
2021-09-10

Enkätresultat

Projektet

• Projektets syfte är att skapa relevanta och hållbara stöttande 
strukturer för att underlätta samverkan, utveckling och kreativt 
skapande för kulturaktörer inom kultursektorn i Sörmland. 

• Pågår jan 2021 – dec 2023.

• Ägs av Region Sörmland Kultur & Utbildning med Scenkonst 
Sörmland, Sörmlands museum och Biblioteksutveckling i 
styrgruppen. 

• Finansieras av utvecklingsmedel från Kulturrådet  
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Bakgrund enkäten

• Projektets grundantagande är att det krävs en förstärkt kulturell 
infrastruktur för att skapa ett välmående kulturliv i Sörmland.

• Behöver därför identifiera ”glapp” och behov.

• Delades med en öppen enkätlänk mellan 20 maj och 14 juni. 

• Resultaten påverkar fortsättningen i projektet genom bl.a. val av 
prioriterade frågor.
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Svarande - roll
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Övriga svaranden (verksam i
ett studieförbund, anställd i
företag, anställd i förening)
Jag är ideellt engagerad i en
kulturförening

Jag har eget företag och
fakturerar för uppdrag

Jag är hobbyverksam

Jag har en annan roll i
kultursektorn

Strukturer

• Frågade kring 
oVad för behov och vem man vänder sig till.

oNöjdhet med stöd.
oVad man behöver för att göra bra verksamhet och om man har det idag.

• Visst stöd, dock ej tillräckligt för att uppleva stöd. 

• Mest behov av stöd kring: 
oFinansiering (projekt och verksamhet)

oHitta nya kunder, uppdragsgivare och publik
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Mötesplatser - frågor

• Vilka aktörer det finns mötesplatser med idag. 

• Vilka mötesplatser det finns och som man använder.

• Vilka mötesplatser som behövs eller som man vill ha.

Mötesplatser - resultat

• Definition mötesplatser olika. Efterfrågas både fysiska och 
nätverkstyp.

• Finns mötesplatser, men dessa är 
oberoende av initiativ från fria kulturaktörer

osvårtillgängliga pga att stor förkunskap krävs. 

• Finns få mötesplatser med potentiell kund, uppdragsgivare och 
finansiärer. Efterfrågas inte i högre utsträckning.
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Slutsatser

• Det man oftast behöver hjälp med är finansieringsfrågor.

• Tillgång till stöd är en fråga om jämlikhet.

• Intressant att det i låg utsträckning efterfrågas mötesplatser 
med potentiella kunder, uppdragsgivare och finansiärer.

• Förväntningar på vad det offentliga bör göra i relation till vad 
det offentliga kan göra.

Följ oss!

https://kulturtillgangar.se

https://create.plandisc.com/wheel/showPublic/i52XJAq

https://regionsormland.se/kultur/skt
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