tjänsten och genom hemsidan. 29
procent av aktörerna har varit på Öppet hus. Behovet av kontakt varierar stort.
-

Hur upplever aktörerna kulturförvaltningens förhållningssätt?

Aktörernas bedömning av förvaltningens förändrade arbetssätt och den eftersträvade
större öppenheten är att de upplever en generellt sett hög professionalitet och
intresse. Ett förbättringsområde som framträder är hur beslut om avslag på ansökan
motiveras.
-

Upplever aktörerna att det skett någon förbättring med de nya arbetssätten?

De aktörer som har kommit in i systemet efter förändringen är mer positiva till
arbetssätten, än de som har erfarenhet av det tidigare stödsystemet. De som kan
jämföra nuvarande och tidigare upplever att det var bättre tidigare.
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Attityder till stödsystemet
I Sweco:s tredje uppdrag ingick att kartlägga aktörernas attityder till stödsystemet så
som det nu är utformat. Med anledning av detta omfattade enkäten ett frågeblock där
aktörerna fick ta ställning till 14 värdeomdömen om stödsystemet. Aktörerna ombads att
ta ställning på skalan 1 till 5, där 1 står för ”Instämmer inte alls” och 5 för ”Instämmer
helt”. ”Ingen åsikt” fanns också med som svarsalternativ. Resultatet presenteras i
följande avsnitt, uttryckt som ett medelvärde. Respondenterna har också kunnat lämna
kommentarer i öppna frågor i enkäten. Eftersom detta deluppdrag handlar om attityder
har valet gjorts att i stor omfattning redovisa aktörernas egna ord från
enkätkommentarer och intervjuer.
I det följande diagrammet redovisas hur aktörerna bedömer värdet av fasta kriterier och
de fem kriterier som nu gäller som bedömningsgrund.
Diagram 12. Enkätresultat. Attityder till stödsystemets bedömningskriterier

3,79

Det är positivt att det finns fasta kriterier som
ligger till grund för bedömning av ansökan

3,93

Kriteriet "konstnärlig kvalitet" är relevant för
bedömning av ansökan om kulturstöd
Kriteriet "målgruppsarbete och publik
räckvidd" är relevant för bedömning av
ansökan om kulturstöd

3,51

3,31

Kriteriet "delaktighet" är relevant för
bedömning av ansökan om kulturstöd
Kriteriet "jämställdhet och flerkulturellt
perspektiv" är relevant för bedömning av
ansökan om kulturstöd

3,80

Kriteriet "ekonomi och andra resurser" är
relevant för bedömning av ansökan om
kulturstöd

3,79
0
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Medelvärdet för det första påståendet – att det är positivt med fasta kriterier – är 3,79.
52 personer har angett svarsalternativ 3, dvs är ganska neutrala i sina åsikter. 36 av de
cirka 300 svarande har svarat 1 eller 2 på skalan.
Det kriterium som anses relevant av flest aktörer är ”konstnärlig kvalitet” medan det
kriterium som lägst antal aktörer anser är relevant är ”delaktighet”. Åsikterna skiljer sig
åt mellan olika kulturområden. Främst är det undergruppen ”övrigt” som har en
avvikande åsikt. Undergruppernas attityder redovisas i diagram 13.
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Diagram 13. Enkätresultat. Attityder till stödsystemets bedömningskriterier fördelat per
kulturområde
3,73

3,58

Det är positivt att det finns fasta
kriterier som ligger till grund för
bedömning av ansökan

3,67
3,99
3,85
3,79

3,26
Kriteriet "konstnärlig kvalitet" är
relevant för bedömning av ansökan
om kulturstöd

4,01

4,27
3,88
4,09
3,93

Kriteriet "jämställdhet och
flerkulturellt perspektiv" är relevant
för bedömning av ansökan om
kulturstöd

3,67

4,25

Övrigt

3,80
3,75
3,80
3,80

Scen
Ord

4,08

Musik

3,59

Kriteriet "ekonomi och andra
resurser" är relevant för bedömning
av ansökan om kulturstöd

3,77
3,94
3,68
3,79

Bild & Form
Medel

3,89

Kriteriet "målgruppsarbete och
publik räckvidd" är relevant för
bedömning av ansökan om
kulturstöd

3,49

3,64
3,45
3,27
3,51
3,08
3,17
3,26
3,25
3,31

Kriteriet "delaktighet" är relevant
för bedömning av ansökan om
kulturstöd
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Diagrammet visar att det finns vissa skillnader finns mellan olika kulturområden.
Aktörerna inom gruppen ”övrigt” har klassat ”konstnärlig kvalitet” som minst relevant,
medan övriga aktörer har bedömt att detta kriterium är det mest relevanta. Inom gruppen
övrigt är det flest som har angett att ”jämställdhet och flerkulturellt perspektiv” är
relevant, många har också bedömt att de tre övriga kriterierna är mycket relevanta. Två
aktörer inom gruppen ”övrigt” påtalar att kriterierna inte är anpassade för deras
respektive verksamheter, varav en av dem – spelkultur – kan bedömas tillhöra de nya
aktörer som systemet är tänkt att få med.
Inom kulturområde ”scen” är aktörerna minst positiva till att det finns fasta kriterier.
Andra kommentarer och konstruktiva synpunkter för förvaltningen att ta vara på är:
”Kriteriet ’delaktighet’ premierar en viss typ av form, men utan att
nödvändigtvis vara inkluderande eller breddande. Vi tycker att aktivt
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publikarbete är en bedömningsgrund som skulle kunna omfatta fler
former av breddande och inkluderande och som skulle kunna premiera
initiativ som försöker nå publik ur olika grupper. Mycket arrangeras utan
aktivt publikarbete.”
”Jag tycker att "målgrupp & publik räckvidd" bör tänkas om lite
eftersom det är mer tydligt för dans/teater där det är en tydlig fysisk
publik som man kan räkna på plats, men andra projekt kan vara mer
långvarig och handlar inte om att all "publik" ska vara där samtidigt.”
I diagram 14 redovisas ytterligare några av de värdeomdömen som aktörerna har tagit
ställning till.
Diagram 14. Enkätresultat. Attityder till stödsystemet
Det är positivt att det finns två stödformer (kulturstöd
och utvecklingsstöd)

