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Konst och kultur är avgörande faktorer i utvecklingen av ett 

öppet och inkluderande samhälle. Genom ett breddat konst- och 

kulturutbud kan människor, som exkluderas, ges möjlighet att 

identifiera sig och känna tillhörighet. Konst och kultur är också 

viktiga verktyg för att utmana rådande normer och öppna 

människor gentemot varandra. Konst och kultur erbjuder 

möjligheter att inkluderas och att inkludera. 

För att stimulera ett breddat kulturutbud, där fler människor 

känner sig inkluderade och som triggar öppenhet, krävs att 

gruppen yrkesverksamma konstnärer diversifieras. Med en mer 

heterogen grupp yrkesverksamma konstnärer kommer konstut-

budet att innefatta flera historier, erfarenheter, uttryck och genrer. 

Konst och kultur 
erbjuder möjligheter
att inkluderas och
att inkludera. 

Ett inkluderande
konst- och kulturutbud



Av de som söker och antas till konstnärliga högskolor går det att 

utläsa en homogenitet vad gäller social bakgrund och att de 

sällan är födda i, eller har föräldrar från, andra länder. Konst- och 

kulturutbudet domineras därmed av uttryck, historier och 

perspektiv från dessa homogena grupper. En majoritet av 

konstnärerna antagna till Transit har en konstnärlig högskolex-

amen. Transit rekryterar i dag yrkesverksamma konstnärer till sin 

verksamhet främst genom word-of-mouth och etablerade 

samarbetspartners (Filmbasen, SITE, Konstfack Alumni och 

starthus@kmh). 

2014 beviljades Transit förstudiemedel från Stockholm Stads 

Kulturstrategiska stab och under 2015 kompletterande medel 

från Stockholms Läns Landstings Kulturförvaltning. Den övergri-

pande drivkraften med förstudien var att arbeta för ett mer 

inkluderande konst- och kulturutbud.

Det initiala målet med förstudien var att, till Transit, rekrytera 

yrkesverksamma konstnärer, företrädesvis utan konstnärlig 

högskoleexamen, från miljonprogramsområdena i Stockholm. 

Transit anlitade konsultfirman Miklo för genomförandet av 

studien. Redan i inledningen av samarbetet vidgade projektgrup-

pen (Carlos Rojas, Miklo och Sara Lönnroth, Transit) målen med 

förstudien. För att säkerställa att Transits arbete med bredda 

rekryteringen görs helhjärtat kom rekryteringsinsatsen även att 

inkludera breddad rekrytering till Transits styrelse och verksam-

hetsdrift. Frågeställningen kom vidare att öppnas upp för att 

även samla in viktig information om målgruppens upplevelser av 

existerande, regionala och nationella, kulturstöd. För Transits 

räkning är denna kunskap avgörande för att, inte bara nå och 

rekrytera yrkesverksamma konstnärer från andra grupper, utan 

även för att säkerställa att de, genom vår verksamhet, erbjuds de 

stöd, råd och kompetenser de efterfrågar. 

Om studien



Då arbetet för ett breddat kulturutbud även måste omfatta de 

nationella och regionala aktörer som beslutar om kulturstöd för 

att lyckas, beslutade projektgruppen att dela den inhämtade 

kunskapen med dessa i en gemensam workshop. Till vår glädje 

var intresset stort och den gemensamma bearbetningen av 

insatsförslagen var engagerad. 

Målen med förstudien blev sålunda att kombinera etablering av 

kommunikation mellan Transit och yrkesverksamma konstnärer i 

miljonprogramsområden med identifiering av deras förslag på 

förändring av kulturstödsstrukturerna för ett gemensamt arbete 

för ett mer inkluderande konst- och kulturutbud. 



Vi vill så här i förordet till Miklos rapport av vår förstudie lyfta 

fram några av de punkter som framkommit och som vi anser 

vara avgörande för att en utveckling kommer till stånd.

Vår förhoppning är att kulturmyndigheter och kulturförvaltningar 

förstärker sina påbörjade, inkluderande insatser och aktivt 

utvecklar representationen av de som bedömer och handlägger 

kulturfinansieringsansökningar. Det är avgörande att bedömningen 

av ansökningar görs av en heterogen grupp så att de rådande 

normer som medvetet eller omedvetet styr handläggningen 

utmanas. 

Behovet av att attityder och kunskap hos de stödgivande 

aktörerna förändras. 

Att merparten av förstudiens konstnärer upplever sig ha lägre 

kunskap om kulturstödssystemet. Nivån är bland annat beroende 

av om personen har konstnärlig högskoleexamen eller ej. 

Vikten av möten med en eller fler särskilda personer för utveck-

ling av den egna konstnärliga verksamheten.

Större gehör för konstnärernas erfarenheter i utvecklingen av 

kulturstöd. 

Den goda förutsättningen för vidare arbete tack vare den 

ansvarstagande inställningen hos deltagande förvaltningar och 

myndigheter. 

Det tydliga önskemålet att kulturmyndigheter och förvaltningar 

når ut till fler områden i Stockholms län. 

Förändring av utformningen av ansökningar och dess riktlinjer. 

Fortsatt arbete



Transit arbetar för och med yrkesverksamma konstnärer. 

Vi verkar för bättre förutsättningar för frilansande konstnärer att 

utveckla konstnärligt och ekonomiskt hållbara verksamheter. 

Vår mångåriga verksamhet har gett oss de erfarenheter som 

behövs för att utforma en insats som kombinerar flera av de 

önskemål som framkommer i förstudien.

Vår ambition är att söka finansiering och samarbeten för att, 

så långt det är möjligt, utveckla dessa insatser och genom den 

kunskap som de kommer att generera påverka det offentliga 

kulturstödssystemet. Vi känner även till goda exempel där ett 

inkluderande och medvetet arbete görs av kulturförvaltningar 

ute i landet som vi hoppas ta lärdom av och förmedla.

Transit arbetar främst med kultur i bemärkelsen konst, d.v.s det 

som kommer utav ett konstnärskap och ett konstnärligt arbete 

och kompetens. Ordet “kultur” har emellertid flera betydelser 

som kan vara vitt skilda men även överlappande. Förstudiens 

workshop satte fingret på denna dubbelhet. Vi förstod att ordets 

tveeggade betydelse skapar otydlighet och därmed frustration 

hos många av de personer studien arbetar med. Att, med ett 

inkluderande språk, förtydliga hur en kulturmyndighet eller 

förvaltning arbetar med “kultur” kan vara ett första steg i 

förenklingen av ansökningsförfaranden, vilket efterlyses av 

förstudiens fokusgrupper. 



T I D
R Å D
R U M

Transit är en ideell förening som till största del finansieras 

av Stockholms Läns Landstings Kulturförvaltning. Vi är en 

samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, 

musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi ger frilan-

sande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla 

sina konstnärliga verksamheter och projekt. Vi erbjuder dem 

möjligheter, resurser, stöd och metod att förstärka sina profes-

sionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

Parallellt med förstudien för breddad rekrytering till Transit har 

vi även drivit ett förstudieprojekt med målet att utforma 

icke-normativa arbetssätt i arbetet med vår verksamhetsutveck-

lingsmetod, OPM (Organisk ProcessMetod). Syftet är att säker-

ställa att vi, i egenskap av coacher och workshopsledare, arbetar 

inkluderande och samtidigt inspirerar och stimulerar yrkesverk-

samma konstnärer att arbeta inkluderande och normutmanande 

i deras konstnärliga verksamheter. 

