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Kulturens plats i den regionala
samhällsutvecklingen

I din hand håller du en bok som ska vara till hjälp för att identifiera projekt som kan förverkligas
med stöd från EU. Vi vet att boken är efterfrågad: trots att Sverige snart firar ett kvartssekel i EU,
är kunskapsunderskottet om unionen och dess stödsystem fortfarande stort. Sedan Sverige gick
med i EU 1995 har betydande summor fördelats via strukturfonderna till kulturprojekt. Under den
första programperioden fanns det också särskilda insatsområden för kultur. Sedan dess har antalet
insatsområden minskat och de prioriterade områdena blivit mer generella.
För programperioden 2014-2020 kan man konstatera att kultur saknas som enskilt fokusområde
inom EU:s strukturfondsprogram. Sverige har valt att fokusera på de mål som handlar om att stärka
forskning, teknisk utveckling och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft samt
att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. För att kulturprojekt ska kunna få stöd måste
initiativet syfta till att uppfylla något av dessa mål. Erfarenheterna har visat att kulturaktörer ofta har
svårt att se hur deras verksamheter passar in under rubriker så som företagsutveckling eller ökad
konkurrenskraft. Handläggarna vid beslutsgruppssekretariaten ser inte heller alltid att kulturverksamhet kan bidra till att uppfylla målen med programmen.
De branscher vi företräder skapar tusentals arbetstillfällen inom ett stort antal yrken. På många
orter i landet är våra medlemmar de arbetsgivare som ger förutsättningar för att verka inom
kulturyrket eller som enskild konstnär. Det bidrar till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.
Vi tror dessutom på kulturen som en kraft för europeisk integration. Det finns både möjligheter till
och behov av fler europeiska kultursamarbeten vilket de olika fondprogrammen kan möjliggöra
genom en breddad finansiering.
Med Klokboken vill Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer, i samarbete med
Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar, öka kunskapen kring hur man skapar
kulturprojekt som med hjälp av EU-stöd kan bidra till kulturell och regional samhällsutveckling.
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Som företrädare för Sveriges största regionala kulturinstitutioner vet Svensk Scenkonst och Riksförbundet
Sveriges Museer att det finns många kulturella utvecklingsområden som stärker Sveriges konkurrenskraft.
Därför är vi måna om att scenkonst- och kulturarvsaktörer tar en tydligare roll i den regionala utvecklingen.
Med rätt prioriteringar kan våra institutioner och regioner bli en än mer drivande motor i samhällsutvecklingen.
Klokboken riktar sig till våra medlemmar, regionalt kulturliv, liksom handläggare i regionen och på strukturfondsprogrammen. Vi vill visa hur kulturen kan bidra till tematiska mål i fondprogrammen och skapa en insikt
hos kulturutövare om faktiska möjligheter att söka EU-stöd. Projektet syftar vidare till att plantera ett långsiktigt engagemang hos alla regionala aktörer för fortsatt uppdatering och spridning av relevant information.
Den politiska diskussionen om en ny regionindelning av Sverige kan komma att innebära stora förändringar.
I ett sådant landskap är det viktigt att ett långsiktigt regionalt och internationellt engagemang redan
uppnått marschfart. Slutligen vill vi fortsätta verka för kunskapsbaserade strategier och ökat inflytande
för kulturen i programperioden 2021-2027.

Ulrika Holmgaard
VD
Svensk Scenkonst

Mats Persson
Generalsekreterare
Riksförbundet Sveriges Museer
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EU:s sammanhållningspolitik
Som främsta verktyg för att jämna ut obalansen
mellan och inom de olika medlemsländerna tillämpar EU den så kallade sammanhållningspolitiken.
Området, som hanteras genom EU:s struktur- och
investeringsfonder, är den näst största posten i
unionens budget – för programperioden 2014-2020
uppgår det till cirka 350 miljarder euro. I den här
delen av Klokboken presenterar vi fonderna och
deras arkitektur.
Sammanhållningspolitikens syfte är att understödja
den ekonomiska tillväxten, stimulera konkurrensen
mellan företag, framväxten av nya arbetstillfällen,
samt stärka unionens hållbara utveckling. Storleken på de medel som tilldelas de olika medlemsländerna beror på utvecklingsnivå och behov.
Sammanhållningspolitiken är tätt sammanflätad
med EU:s övergripande strategiska mål – den så
kallade EU2020-strategin om smart, hållbar och
inkluderande tillväxt. Strategin sätter agendan för
samtliga medlemsländer och ska genomsyra all
politik på nationell, regional och lokal nivå.
På den europeiska finansieringskartan finns det
många olika program där kulturaktörer kan hitta
stöd. Programmen kan delas upp i två områden:
sektorsprogrammen och struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna).
Sektorsprogrammen är relativt vanligt förekommande
källor för kulturaktörer och inbegriper program som
Kreativa Europa, Erasmus+ och Horisont2020.
De flesta utlysningarna administreras direkt från
Bryssel, med informations- och handledningsstöd
från svenska myndigheter.
ESI-fonderna administreras och förvaltas direkt av
svenska myndigheter och beslut om bifall fattas på
regional nivå. En viktig skillnad mellan ESI-fonderna
och sektorsprogrammen är storleken på den tillgängliga budgeten för respektive område. Medan sektorsprogrammen tillsammans motsvarar runt 10 % av
EU:s budget utgör ESI-fonderna över en tredjedel av
EU:s totala budget.

EU2020-STRATEGIN
• Smart tillväxt. EU skall satsa på att
ligga i framkant som expertunion,
genom att satsa på utbildning, spetskompetens, forskning och innovation.
• Hållbar tillväxt. EU skall satsa på att i
allt större grad övergå till koldioxidsnål
ekonomi.
• inkluderande tillväxt. EU skall satsa
på att skapa nya jobb och bekämpa
fattigdomen inom unionen, inte minst
bland unga medborgare.

EU:S FEM MÅL FRAM TILL 2020
• Sysselsättningen. 75 % av alla mellan
20 och 64 år ska vara sysselsatta.
• Forskning och utveckling. 3 % av
EU:s BNP ska investeras i forskning
och utveckling.
• Klimatförändring och hållbar energi.
Jämfört med 1990 års nivåer ska
utsläpp av växthusgaser i EU vara
20 % lägre, minst 20 % av energin skall
komma från förnybara källor samt
energieffektiviteten ska öka med 20 %.
• Utbildning. Minska andelen som
slutar skolan i förtid till under 10 %.
• Fattigdom och socialt utanförskap.
Minska antalet människor som löper
risk för eller är utsatta för fattigdom och
socialt utanförskap med 20 miljoner.
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PROGRAMPERIODEN 2014-2020
• Större resultatfokus. Man vill se
tydligare och mer mätbara mål för
större ansvarstagande och starkare
argumentation till finansiering.
• Förenkling. En konsoliderad uppsättning regler för samtliga fonder för att
sänka trösklar och tillåta större deltagande.
• Betingelser. Införande av specifika
förutsättningar och krav innan medlen
kan tilldelas.
• Förstärka stadsdimensionen samt
ha tydligare insatser för social
inkludering. Ett minimibelopp från
ERUF är öronmärkt för integrerade
stadsprojekt och från ESF för att stödja
marginaliserade grupper i samhället.
• Koppling till den ekonomiska
reformen. Kommissionen har rätt att
dra in stödet till de medlemsstater som
inte följer EU:s ekonomiska regler.

