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Sammanfattning
Kulturrådet har sedan 2016 årligen fördelat ett statligt bidrag som kan sökas av kommuner som har 
en musik- eller kulturskola. Under perioden 2016–2018 styrdes bidraget av förordning (2015:998) 
om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet. Ändamålet med 
statsbidraget var att bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala musik- och kulturskolan mer 
jämlik samt till att förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten

I denna rapport presenteras hur kulturskolorna har använt bidraget de tre första åren som ett stat-
ligt stöd till kommunala kulturskolor fanns. Här ges en samlad bild av bidragets kortsiktiga resultat, 
men också av kulturskolornas erfarenheter från att utveckla verksamheten med bidragets hjälp.

Uppföljningen visar att bidraget gett två huvudsakliga resultat, vilka är helt i linje med det bi-
draget fick användas till: Med bidragets hjälp har kulturskolor nått nya målgrupper, precist vilka 
målgrupperna varit, varierar utifrån kulturskolornas egna målbilder och behov. Bidraget har även 
använts för att utveckla verksamheten. Bidraget har kort sagt gett kulturskolorna förutsättningar att 
utvecklas inom de områden som de har fokuserat på. 

I rapporten ges flera exempel på hur enskilda kulturskolor har arbetat för att nå sina mål med bi-
dragsfinansierade utvecklingsprojekt. Kulturskolorna har bland annat riktat in sig på att få nya barn 
och unga att söka sig till kulturskolan. Sådana nya deltagare har varit barn och unga bosatta i kom-
mundelar med inget eller lågt deltagande i kulturskolorna, barn med funktionsnedsättning, nyanlän-
da eller också tonåringar. Verksamheten har också organiserats på nya sätt genom att kulturskolor-
na erbjudit undervisning i grupp, som kortkurser, under skolloven och i form av öppen verksamhet, 
– att barn och unga får delta spontant, utan att anmäla sig eller binda upp sig till att medverka en 
hel termin. Flera kommuner har därtill spridit verksamheten geografiskt från centralorten, exempelvis 
till skolor i kommunens ytterkant, och startat nya samarbeten, ofta med andra kommunala verksam-
heter som fritidsgården eller biblioteket men även med det civila samhället. 

Sammantaget ger rapporten en bred beskrivning av genomförda aktiviteter och avslutas med en 
analys av vilka insatser som fortsättningsvis kan behövas för att stödet ska ge resultat av långsiktig 
karaktär. Även frågan hur kulturskolorna kan fortsätta utvecklingen mot att bli än mer relevanta och 
tillgängliga för barn och unga från olika bakgrunder och med olika förutsättningar inom en bredd av 
konstområden diskuteras avslutningsvis. 
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Inledning

Bakgrund och syfte med kulturskolebidraget

Kulturrådet har sedan 2016 årligen utlyst ett statligt bidrag som kommuner som har en musik- 
eller kulturskola kan söka om. De tre första åren, 2016–2018, styrdes bidraget av förordning 
(2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet. Enligt 
förordningen var ändamålet med statsbidraget att bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala 
musik- och kulturskolan mer jämlik samt till att förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att 
delta i verksamheten. 1

Kulturskolorna har årligen redovisat vad bidraget har använts till och det huvudsakliga underlaget 
för denna rapport är kommunernas redovisningar samt en kvalitativ fallstudie i tio kommuner. 

Syfte med uppföljningen av bidragets tre första år

Syftet med denna rapport är att visa vad bidraget har använts till. Det handlar om att ge en bild av 
bidragets kortsiktiga resultat, men också om att presentera kulturskolornas erfarenheter av sina 
utvecklingsarbeten de första åren ett statligt bidrag till verksamheten varit tillgängligt. Ett samlat 
syfte är att ge underlag för Kulturrådets fortsatta arbete med bidraget så att stödet till kommunala 
kulturskolor kan utvecklas vidare. 

I rapporten redovisar Kulturrådet bidragets utfall, per år och samlat för hela perioden 2016–2018, 
med särskild fokus på att sammanställa hur kommuner har jobbat för att utveckla kulturskoleverk-
samheten med bidragets hjälp. 

Villkor för fördelning av bidraget

För att ta del av bidraget behövde kommunerna redan ha en musik- eller kulturskola, de fick inte 
söka för nyetablering av kulturskoleverksamhet. Målet med bidraget de tre första åren var att göra 
kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Kulturskolorna tog sin an uppgiften genom att erbjuda fler 
barn och unga möjlighet att ta del av verksamheten och ha låga eller inga avgifter på nya kurser. 

De fick även söka för avgiftssänkning, givet att avgiften tidigare höjts till följd av kvalitetshöjande 
insatser så att avgiftsnivån hamnat över riksgenomsnittet. 

Tillvägagångssätt och metodutmaningar

Rapporten baseras på en kvantitativ och en kvalitativ uppföljning av bidragets användning. Stu-
dien gjordes på uppdrag av Kulturrådet av Ramboll Management Consulting, mellan december 
2019 och juni 2020. Kulturrådet och Ramboll har i dialog enats om avgränsningar och om urval av 
kommuner till fallstudien. Kulturrådet har även medverkat i två workshopar med konsulterna i syfte 
att klassificera hur kulturskolornas breda verksamhet bäst kan beskrivas i analysen, själva katego-
riseringen av aktiviteter och insatser som genomförts med bidraget. Ramboll har stått för kvalitativ 

1. Förordningen var tidsbegränsad till 31 december 2018.
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datainsamling, analys och redovisning av undersökningens resultat i en kvantitativ delrapport och 
en slutrapport. Dessa utgör grunden för Kulturrådets samlade uppföljning av bidraget. 

Den kvantitativa delstudien baseras 
på kulturskolornas redovisningar
Den kvantitativa uppföljningen bygger på data från bidragsmottagarna. Data från samtliga bidrags-
mottagares återrapporteringar mellan 2016–2018 ingår. I allt har 578 återrapporteringar analyse-
rats. Dessa innehåller både fasta svarsalternativ och fritextsvar. 