4,14

Det är positivt att det finns fasta kriterier som ligger
till grund för bedömning av ansökan

3,79

Det är positivt att både planerad verksamhet och
historik utgör underlag för bedömning av ansökan…

3,87

Det är positivt att en ansökan om högre belopp
möter högre krav

4,34

Utformningen av ansökan (mall med fasta rubriker)
förenklar vid ansökan om stöd

3,92

Det är positivt att det varje år finns många
ansökningstillfällen

4,53

Det är positivt att det finns möjlighet att söka stöd för
flerårig programverksamhet

4,57

Det är positivt att det finns möjlighet att söka stöd för
temporär programverksamhet

4,57

Många ansökningstillfällen per år bidrar till att vägen
från idé till genomförande blir snabb

4,26
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Generellt sett är aktörerna positiva till stödsystemet så som det är utformat. I de öppna
kommentarerna nämns möjligheten att ansöka om stöd vid många tillfällen som en
positiv förändring. I intervjuerna kompletteras bilden och det framkommer att aktörerna
tycker att det är viktigt och bra att stödet syftar till att ge ökad rörlighet och möjlighet
för nya aktörer att etablera sig.
Det område som lägst antal personer är positiva till är de fasta kriterierna. Cirka 60
personer har valt att skriva kommentarer till detta. Många har kommenterat att både
planerad verksamhet och historik utgör underlag för bedömning. Även i intervjuerna var
detta ett ämne som engagerade många. Ett resultat är att det tycks finnas en
misstänksamhet att andra aktörer har fördelar som den egna verksamheten saknar.
Således är det en del större aktörer som tycker att de prioriteras bort samtidigt som
andra aktörer lämnar kommentarer som visar att de upplever att de större aktörerna har
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förvaltningens uppmärksamhet på ett sätt som de själva inte har. I flera av dessa
kommentarer framkommer också att aktörerna önskar att Stockholms stad hade mer
medel att fördela. Ett par exempel på dessa synpunkter är:
”Man behöver i större utsträckning bygga bedömning på genomförd
verksamhet för att undvika styrning (också självman sådan).” (Aktör
inom bild&form)
”… Större tillit till oss mer etablerade. Det är bra att det finns möjlighet
till små bidrag, men det är lika viktigt … att de som är etablerade får en
möjlighet att verka på sin nivå…” (Aktör inom område Scen)
Andra tycker tvärtom att:
”Det här med att ta hänsyn till historiken gynnar inte
nyskapande/nystartade verksamheter, i och med att tidigare erfarenhet
verkar ge en fördelar.” (Aktör inom bild&form)
”Jag kan uppleva att kända namn och meriter går före bra och givande
idéer ibland...” (Aktör inom område Scen)
Även intervjuerna förmedlar likande synpunkter. Men i dessa samtal framträder också
ett annat fokus. Ett stort antal aktörer uttalar sig mycket ödmjukt om vikten av att
systemet passar andra aktörer än den typ som de själva representerar. Fler aktörer
framhåller i intervjuerna att systemet måste beakta både tidigare meriter och planerade
arrangemang, dock anser de att kulturförvaltningen i första hand ska stödja planerade
program aktiviteter. ”Om gamla aktörer ska ha bidrag bör det vara för nya grepp”,
formulerar en av de intervjuade det. En mer etablerad aktör uttrycker att ”man måste få
cred för det man gjort tidigare…”
I några kommentarer framkommer att det finns missuppfattningar om hur systemet
fungerar. Ett par aktörer framför att de vill kunna ansöka om stöd för flerårig
programverksamhet/kontinuerlig verksamhet, men att de uppfattat att detta inte var
möjligt – vilket det är. Denna missuppfattning kommer även upp i intervjuerna där det
framgick att många aktörer inte har uppfattat att det är möjligt att söka stöd för flera år i
taget. När de i intervjun fick höra talas om denna möjlighet uppgav de att fleråriga stöd
är positivt för att det bidrar till att verksamheter utvecklas.
En annan åsikt som återkommit är att det administrativa arbetet ökat med fler
ansökningsomgångar och fasta kriterier. Cirka en tiondel av kommentarerna handlar om
detta. Aktörerna skriver t ex:
”Många av frågorna är positiva ur en aspekt men negativa ur en annan.
T ex är det kanske positivt att kunna söka stöd ofta, men negativt att det
tenderar att skapa en miljö där man måste söka hela tiden för att gå runt
och plötsligt skapas mest ansökningar istället för att kultur skapas...”
(Aktör inom område Scen)
En tredje återkommande åsikt är att aktörer upplever en risk för en likriktning när alla
ska anpassa sig till de fem bedömningskriterierna. Av de cirka 60 personer som valt att
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skriva en kommentar är det en tiondel som tar upp likriktning eller relaterade teman. Ett
par exempel på dessa kommentarer är:
”Jag upplever att era kriterier begränsar de konstnärliga uttrycken till en
politisk funktion.”(Aktör inom område Musik)
”Kriterierna i sig skulle kunna vara relevanta, men.. risken är att alla
projekt dras till att passa in på kriterierna istället för att den konstnärliga
idén få styra.” (Aktör inom område Scen)
Intervjuerna bekräftar att aktörerna är positiva till att ansökningar om högre belopp
möter högre krav. Detta anses bidra till att nya aktörer kan etableras, i linje med stödets
syften.
Nedan följer ett antal av andra kommentarer på frågan, till att börja med de aktörer som
framfört positiva kommentarer.
”… Fördelen med stödet är att man kan söka snabbt, många gånger och
att det går fort att handlägga det. Bra!” (Aktör inom område Musik)
”Som en liten förening som trots klara begränsningar försöker att alltid
göra sitt bästa samt erbjuda den bästa möjliga servicen och kvaliteten,
finner vi det lämpligt och riktigt att Kulturförvaltningen ställer höga
krav, eftersom det är ett måste för att säkerställa och garantera
kvaliteten. Därför välkomnar vi det.” (Aktör övrig)
Andra kommentarer var mer negativa och det finns aktörer vars attityder till systemet
bygger på uppenbarligen felaktig information om hur det fungerar. Ett exempel på en
negativ attityd är följande citat.
”systemet skapar godtycke, styrande... Systemet stöder inte
grundläggande principer om konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Det
bidrar inte till utveckling av kultur och konstlivet.”(Aktör inom område
Ord)
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Sammanfattning
Aktörernas attityder till stödsystemet
Bedömningskriterierna

Skillnader mellan kulturområden

Två stödformer

Aktörerna är generellt sett positiva till
kriterierna. Kriterierna upplevs vara
relevanta över lag. Något mindre positiva
är de till relevansen för kriteriet
”delaktighet”.
”Konstnärlig kvalitet” är det kriterium
som anses vara mest relevant, utom för
aktörerna inom gruppen ”övrigt”. Inom
gruppen övrigt är det flest som har angett
att ”jämställdhet och flerkulturellt
perspektiv” är relevant.
Aktörerna är mycket positiva.