Om Transit

Sara Lönnroth

sara.lonnroth@transitkulturinkubator.se 



För ett breddat kulturutbud.



MIKLO hjälper offentligt finansierade verksamheter att lyckas 

i Sveriges miljonprogram. Den här förstudien har gjorts av Carlos 

Rojas och Guleed Mohamed mellan augusti och oktober 2015 med 

medverkan av Sofie Karlström, Winta Negusse och Asmaa Sherif.

MIKLOS
FÖRSTUDIE
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Ansökningarnas
utformning och 
handledning i 
ansöknings-
förfarandet

Sammanfattning

Detta är rapporten från en studie med syfte att identifiera hur de 

stöd och den finansiering som konstnärer i Stockholms län har 

att tillgå, nationellt och regionalt, kan bli tillgängliga för fler, med 

särskild emfas på boende i miljonprogram och liknande områden 

i regionen.



Rapporten fördjupar sig i detta och berättar också om fler raster 

och detaljer av vikt som framkommit i studien. Efter beskrivningen 

av bakgrund och metod, som följer detta stycke, redovisar vi från 

fokusgrupperna med konstnärer i miljonprogram och efter det 

från den workshop där några av dessa samlades till vidare arbete 

med frågeställningarna tillsammans med representanter från 

stödgivande aktörer. Slutligen finns en kort analys från Miklo, på 

vilken också ett konkret förslag på hur det fortsatta arbetet med 

frågan från de stödgivande aktörernas sida skulle kunna se ut.

Studien är genomförd av Miklo på uppdrag av Transit 

kulturinkubator, med finansiering från kulturförvaltningarna 

inom Stockholms läns landsting och Stockholm stad.

I studien har framkommit att:

De intervjuade konstnärerna, hemmahörande eller med 

rötter i Stockholms miljonprogram och liknande områden, 

anser att de tre viktigaste fälten att arbeta med är 

ansökningarnas krav och utformning, handledning i 

ansökningsförfarandet och att nå ut till fler i fler 

områden.

När representanter från stödgivande aktörer tillsammans 

med en del av de intervjuade konstnärerna arbetade vidare 

med frågan hamnade fokus främst på ansökningarnas och 

stödens krav och utformning, handledning i ansöknings-

förfarandet och attityder och kunskap hos de stödgivande 

aktörerna.

Bakgrunden till behovet, som de intervjuade konstnärerna 

anger, kretsar framförallt kring en upplevd lägre kännedom 

om regler, förfaranden och normer som konstnärer och 

kulturutövare behöver följa för att öka sina möjligheter att 

få stöd och finansiering till sitt konstnärskap.



Bakgrund och metod

3 fokusgrupper
och
1 kreativ workshop
har gett
3 huvudspår
att arbeta vidare 
med

Som en del av Transits förstudie, med avsikt att arbeta med ett 

mer inkluderande kulturutbud, har Miklo genomfört en kvalitativ 

studie. Syftet var att identifiera vilken information gällande 

möjligheter att få stöd som idag saknas hos konstnärer i miljon-

program och liknande områden i Stockholms län, och hur denna 

information bäst kan tillhandahållas. Studien har byggt på tre 

fokusgrupper och en kreativ workshop. 



Sex deltagare var kvinnor och tolv var män. Fokusgrupperna 

genomfördes i Tensta, Jordbro och Bredäng och deltagarna

kom från dessa och dess närområden samt från Hökarängen, 

Hägersten, Universitetet och Södermalm. Dessa hade tidigare 

bott i miljonprogram i Stockholm, förutom en som var från 

miljonprogramsområdet Navestad i Norrköping. En skulle också, 

precis när det var tid för fokusgruppen, flytta till Sätra.

Resultaten från fokusgrupperna användes som underlag och 

utgångspunkt för en workshop som anordnades veckan efter 

fokusgrupperna, dit fokusgruppens deltagare var bjudna, och 

även representanter från stödgivande aktörer. Fem av deltagarna 

från fokusgrupperna deltog, tillsammans med representanter 

från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Svenska filminstitutet, 

Stockholm stads kulturförvaltning, Stockholms läns landstings 

kulturförvaltning, Haninge kommun, Filmregion Stockholm- 

Mälardalen samt från Transit kulturinkubator och SmartSE, som 

båda erbjuder stöd av olika typer och lokaler till konstnärer och 

kulturutövare. Även Stockholms konstnärliga högskola hade 

representation på workshopen.

Fokusgrupperna har genomförts som strukturerade intervjuer i 

grupper med tre, sju och åtta deltagare. De har valts utifrån att 

de varit aktiva konstnärer eller kulturutövare med avsikt att 

utveckla sitt konstnärskap och helt eller delvis försörja sig på det. 

Deltagarna hade kommit olika långt i sin avsikt, en del försörjde 

sig sedan många år tillbaka på sin konst, vissa gjorde det delvis 

och vissa hade precis börjat sin bana.

Hållpunkterna för samtalet kretsade kring upplevelsen av 

Stockholms län som plats att utveckla sitt konstnärskap i, 

kännedomen om möjligheter till stöd och finansiering, vittnesmål 

om sin egen historia av utveckling, stöd och finansiering i 

konstnärskapet och moment av idégenerering och identifikation 

av behov i relation till frågeställningen, utifrån fokusgruppsdelt-

agarnas egna perspektiv. Av de 18 deltagarna var den yngsta 23 

år och den äldsta 39 år, däremellan var det en relativt jämn 

spridning på åldrar.



Workshopen genomfördes i Open Space-format, där deltagarna 

själva bestämmer ämnesrubrikerna att föra samtal utifrån. 

Deltagarna bygger sedan, utifrån ämnesrubrikerna, upp schemat, 

som i det här fallet bestod av fyra pass där det vid varje pass 

fanns fem ämnesrubriker på lika många “stationer” att välja att 

ansluta sig till för samtal. På så sätt identifierar processen också 

vad deltagarna på workshopen valde var angeläget och/eller 

möjligt att diskutera, av det som hade framkommit i fokusgrup-

perna, i kombination med de egna erfarenheterna och tankarna 

de som individer bar med sig in i workshopen. 

Den samlade dokumentationen kombinerad med iakttagelser 

från Miklos processledare Carlos Rojas och Guleed Mohammed 

har sedan varit ramen för den analys som gjorts av processen, 

en analys som återfinns sist i denna rapport. Därförinnan 

återfinns sammanfattningar och dokumentation av samtliga 

moment i studien objektivt rapporterade.



Konstnärernas 
upplevelse av 
stödsystemet

Resultat från tre fokusgrupper 
i Stockholms miljonprogram

Samtalen i de tre fokusgrupperna kretsade kring upplevelsen av 

Stockholms län som en plats att utveckla sitt konstnärskap på, 

och möjligheterna till stöd och finansiering för denna utveckling.  



Upplevelsen av Stockholm som plats att utveckla sitt konstnärskap 

på är blandad och fördelarna som nämns sägs också vara faktorer 

som gör det svårare: De två vanligaste beskrivningarna av Stock-

holms län är som regionen där “det händer”, “där du måste bo för 

att kunna jobba som konstnär”, som en plats med stort utbud av 

möjligheter, nätverk och lokaler. Och samtidigt är en annan lika 

vanlig beskrivning den om regionen med hård konkurrensen och 

segregation av de som är utanför nätverken, som hålls utanför de 

möjligheter som finns till att utveckla sitt konstnärskap. 