Fritextsvaren har grupperats i nio olika kategorier. Syftet med kategoriseringen var att få en över-
blick över kulturskolornas användning av bidraget och urskilja mönster i kulturskolornas arbetssätt 
och resultat. Kategorierna speglar till viss del bidragets syfte och tilltänkta användningsområden, 
men har anpassats så att de har fångat upp kulturskolornas faktiska användning av bidraget. 

Den kvalitativa delstudien baseras på fallstudier
I syfte att undersöka hur kulturskolorna har arbetat för att utveckla verksamheten med hjälp av kul-
turskolebidraget har 15 fallstudier genomförts. I samtliga fallstudier har kulturskolechefen intervju-
ats, samt antigen en huvudmannaföreträdare eller en pedagog inom samma kommun/organisation. 

Fallstudierna har valts utifrån tematiskt område, geografi och kommungrupp. De representerar 
kulturskolor som sökt bidrag varje år och i sina redovisningar uppvisat intressanta arbetssätt eller 
resultat i relation till kulturskolebidragets syfte. 

Data och metod påverkar undersökningens generaliserbarhet 
Den kvantitativa delstudien är beroende av återrapporteringarnas frågor, både vilka frågor kul-
turskolorna har fått svara på och hur frågorna är utformade. Här finns det flera faktorer som påver-
kar undersökningens tillförlitlighet. Frågorna i ansökans- och redovisningsblanketterna har justerats 
mellan åren, kulturskolornas svar kanske inte rymmer alla genomförda aktiviteter och vissa frågor 
har därtill misstolkats av kulturskolorna. Det gäller bland annat frågan om antal nya elever och 
konstformer. Flera kulturskolor har här angett totalt elevantal, såväl nya som befintliga, utan att 
specificera vilka som har tillkommit under bidragsperioden. Uppgifter om resultat mätt som antal 
deltagare är över lag mycket osäkra och det går inte att säga något om bidragets effekter på anta-
let nya barn i kulturskolan på bakgrund av data från kulturskolornas redovisningar. 

Också kategoriseringen av återrapporteringarnas fritextsvar kan vara ett metodologiskt problem. 
Exempelvis har kulturskolor använt kurser i nya konstformer i syfte att nå nya målgrupper – ska det 
då beskrivas som ett målgruppsrelaterat resultat eller ett resultat avseende verksamhetsutveckling? 
Båda kan vara rätt och båda syften kan ha varit lika högt rankade i kulturskolans egen målbild. Men 
i uppföljningssyfte har en kategorisering fått företräde. Själva grupperingen av aktiviteter innebär 
således en tolkning av materialet som dels förenklar och ger överblick men som också för in ett 
element av bedömning i grundmaterialet. Resultatbeskrivningen riskerar därmed att färgas av 
kategorierna i sig och av sorteringen av svaren. Osäkerheten handlar om vilken kategori som olika 
fritextsvar ska sorteras in i. Samtidigt som kategoriseringen har bidragit till att skapa överblick och 
eventuellt urskilja mönster, är det viktigt att ha i åtanke att resultaten till viss del beror på hur klassi-
ficeringen av svar har skett och den tolkning som ligger till grund för detta. 
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Användningen av bidraget
I detta kapitel presenteras hur kulturskolebidraget 2016–2018 har använts, vilken verksamhet det 
lett till, vilka nya målgrupper som genom bidraget kommit i kontakt med kulturskolan samt vilka nya 
verksamheter som kommunerna har startat upp.

Men först presenteras fakta om bidraget och kommunerna som tagit del av det. 

Antal sökanden samt beviljandegrad 2016–2018

Tabell 1 Antal sökt, antal beviljat 

Antal sökanden Antal beviljade 
ansökningar

Andel beviljade 
ansökningar (%)

Ansökningsomgång 2016 189 178 94

Ansökningsomgång 2017 205 200 98

Ansökningsomgång 2018 220 217 99

Sökt bidrag, 
kronor

Beviljat bidrag, 
kronor

Andel (%)

Ansökningsomgång 2016 223 000 000 97 033 000 43

Ansökningsomgång 2017 187 000 000 97 017 800 52

Ansökningsomgång 2018 236 000 000 99 013 000 42

Intresset för bidraget är mycket stort och redan första året ansökte 66 procent av kommuner med 
kulturskoleverksamhet om bidrag från Kulturrådet. Antalet sökande har stigit år för år. Sökt be-
lopp och andel beviljade ansökningar har varierat något. Sökt belopp har varierat och var som lägst 
2017. 2018 steg ansökt belopp kraftigt jämfört med tidigare och differensen mellan sökt belopp 
och bidragets ram var detta år närmare 137 miljoner kronor. 

Överblick över användningen 

Uppföljningen visar att Kulturskolornas arbete med bidraget följer förordningens intentioner och näst-
intill samtliga kulturskolor har arbetat för att nå nya målgrupper, utvecklat nya konstformer eller också 
provat nya undervisningsformer. Bara ett fåtal skolor har använt bidraget för att sänka elevavgiften. 

Kulturskolorna har använt bidraget till aktiviteter som bidrar till bidragets syften på olika sätt. 
Kulturskolornas arbete har framför allt tagit sikte mot en mer jämlik verksamhet samt förbättrade 
möjligheter för barn och unga att delta. Kulturskolornas riktade insatser mot olika målgrupper kan 
ses som ett tillvägagångssätt för att nå båda dessa syften, genom att särskilt ha fokuserat på att 
underlätta för barn och unga som i nuläget har svårt att delta. 

Mycket få av kulturskolorna, sex stycken, har använt bidraget till att sänka sin avgift. Detta förklaras 
av att kulturskolorna endast har kunnat få bidrag för att sänka avgiften om de tidigare har genom-
fört kvalitetshöjande insatser som har medfört en höjning av elevavgiften till över riksgenomsnittet. 
Bidraget har istället använts till att bredda kulturskolans utbud med verksamhet som har varit gratis 
eller haft en mycket låg avgift för att nå de målgrupper kulturskolan har identifierat att man vill nå. 
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Kulturskolorna har angett att följande insatser har finansierats av bidraget de tre åren som här 
studerats: 

Figur 1 Användningsområden från den kvantitativa delstudien2 Procent

I nästa avsnitt ser vi närmare på vilken verksamhet som gömmer sig bakom siffrorna. 