Både planerad verksamhet och historik Aktörerna är positiva.
utgör underlag för bedömning
Ett förbättringsområde är att förtydliga
detta, eftersom många uppger att de inte
uppfattat det.
Högre stöd – högre krav
Aktörerna är mycket positiva.
Ansökans utformning

Aktörerna är positiva.

Många ansökningstillfällen per år

Aktörerna är positiva.

Fleråriga stöd

Aktörerna är positiva.

Stödet medger snabb väg från idé till Aktörerna instämmer.
genomförande
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Slutsatser och analys
Sweco Strategy har utvärderat Stockholms stads stöd till kulturen i form av kulturstöd
och utvecklingsstöd. Uppdraget omfattade att bedöma om resultatet av det nya stödet
möter kulturnämndens syften, bedöma om förvaltningens arbetssätt möter aktörernas
behov samt att kartlägga aktörernas attityder till stödet.

Sammanfattande bedömning
Övergripande mål
Mål

Utfall

Att stadens kulturliv omfattar och når Målet är uppnått.
ut till fler
Aktörerna uppger att de når fler målgrupper
och att de har program på fler ställen.
Att kvaliteterna inom konst-, kultur- Kvaliteterna inom kulturlivet utvecklas enligt
och föreningsliv löpande utvecklas
aktörerna, men det anses vara en utveckling
som är oberoende av stadens stöd.
43 % av de aktörer som får stöd har sökt
inom ett nytt område.
Att konst-, kultur- och föreningsliv Målet är uppnått.
speglar
det
flerkulturella
och En stor andel av de program som får stöd
internationella Stockholm.
vänder sig t ex till någon av de prioriterade
målgrupperna.
Att kulturens finansiering/egenintäkter Bedömning gjord av aktörernas upplevelse
förstärks
av utvecklingen: alla stöd stärker
finansieringen, även om de upplevs vara för
små.
Några
aktörer
uppger
att
egenintäkterna förstärks, men det är endast
ett fåtal.
Att fler upplever att Stockholm har ett Ej utvärderat: frågan bör ställas till
rikt kulturliv.
medborgare och eventuellt till medborgare i
kranskommuner liksom till turister.

Utformning av system och beredningsprocess

Syfte

Resultat

Fler aktörer söker och fler aktörer får Syftet har uppnåtts.
stöd
Ett stort antal aktörer – över 200 – har fått
beviljat mindre stödbelopp, samtidigt som
ett mindre antal aktörer med fasta
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kostnader (aktörer som har lokal) – 13
stycken – har beviljats belopp över 1 miljon.
Nya kulturformer lättare kan ta sig in Syftet har uppnåtts.
409 aktörer har lämnat in ansökning om stöd
inom nytt område. 43 % av de aktörer som
beviljades
stöd
sökte
inom
nytt
kulturområde.
Mindre kulturaktörer kan växa
Syftet har delvis uppnåtts.
Underlagen ger inte en entydig bild. Det
finns aktörer som anser att de har fått hjälp
att växa, andra som anser att de inte har det.
Verksamheter kan planera långsiktigt Syftet har delvis uppnåtts.
och starta större utvecklings-projekt, Det finns verksamheter som tar upp att de
konstnärligt och verksamhetsmässigt kan planera långsiktigt. Fler är det som inte
har uppfattat att det finns fleråriga stöd att
söka.
Högre kvalitet på ansökningarna
Syftet uppnått.
Handläggarna upplever att det är högre
kvalitet.
Mer tillgängliga handläggare
Syftet uppnått i viss grad, förbättring dock
möjlig.
Öppet hus bidrar till stor tillgänglighet,
många aktörer har inte behov utöver detta;
dock finns det en efterfrågan på större
tillgänglighet per telefon.

Kommunikationsmålen
Mål
Minimera inlåsningseffekten
Stimulera till nya samarbetsformer
Ändra attityden till stödet

Öka kännedomen för stödet
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Utfall
Aktörernas uppfattning är i stor
utsträckning att systemet är mindre låst.
Intervjuresultat indikerar att målet inte
uppnåtts.
Generellt sett är attityden till stödets
inriktning positiv. Aktörer som haft stöd
tidigare tycker till viss del att det var
bättre förut.
Jämförelsedata saknas: bedömning av
förändring kan ske vid uppföljande
mätning.
Man har delvis lyckats. Ett stort antal
aktörer som inte sökt stöd tidigare har
nåtts. Alla delar av systemet är dock inte

lika kända. Kännedomen om den nya
stödformen utvecklingsstöd är lägre. Flest
aktörer använder webben för att få
information om stödet.
Öka kännedomen om att stödet delas ut i Kännedomen är inte fullt utbredd. Det
en rättvis process
finns fortfarande aktörer som uttrycker
en misstro mot processen.

Aktörernas attityder till stödsystemet
Bedömningskriterierna

Skillnader mellan kulturområden

Två stödformer

Aktörerna är generellt sett positiva till
kriterierna. Kriterierna upplevs vara
relevanta över lag. Något mindre positiva
är de till relevansen för kriteriet
”delaktighet”.
”Konstnärlig kvalitet” är det kriterium
som anses vara mest relevant, utom för
aktörerna inom gruppen ”övrigt”. Inom
gruppen övrigt är det flest som har angett
att ”jämställdhet och flerkulturellt
perspektiv” är relevant.
Aktörerna är mycket positiva.