SVERIGES PRIORITERINGAR
• Främja konkurrenskraft, forskning,
kunskap och innovation.
• Öka sysselsättningen, främja anställningsbarhet och förbättra tillgängligheten till
arbetsmarknaden genom att stödja små
och medelstora företags konkurrenskraft.
• Främja ett hållbart och effektivt nyttjande
av resurser för en hållbar tillväxt.
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hUr fUngErar Esi-fondErna?
Sverige har beslutat att följande fyra struktur- och
investeringsfonder ska gälla i landet: Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska
socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling (Landsbygdsprogrammet)
och Europeiska havs- och fiskerifonden. För
programperioden 2014-2020 finns för Sveriges del
en budget på cirka 67 miljarder kronor. Fonderna
innehåller 27 olika program.
Sammanhållningspolitiken och de regionala målsättningarna omvandlas till projektstöd när de nått
den nationella, regionala och lokala nivån. Det är
genom att ta del av dessa projektstöd som medlemsstaterna återinvesterar de pengar man bidragit
med genom den centrala EU-budgeten. Varje land
är således beroende av att projekt utvecklas och
att ansökningar skrivs så att pengar används till att
uppnå de gemensamma målen. Förmågan att
utveckla ändamålsenliga projekt är således avgörande för att kunna omsätta politiken i praktiken.
Varje medlemsland ingår en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen där man
kartlägger landets behov och bestämmer vilka
insatser som ska prioriteras och hur programmen
ska utformas nationellt. Förutom att formulera varje
lands prioriteringslista och strategi är det meningen
att partnerskapsöverenskommelsen ska underlätta
samordningen mellan de olika fonderna, och
därigenom maximera effekten av investeringarna
och minska överlappande av medel.
Sverige är uppdelat i åtta strukturfondsregioner.
Varje strukturfondsregion har ett så kallat strukturfondspartnerskap, som består av förtroendevalda
representanter för kommuner och landsting – i vissa
fall även Sametinget –, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.
Strukturfondspartnerskapet ansvarar för den givna
regionens prioriteringar och är ytterst det beslutande
organ som avgör vilka projekt som får stöd. Stöd
fördelas med grund i den programinriktning och
utformning som regionen och parterna gemensamt
har kommit överens om. Regioner kan ha delvis
skilda prioriteringar, vilket innebär att beviljat stöd
kan variera från region till region.

DE 11 INSATSOMRÅDENA FÖR EU:S
STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER
2014-2020
1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
2. Förbättra tillgången till, användandet av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.
3. Stärka de små och medelstora företagens
konkurrenskraft.

ÖVRE NORRLAND
1 2 3 4 7

4. Stöd till övergången mot en koldioxidsnål ekonomi.
5. Främja anpassningen till, riskförebyggandet
och hanteringen av klimatförändringar.
6. Bevara och beskydda miljön och främja
resurseffektivitet.
7. Främja hållbara transporter och förbättra
nätinfrastrukturer.

MELLERSTA NORRLAND
1 2 3 4 7

8. Främja hållbar sysselsättning med hög
kvalitet och stödja arbetskraftens rörlighet.
9. Främja social inkludering, samt bekämpa
fattigdom och diskriminering.
10. Investera i utbildning, vidareutbildning
och livslångt lärande.

NORRA MELLANSVERIGE

11. Öka effektiviteten i den offentliga
förvaltningen.

HORISONTELLA KRITERIER
• Jämställdhet mellan män och kvinnor.

1 2 3 4

ÖSTRA
MELLANSVERIGE

• Hållbar utveckling.

1 3 4

1 3 4

• Tillgänglighet och lika möjligheter.
• Icke-diskriminering.

STOCKHOLM

VÄSTSVERIGE

1 3 4

SMÅLAND OCH ÖARNA
1 2 3 4

De horisontella kriterierna ska beaktas
när man utvecklar projekt. De ska finnas
med från idé till genomförande.

SKÅNE-BLEKINGE
1 3 4 7 8
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SVERIGES FYRA STRUKTUR- OCH
INVESTERINGSFONDER (ESI-FONDER)

1

EUROPEISKA
REGIONALA
UTVECKLINGSFONDEN
(ERUF)

Huvudsyftet med ERUF är att
minska den regionala obalans
som finns inom EU. Fonden
finansierar satsningar på sysselsättning, infrastruktur, samt
regional och lokal utveckling.
I Sverige är Tillväxtverket
förvaltande myndighet för ett
nationellt och åtta regionala
strukturfondsprogram, vilka
ska stärka konkurrenskraften
i regionen och bidra till hållbar
tillväxt. Man satsar särskilt på
innovation, grön ekonomi och
att stärka entreprenörskap
och företagande. Varje region
har fattat beslut om de insatsområden som anses vara mest
relevanta och nödvändiga för
den givna regionen. Dock är
tillväxt och sysselsättning
övergripande mål.
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14 TERRITORIELLA SAMVERKANSPROGRAMMEN (INTERREG)
GRÄNSREGIONALA

TRANSNATIONELLA

INTERREGIONALA

Öresund-Kattegat-Skagerrak
Sverige-Norge
Botnia-Atlantica
Nord
Kolarctic
Central Baltic
South Baltic

Norra Periferin och Arktis
Östersjöprogrammet
Nordsjöprogrammet

ESPON 2020
Interact
Interreg Europe
URBACT III

Utöver de regionala program
som finns inom Sveriges gränser deltar Sverige även i 14
territoriella samarbetsprogram,
så kallade Interreg-program.
Medlen för dessa program
fördelas genom ERUF. Syftet
är att stärka integration, interaktion och samverkan mellan
olika territoriella områden i
Europa, och då inte begränsat
till endast EU-medlemsstater.
Interregional samverkan ses
som en viktig komponent i
EU2020-strategin. Totalt handlar det om cirka 12 miljarder
kronor från EU:s budget.
Det är framför allt forskning
och innovation, gröna transporter, gränsöverskridande
arbetsmarknadsåtgärder och
grön energi som stöds av de
interregionala programmen.

För Sveriges del är Östersjöprogrammet av stor vikt eftersom hela Östersjöområdet är
en prioriterad region för EU.
Gemensamt för Interregprogrammen är att de kräver samarbete med minst
en part från två olika länder
i programområdet (förutom
Sverige-Norge där det räcker
med en part från varje land).
Varje Interreg-program har en
övervakningskommitté som
ser till att pengarna prioriteras
och investeras på ett effektivt
och ändamålsenligt sätt. I
vissa fall beslutar de även om
projektstöd, medan i andra fall
delegeras beslutet till en styrkommitté. I Sverige är Tillväxtverket förvaltande myndighet
för Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet. Övriga
program förvaltas utspritt i
fondens olika länder.

2

EUROPEISKA
SOCIALFONDEN
(ESF)

Huvudsyftet med ESF är att
stimulera skapandet av nya
och bättre arbetstillfällen.
Fonden är EU:s viktigaste verktyg för att minska skillnader i
inkomst, levnadsstandard och
välstånd i unionen. Projekten
ska främja kompetensutveckling och motverka utanförskap.
Liksom ERUF genomförs ESF:s
program på regional nivå och
är uppdelade i samma geografiska områden. Det finns även
ett nationellt program som ska
arbeta för samverkan mellan
de regionala satsningarna.
Förvaltande myndigheten för
ESF är ESF-rådet.
Programmets områden är:
a) kompetensförsörjning/satsning på att närma arbetsmarkad och utbildning, b) ökad
övergång till arbete, med fokus
på långtidsarbetslösa, unga,
långtidssjukskrivna och nyanlända, samt c) sysselsättningsinitiativet för unga.

3

EUROPEISKA
JORDBRUKSFONDEN FÖR
LANDSBYGDSUTVECKLING
(LANDSBYGDSPROGRAMMET)

I Landsbygdsprogrammet
2014–2020 finns stödformer för
projekt inriktade på kultur och
kulturmiljö. Programmet innehåller insatser för att bevara
och utveckla kultur, kulturmiljö
och kulturarv för attraktiva
miljöer och bidra till möjligheter
till förbättrad fritid på landsbygden. Inom Landsbygdsprogrammet finns även möjlighet
att söka stöd för lokalt ledd
utveckling genom leadermetoden. Leader är en metod för att
utveckla landsbygd eller stad
utifrån lokala förutsättningar.
I den nya programperioden
involverar Sverige alla fyra
struktur-och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd
utveckling. Jordbruksverket är
förvaltningsmyndighet för projekt inom lokalt ledd utveckling
inom alla fyra fonderna.