Nya målgrupper har nåtts med bidragets hjälp 

Från kulturskolornas redovisningar framgår att de har genomfört insatser för att nå ut till särskilda 
målgrupper med hjälp av bidraget:

• Barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar.

• Barn och unga med funktionsnedsättningar.

• Nyanlända barn och unga.

• Tonåringar.

• Tjejer eller killar.

Nedan presenterar vi kulturskolornas arbete för att nå respektive målgrupp, inklusive ett urval av 
exempel från de 15 fallstudier som har genomförts. Vi presenterar även två kulturskolor som med 
bidraget tagit fram insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar
Ett av bidragets ändamål var att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer jämlik och för-
bättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten. En aspekt av jämlikhet är att 
också barn och unga från områden med socioekonomiska utmaningar hittar till kulturskolan. Flera 
kulturskolor som sökt och fått bidrag tycker sig ha haft färre deltagare från områden med socioeko-

2. Källa: Ramboll kategorisering av Kulturskolornas fritextsvar på frågan 
”Beskriv hur ni har använt bidraget” Grafen visar andelen av det totala antalet 
kulturskolor som har uppgett ett visst arbetssätt för hur bidraget har använts. 
Kulturskolorna har ofta uppgett fler än ett sätt som de har använt bidraget till, 
varför den totala summan för de enskilda åren inte summeras till 100 procent.

2018

2017

2016

Kompetensutveckling

Avgiftsfri kurs

Uppsökande verksamhet

Inköp

Utökade personalkostnader

Målgruppsinriktade insatser

Nya undervisningsplatser

Nya ämnen/Konstformer

Undervisningsformer 69 64 100 78

50 49 79 59

62 60 50 57

46 72 48 55

33 25 21 27

24 30 18 24

15 20 31 22

15 14 16 15

58 4
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nomiska utmaningar. Det är tydligt att det för många av dessa varit en prioriterad uppgift att nå fler 
barn och unga bosatta i socioekonomiskt utsatta stads- eller kommundelar. Flera kulturskolor har 
därför använt kulturskolebidraget till att rikta insatser mot barn och unga i dessa områden. Mer-
parten av dessa aktiviteter har varit uppsökande och i form av öppen verksamhet. Bidragsredovis-
ningarna ger flera exempel på hur kulturskolan jobbat för att öka deltagandet av just målgruppen 
socioekonomiskt utsatta barn och unga, här presenteras ett par. 

 

Genom GIS-analys identifierade Uddevalla kulturskola 2016 att de hade ett 
lågt deltagande av barn och unga i områden med socioekonomiska utmaning-
ar. Sedan 2016 har kulturskolan haft ett uppdrag av kommunen att nå barn 
och unga i dessa områden. Med hjälp av kulturskolebidraget har kultur-
skolan därför bedrivit öppen verksamhet med prova-på-aktiviteter, samt 
kortkurser inom specifika ämnen som dans och teater. För att nå deltagare 
har kulturskolan samarbetat dels med skola, fritidsgårdar och bostadsbo-
lag för att hitta lokaler, dels med två regionala institutioner som har 
bidragit med kunskap och kompetens om målgruppen. 

I de prioriterade områdena har kulturskolan haft så kallade kulturverk-
städer, där barn och unga har fått anmäla sig till ett ämne att delta i 
under 8–10 tillfällen. Kulturverkstäderna har även haft öppna kvällar dit 
elever har fått komma oanmälda. Kulturskolan har lagt fokus på att möta 
föräldrar och beskriva kulturskolans verksamhet och konstaterar att för-
skolan har fungerat extra väl som en mötesplats.

Kulturskolans lärdomar och reflektioner från arbetet summeras såhär: Som 
framgångsfaktorer i arbetet med att nå elever i områden med socioekono-
miska utmaningar hänvisar kulturskolan till kontinuitet, att nå ut till 
hela familjer, samt att öka förståelsen för kulturskolan hos föräldrar 
för att dessa skulle vilja skicka sina barn till kulturskolan. Nyckeln 
har varit att skapa låga trösklar, där en mycket viktig faktor har varit 
att verksamheten har varit avgiftsfri. Kulturskolan har därför infört att 
elever som vill börja en vanlig terminskurs har kunnat få de första två 
terminerna gratis och börja betala först den tredje terminen. Man kon-
staterar att kulturskolan tappat många elever vid den tredje terminen när 
deras deltagande har börjat kosta.
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Kulturskolan i Halmstad har utvecklat ett särskilt koncept, ”Flavours”, 
för att nå barn och unga i ett visst område med socioekonomiska utma-
ningar. Flavours har varit ett samarbete med ett kommunalt projekt som 
fungerade som draghjälp för kulturskolesatsningen.3 Fritidspersonal från 
det kommunala projektet hjälpte till att hitta intresserade elever till 
kulturskolans satsning. 

I arbetet med Flavours utsågs två pedagoger som tidigare hade arbetat i 
det område som satsningen har riktat sig mot och som kände flera barn och 
unga som eventuellt var intresserade. Pedagogerna började med att bedri-
va öppen verksamhet inom musik på skolor, fritidshem och fritidsgårdar. 
Pedagogerna smalnade därefter successivt av utbudet av aktiviteter, för 
att urskilja vilka elever som verkligen var intresserade av ämnet. Under 
denna period riktade de in sig mer och mer på de ämnen som eleverna var 
mest intresserade av. 

I detta fall gäller lärdomarna från arbetet vikten av god dialog: En av 
pedagogerna beskriver att det har varit en framgångsfaktor att ha en nära 
dialog med föräldrar, för att dessa skulle låta sina barn delta i Fla-
vours. Pedagogen uppger också att det har varit en fördel att pedagogerna 
hade arbetat i området tidigare, eftersom de har haft vissa etablerade 
kontakter. Pedagogerna har sett till att information om Flavours har nått 
föräldrar på olika sätt, till exempel i direkt dialog med föräldrarna, 
genom barnen som deltar i kurserna eller genom barnens syskon

Barn och unga med funktionsnedsättning
Barn och unga med funktionsnedsättningar tar i lägre utsträckning del av fritidsaktiviteter i jämförel-
se med andra barn och unga.4 Detta bekräftas i våra intervjuer där flera uppger att denna målgrupp 
generellt inte har sökt sig till kulturskolans verksamhet lika ofta som andra grupper. Flera kultursko-
lor har därför använt kulturskolebidraget för att nå just barn och unga med funktionsnedsättningar. 
Några kulturskolechefer uppger att det under informationsinsatser till föräldrar har visat sig att en 
del föräldrar inte har känt till att deras barn får delta i kulturskolans verksamhet. 