Både planerad verksamhet och historik Aktörerna är positiva.
utgör underlag för bedömning
Ett förbättringsområde är att förtydliga
detta, eftersom många uppger att de inte
uppfattat det.
Högre stöd – högre krav
Aktörerna är mycket positiva.
Ansökans utformning

Aktörerna är positiva.

Många ansökningstillfällen per år

Aktörerna är positiva.

Fleråriga stöd

Aktörerna är positiva.

Stödet medger snabb väg från idé till Aktörerna instämmer.
genomförande

I det följande avsnittet diskuteras resultaten vidare. Därpå följer en sammanställning av
de rekommendationer Sweco kan ge kulturförvaltningen med anledning av de resultat vi
har fått i undersökningen och de slutsatser vi har dragit av dessa.
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Kultur- och utvecklingsstödet
Styrkor och svagheter
Sweco:s slutsatser är att det nya stödsystemet har ett antal styrkor:
- Många nya aktörer tycks ha kommit in i systemet. Många aktörer har sökt stöd
inom områden de tidigare inte hade sökt stöd inom
- Ingen grupp sticker ut som i hög grad är missgynnad. Färre ansökningar inom
området ”övrigt” beviljas, vilket diskuteras vidare nedan
- Aktörerna har positiva attityder till stora delar av stödsystemet
- E-tjänsten som införts är en styrka för handläggningen av ansökningar. Aktörerna
som kommenterat e-tjänsten tar upp att den omfattar tydliga instruktioner och
att det är smidigt att ansöka via internet.
De svagheter som utvärderingen identifierar är:
- Aktörer som lämnar in ansökningar inom nya områden får i lägre omfattning sina
ansökningar beviljade. Samtidigt uppger några av handläggarna att tidigare
meriter spelar roll för bedömning av ansökan. Om ambitionen är att det ska vara
lätt för nya aktörer att ta sig in, så kan det finnas behov av att arbeta vidare på
ett förändrat förhållningssätt.
- Aktörernas attityder till några delar av stödsystemet är mindre positiva. Det är
färre aktörer som anser att kriteriet ”delaktighet” är relevant.
Som underlag för bedömningen av ansökningar finns de fem bedömningsgrunderna
(konstnärlig kvalitet, målgrupper och publik räckvidd, delaktighet, jämställdhet och
flerkulturella perspektiv, ekonomi och andra resurser). De fem bedömningskriterierna
upplevs ha olika hög relevans beroende på vilket kulturområde den tillfrågade aktören
representerar. Jämförelser mellan olika kulturområden visar att aktörer inom ”scen” i
större utsträckning svarar att kulturförvaltningen kräver för detaljerade beskrivningar av
det planerade programmet, än vad aktörer inom områdena ”musik” och ”övriga” gör.
Dessa båda omständigheter kan vara ett underlag för förvaltningen att fundera över en
utveckling av bedömningarna. Redan idag finns den så kallade ”kravtrappan” – att
ansökningar om lägre belopp möter lägre krav. En variant på kravtrappa skulle kunna
vara att olika kriterier väger olika tungt beroende på kulturområde. De aktörer som gör
ansökningar för arrangemang som inte är möjliga att kategorisera inom områdena
musik, ord, bild&form, eller scen upplever att flera av bedömningskriterierna är mindre
relevanta. Framför allt upplever de att kriteriet ”konstnärlig kvalitet” är mindre relevant
än vad de övriga aktörerna upplever. Denna grupp aktörer framhåller däremot
”jämställdhet och flerkulturellt perspektiv” som relevant. Detta kan tyda på att det inom
denna kategori av aktörer finns arrangemang som bidrar med något annat än det som
förvaltningen är van vid att bedöma som konstnärlig kvalitet.
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Aktörernas kommentarer till kriterierna visar att ett antal aktörer upplever att de på
något sätt trampar luft med de fasta kriterierna: ansökan kräver att aktörerna beskriver
hur kriterierna ska mötas och aktörerna följer stödsystemets krav och prioriteringarför
det är det enda sättet att få stödet, men det finns aktörer som upplever att de fasta
kriterierna i sin nuvarande utformning inte hjälper dem att faktiskt reflektera kring sitt
arrangemang eller utveckla det. Några röster hörs dock som tvärtom framhåller att
kriterierna är en bra utgångpunkt för att beskriva och spetsa till sina planer.
Utvärderarnas reflektion är att i förväg uttalade kriterier för bedömning är bra; de bidrar
till transparens och legitimitet. Det behövs emellertid en reflektion kring hur kriterierna
tillämpas: utvärderarnas synpunkt är att det skulle kunna bidra till en större öppenhet, i
enlighet med syftena, om kriterierna tillämpades på ett flexibelt sätt i olika situationer, t
ex för olika kulturyttringar, eller för olika utlysningar. Även ett system där stöd ges till
arrangemang som helt motsvarar ett kriterium men fullständigt ser förbi ett annat, skulle
i sin helhet kunna bidra till att kulturutbudet blir bredare och mer mångfacetterat. Till
viss del förekommer detta redan i de bedömningar som görs. Men i den utsträckning det
görs, är det en mindre systematiserad del av arbetet som inte finns beskriven i de
underlag som utvärderarna har tagit del av och som heller inte är känd av de aktörer som
tillfrågats i enkät och intervjuer. Om förvaltningens tillämpning av kriterierna är avsedd
att vara flexibel, så bedömer utvärderarna att det är i enlighet med målsättningarna.
Utvärderarna bedömer att det här finns utrymme för en förbättring, antingen genom att
förtydliga den flexibilitet som delvis tillämpas, eller att förändra tillämpningen så att
den blir mer flexibel.