4

EUROPEISKA
HAVS- OCH FISKERIFONDEN

Havs- och fiskeriprogrammet
består av stöd för att dels
utveckla ett miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbart
fiske och vattenbruk i Sverige
och dels genomföra en del av
den integrerade havspolitiken
och olika EU-miljödirektiv.
I havs- och fiskeriprogrammet
beskriver Sverige hur man ska
genomföra de unionsprioriteringar som medfinansieras
genom Europeiska havs- och
fiskerifonden.
De övergripande målen i
programmet är att a) öka konkurrenskraften hos små och
medelstora företag, b) skydda
miljön och främja en hållbar
användning av resurser, samt
c) främja sysselsättning.

11

2. FONDERNA I PRAKTIKEN – VAR FINNS KULTUREN?

2.
12

KLOKBOKEN

FONDERNA I
PRAKTIKEN
– VAR FINNS
KULTUREN?

VIDGADE VYER FÖR STÄRKT SVENSKT KULTURLIV GENOM EU:S FONDER

De europeiska struktur- och investeringsfonderna
innehåller en stor mängd olika program med olika
nivåer av relevans för Svensk Scenkonsts och
Riksförbundet Sveriges Museers medlemmar.
I den nya programperioden finansieras arbetet med
lokalt ledd utveckling i Sverige genom samtliga fyra
ESI-fonder. Att arbeta med lokalt ledd utveckling är
en intressant möjlighet för kulturaktörer.
Tidigare programperioder har kulturaktörer lyckats
väl med att säkra medel till kulturrelaterade projekt
inom Landsbygdsprogrammet, där det finns relevanta stödformer med fokus på insatser för att
bevara och utveckla kulturarv. Eftersom syftet med
Klokboken är att utforska de stödformer där kulturaktörer inte varit lika framstående, kommer vi
framöver att fokusera på programmen inom ERUF
och ESF.
ErUf i praktikEn
Den svenska regeringen har lyft fram kulturella och
kreativa näringar samt kulturarv som viktiga faktorer
i den regionala utvecklingen. ERUF-programmen är
dock formulerade på ett generellt sätt och kulturaktörer deltar på samma villkor som andra sektorer för
att kunna få ta del av strukturfondsmedel.
Sektorns roll för struktur- och investeringsfonderna
bedöms mycket olika regionerna sinsemellan. I en
del regioner har man en tydligare formulering kring
kultur. Man har till exempel försökt att underlätta
för kulturaktörer genom att avsätta medel till förprojektering, så att aktörer med ambitionen att söka
pengar från ERUF har en chans att utforska
möjligheterna genom pilotprojekt och förstudier.

Två exempel på regioner där kulturaktörer är
framgångsrika är Skåne-Blekinge och Mellersta
Norrland. Skåne-Blekinges program har beslutat om
en inriktning där kulturen inkluderas och regionens
styrka inom de kulturella och kreativa näringarna,
kulturinstitutionernas roll samt turism- och besöksnäringens potential till ökad innovationsförmåga.
Mellersta Norrland har nyligen godkänt en ansökan
från Stiftelsen Jamtli, ett tydligt tecken på erkännandet av dess roll i regionens utveckling.
Kulturen inkluderas även i andra regioner. I Västsveriges program belyser man styrkan i de kulturella
och kreativa näringarnas företagsutveckling men
även rollen de kan spela inom hållbar stadsutveckling. Programmet för Östra Mellansverige belyser
tillväxtpotentialen inom kulturella och kreativa
näringar, och i Norra Mellansverige betonar man
besöksnäringen och regionens kulturmiljöer som
särskilt viktiga. I de allra nordligaste regionerna lyfter
man fram värdet av kulturarvsmiljöer i relation till
besöksnäringen och betonar även här kulturella och
kreativa näringar.
Av de tematiska mål och insatsområden som
regionerna prioriterat finns en uppfattning om att
målet att öka små och medelstora företags konkurrenskraft är en framkomlig väg för kulturaktörer från
scenkonst- och kulturarvsvärlden. Även inom målet
där innovation ingår finns vissa möjligheter att
ansöka om stöd för kulturprojekt.
En del handläggare påpekar att strukturfondspartnerskapen i vissa regioner inte alltid anser att
kulturen har samma potential och kapacitet till att
13
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utveckla den typen av projekt som passar ERUF.
Det är många byggstenar som behövs för att få till
ett ändamålsenligt projekt ur strukturfondspartnerskapets synvinkel. De vanligaste förklaringarna till
det svaga kulturaktörsdeltagandet, enligt handläggarna, rör verksamhetens och projektets storlek,
bristen på samverkan med näringslivet, otydliga
mål samt begränsad administrativ kapacitet.

Skåne-Blekinge och Mellersta Norrland är bra
exempel på en bredare tolkning av strukturfondsprogrammen.

Som påvisats tidigare finns det skillnader mellan
de olika regionala programmen där vissa regioner
i programdokumenten särskilt prioriterar kulturrelaterade projekt. I de fall inga särskilda skrivningar
gällande kultur finns, handlar det snarare om hur de
prioriterade insatsområdena eller tematiska målsättningarna tolkas. Exempelvis kan ordet innovation
tolkas på olika sätt. Det blir i det sammanhanget
betydelsefullt för den sökande när ansökan ska
formuleras eller i samtal med kontaktpersoner för
programmen, att motivera och formulera på vilket
sätt kultur skulle kunna vara del av innovationsbegreppet. I det sammanhanget är kunskap om prioriteringar och formuleringar i till exempelvis regionala
och nationella strategier för regional utveckling samt
forskningsrapporter inom området relevant för
eventuella hänvisningar.

grÄnsrEgionala program i praktikEn
De gränsregionala programmen anses ofta vara en
framkomligare väg för kulturaktörer, framför allt inom
kulturarvsområdet, och det finns flera exempel på
projekt med kulturanknytning som säkrat medel
från någon av dessa källor. Detta har delvis att göra
med att många av programmen nämner kulturarv
och attraktionskraft som prioriteringsområden, och
delvis med att storleken på projekten är lättare att
hantera än de storlekar som ERUF-/ESF-projekten
innebär. Kulturaktörer i de regioner som programmen avser är ofta duktiga på att skapa goda
kontakter och partners över gränserna.

Bristen på kontakt och gemensamma beröringspunkter mellan de förvaltande myndigheterna som
genomför programmen och kulturaktörerna kan
resultera i att innebörden av begreppen och målen
blir för snäva. I de regioner där man har en medvetenhet om det regionala kulturlivet och kunskap om
hur det kan bidra till utveckling har orden en bredare
innebörd.
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Det är dock värt att poängtera att trots en rad
utmaningar finns det goda exempel på hur man
kan gå till väga för att lyckas få stöd från ERUF.
Dessa presenteras i kapitel 4.

I samtal med handläggare vid de olika programmens
sekretariat anges vikten av att betona evidensbaserade resultat i ansökningsprocessen, samt att
beakta kraven på tillväxt och långsiktig påverkan i
regionen. På grund av sin kapacitet att skapa nätverk, bygga relationer och nya innovationer i gränsregionerna, uppmuntras särskilt ”icke-teknologiska
innovationsområden” inom programmen. I denna
kategori ingår kultur liksom kulturella och kreativa
näringar.

transnationElla program i praktikEn
Även de transnationella programmen anses vara
framkomliga vägar för kulturaktörer, särskilt Östersjö- och Nordsjöprogrammen där kultursektorn
betraktas som en viktig kraft för att uppnå såväl
tillväxt- som miljömål i området. Kulturella och kreativa näringar samt innovation lyfts fram som viktiga
komponenter. Hittills har dessa program utnyttjats i
låg omfattning av kulturaktörer.
intErrEgionala program i praktikEn
I de flesta interregionala programmen finns kulturen
närvarande, ofta i kraft av kulturarvsfrågor. Ett exempel är Interreg Europes fjärde prioriteringsområde
för skyddande av miljö och hållbar användning av
resurser, där kulturarvsbevarande och utveckling
nämns som en viktig näringsfaktor. Också utifrån ett
tillväxt- och attraktionskraftsperspektiv är kulturaktörer viktiga, enligt de handläggare som kontaktats.
Det framkommer att programmens formulering har
blivit smalare och att i takt med nedskärningar i de
offentliga kulturbudgeterna har konkurrensen ökat.
De aktörer som därmed vill slå sig fram behöver ha
god kännedom om både fokusområden och övergripande EU2020-mål för att kunna formulera sig på
ett konkurrenskraftigt sätt.
Esf i praktikEn
Europeiska socialfonden (ESF) har ofta en större
beröringsyta med kultursektorns prioriteringar. Att
skapa nya jobb för professionella kulturskapare och
konstnärer ligger högt på mångas lista, liksom tillvaratagandet av ny arbetskraft som har svårt att ta sig in
på den europeiska arbetsmarknaden.