Majoriteten av de kulturskolor som har riktat sig mot barn och unga med funktionsnedsättningar 
har arbetat med uppsökande verksamhet och bedrivit verksamhet i barnens vanliga skollokaler. 
Kulturskolorna uppger att det har funnits flera fördelar med detta, bland annat att lokalerna har varit 
behovsanpassade, att eleverna har känt sig trygga i sin egen miljö och att ordinarie skollärare har 
kunnat medverka under tillfällena. 

3. Flavours är finansierat genom kommunala medel och kulturskolebidraget.

4. SCB:s undersökning av barns fritid 2018-2019: https://www.scb.se/
hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/
undersokningarna-av-barns-levnadsforhallanden/pong/tabell-och-diagram/sta-
tistik-om-barn-med-funktionsnedsattning/tabeller-2018-2019/
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Kulturskolorna som intervjuats i fallstudien har arbetat på olika sätt 
för att komma i kontakt med målgruppen funktionsnedsatta. Ett exempel på 
uppsökande verksamhet hämtas från kulturskolan i Örnsköldsvik. Här an-
vändes bidraget för att kulturskolan skulle kunna erbjuda alla elever i 
särskolan aktiviteter inom samtliga konstformer. Tack vare kulturskole-
bidraget har kulturskolan kunnat utöka sitt samarbete med särskolan från 
förskola till gymnasium. 

Målgruppen funktionsnedsatta barn var relativt ny för Örnsköldsviks kul-
turskola och flera pedagoger hade tidigare inte arbetat med elever inom 
särskolan. Deltagande barn och unga har haft olika fysiska, psykiska och 
verbala utmaningar, samtidigt som kulturskolans aktiviteter har skett i 
grupp, vilket har inneburit en utmaning med att möta alla elevers be-
hov. I genomförandet av aktiviteter har det därför varit viktigt att vara 
lyhörd, anpassa övningar och ge tydliga instruktioner. Verksamheten var 
dock upplagd på så sätt att eleverna har haft med sig sina lärare och 
assistenter som har kunnat stötta vid behov. Genom det har det funnits en 
trygghet, för såväl elever som för kulturskolans pedagoger. 

I kulturskolans arbete har olika grupper i särskolan slagits ihop för 
gemensamma föreställningar. Barnen från särskolan har även repeterat med 
andra grupper i skolan, och upplägget har inneburit stora pedagogiska 
vinster: Det har stärkt elevernas förmåga att arbeta och uppträda med 
kulturella konstformer, samtidigt som det har varit nytt och kul att sam-
arbeta med elever utanför särskolan.

Ett annat exempel är Sundbyberg där kulturskolan har genomfört särskilda 
aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar. Från kommun-
förvaltningens perspektiv konstateras att kommunen under längre tid hade 
sett ett behov av att utveckla aktiviteter för målgruppen. Det har också 
funnits behov av kompetensutveckling för personalen. Genom att kultursko-
lan kunnat använda kulturskolebidraget för att genomföra aktiviteter för 
målgruppen under några år, väcktes intresse från fler och fler elever, 
men det har tagit lång tid att utveckla bra verksamhet. Detta eftersom 
det har varit särskilt viktigt att bygga tillit och förtroende med barn 
och unga i målgruppen, samt att det har kunnat ta tid att nå vårdnadsha-
vare. Representanten lyfter dock att kulturskolan har haft ett bra samar-
bete med en kommunal samordnare för kultur för ungdomar med funktionsned-
sättningar, som bland annat har förmedlat relevanta kontakter för arbetet 
med målgruppen. 

Barn och unga med psykisk ohälsa
I fallstudierna finns det exempel på en kulturskola som har riktat sig särskilt mot barn och unga med 
psykisk ohälsa och en som riktat sig mot barn och unga med hemmasittarproblematik.
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Piteå kulturskolas projekt Danskraft har riktat sig till tjejer, trans-
personer och icke-binära i åldern 13–19 med psykisk ohälsa. Syftet med 
projektet har varit att skapa en trygg plats där eleverna har kunnat 
dansa fritt utan krav vilket bland annat betytt att täcka för speglarna i 
danslokalen. 

Som framgångsfaktorer för att nå barn och unga med psykisk ohälsa kon-
staterar man i denna kommun vikten av uppsökande verksamhet samt ett nära 
samarbete med elevhälsan och kuratorer. En av pedagogerna som har delta-
git i Danskraft har varit ute i skolorna och pratat med elever för att 
skapa förtroende. Samtidigt har elevhälsan och kuratorerna informerat 
elever med behov om möjligheten att delta i Danskraft. Eleverna har haft 
alltifrån mycket huvudvärk och ofta ont i magen till mer allvarlig psy-
kisk ohälsa. Danskraft har på så sätt har fungerat både förebyggande och 
som rehabilitering. 

Kumla kulturskola har arbetat med barn och unga med hemmasittarproblema-
tik. Kulturskolan har samarbetat med elevhälsan genom att skolsköterskan 
eller en specialpedagog har gett eleverna förslag om att delta i särskil-
da aktiviteter i kulturskolan. En av kulturskolans pedagoger har anordnat 
kortkurser för de elever som har varit intresserade av att delta. Kort-
kurserna i kombination med hög flexibilitet från pedagogen, som har kun-
nat anpassa tid och utformning för aktiviteterna efter elevernas behov, 
beskrivs som en framgångsfaktor i arbetet med målgruppen. Kortkurserna 
har varit mycket viktiga för de elever som har deltagit. Ingen har dock 
sökt sig till kulturskolans ordinarie utbud.