Syftena med stödet och vilket utsträckning de nås
De mål som formulerades för stödet var följande:
-

Stadens kulturliv omfattar och når ut till fler
Kvaliteterna inom konst- kultur- och föreningsliv utvecklas löpande
konst- kultur- och föreningsliv speglar det flerkulturella och internationella
Stockholm
Kulturens egenintäkter förstärks
Fler upplever att Stockholm har ett rikt kulturliv

Utvärderingen har även relaterat till de syften som formulerats med förändrade
arbetssätt:
-

Fler aktörer söker och fler aktörer får stöd
Nya kulturformer lättare kan ta sig in
Mindre kulturaktörer kan växa
Verksamheter kan planera långsiktigt och dra igång större utvecklings-projekt,
konstnärligt och verksamhetsmässigt
- Högre kvalitet på ansökningarna
- Mer tillgängliga handläggare
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Analysen bygger på aktörernas bedömning så som den framträder i enkät- och
intervjusvar. Utifrån uppgifter som framkommit är Swecos analys att stödet bidrar till
att kulturlivet når ut till fler och att det finns förutsättningar att utveckla kvaliteterna
inom kulturlivet. Samtidigt bör påpekas att så som målen är formulerade och med den
ansats utvärderingen har haft, så är det inte möjligt att besvara den teoretiskt sett
möjliga och spetsigare frågan om det nya stödsystemet har större effekt inom dessa
områden än vad det tidigare stödet hade. Frågan är teoretisk eftersom det i praktiken
inte är möjligt att göra en jämförelse, då dataunderlag saknas från den tidigare perioden.
Om Stockholms stad framöver vill kunna jämföra resultatet av olika förändringar inom
kulturstödsområdet så behöver förvaltningen identifiera ett antal indikatorer och göra
regelbundna uppföljningar av dem. Utvecklandet av indikatorer kan lämpligen ske
tillsammans med kulturlivets aktörer.
Ett annat sätt att skapa underlag för tydligare bedömning av måluppfyllelse skulle kunna
vara att sätta upp målnivåer för de olika målen. Målnivåerna kan revideras årligen om
olika förutsättningar eller fokusområden förändras.
Ett användningsområde för utvärderingen är att den mätning som nu är gjord kan utgöra
en ”nollmätning” för kommande uppföljningar av hur kulturstödet verkar. Ett av många
exempel på hur sådana uppföljningar kan utföras och fungera:
- Nollmätningen visar att 23 aktörer kontaktar förvaltningen vid 4 tillfällen
eller fler för att skriva sin ansökan. Ponera att förvaltningen vill minska den
tid som handläggarna lägger på denna lilla grupp aktörer för att fördela sin
tid mer jämlikt mellan alla aktörer och i detta syfte gör en förändring. För
att veta om förändringen haft någon effekt kan motsvarande fråga ställas till
aktörerna efter en viss tid.
Bedömningen av huruvida stödet har bidragit till etablering av nya initiativ,
producenter, arrangörer eller projekt bygger både på aktörernas uppfattning och på
analys av verksamhetsdata.
I avsnittet som redovisade verksamhetsdata framgick att 43 procent av de som beviljats
kulturstöd uppger att det är inom nytt område, vilket indikerar ett gott resultat.
Resultatet torde ligga i linje med ambitionen att nå nya aktörer. Kulturförvaltningen har
inte satt någon målnivå, vilket innebär att det inte går att göra en bedömning mot en
exakt önskad nivå. Det finns heller inte data från tidigare perioder, vilket innebär att
utvärderarens bedömning inte heller kan formuleras i termer av förbättring. Det
uppnådda resultatet 43 procent visar dock att arbetet att nå nya aktörer definitivt märks i
antalet beviljade ansökningar för aktörer som söker stöd för nya områden. Andelen av
ansökningarna som avser ett för aktören nytt område är över 50 procent, vilket indikerar
att aktörerna är intresserade av att utvecklas.
Samtidigt är det en lägre andel av aktörer inom nya områden som får sina ansökningar
beviljade, än snittet för andelen beviljade ansökningar. Det indikerar att det är svårare
att få stöd för en aktör inom ett nytt område än vad det är för en aktör som inte är inom
ett nytt område. I denna fråga kan det vara relevant för kulturnämnden att sätta upp ett
årligt mål för hur stor andel av stödet som ska gå till nya aktörer.
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Dataunderlaget är relativt trubbigt då den information som förs in endast avser om den
inlämnade ansökan avser ett område som den avlämnande aktören inte beviljats stöd
inom tidigare. Information om vilka aktörer som söker för första gången finns inte. Det
finns således också anledning för förvaltningen att utveckla dataregistreringen så att det
blir möjligt att följa upp de kategorier som är nämnda i formuleringarna för vad stödet
ska uppnå (nya initiativ, nya producenter, nya arrangörer, nya projekt).
Den analys som gjorts av verksamhetsdata visar att inom kulturområdet ”övrig” ges
bifall endast till 30 procent av ansökningarna. Det kan vara av intresse för
kulturnämnden och förvaltningen att fundera över varför dessa ansökningar har haft
svårare att få bifall. En förklaring kan vara att flera av arrangemangen inom kategorin
faller utanför det som handläggarna har erfarenhet av. En annan förklaring kan vara att
det helt enkelt är ett arrangemang som faktiskt inte ligger inom ramen för vad
Stockholms stad har för avsikt att stödja. Det kan även handla om att det är ett smalt
kulturområde som handläggarna har mindre förståelse för. Utvärderarna bedömer att det
finns fog för förvaltningen att vara uppmärksam på att udda kulturyttringar inte ges
sämre möjligheter till stöd – särskilt som det är ett uttalat mål att stödet ska leda till nya
initiativ och nya projekt.