Beskrivningar som förekommer lite mer sällan är att Stockholms 

län är ”tråkigt och lite fattigt”, “dyrt” och “krångligt”, ytterligare 

några andra som “mångfacetterat”, “urbant” och “hemma”. 

Samtliga definitioner av Stockholms län som plats att utveckla sitt 

konstnärskap på, finns i bilaga C.

Tveeggad bild
av Stockholms län

som konstnärsregion



De som har varit aktiva konstnärer längre har generellt mer 

kännedom, men kännedomen påverkas också av vilken utbildning 

de har. De fokusgruppsdeltagare som hade sin fulla försörjning 

genom sitt konstnärskap hade generellt störst kunskap om 

befintliga finansierings-möjligheter, en relativt komplett bild av 

vilka stöd som finns att söka, skulle man kunna säga. De hade 

också kännedom om Transit. Av de som försörjde sig fullt ut på 

sitt konstnärskap så hade de som utbildat sig vid en konstnärlig 

högskola mer kunskap än de som inte hade gjort utbildat sig vid 

en konstnärlig högskola. Undantaget var en person som inte hade 

det och också hade mycket stor kännedom om befintliga stöd för 

finansiering, rådgivning och tillgång till lokaler. 

De konstnärer som deltog i studien som ganska nyligen har 

påbörjat en aktivitet som konstnärer kände till kommunala stöd 

för finansiering av mindre summor till kulturaktiviteter, medan 

dessas kännedom om stöd och bidrag till konstnärer var låg.

Kännedomen om vilka stöd som finns att söka varierar stort 

mellan de arton deltagarna, och variationen har ett samband 

med variationen i den fas i vilken konstnärerna kan sägas befinna 

sig i, i sitt konstnärskap.

Varierande kännedom
om stöd och finansiering

för konstnärer



Erfarenheterna från att söka finansiering var likartade bland de 

flesta fokusgruppsdeltagare, oavsett vilken fas de befann sig i 

gällande sitt konstnärskap. Ansökningsförfarandet upplevs som 

komplicerat, bland annat på grund av både medvetna och 

omedvetna förståelseluckor rörande både vilka stödaktörer som 

finns, vad dessa egentligen ger stöd för och hur en ansökan bör 

utformas för att öka möjligheterna till stöd.

Upplevelsen av det sistnämnda var inte så mycket en oförståelse 

inför vilken typ av konstnärsprojekt eller konstnärskap som är 

berättigad stöd, som en osäkerhet kring vilka formuleringar, 

pengasummor, mål med mera som är korrekta att ange i en 

ansökan. Flera nämnde att de på grund av dessa osäkerhets-

faktorer hade avhållit sig från att söka stöd vid minst ett tillfälle. 

Det fanns också en upplevelse om att de som hade mer fullständig 

information än de själva, hade det på grund av sina nätverk, 

genom vilka de fick information om vad som var relevant att ha 

med i en ansökan. En deltagare som arbetar med film tog också 

som exempel att denna när den var “inne” i ett av Sveriges 

televisions informella nätverk,    i ett slutet möte med andra 

inbjudna, hade fått information om vilken typ av serier som 

prioriterades av SVT och vilken typ av serier som det absolut inte 

var någon ide att skicka in förslag på. 

Det förekom också diskussioner i två av grupperna om att det 

eventuellt fanns en poäng med att inte alla skulle ha direkt 

tillgång till all information om alla bidrag och stöd som finns, 

utan att informationen stegvis ska komma till en under tiden 

konstnären utvecklar sitt konstnärskap.

Förenklade och mer 
tillgängliga

ansökningsförfaranden
önskade



Några av de konstnärer som var relativt nya i sitt konstnärskap, 

hade en erfarenhet av att en kommunal bidragsgivare hade gett 

avslag på deras ansökan och sedan själva i kommunal regi 

genomfört ett projekt som var snarlikt det som de hade sökt 

pengar för. 

Genom hela spektrat konstnärer som deltog i fokusgrupperna 

gick det att någorlunda generellt skönja en misstro och brist på 

tillit gentemot de bidragsgivande aktörerna och deras vilja att 

fördela stöd och medel objektivt och jämlikt. Det som återkom 

var idéer och upplevelser av att de främjar traditionellt konst-

närskap framför nytänkande och att de avsiktligen vill fördela 

pengarna som finns och då hellre till vissa konstnärer än till 

andra. 

Bristande tillit 
till

stödaktörerna



Ansökningarnas krav och utformning

Förenklade förfaranden och mer enhetliga ansökningsmallar, 

åtminstone för vissa generella delar, efterfrågades. Också 

ansökningar med lösare, “mer verklighetstrogna” kriterier eller 

kriterier som går att definiera. 

Handledning i ansökningsförfarandet

Från “nybörjarna” till de yrkesverksamma hade alla deltagare en 

önskan om handledning, coaching eller rådgivning i ansöknings-

förfarandet. Antingen från bidragsgivaren själv, där feedback av 

teknisk karaktär efterfrågades vid avslag (det vill säga, om 

någonting gjorts fel, snarare än om konstprojektet i sig inte var 

gott nog) eller från en extern part som också kan rådge och 

stödja kring projekts utformning och inriktning.

Nå ut till fler i fler områden

Utökad information från bidragsgivare och stödaktörer efterlystes 

också av i princip alla deltagare. Genom webbplatser som samlar 

information om stöden, och genom fysisk närvaro och/eller 

distribution av information i fler områden där invånarna kan ha 

mindre tillgång till nätverk och kännedom om stödsystemet. 

En deltagare föreslog också en samlad kampanj med flera aktörer 

inblandade för att höja kunskapsnivån kraftigt en period, med 

avsikt att informationen sedan ska spridas vidare i kommande 

perioder av fler nya bärare av den specifika informationen, till än 

fler personer i dessas nätverk.

Ovan tre fält rådde det konsensus om i de tre fokusgrupperna. 

Ytterligare idéer framfördes också rörande att ha fler fysiska 

mötesplatser där information sprids, och rörande attityderna som 

handläggare på stödaktörer och stödaktörer som institutioner 

skulle kunna utveckla för att bättre tillmötesgå fler konstnärer 

från fler områden och med andra nätverk. Samtliga förslag finns 

bifogade som bilaga A.

Fokusgruppsdeltagarnas
förslag på förbättringar

kretsar kring tre fält 



I varje fokusgruppssamtal fick deltagarna också redogöra för hur 

deras konstnärsbana utvecklats, med fokus på situationer som 

varit avgörande för dem vad gäller deras möjligheter att kunna 

ägna sig åt och försörja sig på konsten. 

Generellt anger konstnärerna i sina tidslinjer möten med en eller 

flera särskilda personer som avgörande för konstnärens utveck-

ling. Undantaget är de tre deltagare som har gått på svenska 

konstnärliga högskolor – i det här faller Konstfack, KKH och KMH.