Nyanlända barn och unga 
Nästan alla kulturskolor i fallstudien riktade sig på något sätt mot nyanlända barn och unga under 
2016. Skolorna bedömer att behovet av riktade insatser mot denna målgrupp var lägre påföljande 
år, men vissa aktiviteter fortsatte under 2017 och 2018. Flera kulturskolor har till exempel genom-
fört riktade informationsinsatser i områden med en hög andel nyanlända barn och unga, bland 
annat genom att ge ut information om kulturskolan på flera språk. Samverkan med kommunens 
mottagningsenhet eller motsvarande har lyfts som en viktig framgångsfaktor till att nå ut till unga 
nyanlända. 
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Ett exempel från Kulturskolan i Ånge illustrerar hur kulturskolor har 
arbetat med bidragsmedel. I samband med att kommunen tog emot många ny-
anlända personer omkring 2015 såg kulturskolan ett behov av att rikta 
sig särskilt mot barn och unga bland dessa. Skolan köpte in en uppsätt-
ning blåsinstrument och anordnat prova-på-aktiviteter för huvudsakligen 
nyanlända ungdomar på gymnasiet. Pedagoger från kulturskolan har besökt 
gymnasieklasserna med nyanlända elever för att presentera sig för elever-
na, som sedan har fått möjlighet att prova att spela blåsinstrument till-
sammans med pedagogerna vid olika tillfällen. I samarbete med gymnasiet 
har kulturskolan kunnat bedriva aktiviteterna under eller i anslutning 
till skoltid. Många ungdomar visade stort intresse för att delta i akti-
viteterna. Kulturskolechefen lyfter att satsningen även har fungerat som 
en ingång för ungdomarna att söka sig till andra delar av kulturskolans 
verksamhet. 

I Varberg har kulturskolan samarbetat med kommunens så kallade kultur-
guider för att komma i kontakt med nyanlända barn och unga. Kulturgui-
derna har arbetat med att underlätta etableringen för nyanlända personer 
i kommunen, genom att fungera som en länk mellan nyanlända och civil-
samhället. Enligt kulturskolans chef har kulturguiderna bland annat hört 
av sig om de har kommit i kontakt med nyanlända barn eller unga som har 
velat börja på kulturskolan. Kulturskolan har bjudit in nyanlända föräld-
rar till informationskvällar för att presentera verksamheten och svara på 
frågor. Nyanlända barn och unga som har varit intresserade har fått prova 
på aktiviteter gratis några gånger. Om barnen eller ungdomarna har velat 
fortsätta har kulturguiderna kunnat hjälpa familjer som inte har haft råd 
att betala avgiften att söka pengar från organisationen Majblomman. 

Tonåringar 
Många kulturskolor har svårt att nå och behålla tonåringar i åldern 13–19 i verksamheten. De prio-
riterar ofta ledig tid eller andra fritidsaktiviteter framför kulturskolans verksamhet. Flera kulturskolor 
ser således ett motstånd hos åldersgruppen att binda upp sig, varför uppsökande och framför allt 
öppen verksamhet – som är mer flexibel och på elevens egna villkor – är framgångsrika grepp för 
att nå denna målgrupp. 



13/30

Resultat av bidrag till kulturskolan

Ett exempel är Sandviken, där kulturskolan utformat initiativet Frikult. 
Detta är en öppen fritidsverksamhet för elever i högstadiet och gymnasiet 
som fortfarande finns kvar i kulturskolans verksamhet. Frikult är organi-
serat i samverkan med den kommunala fritidsenheten, Tillsammans har kul-
turskolan och fritidsenheten erbjudit aktiviteter inom bland annat dans, 
musik, bild och teater. 

Genom samarbetet med fritidsenheten kan kulturskolan nå befintliga mö-
tesplatser för ungdomar, exempelvis fritidsgårdar. Kulturskolechefen 
beskriver dock att det fortfarande kan vara utmanande att få ungdomar 
till verksamheten. För att öka antalet deltagare har ungdomscoacherna på 
fritidsenheten anordnat skolbesök tillsammans med en grupp intresserade 
elever. Arbetssättet var särskilt framgångsrikt 2016, framför allt gente-
mot gruppen ungdomar med utländsk bakgrund. 

Kulturskolan i Göteborg har haft öppen verksamhet riktad mot äldre ung-
domar. I stadsdelen Majorna/Linné har kulturskolebidraget använts till 
en öppen verksamhet riktad mot ungdomar i åldrarna 13–19 år. Verksamheten 
har bedrivits i en stor lokal i centrum, som har varit öppen fyra tim-
mar en kväll i veckan. Undervisning har skett under fria former utan en 
fast undervisningsplan. Lokalen har även använts som social mötesplats, 
där unga har kunnat umgås samtidigt som de har tagit del av verksamheten. 
Verksamheten har utformats utifrån önskemål från elever i den tilltänkta 
åldersgruppen. I dialog med elever som redan fanns i kulturskolans ordi-
narie verksamhet fick kulturskolan veta att ungdomarna inte ville behöva 
komma varje gång eller behöva skriva in sig, för att även kunna ta med 
kompisar som inte har deltagit tidigare. Ungdomarna önskade sig också en 
verksamhet med flexibilitet och variation, så att de inte skulle vara 
låsta i en aktivitet hela terminen. Kulturskolan tog fasta på ungdomarnas 
önskemål och har försökt att utforma den öppna verksamheten därefter. 

I genomsnitt har cirka 40 unga deltagit vid varje tillfälle, varav några 
har varit återkommande. Några av dem har stannat kvar i verksamheten och 
blivit återkommande besökare. 

Tjejer eller killar
Vissa kulturskolor har arbetat med riktade insatser för att nå ett underrepresenterat kön. Det kan 
handla om att jämna ut könsfördelningen för en särskild kurs, till exempel att starta kurser i hiphop 
för att locka fler killar till dans. Det kan också handla om att få hela kulturskolan mer jämställd. Ett 
exempel hämtas från Kulturskolan i Varberg. 

Varberg kommun har haft en målsättning om att bli en mer jämställd kommun. Kultur- och fritidsför-
valtningen har också satt detta som en prioritering för kulturskolans verksamhet. Kulturskolan har 
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identifierat att eleverna i verksamheten till övervägande del har bestått av tjejer, samt att de elever 
som är killar ofta har deltagit i mer resurskrävande ämnen med enskild undervisning. Med hjälp av 
kulturskolebidraget har kulturskolan därför utökat sitt kursutbud med två nya ämnen, musikproduk-
tion och nycirkus, som är gruppaktiviteter som attraherat både killar och tjejer.

