
 
 

Handledning till indikatorer för kulturprojekt 
  
Syftet med att följa upp utfallet av indikatorer är att mäta projektets resultat och 
måluppfyllelsen av projektmålet och delmålen. Om möjligt ska resultaten mätas utifrån en 
fördelning på kvinnor och män. 
 
Indikatorerna ska definieras utifrån projektets mål. Uppskattat resultat lämnas för samtliga 
indikatorer som är relevanta och redovisas. En indikator kan mäta både kvantitet och kvalitet. 
Det är lämpligt att identifiera tre till fem indikatorer för projektets mål.  
 
 
Arbetstillfällen Avser nya arbetstillfällen som uppkommit i anslutning till 

projektet och som fortlöper efter projektets slut. Könsuppdelat. 
 
Aktiviteter Omfattar alla typer av aktiviteter t.ex. programverksamhet, 

föreställningar, konserter, utställningar, konferenser, seminarier, 
workshops, samtal, kurser mm. Specificera i ansökan.  

 
Antal besökare Avser projekt med syfta att nå publik, besökare/turister, inkluderar 

evenemang. Könsuppdelat om möjligt (skattad). 
 
Deltagare De som deltar i projektet som helhet eller i enstaka aktiviteter. 

Könsuppdelat. 
 
Deltagare barn och unga Specifikt för projekt som vänder sig till barn och unga under 18 år. 

Könsuppdelad. 
 
Deltagare unga vuxna Specifikt för projekt med unga vuxna, 18-25 år, som målgrupp. 

Könsuppdelad. 
 
Deltagande företag eller De företag eller organisationer som deltar i projektet i sin helhet 
organisationer  eller i enstaka aktiviteter. Könsuppdelning kopplas till ägaren. 
 
Deltagande kommuner De kommuner som deltar i projektet i sin helhet eller i enstaka 

aktiviteter. 
 
Förstudie Kortare projekt/insats i projektform för att undersöka 

förutsättningarna för fortsatt aktivitet eller projekt. 
Interkulturella insatser Avser aktiviteter för att öka mångfalden och utbytet mellan 

konstarter 
 
Interregionala insatser Avser aktiviteter, kontakter, samverkansprojekt som avser 

interregionala utbyten.  
 



 
Internationella insatser Avser aktiviteter, kontakter, studiebesök, turnéer, mm, för att 

uppnå ökad internationalisering. 
 
Jämställdhet Riktade aktiviteter för ökad jämställdhet hos aktörer och publik, 

t.ex. målgruppsanalys, utbildning, seminarier. 
 
Metodutveckling Utveckla eller prova en ny metod eller nytt arbetssätt.  
 
Samverkan och nätverk  Används då syftet är att prova samverkan i nya konstellationer 

eller att förtydliga samarbeten genom att skapa nätverk 
 
Strategiarbete Ta fram ny strategi för ett specifikt område/sakfråga som ska ligga 

till grund för framtida verksamhet. Inkluderar även policyarbete. 
 
Utredning Oftast kortare projekt för att ta fram underlag för beslut eller 

inriktning.  
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