Av dessa tre deltagare som har angett konstnärliga högskoleut-

bildningar som nyckel i sin utveckling, är det ingen som också 

angett möten med en särskild person som nyckelsituation. För 

övriga 15 deltagare, inklusive de med andra högre studier, har 

möten med en eller flera personer varit en nyckel för den egna 

utvecklingen mot att kunna leva på sitt konstnärskap. Det går att 

läsa in i tidslinjen att studier vid en konstnärlig högskola å sin 

sida lett dessa konstnärer vidare till nätverk och stipendier, 

ibland knutna till skolan i fråga, eller associerade med den på 

något vis. 

Möten med personer
har varit avgörande för

konstnärskapets 
utveckling



Nästan alla fokusgruppsdeltagarna har själva tagit initiativ till en 

större produktion inom sitt konstnärskap, utöver att själva skapa 

sin konst. Skådespelare har startat en teatergrupp, bildkonstnär 

som gjort installationer med yngre från sitt område, filmare har 

gjort egen film och så vidare. 

En av deltagarna skriver explicit att finnandet av sin nisch var 

avgörande för att kunna etablera sig och leva på sin konst, och 

några till antyder det i sina tidslinjer. Att de kom in i ett visst 

sammanhang hörande till en viss gren, eller dylikt – till exempel 

feministisk illustration, viss subkulturell gren av musik, och så 

vidare.

Förutom de tre deltagarna med en svensk konstnärlig högsko-

leutbildning i bagaget har en av deltagarna studerat film utom-

lands och en annan pluggat civilingenjör i medieteknik på KTH. 

Den utländska filmskolan är angiven som självförtroendehöjande 

och KTH-utbildningen som en nyckel för konstnärskapet då 

konstnären fick tillgång till professionell utrustning som denna 

kunde låna och då utveckla produktionernas kvalitet med. 

Dessutom var CSN-stödet i sig ett sätt att finansiera den egna 

tillvaron, som till stor del gick ut på att göra film.

Av den majoritet som inte studerat på konsthögskola är, förutom 

enskilda personer som nämns som nycklar, också olika ofta 

mindre eller lokala grupper eller nätverk som i ett tidigt skede 

spelat roll – filmklubbar, lokala studios, studieförbunds lokaler, 

med mera.



Resultat från workshop

Idéer som 
konkretiserades 
i  samverkan 
mellan 
stödaktörer och 
konstnärer



Representanter från nationella och regionala stödaktörer inom 

konst- och kultursektorn, tillsammans med några av de konst-

närer som hade deltagit i fokusgrupperna, tog avstamp från 

resultaten från fokusgruppssamtalen i en workshop med avsikt 

att utveckla idéer kring hur de stöd och den finansiering som 

finns att tillgå ska kunna göras tillgänglig för fler.

Under workshopen fördes 19 samtal under olika teman som 

gruppen själv formulerade, varje möte i olika gruppkonstella-

tioner beroende på deltagarnas eget intresse för de olika frågor-

na. Protokollen från dessa samtal, som gruppdeltagarna själva 

förde, finns samlade i bilaga B. Nedan en översikt av de ämnen 

som de totalt 28 deltagarna gemensamt kom överens om att 

avhandla under workshopen.



Samverkan mellan bidragsgivare

Hur vänder vi på perspektiven? 

Hur blir stödgivarna angelägna?

Satsa på idéer som funkar & involvera alla (mångfald)

Coachande rollen

Hur borde de beviljade stöden följas upp?

Samlad information om stöd att söka i Stockholms län

Hur nå ut med info om de stöd som finns? 

Hur skapa stöd som stöttar breddning av kultur?

Behöver vi stöd för att pröva nytt & stöd lab för att våga misslyckas?

Vi måste börja satsa på nya idéer, inte bara nya personer.

Vilken är kommunernas roll?

Vem är professionell?

Representation hos stödgivarna

Enhetliga blanketter

Vem tar ansvar för konstnärers hållbara försörjning ($ och liv)?

Hur undvika att skapa ”förortsprojekt” som får mindre summor?

Kan synen på konst och kultur vara ett hinder i sig? 

Vilka är konsten till för? Vilka har möjlighet att utföra den?

Hur ser en bra återkoppling på ett avslag ut?

Hur möta behov av kvalificerad ansökningsrådgivning & nå ut till de 

som behöver den mest?

Hur minska avståndet stödsökande – stödgivare? 

Vilka är hindren för breddad representation i svensk film?



När deltagarna vid workshopens slut tillfrågades om det 

viktigaste de tog med sig från dagen, var det flera som underströk 

vikten av samtalet, och inte minst det gemensamma samtalet där 

både konstnärer, stödmottagare, och representanter från 

institutionerna, stödgivare, deltog. Här efterfrågades också ett 

synliggörande av den hierarki som naturligt finns när den som 

har medel och den som vill ha medel är i samma rum, och att 

hitta sätt att möjliggöra ett ännu mer kvalitativt närmande 

mellan de båda grupperna, till exempel genom att i framtiden ha 

en regelrätt ersättning för konstnärer vid denna typ av arbets-

pass. Samtliga närvarande konstnärer uttryckte också explicit en 

önskan om att i högre grad bli lyssnade på i fortsatt progression 

av hur stödsystemet kan utvecklas. 

Detta samtidigt som både konstnärer och representanter från 

stödaktörerna uttryckte en glädje över viljan som närvaron av en 

stor grupp från stödaktörerna manifesterade i sig, och att detta i 

sig var hoppingivande. Några deltagare underströk också att 

viljan finns och att det för att bli hållbara förändringar kan 

behöva ta tid.  

Flera representanter från stödaktörerna uttryckte också en vilja 

att bli mer själviakttagande vad gäller den egna rollen och 

invanda mönster i institutionerna och de egna individuella 

rollerna. Konsensus rådde kring vikten av att hitta svar på 

huvudfrågan för arbetet.



Analys från Miklo

Löpvägarna att 
rikta in sig på
för stödaktörerna,
som står bestämt 
på startblocken 
med ansvaret 
på sina axlar



Till skillnad från andra tillfällen, då vi på Miklo genomför work-

shops där de som kommer att behöva axla ansvaret för en 

förändring deltar, iakttog vi denna gång nästan ingen ansvarsför-

skjutning. I regel brukar det finnas återkommande inslag av den 

karaktären i gruppdiskussionerna, som i det här fallet hade 

kunnat ta sig uttryck i åsikter om att de som söker stöd behöver 

förändra sig, lära sig mer, bli bättre på ansökningsförfarandet, 

och så vidare. Den här typen av ansvarsförskjutning sker ofta i en 

bisats, “Vi kanske behöver göra så här, men de behöver göra så 

där också!”, och väldigt ofta med en slutkläm av typen “Annars 

går det inte!”. Det är ett effektivt sätt att neutralisera sitt ansvar 

och kunna hänvisa till sin goda vilja trots att det till slut inte görs 

någonting. Att detta var i princip osynligt under alla samtalen vi 

iakttog, är en god förutsättning för vidare arbete som grupp och 

lokalt hos varje enskild stödaktör.

Förslagen som hade rullats upp av fokusgrupperna var generellt 

inte heller kontroversiella för stödaktörerna. Allt från att ändra 

på ansökningars utformning till att förändra samman-sättningen 

av ansvariga tjänstepersoner för att uppnå mer representativitet, 

möttes i workshopen med en generell öppenhet inför att utveckla 

idéer och utforska tankar kring dem. 