Men trots detta är det förhållandevis få kulturaktörer
från scenkonst- och kulturarvsområdet som ansöker
om ESF-medel. Av dessa är det ännu färre som får
bifall. En möjlig förklaring till att så sker kan vara att
rådets instruktioner är att uppmuntra färre men större
projekt. Stort fokus ligger på resultat och dessa bör
vara specifika och mätbara på en nivå som ofta är
för hög för kulturaktörer att uppnå. Utlysningarna är
ofta av en mer uppsökande natur och riktade mot
specifika områden och aktörer, vilket begränsar
möjligheten till öppna utlysningar för en bredare
målgrupp.
ESF-projekt kräver stor administrativ kapacitet,
likviditet och samverkan med näringslivet. Ofta är
de kulturaktörer som söker för små, för begränsade
eller för svaga med konkreta målsättningar och
förväntade resultat. Man ser hellre att små aktörer
går ihop eller representeras av ett samlande organ,
som till exempel ett förbund eller riksorganisation,
där flera aktörer kan ta del men där kapaciteten är
större för att kunna hantera det arbete som ett
ESF-projekt innebär.
Erkännandet av kulturens bidrag till regional utveckling utifrån ett ESF-perspektiv har dock blivit tydligare, inte minst i kölvattnet av den stora tillströmning
flyktingar och migranter som Europa sett på senare
år. Utlysningar som syftar till att öka integration, etablering av nya medborgare och mångfald på arbetsmarknaden öppnar för nya möjligheter som scenkonst- och kulturarvsaktörer. I synnerhet då denna
typ av åtgärder ofta redan ligger nära verksamheten.
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Klokboken är baserad på en grundläggande tes:
Antalet beviljade projekt med kulturanknytning från
kulturarvs- och scenkonstområdet är lågt jämfört
med andra sektorer och tillgängliga medel.
Tesen grundar sig delvis i tillgängligt statistiskt
underlag, inte minst den årliga sammanställning
som presenteras av Statens kulturråd i samarbete
med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska
Filminstitutet och Riksarkivet. Därtill grundar sig
tesen i research, analyser, intervjuer och erfarenheter från offentliga källor och bland Svensk
Scenkonsts och Riksförbundet Sveriges Museers
medlemmar.
Det är viktigt att komma ihåg att statistiken som
finns i dagsläget är baserad på den förra programperiodens utlysningar. Programmen för den nya
perioden 2014-2020 drog igång i början av 2015
och därmed är det för tidigt att dra några slutsatser.
Det vi dock vet är att programmens inriktning har
blivit smalare och formuleringarna generaliserade,
vilket gör nålsögat både mindre och mer oberäkneligt. Av Svensk Scenkonsts och Riksförbundet
Sveriges Museers medlemmar är det i dagsläget
endast en organisation som säkrat medel i den
nuvarande programperioden (se kapitel 4, Jamtli,
Östersund, sid 28).
Frågeställningarna har följaktligen syftat till att ta
reda på skälen till det låga deltagandet, hur situationen ser ut i praktiken och vad som kan göras åt
problemet.

Efter den undersökning som gjordes bland de två
organisationernas medlemmar framkom det att en
del har varit framgångsrika i att säkra medel från
struktur- och investeringsfonderna. Andra hade fått
avslag på ansökningar som gjorts, och ytterligare
hade aldrig försökt. Skälen som angetts till detta
har exempelvis varit brist på tid, kunskap, kapacitet,
intresse och relevans för verksamheten.
För att få myndigheterna syn på läget har ett stort
antal intervjuer gjorts med handläggare och samordnare på Tillväxtverket, ESF-rådet och de internationella sekretariaten. Vilka anledningar anger de för
att förklara kultursektorns jämförelsevis låga deltagande? Vilka ”fel” görs när man söker? Finns det
hinder som gör det svårt för kulturaktörer att söka,
trots intresse, kunskap och goda idéer?
Efter genomgång och analys av materialet kan
man konstatera att det för scenkonst- och kulturarvsaktörers del finns en rad utmaningar att bemöta
och hantera för att fondpengar ska kunna säkras.
Man kan likna det vid en hinderbana eller ett dataspel där varje etapp är en seger men det är först när
man kommit igenom hela spelet som man lyckas.
Under förhandlingsstadiet av den nya programperioden var ambitionen att underlätta för fler
aktörer i kultursektorn och stärka kulturens roll i
den regionala utvecklingen. Det nådde tyvärr inte
hela vägen fram. Detta beror delvis på kulturaktörernas situation och förutsättningar, delvis på hur
programmen formulerats och begrepp tolkats.
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UTMANINGAR FÖR EN
LYCKAD ANSÖKAN

1. ORGANISATIONSFORM

2. VERKSAMHETSPROFIL

Strukturfondsprogrammen är
riktade till offentliga instanser
och föreningar, men de tematiska målen kräver ett socialt,
miljömässigt och ekonomiskt
tillväxtbegrepp. De flesta av
Svensk Scenkonsts och Sveriges
Museers medlemmar har som
offentliga institutioner ett samhällsuppdrag, med andra krav
än ekonomisk vinst och tillväxt.
En del verksamheter har skapat
stiftelser och bolag vid sidan om
den ordinarie verksamheten för
att kunna bedriva näringsverksamhet, men det är långt ifrån
alla som har den möjligheten.

Att utveckla ett strukturfondsprojekt, oavsett program,
innebär att man utforskar
dimensioner som ligger utanför kärnverksamheten och det
konstnärliga arbetet. För många
kan det uppfattas som att man
lämnar sin bekvämlighetszon
för att utforska andra aspekter,
som till exempel hur man kan
bidra till regional tillväxt, ökad
sysselsättning och innovationsmöjligheter. För andra kan det
ses som en resursfråga; man
har ingen ”överbliven kraft” till
den tid som krävs för att skapa
gränssnitt till strukturfondsprogrammen. Faktum är att
man ofta redan arbetar sektorsöverskridande med frågor
kring smart, hållbar och inkluderande tillväxt; man har bara
inte formulerat det. Det handlar
således inte om ändra på sin
kärnverksamhet (kulturellt och
konstnärligt arbete), inte heller
att göra något väsentligt annorlunda. Det handlar istället om
att lägga till flera dimensioner
till kärnverksamheten.
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3. KOMPETENS
EU:s struktur- och investeringsfonder kräver kunskap och
förståelse för det politiska
sammanhanget på regional
såväl som europeisk nivå.
Syftet med Klokboken är just
att ge möjlighet att sätta sig
in i programmens funktion,
förstå språk och syfte och
kunna omvandla det i praktiken, utifrån sin verksamhets
förutsättningar och ambitioner.
Det går att bygga på kompetens genom att skaffa sig
praktisk kunskap om hur
EU-projekt fungerar.

4. BUDGETSTORLEK
EU:s struktur och investeringsfonder motsvarar en dryg
tredjedel av EU:s totala budget,
vilket reflekteras i storleken
på de projektbudgetar som
strukturfondsprojekt ofta har.
För kulturaktörer inom kulturarvs- och scenkonstområdet
kan detta vara överväldigande.
Har man den ekonomiska kapacitet som krävs för att bygga
upp en så stor budget i sin
egen verksamhet, särskilt som
de flesta programmen kräver
medfinansiering? Inom ERUF
och ESF finns det förväntningar på en storskalighet som
ofta skiljer sig från traditionella
kulturbudgetar.