För att nå nya målgrupper har kulturskolan lagt ett stort fokus på att tillgängliggöra såväl de befint-
liga som de nya ämnena. Arbetet inleddes med att marknadsföra kulturskolan ur ett genusperspek-
tiv. Bland annat trycktes en tidning som samtliga hushåll fick ta del av, där fokus låg på att skriva 
normkritiskt, jämställt och inkluderande samt att använda bilder utifrån samma kriterier. Satsningen 
gav resultat: Till kursen nycirkus var deltagarna ungefär hälften killar och hälften tjejer. I musikpro-
duktion har visserligen killar varit i majoritet, men fler killar har sökt sig till kulturskolan och börjat 
utöva konstformer i grupp. Ökningen av killar är ungefär 4–5 procent.

Bidraget har använts för att utveckla verksamheten 

Kulturskolorna har med bidragets hjälp utvecklat verksamheten på flera sätt, vanligast genom att 
förnya undervisningsformerna, bredda utbudet med nya konstområden och starta verksamhet på 
nya platser. De har riktat in sig på att vara en verksamhet för flera barn och unga, både barn och 
unga som inte deltagit i kulturskolan tidigare och utpekade målgrupper som visat ovan. 

Utvecklat undervisningsformerna
Enligt den kvantitativa uppföljningen har 78 procent av kulturskolorna använt bidraget till att utveck-
la sina undervisningsformer. Också en majoritet av de som intervjuats i fallstudien uppger att bidra-
get har använts för att utveckla undervisningsformerna. Kulturskolorna har utvecklat och erbjudit 
undervisning i form av öppen verksamhet, drop-in, prova-på, kortkurs, lovverksamhet och undervis-
ning i grupp. Figuren nedan visar mer detaljerat vilka former för undervisning som kulturskolorna har 
utforskat under de tre första åren med bidrag. 

Figur 2 Undervisningsformer 2016-2018. Procent

Flera kulturskolor har utvecklat nya undervisningsformer i syfte att nå nya målgrupper. Men lika ef-
tersträvansvärt har det varit att kulturskolorna har utforskat särskilda undervisningsformer i syfte att 
utveckla verksamheten, utan specifikt rikta sig till en särskild målgrupp. Nedan presenteras några 
exempel på bidragsfinansierad verksamhet som syftat till att locka flera deltagare till kulturskolan.

2018

2017

2016

Individuell undervisning

Annan undervisningsform

Helg

Terminskurs

Drop-in

Ny metod

Kortkurs

Gruppundervisning

Lov-verksamhet

Öppen verksamhet

Prova-på 13 17 17 16

8 10 19 12

8 8 19 12

6 2 22 10

7 8 8 8

5 3 10 6

2 6 4 4

1 62 3

1 22 2

14

1 2 1
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Kulturskolan i Borås är ett exempel på en kulturskola som har använt 
bidraget för att utveckla nya undervisningsformer utan direkt koppling 
till en specifik målgrupp. Den mobila kulturskolan som utvecklats i Borås 
har bestått av två pedagoger som på förfrågan har åkt ut och undervisat 
i film och animation. Kulturskolan har använt bidraget till att hyra en 
minivan, anställa två pedagoger, samt köpa in material som iPads och ka-
meror. 

Tanken har varit att den mobila kulturskolan skulle kunna bokas av an-
tingen grupper av barn och unga eller vuxna som arbetar med barn och 
unga. Kulturskolan delade därför ut två olika informationsblad om hur man 
bokade den mobila kulturskolan för barn och unga respektive vuxna. Det 
har dock visat sig att det framför allt har varit vuxna som har stått för 
bokningarna.

Kulturskolan har samarbetat med flera olika aktörer i arbetet med den 
mobila kulturskolan. De har främst samarbetat med skolan, för att kunna 
bedriva pop-up-verksamheten där efter skoltid, samt Centrum för flersprå-
kigt lärande (CFL), som är en kommungemensam skolorganisation med ansvar 
för bland annat mottagning av nyanlända elever och modersmålsundervis-
ning.

Kulturskolan i Varberg har bedrivit sommarkulturskola med hjälp av kul-
turskolebidraget, dit barn och unga har fått komma för att prova på ett 
tiotal olika ämnen. Första året hade kulturskolan heldagar med blandade 
åldrar. Andra året genomförde kulturskolan halvdagar för yngre barn på 
förmiddagen och äldre barn på eftermiddagen. Andra året tog kultursko-
lan även kontakt med elevhälsan och Socialförvaltningen för att ge förtur 
till barn och unga som är ”socialt utsatta”. Kulturskolan uppskattar att 
mer än 50 procent av de barn som har deltagit i sommarskolan har varit 
nya elever som inte hade deltagit i kulturskolans verksamhet tidigare. 

Utvecklat utbudet – lagt till kurser i nya konstformer
Den kvantitativa studien tyder på att kulturskolorna har vidgat sitt utbud av konstformer. I åter-
rapporteringsblanketterna har kulturskolorna fått ange om bidraget har lett till att de erbjuder nya 
konstformer. Sammanställningen av svar visar att minst 60 procent av kulturskolorna uppger att de 
med bidragets hjälp har erbjudit nya konstformer under samtliga tre år. 5

5. Här finns skäl att påminna om risken för tolkningsfel. Kulturskolorna kan ha 
uppgett kurser/verksamhet som antingen ny jämfört med konstformer som 
erbjöds innan bidraget kom eller också ny jämfört med föregående år. 
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Figur 3 Har kulturskolan erbjudit nya konstformer? Procent

I den kvalitativa delstudien har nästintill samtliga tillfrågade kulturskolor använt bidraget till att 
utveckla verksamheten med nya konstformer. För majoriteten av kulturskolorna har nya konstfor-
mer motiverats av att vilja förnya verksamheten i syfte att bli mer relevant för såväl nuvarande som 
potentiella elever. Vissa kulturskolor har anställt ny personal med kompetens inom ett särskilt ämne, 
medan andra har gett redan anställd personal i uppdrag att starta ett nytt ämne. Bidraget har även 
använts för att bekosta nödvändigt material för det nya ämnet. 