Om den obalans, som gruppen själva uttryckte fanns mellan 

konstnärerna och institutionerna, kan balanseras genom ett ökat 

relativt antal konstnärer i fortsatta processen och fortsatt 

själviakttagelse över sina roller från båda hållen är det mycket 

som pekar på att det finns goda möjligheter att förändra de delar 

av strukturen som under workshopen hamnade under luppen.



Här ser vi också att Transit skulle kunna vara ett viktigt kugghjul 

i den här processen, som framtida förändringar skulle kunna 

katalyseras ur. Transit är en fri aktör med konstnärerna och 

dessas utveckling som sitt huvudfokus, samtidigt tätt förbunden 

med flera institutioner och en genuint grundad övertygelse om 

vikten av att bredda de befintliga stöden till konstnärer. Institu-

tionerna och stödaktörerna skulle kunna samverka sinsemellan 

och med Transit för att prioritera insatser som alla behöver, som 

det kan finnas en poäng i att låta Transit leda, för att sedan ta del 

av resultatet och utvecklingen efter att ha “tagit rygg” på Transit.

Tittar vi på vilka teman som bearbetades på workshopen jämfört 

med de som konstnärerna som deltog i fokusgrupperna identifi-

erade som centrala, så finns några viktiga iakttagelser att göra.

 I workshopen var 23 av 28 deltagare från stödgivande aktörer

och institutioner. De valde att prata om saker som handlade om 

handledning inom ansökningsförfarandet, stödens och ansök-

ningarnas krav och utformning och attityder bland stödaktörer. 

Ett av de teman som fokusgruppsdeltagarna gjort mest emfas 

vid, om att nå ut till fler områden, valde nästan ingen att 

diskutera på den av stödaktörer dominerade workshopen. 

Det var också bara ett fåtal diskussioner där deltagarna valde

att diskutera fler rum/fysiska mötesplatser och att samla 

informationen på en webbsida eller dylikt – teman som också 

lyftes i fokusgrupperna. Två av diskussionsämnena som valdes 

vid workshopen, Kommunernas roll och diskussionen om vem 

som tar ansvar för konstnärers hållbara försörjning, kan sägas ha 

varit utanför det spektra av teman som gick att urskilja efter de 

för studien inledande fokusgruppssamtalen.



En aspekt att förhålla sig till vid läsningen av idéerna som 

genererades på workshopen, liksom i det fortsatta arbetet med 

utvecklingen av dem, är spänningsfältet mellan och emellan 

konst och kultur. Som nämndes i sammanfattningen från 

fokusgrupperna är den naturliga ingången för de som nyligen 

påbörjat en satsning på sitt konstnärskap, att söka stöd och 

aktivitet i satsningar som kretsar kring fältet “kultur”. Mindre 

summor finns ofta att söka på kommunal nivå för framförallt 

aktiviteter och evenemang med prefixet “kultur”. De mer 

etablerade konstnärerna söker sig snarare till stöd orienterade 

kring fältet “konst” och “konstnärskap”. Att det såg ut på det här 

viset betyder förstås inte att de konstnärer som är i början på sin 

bana i högre grad ägnar sig åt “kultur”, medan de mer etablerade 

ägnar sig åt “konst”. Såsom beskrivs i förordet till rapporten 

betyder begreppen olika saker men verkar helt enkelt förekom-

ma med olika frekvens beroende på vart i sin bana en konstnär 

befinner sig.

På workshopen kom vissa samtal att handla om förändringar 

kopplade till “kulturstöd” och andra till “konstnärsstöd”, vissa

om både och. Huruvida det behövs en urskiljning, eller om 

begreppsapparaten spelar någon roll, behöver eventuellt 

definieras i det fortsatta arbetet. Av flera skäl kan det vara 

intressant att titta på om fler stöd för de nyare konstnärerna skulle 

kunna röra sig inom konstnärskapet snarare än kulturen, och 

vice versa vad gäller stöden för de mer etablerade konstnärerna. 

De tre teman som var i fokus på workshopen kan vara en bra 

fingervisning om vilka vägar det kan vara en god idé att fortsätta 

utforska i nästa fas. Om vi är överens om att det är stödaktörerna 

själva som behöver förändras, är det sannolikt mest effektivt att 

påbörja arbetet där stödaktörerna själva ser de tydligaste 

vägarna att börja följa för sin förändring. Utifrån vår studie alltså 

sina attityder, utformningen av ansökningar och riktlinjer för 

stöden de ger, samt en möjlighet att utveckla ett handlednings-

förfarande för feedback och kunskapsöverföring.



Hur detta arbete bäst tar vid har vi bara två tankar om. Dels att 

det involverar flera av aktörerna som deltog 14 oktober på 

Transit, och ytterligare fler. Som sagt är en ännu jämnare 

fördelning med fler stödmottagande konstnärer tillsammans 

med ansvariga hos stödgivande aktörer, ett bra recept för 

fortsatt utveckling av hur idéer kan appliceras på ett klokt och 

långsiktigt sätt. Flera uttryckte ett behov av fler träffar av det 

slag som studiens workshop var, sannolikt för att det förutom 

konkreta idéer också genererar andra värden som både institu-

tioner och konstnärer har glädje av.

Det andra vi tänker är att det finns redan gott om idéer att ta 

avstamp från när arbetet fortsätter. Genom att dammsuga 

Open Space-protokollen och fokusgruppsresultaten får man upp 

mycket att börja nysta i för att så småningom konkretisera 

förändringar, stora som små. Nedan därför avslutningsvis en 

sammanställning av tankespår från Open space-protokollen, 

utifrån de tre kategorierna.



Idéerna från workshopen
som rör de tre fälten att arbeta vidare med

Tankar att 
(förslagsvis) 
ta avstamp från
när arbetet 
fortsätter



Kvalitetsbedömning på Filminstitutet: Originalitet,

angelägenhetsgrad (men för vem?) och hantverksmässigt.

Intervju/film på 3 minuter istället för ansökan

Den som söker måste ha makten att övertyga stödgivarna 

om angelägenheten.

Diskutera om originalitet är ett intressant kriterium.

Mångfald i bedömningsgrupperna! Kan inte tänka bort sina 

egna preferenser. Ökar förtroendet.

Vad går att göra enhetligt i en blankett? Vad är samma 

oavsett stöd (till exempel budget) och vad är politiskt 

villkorat (till exempel ord).

Workshop med handläggare för att se vad som går att göra 

gemensamt.

Transparens hela vägen till beslut.

Hur ska man arbeta med den politiska dimensionen.

Kvotering innebär att ha uppmärksammat ett problem och 

öronmärka pengar.

Är kvotering ett “fult ord”? Tydligt sätt att nå förändring.

Kategorisera hårdare – pengar till olika saker.

Vända perspektiven – kvotering förekommer redan. 

I dagsläget kvoteras normen.

Ändra på kravet på professionalism/krav på högskoleutbildning

Inrätta fler typer av stöd

Skillnaden mellan vad finansiärerna söker efter vs vad utförare 

faktiskt gör. Till exempel kvalitet i teknik vs kvalitet i innehåll.

Finansiärer missar potentialen i projektet. Till exempel hur ett 

projekt kan skapa förändring hos deltagarna/publiken.

Gemensam sökinformation.

Samsyn kring definition (till exempel åldersgrupper).