5. SAMVERKAN
MED NÄRINGSLIVET

6. ADMINISTRATIV
KAPACITET

Smart, hållbar och inkluderande tillväxt är ledorden för
EU och ESI-fonderna är det
främsta verktyget för att skapa
tillväxt. För att man ska ha en
chans att få sin ansökan godkänd bör man ha en god och
långsiktig relation till det lokala
och regionala näringslivet,
något som är en fråga om tid
och resurser. Förutsättningarna
för samverkan ser också
mycket olika ut, beroende
på var i landet man verkar.
Avståndet mellan näringsliv
och kulturliv är stort, vilket inte
minst reflekteras i politiken.
Det gäller dock att projektet
man utvecklar baseras på
bred samverkan där näringsverksamhet ligger i fokus. Det
räcker således inte att ha med
ett par företag i projektet för att
uppnå det formella kravet.

Med storskaliga projekt kommer
också krav på goda administrativa rutiner. Många handläggare
som intervjuats lyfte fram detta
som ett hinder. Strukturfondsprojekt ställer höga krav på
rapportering, noggranna resultatredovisningar och framför allt
godkända upphandlingar. Det är
viktigt att ha korrekta uppgifter
i dessa ansökningar på samma
sätt som i alla andra regionalt
eller nationellt stöttade program.
Självklart hänger ett större EUprojekts ekonomi ihop med den
ordinarie verksamheten, vars
ekonomi ofta är sammanflätad
med projektets.
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7. DATAINSAMLING
OCH STATISTIK

8. KORTSIKTIGHET
I FINANSIERING

Strukturfondsprojekten är
mycket detaljerade och kräver
precisa beräkningar, som antal
skapade jobb eller antal nya
företag som etablerats över en
viss tid. Långsiktiga effekter och
evidensbaserade resultat sätter
verkliga krav på projektägare att
uppnå utsatta mål. Med dessa
ska man kunna argumentera
för projektets relevans för regionen. För kulturorganisationer
blir det en utmaning att validera
kulturens effekter till ett marknadsekonomiskt språk med
finansiella instrument som mått
på framgång.

Strukturfondsprojekt (förutom
förstudier och piloter) sker ofta
över flera år. Många kulturverksamheter får stöd ett år i taget
och kan ha svårt att garantera
flerårig finansiering. Många
aktörer har möjligheten att få
ihop medfinansiering som
ligger utanför den ordinarie
verksamheten och som kan
motsvara projektets längd.
Men detta är inte endast en
fråga om reda pengar utan
även om organisationens kapacitet, om kontinuitet utifrån
ett kompetensperspektiv, och
inte minst om verksamhetens
strategiska inriktning.
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9. BEGRÄNSAD
FÖRANKRING INOM
OCH UTANFÖR
VERKSAMHETEN
Uttrycket ”It takes a village to
raise a child” är passande i
europeiska projektsammanhang, inte minst i relation till
struktur- och investeringsfonderna. Ofta drivs en projektansökan av personer vid sidan
om, för att senare föras in i
den ordinarie verksamheten.
De projekt som lyckas bäst är
de som har förankring inom
verksamheten, men även i det
lokala och regionala samhället. Detta gäller även i relation
till de samarbetspartners man
behöver ha med sig för att ett
projekt ska ha regional relevans
och anses värdefullt långt utanför den egna verksamheten.

10. TIDSBRIST
Ett återkommande svar till
varför många inte tar steget
att söka, eller till att en ansökan trots goda idéer inte blir
av, har att göra med brist på
tid. För många verksamheter
där ”europeisering” inte är en
integrerad del av det dagliga
arbetet kan processen som
en EU-ansökan innebär leda
till ökad arbetsbelastning och
stress, särskilt om man samtidigt behöver bygga upp kompetens hos oerfaren personal.
Tidsbristen gör också att man
har kort framförhållning, vilket
ofta leder till att man missar
vissa delar som sedan stjälper
en ansökan, till exempel kravet
på horisontella kriterier.

11. MEDFINANSIERING
Som genomgången av struktur- och investeringsfonderna
visat finns det inga program
som är 100% finansierade av
EU. Samtliga program kräver
någon grad av medfinansiering. De regionala strukturfondsprogrammen och ESF
kräver minst 50% medfinansiering, och då ska både offentliga
och privata aktörer finnas med.
Sammantaget utgör skala,
storlek och medfinansiering
utmaningarna för ett länsmuseum eller en teater. De höga
kraven på verksamheten gäller
inte bara att generera partners
till en genuin samverkan, utan
också att denna samverkan
reflekteras i budgeten i form av
intäkter.

12. KOMPLEXITET
Sektorsprogrammens ansökan kräver tid och metodiskt
arbete, men är ändå relativt
överskådliga i sin formulering.
Strukturfondsprogrammen
består av många komponenter
som dels ska komplettera varandra, dels ska sammanflätas
horisontellt i regionen, och
vertikalt i verksamheten. Det är
många delar att hålla reda på
och spelanalogin är använbar:
man måste komma vidare
genom samtliga banor och ta
poäng på varje för att få ihop
en godkänd ansökan. Bästa
möjlighet att lyckas torde en
ansökan ha som hanterar
det nyss nämnda, och som
samtidigt baseras på genuint
intresse och engagemang för
idén som ligger till grund för
projektet.
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ATT SKAPA MÖJLIGHETER:
GRUNDLÄGGANDE FAKTORER SOM
KAN BIDRA TILL ATT OMVANDLA
UTMANINGAR TILL MÖJLIGHETER

A. STRATEGI

B. HELHETSBILDEN

Utveckla en tydlig strategi
som rör sig utanför de givna
konstnärliga och/eller kulturella
ramarna och se på verksamheten med andra ögon. Finns
det aspekter ni inte tänkt på
tidigare? Finns det dimensioner
som kan utforskas vidare och
som är i linje med tillväxt, sysselsättnings- och miljömålen
i struktur- och investeringsfonderna? Utforska idéer som
förenar verksamhetens behov
med de medel som finns tillgängliga. I samma veva bör
man se till att strategin förankras i verksamheten så att man
förflyttar kunskap till andra
delar av verksamheten.
En stark vilja från ledningen är
ofta en grundförutsättning.

Lyft blicken och se det större
sammanhanget. Ett EU-projekt
oavsett källa är en pusselbit i
ett större sammanhang. Var
medveten om vad som krävs,
läs in dig på styrdokument
och riktlinjer, och etablera god
kontakt med en handläggare.
Det ger konkurrensfördelar och
skapar också synlighet och
medvetenhet om verksamheten både på kort och lång sikt.
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C. KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Se över kompetensen inom
verksamheten. Finns det
förkunskaper och erfarenhet
av att utveckla och leda
europeiska projekt? Behöver
man kompetensbygga eller är
det rent av en fråga om att
rekrytera någon med den
kompetensen? Denna aspekt
är en tydlig aspekt av en
långsiktig strategi.

D. SAMVERKAN
Börja söka nya intressenter
och samarbetsparter utanför
den vanliga cirkeln. Gränsöverskridande samarbeten utanför
kultursektorn, framför allt
med det lokala och regionala
näringslivet, kan vara avgörande faktorer för en lyckad
strukturfondsansökan, särskilt
inom ERUF, men även inom de
andra fonderna. Med detta inte
sagt att man inte redan samverkar, utan snarare att man
breddar sin samverkansstrategi till att nå utanför de redan
etablerade relationerna.

E. EN FÖR ALLA,
ALLA FÖR EN
Om storleken på projektet
känns överväldigande, gå ihop
med flera andra aktörer eller
backa upp en större aktör som
står som projektägare. Ensam
är inte stark i dessa sammanhang. Med god administrativ
förberedelse och en bra intern
kommunikationsstrategi kan
man komma långt med sitt
konsortium. Det skapar också
förtroende hos beslutsfattarna
eftersom det visar att man
arbetat brett med att förankra
idén.