Förvaltningens arbetsmetoder: styrkor och svagheter
En generell reflektion kring resultaten av enkäten och intervjuerna är att det är en hel
del av de tillfrågade aktörerna som inte känner till en del av de aspekter av stödet som
de har tillfrågats om. Enkätens första fråga var om aktörerna känner till att det finns två
stödformer. Femton procent av de tillfrågade kände inte till detta. I grupperna ”ord” och
”övrigt” var andelen som inte känner till de båda stödformerna cirka 30 procent.
Utvärderarna drar slutsatsen att det finns ett informationsgap. Förvaltningen har inte nått
ut till samtliga aktörer med den information de har haft. Många informerande insatser
har gjorts. Eftersom information är flyktig och försvinner i takt med att personer byts ut
eller helt enkelt glömmer vad de blivit informerade om, är det utvärderarnas
rekommendation att förvaltningen fortsätter att jobba aktivt med att sprida information
om stödet. Nya aktörer tillkommer löpande och det är rimligt att ha en inställning att det
som nu är mycket välbekant för handläggare och etablerade aktörer trots detta behöver
spridas som om det var nyheter i olika kanaler.
Det vanligaste sättet på vilket aktörerna fått information om möjligheten att söka stöd
var via webben, eller genom att de hade ansökt om stöd tidigare. Webben bedöms vara
den viktigaste kanalen för information och en av förvaltningens styrkor i arbetet att nå
nya aktörer. Åsikterna om hemsidan går isär bland aktörerna. Ett antal åsikter och
förslag på förbättringar av denna har framkommit i svaren. Utvärderarnas
rekommendation är att förvaltningen fortsätter med att ha ett ständigt öga på hur
webbsidorna kan utvecklas. Att vara lyhörd för aktörernas synpunkter och fånga in idéer
om förbättringar när det dyker upp kräver ett systematiskt och långsiktigt arbete. Detta
är ett område som utvärderarna dock inte undersökt specifikt, varför synpunkterna här
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utgår från en generell kunskap om förbättringsarbete, inte exakt hur arbetet går till på
förvaltningen idag.
Utvärderarna bedömer att det är en svaghet i systemet att en tredjedel av aktörerna
upplever att det är krångligt att ansöka om stöd. Ett sätt att beskriva krångligheten är att
hälften av de som fått bifall på sina ansökningar uppger att de lagt mer än 10 timmar på
att skriva ansökan. Ett annat resultat som också indikerar svårigheterna är det stora
antalet aktörer som efterfrågar mer personligt stöd för sina ansökningar. För en
etablerad aktör som har avlönade medarbetare kan det tyckas vara en rimlig tidåtgång.
Samtidigt kan det antas att mindre aktörer i vid bemärkelse - de som inte är etablerade i
lika hög utsträckning, de som arbetar ideellt, de som kommer från andra kretsar än de
som har sökt stöd historiskt – tycker detta i högre utsträckning än andra. Enkäten har
riktats till aktörer som har lämnat in ansökan. Det finns således ett mörkertal av aktörer
som inte har sökt stöd då de har tyckt att det var för krångligt. Orsakerna till att det
upplevs vara krångligt är svårigheten att formulera sin idé så att den möter kriterierna.
I enkäten ombads aktörerna att ta ställning till ett antal påståenden om
kulturförvaltningens förhållningssätt och bemötande. Resultatet visar att de nya
aktörerna är mer positiva än de som varit med tidigare. Resultaten kan således indikera
att det har skett en förskjutning i förvaltningens fokus, mot fler aktörer och mot nya
aktörer. I takt med att de nya aktörerna har fått ta del av den resurs som utgörs både av
ekonomiskt stöd och av handläggarnas tid, har det skett en resursförskjutning mot nya
aktörer. I det perspektivet är det ett positivt resultat för förvaltningens förändrade
arbetssätt. Utvärderarna menar dock att förvaltningen självklart bör sträva efter att både
de aktörer som är kända sedan tidigare och de nya aktörerna ska uppleva att arbetssätten
är bra.
Ett användningsområde för utvärderingen är att den mätning som nu är gjord kan utgöra
en ”nollmätning” för kommande uppföljningar av hur kulturstödet verkar. Ett av många
exempel på hur sådana uppföljningar kan utföras och fungera:
- Nollmätningen visar att 23 aktörer kontaktar förvaltningen vid många
tillfällen för att skriva sin ansökan. Ponera att förvaltningen vill minska den
tid som handläggarna lägger på denna lilla grupp aktörer för att fördela sin
tid mer jämlikt mellan alla aktörer och i detta syfte gör en förändring. För
att veta om förändringen haft någon effekt kan frågan om hur många gånger
aktörerna kontaktar förvaltningen ställas igen till aktörerna efter en viss tid.
Data från föreliggande mätning och från uppföljande mätning jämförs för
att få kunskap om hur förändringen har verkat.
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Rekommendationer
Rekommendationer verksamhetsdata
 Förbättra datakvaliteten genom att skapa ett antal regler som styr vilken data som
matas in och i vilka kategorier inmatningen görs.
o Det behöver t ex vara möjligt att följa upp målformuleringarna: det
stödet ska uppnå (nya initiativ, nya producenter, nya arrangörer, nya
projekt) behöver identifieras som separata kategorier i
verksamhetsdatafilen.
 Inför kontroller som möjliggör att det blir lättare för handläggarna att identifiera
om en aktör som söker är identisk med en aktör som redan finns i systemet –
nya uppgifter ska hänföras till befintlig aktör för att statistik om utvecklingen
ska vara möjlig.

Rekommendationer kommunikation
 Allmän informationsspridning om kulturstödet behöver ständigt vara en aktiv del
av arbetet.
 Ha särskild uppmärksamhet till att utveckla webbsidorna med stor lyhördhet för
aktörernas behov, eftersom det är här flest aktörer inhämtar information om
stöd.
 Fortsätt använd de e-postlistor som är möjliga att ta fram ur verksamhetsdatafilen
(när denna är kvalitetssäkrad), för att göra informerande utskick. Denna kanal
kan utvecklas. Ett förslag på ett lämpligt utskick är att skicka en information om
kommande Öppet hus till de aktörer som sökte för första gången tidigare under
året.
 Motivera beslut om avslag tydligare.

Rekommendationer strukturell nivå
 Se över möjligheten att utveckla de fasta kriterier som ligger till grund för
kulturstödet. Det bör ske i samråd med kulturlivets aktörer. Kriterierna är
möjliga att utveckla på olika sätt, t ex:
o

På det praktiska planet: förbättra förklaringar och instruktioner i
ansökningsunderlagen.

o

Flexiblare användning t ex för olika kulturyttringar, eller för olika
utlysningar.