Vilka konstformer som lanseras, varierar mycket mellan olika kulturskolor. Begränsade möjlighe-
ter att erbjuda nya konstformer gäller främst kulturskolor i glesbygdskommuner, där det ofta varit 
svårt att hitta kompetent personal inom särskilda ämnen. Det framkommer bland annat i en studie 
av kulturskolornas kompetensbehov. Hos mindre och medelstora kommuner hade kulturskoleche-
ferna oftare svårt att hitta den kompetens de efterfrågat. Det var också stora skillnader vad gäller 
ämnen. Kulturskoleverksamheter i storstäder och storstadsnära kommuner uttryckte överlag behov 
av kompetens till betydligt fler ämnen än andra verksamheter. Dessa skillnader blir särskilt tydliga 
när man tittar på de ”smalare” ämnena – som animation, cirkus, litteratur/skrivande/berättande och 
serietecknande6. Att valet av konstformer som kulturskolorna testat med hjälp av bidraget varierar, 
förklaras alltså i stor grad av kulturskolans geografiska läge

Outnyttjade möjligheter att dela och sprida erfarenheter
Det är värt att notera att endast ett exempel på en kommun med en formaliserad process för att 
sprida lärande exempel har hittats i fallstudien. Detta gäller Göteborg, som har en central samord-
nare för kommunens kulturskolor. Samordnaren lyfter fram att kulturskolorna tack vare erfarenhets-
delning har kunnat bygga vidare på varandras framgångsfaktorer och undvikit fallgropar. Utbytet har 
även kortat startsträckan för kulturskolornas arbete med bidraget. Sannolikt finns det flera kul-
turskolor som delar erfarenheter sinsemellan, bland annat tillhandahåller både Kulturskolerådet och 
Kulturskolecentrum kanaler för spridning. Det intressanta här är hur en kommunal aktör så konkret 
betonar nyttan av ett systematiskt arbetssätt för kunskapsutveckling via goda exempel. 

6. Kulturrådet 2019: Kulturskola i rörelse, s 28, s 17

NejJa

2018

2017

2016

69 32

59 41

62 38
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Kulturskolornas arbete med insatserna 
De femton fallstudierna har bland annat syftat till att visa hur kulturskolor har arbetat för att utveckla 
verksamheten med bidragspengarna utifrån var och ens specifika behov. Huvudmannaföreträdare, 
kulturskolechefer och pedagoger har fått beskriva hur de kommit fram till vilken verksamhet som 
bidraget främst skulle stärka. 

Få har strikt analyserat vilka de inte når, få 
har följt upp sina resultat på ett strukturerat sätt 

Den kvantitativa uppföljningen visar att alla kulturskolor har arbetat med riktade insatser till särskil-
da målgrupper. Vissa kulturskolor har dessutom använt bidraget till att genomföra insatser för att nå 
fler elever generellt. Andra har använt bidraget för att nå specifika målgrupper som i vanliga fall inte 
söker sig till kulturskolans verksamhet. Ett gemensamt drag är att kulturskolorna sällan utgått från 
en systematisk analys av vilka målgrupper de inte når. 

Kulturrådet ställde inga direkta frågor om detta i redovisningsblanketterna så någon heltäckande 
bild går ej att få fram. Vissa kulturskolor har ändå beskrivit hur de har gått till väga, främst när de re-
dovisat vilka insatser de genomfört och exemplifierat hur arbetet gått till. I kulturskolorna som ingår i 
fallstudien har dock flera inhämtat barn och ungas åsikter för att fördjupa sin förståelse för vad barn 
och unga vill ha ut av kulturskolan, och låtit det påverka insatserna och verksamhetsutvecklingen 
som finansierades med bidragsmedel. 

Vissa kulturskolor har utgått 
från analyser av vilka de inte når 
Några av kulturskolorna i den intervjubaserade fallstudien har utvecklat en metod för att genomföra 
målgruppsanalyser. Kulturskolor som har undersökt vilka specifika målgrupper kulturskolan inte har 
nått är intressanta att lyfta fram av flera skäl. Deras sätt att arbeta torde kunna kopieras av andra 
kulturskolor som är intresserade av att öka sin relevans bland kommunens barn och unga. 

Ett exempel på systematisk analys är den GIS-mätning7 som gjordes i Uddevalla 2016, i syfte att 
kartlägga vilka barn och unga som nås av kulturskolan. Här undersökte man hur många barn och 
unga i åldrarna 6–16 år som deltog i kulturskolan, i relation till hur många som bodde i samtliga 
kommundelar eller geografiska områden. Under 2016 varierade resultatet mellan olika områden 
från ca 1,5 procent till 11 procent. Kulturskolan fick därefter i uppdrag av kommunen att fokusera 
på de områden som hade särskilt lågt deltagande. Mätningen från 2016 har fungerat som en noll-
basmätning och har följts upp varje år för att se hur deltagandet utvecklas över tid. För åren efter 
2016 har mätningarna fokuserats på områden som har haft särskilt lågt deltagande. 

Flertalet kulturskolor i undersökningen har inte genomfört systematiska analyser av hur de når ut. 
Det är förståeligt att kulturskolorna utgår från sin egen uppfattning om vilka målgrupper kultursko-
lan behöver rikta särskilda insatser för att nå. Många kulturskolechefer och pedagoger har god 
lokalkännedom om kommunen och kulturskolan når brett ut genom sina samarbeten med skolor, 

7. GIS är en förkortning av Geografiskt Informationssystem och gör det möj-
ligt att samla in, hantera, analysera och presentera information som är kopplad 
till ett område eller en plats.
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fritidsgårdar eller andra verksamheter där barn och unga befinner sig. Många kulturskolor har därför 
en till synes bra bild av vilka grupper av barn och unga som finns i kommunen och vilka grupper 
kulturskolan inte når. 