F. PRIORITERINGAR
Tidsbristen är ibland svår
att åtgärda, men rent krasst
handlar det också om vad man
prioriterar. En strategi som
betonar vikten av att utveckla
verksamheten i linje med diverse
EU-program skapar tid och
plats för arbetet man behöver
lägga ner för att läsa in sig på
dokument, bygga partnerskap
och utveckla idéer, vilket i sin
tur leder till ansökningar och
projekt.
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G. RESULTAT

H. MEDFINANSIERING

Att tänka i evidensbaserade
resultattermer ur strukturfondsperspektiv kan innebära
för många att man lägger till en
ny dimension till verksamhetens resultatredovisning. Detta
betyder inte nödvändigtvis att
man kompromissar med verksamhetens integritet. Det är
snarare fråga om att förstärka
förmågan att kunna presentera
fakta, resultat och statistik som
ligger utanför den kulturella
kärnverksamheten.

Att hitta medfinansiering är en
konstant aktivitet nära relaterad
till att bygga partnerskap och
relationer. Ofta går de hand i
hand. Medfinansiering behöver
inte handla om ren sponsring,
ofta hittar man gemensamma
beröringspunkter som gynnar
båda parter. Framförhållning
och långsiktiga satsningar
krävs för att relationerna ska
växa naturligt, inte i slutfasen
av ett projekt när man upptäcker att man har en lucka i
sin budget.
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I. FRAMFÖRHÅLLNING
Det enda som egentligen kan
råda bot på komplexiteten och
känslan av att bli överväldigad av alla kriterier, principer,
målsättningar, riktlinjer osv är
att ha så god framförhållning
som möjligt. Har man tiden på
sin sida skapar man en bättre
chans att lyckas. Jamtli jobbade på sin ansökan i över ett
och ett halvt år, trots tidigare
erfarenheter och hög kompetens inom verksamheten.
Ubåtshallsprojektet tog närmare
12 år, även om det egentligen
inte var förrän runt 2007 som
man ökade intensiteten. Med
andra ord gäller det att skynda
lagom med strukturfondsprojekt. Om en ansökan till
Kulturrådet eller regionens
kulturnämnd är en sprint och
en ansökan till Kreativa Europa
är ett medeldistanslopp, är en
strukturfondsansökan,
åtminstone till ERUF och ESF
ett maraton. Det krävs uthållighet, entusiasm och övertygelse.

J. LYFT BLICKEN,
TA PLATS
Alltför ofta finns det goda idéer
som inte realiseras. Detta kan
naturligtvis bero på faktorer
och omständigheter man inte
kan påverka. Men ibland kan
det vara en fråga om självförtroende. Våga ta plats,
ställa frågor, fundera på och
testa idéer, skapa dialog, söka
kontakt utanför den vanliga
kretsen och underskatta inte
värdet av verksamheten som
en bidragande faktor i den
regionala utvecklingen.
För samtal och stäm av med
kontaktpersonerna för det
aktuella programmet − de ger
råd och guidning gällande
projektidéer och om
ansökningsprocessen.
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4. FYRA GODA EXEMPEL

4.

FYRA GODA
EXEMPEL

JAMTLI
ÖSTERSUND
JÄMTLANDS LÄN
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VÄSTERBOTTENSTEATERN
SKELLEFTEÅ/UMEÅ
VÄSTERBOTTENS LÄN

Det finns möjligheter om man vet hur man ska göra.
Frågorna hopar sig då: Var ska man börja? Hur ska
man tänka? Vem ska man fråga?
Det raka svaret är att man behöver se över sin verksamhet i grunden och utveckla en långsiktig strategi
där man metodiskt bygger på med de komponenter
som fattas och som gjort att man fallit utanför riktlinjer och ramar för struktur- och investeringsfondsprogrammen. Men det är minst lika viktigt att titta utanför verksamheten och få perspektiv på den roll som
man spelar i det lokala och regionala samhället. Här
gäller det att internt inse kulturverksamhetens potential som utvecklingsfaktor för regionen, inte minst
när det gäller tillväxt, arbetstillfällen och innovation.

UBÅTSHALLEN
MARINMUSEUM
KARLSKRONA
BLEKINGE LÄN

Det i sin tur leder till att man hörs, syns och blir
inkluderad redan när strukturfondsprogrammen
formuleras och definieras. Processen är därmed
både intern och extern; intern för att utforska den
egna verksamheten ur alla vinklar, extern för att visa
på den kraft och potential som verksamheten har
i den regionala utvecklingen. Ju fler aktörer som
skapar projekt med kulturell anknytning desto större
blir medvetenhet om deras potential; både i formuleringen av programmen och så småningom i fördelningen av medel.
Låt oss titta närmare på fyra exempel från kulturarvs- och scenkonstsektorn som haft framgångar
inom struktur- och investeringsfonderna.

SCENKONST
VÄSTERNORRLAND
SUNDSVALL
VÄSTERNORRLANDS LÄN
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JAMTLI
ÖSTERSUND, JÄMTLANDS LÄN
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Foto: Tina Stafrén
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Jamtli
Östersund, Jämtlands län

”De allra viktigaste faktorerna är
intresset för internationell samverkan,
engagemanget i europeiska kulturfrågor och
de goda idéerna som växer fram i den
mång facetterade verksamheten.”
Henrik Zipsane

museichef

Stiftelsen Jamtli är Jämtland-Härjedalens största
aktör på kulturarvsområdet. Delar av verksamheten
tillhör stiftelsens dotterbolag och delar av den regionala verksamheten beskrivs i planerna för andra
dotterbolag. Jamtlis europeiseringsverksamhet sker
främst inom ramarna för The Nordic Centre of
Heritage Learning & Creativity AB (NCK).
Jamtli har under de senaste 14 åren utarbetat en
strategi som till stor del innebär en metodisk och
långsiktig europeiseringsprocess som svar på två
observationer: a) Sveriges medlemskap i EU skapade stor skepsis i regionen samtidigt som länsmuseerna blivit hårt ansatta och försvagade i relation till
offentlig svensk finansiering, och b) alltför lite pengar
från EU återkom till regionens kulturliv medan länet
var stor mottagare av pengar från EU till allt möjligt
annat, men i huvudsak bara strukturfondspengar.
Tillsammans med Landsarkivet i Östersund utarbetade man en plan för att stärka verksamheterna som
ett sätt att tillvara på museets och arkivets särart:
kulturarv i lärandeprocesser. NCK skapades som
operativ spjutspets 2005 och blev eget bolag 2012.
Samtidigt lade man ner mycket tid och resurser på
30
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att bygga partnerskap, både inom och utanför
Sverige, utbyta erfarenheter och så småningom
utveckla idéer och projekt tillsammans. Jamtli började således redan under de förra programperioderna
att utforska möjligheterna till internationella samarbeten, regionala utvecklingsprojekt och interregionala
möjligheter. De senaste åren har man fått medel från
en rad strukturfondsprogram, bl.a. Sverige-Norge,
ESF och ERUF samt från EU:s olika samarbetsprogram för livslångt lärande, kultur och forskning.
I december 2015 blev Jamtlis ansökan ”Nationalmuseum Norr” godkänt av strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland. Projektets budget är på 52
miljoner kronor varav 23 miljoner kommer från ERUF
via Tillväxtverket. Resten av medfinansieringen kommer från Östersunds kommun, Region Jämtland
Härjedalen, Nationalmuseum, Postkodlotteriets
Kulturstiftelse, Stiftelsen Jamtli samt lokala och regionala närings- och föreningslivet i Jämtland.
Syftet med projektet är att etablera en förgrening av
Nationalmuseum och dess internationellt erkända
samlingar samtidigt som man tillför pedagogik i
världsklass som är Jamtlis särskilda profil.