 Gör uppföljningar av kulturstödets utfall årligen för att följa utvecklingen och
för att kunna identifiera vilka effekter olika förändrade arbetssätt får. För att
kunna göra detta kan det vara av värde att inledningsvis identifiera några
indikatorer som kan ge en bild av utvecklingen. Utvecklandet av indikatorer kan
lämpligen ske tillsammans med kulturlivets aktörer.
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 Följ upp de nya arbetssätten. Underlag för arbetet kan utgöras av uppföljningar
av aktörernas upplevelse av det stöd de får från förvaltningen.
 Systematisera
förbättringsarbetet.
Flera
av
de
tidigare
nämnda
rekommendationerna kan sammanfattas i denna slutsats: Sweco rekommenderar
kulturförvaltningen att se över kvalitetsarbetet så att det blir systematiserat och
långsiktigt. I detta ingår:
o inhämta aktörernas idéer och förbättringsförslag när det gäller
handläggning av stöd och de olika verktygen (webbsidan, e-tjänsten)
o utveckla kommunikationskanaler så som de tidigare nämnda epostlistorna
o tid för handläggarna att reflektera och systematiskt dokumentera kring sitt
arbete
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BILAGA 1 ENKÄTMETOD
Metod
Undersökningen genomfördes som en webbenkät till ett slumpmässigt urval om 500
aktörer. Antalet motsvarar två tredjedelar av målgruppen. Eftersom en så stor andel av
målgruppen undersöks så har bedömningen gjorts att urvalet är tillräckligt för att
genomföra analyserna för olika undergrupper (såsom avslag/bifall på ansökan, olika
program osv.). Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning (och inte en
totalundersökning) för att nå det relativt högtställda målet om 60 procent svarsfrekvens
inom given tidsram. En bortfallsanalys presenteras längre fram i bilagan.
Svarsperiod och påminnelsearbete
Det fanns möjlighet att besvara enkäten under perioden 26/11-2014 till den 7/1-2015.
Efter det första utskicket gjordes fyra automatiserade webbpåminnelser till dem som
ännu inte besvarat enkäten (2/12, 8/12, 15/12 och den 30/12). Ytterligare påminnelser
har gjorts av kulturförvaltningen som hört av sig med information om undersökningen
till samtliga aktörer via sina kanaler: hemsida, facebook, e-postutskick. Ett aktivt arbete
med att höja svarsfrekvensen har även gjorts genom telefonuppföljning i form av både
intervjuer och påminnelser. Från och med vecka 50 (10 december) tills dess att
undersökningen avslutades har kontaktförsök gjorts till samtliga aktörer som inte
besvarat enkäten. Upp till fyra kontaktförsök per telefon har genomförts i de fall aktören
inte svarat.
Urval
Sweco erhöll en fil med verksamhetsdata från kulturförvaltningen. Filen omfattade
samtliga ansökningar om kultur- eller utvecklingsstöd för 2013. Filen innehöll uppgifter
om bland annat: typ av ansökan, beviljat belopp, huvudsakligt område, huruvida aktören
var ny eller ej. Sweco beslöt i samråd med kulturförvaltningen att enkäten skulle
skickas till unika aktörer. Ett alternativ till detta hade varit att istället se varje ansökan
som unik.
Anledningen till att aktörer valdes som utgångspunkt var dels att en och samma aktör
bara skulle få en enkät och dels att det bedömdes svårt för aktörerna att relatera de
kontakter man haft med kulturförvaltningen till specifika ansökningar/
ansökningstillfällen. I de fall en aktör haft kontakt med kulturförvaltningen gällande fler
ansökningar ombads de att göra en samlad bedömning av sina kontakter.
Knappt 750 olika aktörer – föreningar, organisationer, företag – sökte kultur- eller
utvecklingsstöd för 2013. Totalt handlar det om över 1100 ansökningar (då flera av
aktörerna har lämnat in flera ansökningar).
Enkäturvalet skulle omfatta 500 unika aktörer och för att var och en av dem skulle ha
samma chans att komma med i urvalet, krävdes att varje aktör endast fanns som en post
i urvalsfilen.
Det första steget i arbetet med att ta fram urvalet var att kvalitetssäkra urvalsfilen. Det
innebar bland annat att identifiera dubbletter, det vill säga kartlägga de aktörer som
lämnat in fler än en ansökan. Att sortera underlaget per unik aktör, istället för som i
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ursprungsfilen per unik ansökan, innebar även att bakgrundsinformationen
(verksamhetsdata) behövde kategoriseras om. Vissa aktörer hade t.ex. sökt både kulturoch utvecklingsstöd och andra bara en av stödformerna. Det förekom också att en och
samma aktör både fått bifall och avslag på ansökan. En och samma förening kunder
också vara både ny och etablerad aktör (inom olika områden).
Arbetet med filen försvårades då det inte fanns en unik variabel att identifiera aktörerna
med (till exempel ett unikt organisationsnummer per sökande förening eller unika namn
på föreningarna). I vissa fall saknades uppgift om organisationsnummer helt och i andra
fall stod en och samma förening namngiven på olika sätt. Det inledande
kvalitetssäkringsarbetet av filen blev därför omfattande.
Ett antal aktörer ringdes upp inom arbetet med att kvalitetssäkra filen. Sådana samtal
har gjorts till 20 aktörer där det fanns osäkerhet om det handlade om dubblett eller inte,
samt med ett tiotal aktörer vars e-postadress inte fungerade och där utvärderarna ringde
upp för att få en alternativ e-postadress.
Frågorna
Sweco hade inledningsvis ett par möten med kulturförvaltningen för att diskutera vilka
frågor som skulle ställas till aktörerna för att fånga de frågeställningar som
förvaltningen ville ha svar på. Den slutgiltiga enkäten blev mer omfattande än det
ursprungliga förslaget och innehöll sju frågeområden:
 Kännedom om kultur- och utvecklingsstöd
I allmänhet och hur aktörerna fått kännedomen
 Ansökan och handläggning av kultur- och utvecklingsstöd under 2013 och 2014
Attityd till ansökningsförfarandet, tidsåtgång och kontakter med
kulturförvaltningen
 Kulturstöd – bedömningsgrunder
Framgår vad kulturförvaltningen vill få fram i ansökan?
 Utvecklingsstöd
Framgår vilken information kulturförvaltningen efterfrågar?
 Kulturförvaltningens arbetssätt
Kontaktvägar, kulturförvaltningens förmåga att ge stöd och information
Om man haft kontakt med kulturförvaltningen även innan det nya systemet
(2011 eller tidigare) ställdes även frågor om hur det var tidigare.
 Verksamhet och publik.
Konkreta frågor om program/arrangemang som fått stöd under 2013-2014
 Det nya stödsystemet
Aktörernas attityd till det nya stödsystemet
I de frågor som handlade om själva ansökningsförfarandet fanns inte något utrymme för
att svara ”vet ej ” då alla som ingick i urvalet förväntades ha kännedom om detta. När
det kom till aktörernas kontakter med kulturförvaltningen och attityder till stödsystemet
utformning fanns däremot alltid svarsalternativet ”ingen kännedom”/”ingen åsikt”.
Detta då många av frågorna var detaljerade och alla aktörer kunde inte förväntas vara
insatta i eller ha åsikter om allt.
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Många av enkätens frågor är utformade som skalfrågor med möjlighet att svara genom
att markera på en skala 1-5. Vid de inledande intervjuerna framkom bland annat att
aktörer upplevde sig ”tvingade” att markera ett svar som inte helt och hållet motsvarade
deras åsikter. Enkäten har därför kompletterats med många kommentarsfält där de
aktörer som vill har möjlighet att förtydliga sina svar.
Enkätförslaget processades i flera varv mellan utvärderare och uppdragsgivare, liksom i
tester med olika aktörer. Tre olika aktörer tillfrågades om enkätens utformning och
frågornas formulering i olika skeden av enkätutformandet.
Enkäten inleds med en kontrollfråga för att säkerställa att rätt person besvarade enkäten
för rätt förening (Stämmer det att du är kontaktperson för <föreningensnamn>?). Här
fanns också möjlighet att ange en alternativ kontaktperson för enkäten.
Då misstanke om att aktörer som fått avslag på ansökan skulle vara mindre
svarsbenägna än övriga framgick det både i enkäten och i påminnelserna att svaren från
alla aktörer var lika viktiga – oavsett om aktören erhållit stöd från kulturförvaltningen
eller ej.
Svarsfrekvens
Alla aktörer som bekräftat kontrollfrågan och besvarat minst hälften av frågorna i
enkäten ingår i resultatpresentationen. Totalt ingår svar från 313 aktörer vilket
motsvarar en svarsfrekvens på 64 procent.
Urvalsfel
Under undersökningens gång visades sig respondentfilen innehålla några personer som
inte borde ha ingått (dubbletter och personer som slutat). Dessa ströks och det slutgiltiga
urvalet bestod av representanter för 492 aktörer.
Internt bortfall
Internt bortfall utgörs av personer som påbörjat ifyllande av enkäten men av någon
anledning hoppat över frågor, missat frågor eller helt enkelt inte fullföljt enkäten. I
enkätens början är det interna bortfallet lågt och ökar något mot slutet. Den första frågan
har besvarats av 310 personer och den sista av 287 personer. Att de svarande
tröttnar/inte anser sig ha tid att fullfölja enkäten är inte ovanligt i den här typen av
undersökningar.
Bortfall
Osäkerhet som uppstår på grund av bortfall (de som ej svarar) brukar hanteras i en
bortfallsanalys och har inget att göra med urvalets storlek. Här jämförs urvalet med de
svarandes bakgrund avseende centrala variabler (här exempelvis avslag/bifall och typ av
aktör) för att se huruvida svaren kan antas vara representativa för den målgruppen. En
god svarsfrekvens minskar risken för bortfallets inverkan på resultatet.
Några aktörer har hört av sig via e-post för att meddela att de inte har möjlighet att
medverka i undersökningen. Andra har meddelat det samma då de kontaktats per
telefon. Den vanligaste anledningen till att avböja medverkan, bland dem som avhörts,
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är tidsbrist. Det är framför allt aktörer som fått avslag på ansökan en eller fler
ansökningar som avböjt medverkan.
Bortfallsanalys
I tabellen nedan jämförs andelen svarande inom för undersökningens centrala grupper.
En grupp är underrepresenterad i undersökningen – aktörer som bara fått avslag på sin
ansökan/ansökningar. Utifrån verksamhetsdata vet vi att drygt hälften fått avslag på sin
ansökan (52 procent) bland de svarande är motsvarande andel drygt 40 procent. I övrigt
är grupperna väl representerade bland de svarande. Svaren för ansökningsområdena
”Ord” och ”Övrigt” bör tolkas med försiktighet då grupperna består av relativt få
personer (såväl bland de svarande som totalt sett).
Det är något lägre svarsfrekvens bland aktörer som enbart fått utvecklingsstöd – denna
grupp motsvarar 7 procent bland de svarande jämfört med 11 procent i hela målgruppen.
Svarsbenägenheten tycks alltså vara större bland aktörer som fått kulturstöd (eller både
och). Att det är lägre svarsfrekvens bland de som enbart sökt utvecklingsstöd beror
troligtvis på att det är en stor andel av dessa som fått avslag, eftersom dessa är
underrepresenterade bland de svarande.
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Tabell Svarsfrekvenser och representativitet i enkät