Stödgivarna ska vara medvetna om att det inte bara är pengar 

som efterfrågas. Till exempel lokaler och informationsspridning.

Att stödgivarna kan se positiva effekter utöver själva projektet. 

På lång sikt.

Premiera normkritiska ansökningar (utan att ordet “normkritik” 

behöver ingå i ansökan).

Mångfald kan röra personer, publik, genre, upphovsperson 

& sammanhang till exempel.

Utövarna (målgruppen) är med och formulerar 

ansökningskriterierna – delaktighet – Tolkning.

Utformningen
av ansökningar och
riktlinjer för stöd



 

Beror på vem som bedömer. Om det är vit medelklass som 

bedömer kanske vit medelklass bedöms som professionell.

Ett begrepp i förvandling, till exempel med YouTube och så 

vidare där oetablerade kan komma fram.

Vem utser de som sitter i beslutande grupper? Erfarenhet 

från Kulturrådet att man kan anmäla sitt intresse för 

att sitta i sådana grupper.

Stödgivarna måste se vad som händer där ute och stödja det.

Kulturen måste ge lösningar.

Kommunicera kulturens värde i samhället.

Då behövs mer medel och samverkan mellan sociala och 

kulturella aktörer.

Omdefiniera tjänstepersonernas roll och uppgift.

Öka kunskapen mellan bidragsgivarna och om respektive 

myndighets/organisationers stödformer.

Gemensamma informationsmöten.

Att stödgivarna tydligt vet konstens bidrag till samhället.

Stort bidrag blir efterfrågat.

Att stödgivarna vet om forskningen kring vad konsten bidrar med.

Tillit till utövarna viktig! Men viktigt med tydliga kriterier för 

rättssäker bedömning.

Attityder
och kunskap



 

Utveckla ett
handledningsförfarande

för feedback och
kunskapsöverföring

Feedback källa till lärande hos ansökaren.

Mycket energi går till själva ansökan på bekostnad av innehållet.

Bara förekomsten av en återkoppling är viktig.

Svårt att informera bort frustrationen.

Ojämlikt förhållande.

Enkel matris (a la Kulturbryggan).

Exempelvis 4-5 punkter med gradering som gäller själva 

ansökan (ej konstnärlig kvalitet).

“Kundundersökning” – är det bidragsgivaren tycker är tydligt 

verkligen tydligt för ansökaren?

Bygga bort tröskeln – oberoende person som finns som 

kontaktperson (som ej är med i juryn).

Ha en ambulerande verksamhet, inte bara vara tillgänglig 

utan även uppsökande.

Att använda flera språk för tillgänglighet.

Bidragsgivarna behöver vara aktiva i att söka upp föreningar. 

Vilka finns på lokalnivå?

Stödgivarna måste avsätta tid till uppsökandet av föreningar på 

lokalnivå om man verkligen vill göra förändring. Myndigheterna 

behöver budgetera för den tiden.

Mentorskap som bygger på Ömsesidigt lärande.

Fler informella förändringsagenter.

Metod för nya kopplingar mellan erfarna/oerfarna: Speeddating 

lokalt på plats.

Bredda coachingen – mindre specifik, mer av mentorsroll behövs.

Coachen borde finnas utanför stödgivarorganisationerna.

Exempelvis GBG, en koordinator som samlar de som behöver 

stöd & ser till att en tidigare stödmottagare anlitas som coach. 

Den här modellen kräver bra nätverk.

Arbetstid för den som gör det (= pengar)

En person som bor på platsen och är förankrad



 Se handläggaren som en coach eller ett stöd.

“Öppna” uppföljningar som alla kan ta del av ger lärdom

till alla. Viktigt att den sprids på rätt sätt.

Ger en kunskap till stödgivaren.

Det som mäts och följs upp ges vikt och relevans.

Beviljad konstnär kan ej belastas tid och resursmässigt för 

detta, utan återrapportering måste justeras för at lämna 

utrymme för detta, alternativt att det är frivilligt mot 

arvode.

Bygg vidare och förstärk Innovativ kulturs projektträffar – 

ta fram form för träffarna, bjud in även icke-beviljade.



Det viktigaste som skulle kunna hända för att fler skulle 

kunna få del av stöden som finns i Stockholm, enligt 

deltagarna i fokusgrupperna. 

Ansökningars krav och utformning 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Mera “verklighetstrogna” krav i ansökningarna

Lösare kriterier vid ansökningar

Anonyma ansökningar

Förtydliga och förenkla ansökningsförfaranden.

Öka kategorierna för stod. Olika typer av stöd.

Ändrad inställning till “sämre formulerade” ansökningar 

Ta bort onödiga trösklar som exkluderar i ansökning. 

Tillgång till ansökningsmallar 

Transparens i bedömningsprocessen

Anpassade ansökningar för språksvaga och/eller från låg 

socioekonomisk bakgrund 

Handledning i ansökningsförfarandet 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Attityder bland stödaktörer

•

•

•

Fler kontaktpersoner och professionella inom kommunen som syns

Stödpersoner som kan rådgiva vid bidragssökning

Vägledning inför ansökningar

Mer mentorskap

Fler möjligheter till personliga möten där man kan ställa frågor

/få feedback

Rådgivning/handledning för vilka möjligheter som finns

Handfast hjälp att formulera projektide + formulera ansökningar

Hjälp, handledning och coaching hela vägen med sin ansökan 

Ha en mentor som hjälper.

Att man känner personen

Mer personer som kan vägleda och öppna dörrar 

Skapa tillit bland folk. 

Tydligare satsningar på kultur 

Ge pengar till dom som behöv.

Bilaga A

Prioriterade behov av
förändring  enligt  

fokusgruppsdeltagarna
 



Det viktigaste som skulle kunna hända för att fler skulle 

kunna få del av stöden som finns i Stockholm, enligt 

deltagarna i fokusgrupperna.

Nå ut till fler i fler områden 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Nå ut till fler. Icke svenska som modersmål, icke etablerade 

konstnärer, icke utbildade konstnärer, etc. 

Komma ut till platser där färre söker.

Bidrags/stödgivare genomför omfattande infokampanj 

tillsammans med branschorganisationer + studieförbund. 

Informera mer, ta mediaskolor osv.

Finnas tillgängligt på rätt platser, åka ut till fler områden. 

Bidragsgivarna får ordna informationsträffar på de 

mötesplatser som finns i förorten -> därefter uppföljning, 

uppföljningen går ut på att ge handfast hjälp i ansökningsför-

farandet.

Stöden kommer närmare mig (det vi pratade om, att dom vi 

söker stöd till kommer hit och hjälper oss att söka stöd). 

Informera aktiva organisationer

Kännedom om de olika stöden och dess funktion

Sluta komma och prata till oss, börja prata med oss.

Vem som helst kan inte ta ansvar, det borde vara någon som 

bor här och vet vilka det ska till.

Andra typer av stöd 

•

•

•

•

Fler rum

•

•

•

Samlad info på tex webb

•

•

•

•

•

Bredare stöd (nu är det mesta riktat mot ungdomsverksamhet alt. 

verksamhet som riktar sig till barn+unga.)

Jobb är stöd.

Långsiktiga projekt

Att göra alla stöd regionala istället för knutna till Stockholm stad. 

Fysiska mötesplatser

Fler platser för ateljéer, replokaler, studio... bidrag för verksamhet

Öppna mötesplatser likt jobbgaragets. 