FRAMGÅNGSFAKTORER ENLIGT
JAMTLIS VD HENRIK ZIPSANE:
• Till att börja med har Jamtli medvetet
arbetat med att ta fram en europeiseringsstrategi som genomsyrar verksamheten
och som upprätthålls av både ledning
och personal.
• Man har analyserat och utvärderat verksamheten för att identifiera vilka områden
som man är bäst på, och hur dessa kan
vara en tillgång även utanför verksamhetens väggar.
• Man har rekryterat personal vars roll det är
att bevaka utvecklingen av EU-programmen och planera för kommande utlysningar
och man har byggt på kompetensen för
att bredda bevakningsområdet till att inbegripa fler program.
• Det pågår ett konstant kontakt- och
partnerskapsarbete, både inom och utanför Sveriges gränser, men också sektorsöverskridande. Att bygga goda relationer i
regionen är en viktig prioritering.
• Man har nära kontakt med de regionala
strukturfondskontoret och stämde av med
jämna mellanrum under ansökans gång
för att försäkra sig om att den uppfyller
riktlinjerna.

Foto: Tina Stafrén
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VÄSTERBOTTENSTEATE

SKELLEFTEÅ/UMEÅ, VÄSTERBOTTENS LÄ

32

KLOKBOKEN

VIDGADE VYER FÖR STÄRKT SVENSKT KULTURLIV GENOM EU:S FONDER

ERN

ÄN

Foto: Annika Eriksson
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Västerbottensteatern
Skellefteå/Umeå, Västerbottens län
”En turné i Västerbotten är också en
Europaturné. Det är bra att påminna sig om
det när man jobbar med EU-projekt.”
Robert Herrala
projektledare

Västerbottensteatern har sedan början av 2000-talet
arbetat med att bygga nätverk och partnerskap
regionalt, nationellt och inte minst internationellt.
Teaterledningen som har ett brinnande intresse
för samverkan har utvärderat verksamheten utifrån
dess profil i regionen och dess särart ur ett kulturellt
perspektiv. Man har kommit fram till att berättandet
och dess potential både konstnärligt och socialt är
vad man vill profilera sig kring.
Detta strategiska beslut har lett till ett flertal utvecklingsprojekt med stöd från både EU:s strukturfonder
och andra aktörer. Men ledningen är ärlig med att
det inte alltid varit en spikrak väg framåt. Man var
till exempel med i framtagandet av projektet
”Västerbotten – berättarnas län”, ett regionalt
projekt där både Västerbottensteatern och Västerbottens Museum ingick, tillsammans med Region
Västerbotten och Skellefteå Kommun.
De två sistnämnda var även medfinansiärer tillsammans med ERUF. Västerbottensteatern bidrog till
projektets kärnvision: att etablera Västerbotten som
berättarnas län, både nationellt och internationellt,
samtidigt som man bidrog till att profilera Skellefteå
inför byggandet av det nya, efterlängtade kulturhuset.
Projektet drevs av Region Västerbotten. Men i slutskedet inför inlämnandet av ansökan bedömde man
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från Tillväxtverkets sida att de kulturella och konstnärliga aspekterna som Västerbottensteatern stod
för, dvs ambitionen att etablera Europas ledande
berättarteater, inte var tillräckliga incitament för att
bevilja strukturfondsmedel till teatern.
De direkta effekterna på tillväxt, besöksnäring och
turism bedömdes som för svaga. För att dessa
skulle kunna förstärkas skulle det krävas en rejäl
modifiering av ansökan, med största sannolikhet
till den grad att den ursprungliga idén, åtminstone
delvis, skulle gått förlorad. Man beslutade därför att
dra sig ur projektet. Ansökan gick igenom och projektet ”Västerbotten – berättarnas län” genomfördes
under 2011-2014. Västerbottensteaterns delprojekt
genomfördes i slutändan också, vid sidan av
EU-projektet, men med bibehållen lokal, regional
och nationell finansiering.
Beslutet att dra sig ur visar på en medvetenhet i
verksamheten som är viktig i sammanhanget: att
göra en kvalificerad bedömning mellan förutsättningarna för ett bifall i relation till den ursprungliga
idén och fatta beslut därefter är minst lika viktigt
som att få igenom en ansökan. Detta lyfter projektledare Robert Herrala fram som en viktig aspekt
och en framgångsfaktor när man driver europeiska
projekt: idén måste vara ledande, inte pengarna.

VÄGEN TILL FRAMGÅNG
• Det finns ett genuint intresse för att arbeta på
europeisk nivå. Västerbottensteatern ser sig
som en internationell regional kulturinstitution
med berättarteaterprofil och detta driver man
både inom och utanför Sverige.
• Det finns erfarenhet och kunskap i ledningsgruppen för hur man utvecklar, ansöker och
driver europeiska projekt, en kompetens som är
viktig för att kontinuerligt bevaka nya möjligheter.
Dock är det inte nödvändigtvis så att kunskapen
förankras i hela verksamheten, den är fortfarande ganska individbunden.
• Det finns en medveten strategi att jobba långsiktigt och metodiskt med att etablera kontakter
utanför kultursektorn, något som inte är vedertaget i regionen men som fått sig en skjuts i och
med Umeå Kulturhuvudstad 2014.
• De internationella och regionala kontakterna som
byggs upprätthålls och vidareutvecklas, vilket
skapar naturliga partnerskap och gemensamma
beröringspunkter.
• Erfarenheten med ERUF-projektet drev hem
insikten om att det alltid finns fler vägar att gå för
att göra det man vill, givet att idén har bäring.

Foto: Patrick Degerman
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UBÅTSHALLEN MARINM
KARLSKRONA, BLEKINGE LÄN
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MUSEUM
Foto: Anneli Karlsson
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Ubåtshallen Marinmuseum
Karlskrona, Blekinge län

”Om vi tror att vinna – vinna verkligen är
möjligt och är beredda att hitta sådana
lösningar som involverar många intressenter
– då kan 1+1 bli 3. Det är det som är synergi
och det är vad som förde ubåten Neptun från
skrot till årets museum.”
Richard Bauer
museichef
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Den 6 juni 2014 öppnade ubåtshallen vid Marinmuseum i Karlskrona, kulmen av ett nära 12-årigt
arbete. Projektet fick stöd av ERUF-programmet för
Skåne-Blekinge och hade en budget på 150 miljoner
kronor. De hade gått igenom en rad olika faser,
inklusive en förstudieprocess och utvecklat en
offensiv samverkansstrategi för att förankra idén
såväl internt i verksamheten som regionalt och lokalt.

Projektet mötte en hel del hinder på vägen, inte
minst gällande finansieringen. Problemen grundade
sig i en brist på förståelse och kommunikation kring
de synergieffekter som projektet skulle innebära för
regionen i sin helhet. Hur skapar man en vinnarsituation där alla blir nöjda? Och hur kommer man
över trösklarna som ett strukturfondsprojekt av
denna storlek innefattar?

Projektet innebar en utbyggnad av det existerande
Marinmuseet för att husera två ubåtar, samt uppbyggnad av en hållbar finansieringsstrategi som
förenar det lokala och regionala näringslivet med
offentliga instanser, kultursektorn och turistnäringen.

En intressant skillnad mellan Marinmuseum och de
tidigare två exemplen är att det inte finns en grundläggande europeiseringsövertygelse bakom projektet. Snarare handlar det om en övertygelse om vikten av bevarandet av kulturarvet utifrån ett regionalt
perspektiv, som dessutom är i linje med ERUF.
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MUSEICHEF RICHARD BAUER FÖRKLARAR
FRAMGÅNGEN GENOM ATT PEKA PÅ EN RAD
FAKTORER:
• Man utvecklade tidigt en långsiktig, proaktiv strategi för hur
ubåtshallen skulle bli en angelägenhet för både allmänhet och
partners och man var drivande i processen.
• Man anammade en lösningsorienterad attityd och vilja att hitta
okonventionella lösningar på de problem som uppenbarade sig.
• Man arbetade aktivt med att hitta synergistiska lösningar som
uppmuntrade näringsliv, sponsorer, försvarsmakten, myndigheter och andra intressenter, offentliga som privata, till att känna
ägande av projektet, vilket ledde till en naturlig tvärsektoriell
samverkan. Projektet blev således en angelägenhet för fler än
kultursektorn.
• Att spela på de olika intressenternas styrkor var ytterligare
en viktig framgångsfaktor eftersom det ledde till oväntade
dimensioner som stärkte projektet ännu mer.
• Det fanns lång erfarenhet av EU-relaterade projekt som
gjorde ansökningsprocessen till en finansieringsprocess
bland många andra.

