
Undersökning bland över 400 kulturpolitiker 

i 280 av landets 290 kommuner. 

Genomförd av Kantar Sifo 24 november – 14 december 2020

Hur kommer pandemin 
påverka anslagen 

till kulturen?
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Sammanfattande kommentarer
– En del kommuner kommer att minska anslagen under 2021,

18 procent av kulturpolitikerna i undersökningen tror det.

– 42 procent av politikerna tror att kulturen i framtiden kommer 
att drabbas av besparingar om kommunen behöver göra

besparingar med anledning av coronapandemin. 51 procent 
bedömer det som inte särskilt sannolikt, eller inte alls sannolikt.

– Det finns ett starkt stöd för fortsatta budgeterade anslag till 
kulturen bland de tillfrågade. 82 procent anser att kulturen inte bör 

drabbas av besparingar som en följd av corona-pandemin. 53 procent 
menar till och med att anslagen bör öka jämfört med dagens nivå.

– Med undersökningens små baser runt om i landet är det 
svårt att dra några långtgående slutsatser per region. 

Resultatet är att betrakta som representativt för hela landet.
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Strax över hälften kommer bibehålla 
samma anslag till kulturen* i år 
Hur stora kommer anslagen till kulturen* i din kommun att vara år 2021, jämfört med 2020?

*Med kulturen avses såväl kommunala kulturverksamheter, som stöd till ideella kulturföreningar, projekt, evenemang och andra kulturverksamheter.

ꟷ 55 procent svarar att anslagen till 
kulturen kommer att vara ungefär lika i sin 
kommun för år 2021 jämfört med 2020. 
ꟷ 22 procent anger att anslagen kommer 

öka, 18 procent tror att anslagen 
kommer minska

Bas:  459 intervjuer

2%

20%

55%

15%

3%

5%

0 10 20 30 40 50 60

Mycket högre

Något högre

Ungefär lika

Något lägre

Mycket lägre

Tveksam, vet ej Andel av totalen



2021-03-16 4

Anslagen till kulturen fördelade per region,
angivet i antal
Hur stora kommer anslagen till kulturen* i din kommun att vara år 2021, jämfört med 2020?

Bas:  459 intervjuer
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Forts. Anslagen till kulturen fördelade per region,
angivet i antal
Hur stora kommer anslagen till kulturen* i din kommun att vara år 2021, jämfört med 2020?

Bas:  459 intervjuer
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Bara en av tio uppger att anslagen minskar
på grund av coronapandemin
Varför kommer anslagen att vara lägre?* (Ställd till de som anger lägre anslag)

Bas:  459 intervjuer
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Delad bild av framtida besparingar till
följd av coronapandemin
Om din kommun måste genomföra besparingar till följd av coronapandemin i framtiden, 
hur stor är sannolikheten att nedskärningar kommer att göras i anslagen till kulturen?

Bas:  459 intervjuer
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ꟷ 42 procent (32+10) anser att det är ganska sannolikt eller 
mycket sannolik att kulturen drabbas om besparingar 
behöver genomföras med anledning av 
coronapandemin.
ꟷ 51 procent (42+9) menar att det är inte särskilt sannolikt eller 

inte alls sannolikt att kulturen kommer drabbas av 
nedskärningar till följd av coronapandemin.
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Stora flertalet anser att kulturen inte ska
drabbas av besparingar
Om din kommun skulle bli tvungen till besparingar som en följd av coronapandemin, 
anser du då att kulturen är ett av de områden som det bör sparas in på i första hand?

Bas:  459 intervjuer
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Majoriteten anser att kulturen inte ska 
sparas på i första hand
Regional fördelning: Om din kommun skulle bli tvungen till besparingar 
som en följd av corona-pandemin, anser du då att kulturen är ett av de 
områden som det bör sparas in på i första hand? Bas:  459 intervjuer
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Forts. Majoriteten anser att kulturen inte 
ska sparas på i första hand
Regional fördelning: Om din kommun skulle bli tvungen till besparingar 
som en följd av corona-pandemin, anser du då att kulturen är ett av de 
områden som det bör sparas in på i första hand? Bas:  459 intervjuer

Bas:  459 intervjuer
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Spridd bild av besparingsområden bland
Dem som stödjer kulturbesparingar
Om din kommun blir tvungen till nedskärningar i anslag till kulturen som en följd av 
coronapandemin, vilka kulturområden anser då du att det bör sparas in på? (Flera val möjliga) 
(Frågan är ställd till de som accepterar besparingar i kulturen)

ꟷ 55 procent svarar att anslagen till 
kulturen kommer att vara ungefär lika i sin 
kommun för år 2021 jämfört med 2020. 
ꟷ 22 procent anger att anslagen kommer 

öka, 18 procent tror att anslagen 
kommer minska
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Fem av tio uppger att anslagen till
kulturen bör generellt öka
Anser du att anslagen till kulturen i din kommun generellt bör öka eller 
minska jämfört med dagens nivå?

Bas:  459 intervjuer

Bas:  459 intervjuer

ꟷ Det finns ett starkt stöd bland kulturpolitiker att anslagen till 
kulturen bör vara kvar på samma nivå eller öka.
ꟷ 53 procent anser att de bör öka. 40 procent anser att de 

bör vara kvar på samma nivå. 
ꟷ Blott tre procent av kulturpolitiker vill minska anslagen till 

kulturen. 
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Om undersökningen

Bas:  459 intervjuer

Metod: Enkätundersökning genom en 
kombination av webbenkät och 
datorstödda telefonintervjuer. 

Målgrupp: Kommunpolitiker med kultur 
som ansvarsområde

Fältperioden: 
24 november – 14 december 2020. 

Totalt intervjuer: 459 st.

Observera att det är relativt små baser i 
vissa regioner och i de flesta kommuner. 
Grafer och tabeller som delas upp bör 
därmed tolkas med stor försiktighet. 

Region Antal intervjuer

Stockholm 49

Uppsala 14

Södermanland 12

Östergötland 16

Jönköping 22

Kronoberg 11

Kalmar 21

Gotland 1

Blekinge 10

Skåne 54

Hallands 9

V:a Götalands 89

Värmlands 22

Örebro 17

Västmanland 15

Dalarna 22

Gävleborg 13

Västernorrland 11

Jämtland 12

Västerbotten 20

Norrbotten 19