Webportal med samlande funktion 

Kommunicera stöd bättre – centralisera?

Hemsida med samlad info om bidrag/rättigheter

En gemensam portal för kultur (konst, musik, osv) skulle behövas 

(online?) 

Bättre och mer information (ex samlande hemsida) 



Vad behöver vi göra för att fler konstnärer ska ta del av

existerande kulturfinansiering?

På följande sidor finns de egenförda protokollen från 

samtalen som fördes under Open Space, under följande 

rubriker, i samma slumpmässiga ordning: 

•

•

•

•

•

•

•

Vilken är kommunernas roll?

Vem är professionell?

Representation hos stödgivarna

Enhetliga blanketter

Vem tar ansvar för konstnärers hållbara försörjning ($ och liv)?

Hur undvika att skapa “förortsprojekt” som får mindre summor?

Kan synen på konst och kultur vara ett hinder i sig? 

Vilka är konsten till för? 

Vilka har möjlighet att utföra den?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hur ser en bra återkoppling på ett avslag ut?

Hur möta behov av kvalificerad ansökningsrådgivning & nå ut 

till de som behöver den mest?

Hur minska avståndet stödsökande – stödgivare? 

Vilka är hindren för breddad representation i svensk film?

Samverkan mellan bidragsgivare

Hur vänder vi på perspektiven? 

Hur blir stödgivarna angelägna?

Satsa på idéer som funkar & involvera alla (mångfald).

Coachande rollen

Hur borde de beviljade stöden följas upp?

Samlad information om stöd att söka i Stockholms län

Hur nå ut med info om de stöd som finns? 

Hur skapa stöd som stöttar breddning av kultur?

Behöver vi stöd för att pröva nytt & stöd lab för att våga 

misslyckas?

Vi måste börja satsa på nya idéer, inte bara nya personer.
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Vilken är kommunernas roll?

Vem är professionell? 

Viktigaste punkterna:

•

•

•

Viktigaste punkterna:

•

•

•

Vad behöver hända för att förverkliga: 

•

•

•

•

Samverkan i regionen 

Att lyfta gräsrötterna (kulturaktörer) (möjliggörare) 

Guida i hierarkin av stöd och nätverk 

Beror på vem som bedömer. Om det är vit medelklass 

som bedömer kanske vit medelklass bedöms som 

professionell. 

Ett begrepp i förvandling, t.ex. m Youtube osv där 

oetablerade kan komma fram

Kvalitetsbedömning på Filminstitutet: Originalitet, 

angelägenhetsgrad (men för vem?) och hantverks-

mässighet

Intervju/film på 3 minuter istället för ansökan 

Den som söker måste ha makten att övertyga stödgivarna 

om angelägenheten. 

Diskutera sin originalitet är ett intressant kriterium. 

Mångfald i bedömningsgrupperna! Kan inte tänka bort 

sina egna preferenser. Ökar förtroendet. 

Representation hos stödgivarna 

Enhetliga blanketter 

Viktigaste punkterna:

•

•

•

Viktigaste punkterna:

•

•

•

•

Vad behöver hända för att förverkliga: 

•

•

Vem utser de som sitter i beslutande grupper? 

Erfarenhet från Kulturrådet att man kan anmäla 

sitt intresse för att sitta i sådana grupper. 

Hur nå ut till dem som inte söker tjänsterna? 

Stödgivarna måste se vad som händer där ute och 

stödja det. 

Vad går att göra enhetligt i en blankett?

Vad är samma oavsett stöd? (t.ex. budget) 

Och vad är politiskt villkorat? (t.ex ord)

Kan andra aktörer tillgängliggöra, tekniska bitar 

möjliga?

Hur arbeta med den politiska dimensionen? 

Formulär skapar avstånd, neutraliserar makt. 

Workshop med handläggare för att se vad som går 

att göra gemensamt 

Transparens hela vägen till beslut



Vem tar ansvar för konstnärers hållbara försörjning ($ och liv)?

Hur undvika att skapa “förortsprojekt” som får mindre summor?

Viktigaste punkterna:

•

•

•

•

Viktigaste punkterna:

•

•

•

•

Vad behöver hända: 

•

•

Fler & mer långsiktig finansiering 

Synliggöra yrkesverksamma konstnärers livssituation/e-

konomiska situation 

Professionella projekt och avlönade projekt – finan-

siärerna bör redovisa lön i projekt/ ha en schablon för 

arvode – män/kvinnor ha samma betalt 

Värdesätt konstnärers kunskap, kompetens & erfarenhet 

Kvotering innebär att ha uppmärksammat ett problem & 

öronmärka pengar.

Är kvotering ett “fult ord”? Tydligt sätt att nå förändring. 

Kategorisera hårdare – pengar till olika saker. 

Det som är normgivande måste utvecklas. 

Kategorisera hårdare – pengar till olika saker. 

Vända perspektiven – kvotering förekommer redan. 

I dagsläget kvoteras normen.

Kan synen på konst och kultur vara ett hinder i sig? 

Vilka är konsten till för? 

Vilka har möjlighet att utföra den? 

Viktigaste punkterna:

•

•

Vad behöver hända: 

•

•

•

Kulturen skapas bland folk, talar om vilka problem de har. 

Men den passar inte in i samhällsstrukturen. 

Kulturen måste ge lösningar. 

Kommunicera kulturens värde i samhället. 

Då behövs mer medel och samverkan mellan sociala och

kulturella aktörer. 

Omdefiniera tjänstepersonernas roll och uppgift. 



Hur ser en bra återkoppling på ett avslag ut? 

Viktigaste punkterna:

•

•

•

•

•

Vad behöver hända: 

•

•

•

•

Feedback källa till lärande hos ansökaren.

Mycket energi går till själva ansökan på bekostnad av 

innehållet.

Bara förekomsten av en återkoppling är viktig. 

Svårt att informera bort frustrationen. 

Ojämlikt förhållande 

Enkel matris (a la Kulturbryggan) 

Ex 4-5 punkter med gradering som gäller själva ansökan 

(ej konstnärlig kvalitet) 

“Kundundersökning” – är det bidragsgivaren tycker är 

tydligt verkligen tydligt för ansökaren? 

Bygga bort tröskeln – oberoende person som finns som 

kontaktperson (som ej är med i juryn) 

Hur möta behov av kvalificerad ansökningsrådgivning & nå ut 

till de som behöver den mest?

Viktigaste punkterna:

•

•

•

Vad behöver hända: 

•

•

•

•

Ha en ambulerande verksamhet, inte bara vara 

tillgänglig utan även uppsökande. 

Att använda flera språk för tillgänglighet 

Bidragsgivarna behöver vara aktiva i att söka upp 

föreningar. Vilka finns på lokalnivå? 

Stödgivarna måste avsätta tid till uppsökandet av 

föreningar på lokalnivå om man verkligen vill göra 

förändring. Myndigheterna behöver budgetera för 

den tiden. 

Ändra på kravet på professionalism/krav på 

högskoleutbildning 

Inrätta fler typer av stöd

Se över hur riktlinjerna ser ut 



Hur minska avståndet stödsökande – stödgivare?

Vilka är hindren för breddad representation i svensk film? 