Foto: Anneli Karlsson
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SCENKONST VÄS

SUNDSVALL, VÄSTE
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STERNORRLAND

ERNORRLANDS LÄN

Foto: Lia Jacobi
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Scenkonst Västernorrland
Sundsvall, Västernorrlands län

“Konsumtionen av rörlig bild är idag större än
någonsin. Film är en expansiv marknad i hela
Europa och stora delar av världen. Film
Västernorrland vill ta en aktiv roll och bidra
till att såväl filmföretag i regionen utvecklas,
som att unga människor lär sig att uttrycka sig
med film. För att kunna göra detta är
EU-medel en möjliggörare.”
Marie Nilsson
filmchef

2014 fick Scenkonst Västernorrland (Film Västernorrland) stöd från ERUF-programmet för Mellersta
Norrland för att göra en förstudie för en filmfond
och stärkt filmnäring i Västernorrland. Syftet var att
undersöka förutsättningarna för att skapa en filmfond och vilka satsningar som behövde göras för
att stärka och marknadsföra Västernorrland som en
attraktiv plats för filminspelningar. Projektet fick stöd
av både Länsstyrelsen, Sundsvalls kommun och
Västernorrlands läns landsting.
Förstudien följdes upp med en ansökan till ERUF
under hösten 2015. Den nya ansökan, som hade
stöd från Länsstyrelsen Västernorrland och Sundsvalls
kommun, gick i linje med målsättningar och inten-
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tioner i programmet, men prioriterades dock inte av
det regionala strukturfondspartnerskapet.
Programmets syfte är att stärka konkurrenskraften
hos små och medelstora företag och andra projekt
med mer generella företagsstödjande insatser såsom inkubatorverksamhet, utbyggnad av fibernät
och informationsteknisk infrastruktur, blev prioriterade.
Organisationen kommer nu att ta nya tag och se
över hur de kan utveckla projektidén ytterligare för
att göra en ny ansökan till ERUF. Extern finansiering
är nödvändig för att de ska kunna ta rollen fullt ut
med att stärka filmföretagandet i länet. De ser också
att detta arbete ger mycket goda effekter på den
filmkulturella verksamheten.

ENLIGT FILMCHEF MARIE NILSSON
VILAR FRAMGÅNGEN MED
PROJEKTET PÅ FLERA
VIKTIGA FAKTORER:
• Filmområdet betraktas som näring och tillväxtområde och utifrån det har Scenkonst
Västernorrland kunnat bygga vidare på en
projektplan som ligger i linje med ERUFs
prioriteringar för regionen.
• För den relativt oerfarna projektledningen
har det varit mycket viktigt att göra ett
grundligt förarbete, läsa in sig på strategidokument, handböcker, instruktioner och
guider till ESI-fonderna och ansökningsförfarandet för att utveckla ett projekt som
håller måttet och är förenligt med regionens
prioriteringar och målsättningar.
• Projektledningen insåg snabbt att det var
nödvändigt att avsätta tid vid ifyllandet av
ansökan för att metodiskt och noggrant
kunna svara på alla frågor på ett bra sätt.
• Att vara noggrann när man formulerar
ansökan för att få med alla kriterier, principer och mål för det specifika programområdet är en viktig komponent, det är så
mycket som måste falla på plats.
• Man behöver vara så konkret som möjligt
och formulera tydligt vad det är man vill
göra i projektet. Aktivitetsplaner, förväntade
resultat och uppskattad påverkan behöver
vara genomtänkta och genomarbetade.
Att alla delar hänger ihop och bidrar till att
uppfylla projektets mål är aspekter som
väger tungt i en ansökan.

Foto: Lia Jacobi
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5.

ORDLISTA

horisontElla kritEriEr
Kriterier som ska beaktas under hela projekttiden,
från att idén föds till det att projektet slutredovisas.
Hållbar utveckling, tillgänglighet och lika möjligheter,
icke diskriminering, samt jämställdhet mellan män
och kvinnor är de fyra horisontella kriterier som
gäller för samtliga projekt som får stöd ur Europeiska
regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014-2020.

innoVation
En innovation kan definieras som en ny idé, till
exempel en produkt, lösning, affärsidé, tjänst,
kemisk formel, matematisk metodik eller ny teknologi som visar sig fungerande.
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nYCkEltal
Nyckeltal är kvantitativ information och statistik som
skapar underlag för kvalificerade bedömningar.

sammanhållningspolitik
EU:s sammanhållningspolitik har som mål att bidra
till ekonomisk och social sammanhållning inom EU
och att minska regionala skillnader och ojämlikhet
mellan EU-ländernas invånare. Ett av sammanhållningspolitikens främsta finansiella instrument är
struktur- och investeringsfonderna.

samVErkansproJEkt
Ett samverkansprojekt är ett projekt som två eller
flera aktörer genomför gemensamt. En av parterna,
stödmottagaren, har huvudansvaret för att genomföra projektet. Ett samverkansprojekt ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten samt
göra det möjligt för fler aktörer att ta del av EU-stöd.

strUktUrfondspartnErskap
Strukturfondspartnerskapen har till uppgift att
prioritera bland de projekt som den förvaltande
myndigheten har bedömt uppfyller de krav som
ställs i svenska och EU:s regelverk för de 8 regionala
strukturfondsprogrammen. I partnerskapet ingår
förtroendevalda i kommuner och landsting och
representanter för länsstyrelser, Arbetsförmedlingen,
intresseorganisationer och föreningar samt arbetsmarknadens parter.

tEmatiska mål
11 mål som är definierade av EU-kommissionen
för att bidra till unionens strategi för smart och
hållbar tillväxt för alla. Målen ska också bidra till
de fördragsbaserade målen som ekonomisk,
social och territoriella sammanhållning. Varje
enskilt strukturfondsprogram omfattar ett antal
av de tematiska målen.

tillVÄXt
Med tillväxt syftar man till ett tredimensionellt tillväxtbegrepp: socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
I EU2020-strategin har man utvecklat tillväxtbegreppet till att innefatta hållbar, socialt inkluderande och
smart tillväxt, vilket innebär att andra samhällsfaktorer ska spela in, inte enbart ekonomisk tillväxt.
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6.

FÖRVALTANDE
MYNDIGHETER,
REGIONALKONTOR
OCH KONTAKTER

gUidE till strUktUr- oCh
inVEstEringsfondErna i EU
eufonder.se
EUropEiska rEgionala
UtVECklingsfondEn
eu.tillvaxtverket.se
EUropEiska soCialfondEn
esf.se
landsBYgdsprogrammEt
jordbruksverket.se
haVs- oCh fiskEriprogrammEt
jordbruksverket.se
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EU:s rEgionalpolitik
ec.europa.eu/regional_policy/sv/
programmEt
ÖrEsUnd-kattEgatt-skagErrak
interreg-oks.eu
programmEt norgE-sVErigE
interreg-sverige-norge.com
programmEt Botnia-atlantiCa
botnia-atlantica.eu
programmEt nord
interregnord.com

programmEt kolarCtiC
kolarctic.fi

nordsJÖprogrammEt
northsearegion.eu

programmEt CEntral BaltiC
centralbaltic.eu

ESPON2020
espon.eu

programmEt soUth BaltiC
southbaltic.eu

intEraCt iii
interact-eu.net

programmEt norra pErifErin
oCh arktis
interreg-npa.eu

intErrEg EUropE
interreg4c.eu

ÖstErsJÖprogrammEt
interreg-baltic.eu

UrBaCt iii
urbact.eu
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