Svarsgrupp

Antal
svarande

Svarsfrekvens

Andel av
svarande
(%)
n=313

Andel av
målgruppen
(%)
N=751

Typ av stöd
Kulturstöd
Utvecklingsstöd
Både och
Totalt

265
23
25
313

66
47
64
64

84,7
7,3
8,0
100

81,5
10,8
7,7
100

Svar på ansökan
Bifall
Avslag
Både och
Totalt

133
133
47
313

75
53
72
64

42,5
42,5
15,0
100

34,2
51,5
14,2
100

Område*
Bild&form
Musik
Ord
Scen
Övrigt

74
90
19
108
47

60
71
58
65
55

23,6
28,8
6,1
34,5
15,0

23,6
28,6
5,9
34,5
16,6

Ny aktör eller ej
Ny aktör under perioden
Ej ny aktör
Totalt

170
143
313

60
68
64

54,3
45,7
100

54,5
45,5
100

Har lokal eller ej**
Lokal
Ej lokal
Både och
Totalt

59
119
2
180*

81
72
67
74

32,8
66,1
1,1
100

29,4
69,5
1,1
100

*Uppgift finns endast för dem som fått bifall på minst en ansökan.
*Summerar till mer än 100 % då vissa ingår i fler än en grupp (pga. att de har gjort fler än en
ansökan)
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