Viktigaste punkterna:

•

•

•

•

•

•

Vad behöver hända: 

•

Kvalitetskriterierna 

Skillnaden mellan vad finansiärerna söker efter vs vad 

utförare faktiskt gör.  T.ex. kvalitet i teknik vs kvalitet i 

innehåll

Finansiärer missar potentialen i projektet. T.ex. hur ett 

projekt kan skapa förändring hos deltagarna/publiken. 

Mentorskap som bygger på Ömsesidigt lärande 

Case: Råggywood. En fritidspedagog filmar berättelser 

och lägger på Youtube. Tillsammans med en erfaren 

producent producerar de 60 min film med SFI-finansier-

ing som visas bl a på SVT. 

Metod för nya kopplingar mellan erfarna/oerfarna: 

Speed-dating lokalt på plats 

Fler informella förändringsagenter

Samverkan mellan bidragsgivare 

Hur vänder vi på perspektiven? 

Hur blir stödgivarna angelägna?

Viktigaste punkterna:

•

•

Vad behöver hända: 

•

•

Viktigaste punkterna:

•

•

•

•

•

Gemensam sökinformation 

Samsyn kring def (t.ex. åldersgrupper) 

Öka kunskapen mellan bidragsgivarna om respektive 

myndighets/orgs stödformer 

Gemensamma informationsmöten 

Att stödgivarna tydligt vet konstens bidrag till 

samhället. Stort bidrag blir efterfrågat. 

Att bidragsgivarna känner till varandras olika stöd 

Stödgivarna ska vara medvetna om att det inte bara är 

pengar som efterfrågas. T.ex. lokaler och informations-

spridning

Att stödgivarna kan se positiva effekter utöver själva 

projektet. På lång sikt.

Att stödgivarna vet om forskningen kring vad konsten 

bidrar med. 



Satsa på idéer som funkar & involvera alla (mångfald)

Viktigaste punkterna:

•

•

Vad behöver hända: 

•

•

•

•

 

Premiera normkritiska ansökningar (utan att ordet 

“normkritik” behöver ingå i ansökan) 

Mångfald kan röra personer, publik, genre, upphovsperson 

& sammanhang t.ex.

Att titta på ansökan med ett normkritiskt perspektiv 

Kvotera för att öppna upp mångfalden 

Anonyma ansökningar 

Bredda uttryckens status 

Coachande rollen 

Viktigaste punkterna:

•

•

•

•

Vad behöver hända: 

•

•

•

•

Bredda coachingen – mindre specifik, mer av mentorsroll 

behövs 

Coachen borde finnas utanför stödgivarorganisationerna. 

Politikernas kunskap ofta mindre än tjänstemännen. 

Tillit till utövarna viktig! Men viktigt med tydliga kriterier 

för rättssäker bedömning. 

Ex GBG, en koordinator som samlar de som behöver stöd 

& ser till att en tidigare stödmottagare anlitas som coach. 

Den här modellen kräver bra nätverk. 

Arbetstid för den som gör det (=pengar) 

En person som bor på platsen och är förankrad 

Utövarna (målgruppen) är med & formulerar ansökning-

skriterierna – delaktighet – tolkning.



Hur nå ut med info om de stöd som finns? 

Hur skapa stöd som stöttar breddning av kultur? 

Behöver vi stöd för att pröva nytt & stöd lab för att våga 

misslyckas? Vi måste börja satsa på nya idéer, inte bara nya 

personer.

Viktigaste punkterna:

•

•

•

 

Viktigaste punkterna:

•

•

•

Vad behöver hända: 

•

•

Möjliggörande av det som finns lokalt/breddning 

Stärka dialogen 

Stöd flexibla för att möta de behov som finns

Måste det vara så stort fokus på att det ska vara “nytt”, 

“nyskapande”, “innovativt”? 

Hur skapar man öppenhet för att misslyckas? 

Nya idéer istället för nya personer 

Förändra strukturer istället för att bara byta ut personer. 

Bättre balans mellan nya projekt och kontinuerligt stöd till 

verksamheter som fungerar. Utvärdera utifrån vilka 

kriterier? 

Hur borde de beviljade stöden följas upp?

Samlad information om stöd att söka i Stockholms län 

Viktigaste punkterna:

•

•

•

•

Vad behöver hända: 

•

•

Viktigaste punkterna:

•

•

•

•

•

Vad behöver hända: 

•

Se handläggaren som en coach eller ett stöd. 

“Öppna” uppföljningar som alla kan ta del av ger lärdom 

till alla. Viktigt att den sprids på rätt sätt. 

Ger en kunskap till stödgivaren. 

Det som mäts och följs upp ges vikt och relevans. 

Beviljad konstnär kan ej belastas tid & resursmässigt för 

detta, utan återraportering måste justeras för att lämna 

utrymme för detta, alt. att det är frivilligt mot arvode. 

Bygg vidare & förstärk Innovativ kulturs projektträffar – 

ta ram form för träffarna, bjud in även icke-beviljade. 

Info på en webbplats (på landstinget) – med QA 

Aktuell uppföljning 

Lokala coacher som ger muntligt stöd 

Info om hur man skriver ansökan 

Inledande info på flera språk 

Beslut i landstinget att erbjuda tjänsten till kommuner 

och stödgivare 



FÖR UTS ÄTTN IN G AR F INNS 

“Stort utbud”

“Ett län där det finns både pengar, stöd och framförallt

massormed institutioner att ställa ut i/arbeta med.

De som inte finns går att skapa.”

“Relativt bra och många ställen att spela på. Kan va fler.”

“Bra förutsättningar”

“Ett måste att göra det här.”

“Konstskolor” 

Bilaga C

Associationer till
Stockholms län som plats att utveckla

sitt konstnärskap på 

STORSTAD OCH HEM

“Huvudstad”

“Hemma”

“Jag gillar Stockholm som mitt hem.” 

“Urban”

“Mångfacetterad”

“Verkligheter”



KONKURRENS

“Konkurrens”

“Konkurrens”

“Stor konkurrens”

“Svårpenetrerat (till en början)”

“För mig har det inte varit lätt att utvecklas som konstnär.

Då jag alltid lyssnat till att branschen är tuff.”

“Elitistisk”

“Handlar om vilja”

NÄTVERK OCH KONTAKTER

“Kontaktmöjligheter Nätverk”

“Bra kontakter”

“Stor del av branschen finns här.”

“Många möjligheter till stöd

 – men är de tillgå för alla?”

“Det är en plats av möjligheter

om man har rätt kontaktnät.”

“Öppna mötesplats, behövs i Tensta

för att träffa andra konstnärer.”

“Jag tror det finns möjligheter för mig som

konstnär att utvecklas i Stockholm,

jag tror det handlar om att jag själv 

vill utvecklas och då tar lärdom

av alla konstnärer som finns i Stockholm.”



NACKDELAR

“Krångligt”

“Väldigt svårt att hitta lokaler”

“Ospontant, skulle önska mer möjlighet

att utföra konst och mötas i konsten

lätt och spontant. (lokalbrist mm)”

“Segregation, svårt att komma

in i sociala sammanhang.”

“Kontraster”

“Isolerade öar”

“Tråkigt och lite fattigt”

“Ovärt”

“Dyrt”

ÖVRIGT

“En plats att jobba, en lokal och en publik.

Jag vill jobba ostört i ett stort rum.”

“Mer stöd i området”

“Borde utnyttja konst som läromedel”

 

“Blå stället”