Nyttigt att ha en objektiv bild
Samtidigt indikerar uppföljningen att systematiska analyser kan bidra till att synliggöra vilka mål-
grupper kulturskolan inte når på en mer detaljerad nivå, till exempel om några målgrupper är 
underrepresenterade i särskilda konstformer. Därtill kan systematiska analyser minska risken att 
kulturskolorna missar grupper av barn och unga som inte ”syns”, till exempel för att de inte deltar 
i skolundervisningen eller engagerar sig i annan fritidsverksamhet. Det kan dessutom vara mycket 
värdefullt att genomföra systematiska analyser med regelbundna mellanrum, för att kunna följa upp 
huruvida kulturskolornas arbete för att nå särskilda målgrupper ger resultat. Detta är även viktigt för 
att kunna ställa om fokus när kulturskolorna lyckas nå en målgrupp som de har riktat sig mot.

Också rättighetsaspekter kopplade till delaktighet talar för att kulturskolorna vinner på att under-
söka barn och ungas önskemål om kurser, aktiviteter och undervisningsformer. Av uppföljningen är 
det tydligt att det varierar stort i vilken mån kulturskolorna systematiskt har undersökt vad barn vill 
ha. Kulturskolor som aktivt öppnat för att låta barn och unga komma till tals och påverka, verkar ha 
bättre förutsättningar att utveckla verksamhet som flera av kommunens barn och unga har kunnat 
och velat ta del av. Detta är en viktig iakttagelse, inte minst för att kulturskolorna ska öka sin rele-
vans för en större andel barn och unga även på lång sikt. 
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Bidragets kortsiktiga resultat 
Kulturskolorna redovisar hur de har använt bidraget året efter att det beviljades. Det är således värt 
att understryka att resultaten som omtalas här baseras på återrapporteringar som ligger mycket 
nära genomförandet. Det kan också finnas risk att det är de lyckade projekten lyfts och att akti-
viteterna som inte blev som tänkt, beskrivs kortfattat och bedöms neutralt. Det kan också finnas 
stor variation i hur uppföljningen har skett. Med det sagt är det ändå värt att märka sig att nästintill 
samtliga kulturskolor har bedömt att bidraget gett resultat. Hela 578 redovisningar har analyserats, 
från kulturskolor som beviljats bidrag något av åren 2016–2018. Tio kulturskolor uppger att de inte 
sett resultat av den bidragsfinansierade verksamheten. Några av dessa förklarar det med att det är 
för tidigt att bedöma resultat av insatserna. Andra kulturskolor hade hoppats på mer omfattande 
resultat än de har kunnat se. 

Kulturskolorna redovisar stor 
variation i bidragets resultat

Kulturskolorna har noterat flera typer av resultat. Resultaten relaterar bland annat till barns och lä-
rares utveckling, kulturskolornas externa kontakter och samverkansparter, allmänhetens kännedom 
och kunskap om kulturskolan. Det resultat som flest kulturskolor uppger att bidraget har lett till, är 
dock utvecklade arbetssätt och undervisningsformer. 

Figuren nedan visar kulturskolornas samlade resultat av bidraget 2016–2018, så som de rapporte-
rat in det i sina årliga redovisningar av bidraget. 

Figur 4 Kulturskolornas återrapportering om vad bidraget har lett till8. Procent

Not: Siffran längst till höger utanför staplarna är den genomsnittliga procentuella 
fördelningen för samtliga år. 

 

8. Flera kulturskolor har uppgett flera olika resultat. Därför visar grafen inte 
den procentuella fördelningen per år utan I stället andelen, av det totala antalet 
kulturskolor, som har uppgett det specifika resultatet per år.

2018

2017

2016

Ökade/Förändrade anslag

Nytt kursutbud

Fler sökande till ordinarie kursutbud

Ökad kunskap om kulturskolan

Ökat kollegialt samarbete

Nya samarbetspartners

Ökad kompetens

Positiv utveckling för barnen

Utvecklat arbetssätt 47 50 54 50

9 10 57 25

23 27 20 23

18 27 23 22

15 20 10 15

5 13 13 10

8 11 12 10

8 3 9 7

44 5 4
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Figurens olika grafer är sammanställd av flera frågor i redovisningarna. Resultat relaterat till utveck-
lat arbetssätt rymmer nya eller utvecklade former för att bedriva undervisning. Här ingår bland annat 
nya undervisningsformer som kortkurser, öppen verksamhet, pop-up kurser, drop in eller prova på 
(olika namn på samma sak). I materialet ingår även individuell respektive gruppundervisning, under-
visning på helger eller lov, samt om bidraget har lett till användningen av nya metoder. Att bidraget 
lett till utvecklade arbetssätt och undervisningsformer på kulturskolan är det absolut vanligaste 
resultatet enligt kulturskolornas återrapporteringar, i genomsnitt konstateras resultatet föreligga i 
hälften av samtliga redovisningar. 

Nästa graf, positiv utveckling för barn, gäller en effekt av bidraget som inte är direkt mätbar, men 
som uttrycker ett av kulturskolornas centrala mål. Det handlar till exempel om utvecklade färdig-
heter, att barn och unga själv har uttryckt att de har känt sig stärkta genom sitt deltagande eller 
också har blivit nyfikna på ett ämne. Det kan också handla om att barn och unga, främst nyanlända, 
fortare har kunnat ta till sig svenska språket genom att delta. Enligt återrapporteringarna uppger 25 
procent av kulturskolorna 2016–2018 att bidraget har resulterat i en positiv utveckling för barn och 
unga. 

I fallstudierna bekräftar majoriteten av respondenterna detta resultat och flera beskriver att bi-
dragsfinansierade aktiviteter har varit givande för de barn och unga som har deltagit, eftersom de 
får använda sin kreativitet och blir en del av ett sammanhang. Några respondenter lyfter också att 
bidraget har varit särskilt viktigt för vissa målgrupper, som hemmasittare eller barn och unga med 
psykisk ohälsa. Men många bekräftar att det är svårt att mäta denna typ av resultat, eftersom det till 
stor del har handlat om utveckling som pedagogerna har sett löpande under aktiviteterna. 

Resultat avseende ökad kompetens bland lärare nämns samtliga tre år, men oftast i 2017 års 
återrapporteringar. I genomsnitt har 23 procent av kulturskolorna uppgett detta som ett av bidra-
gets resultat. Det handlar framför allt om att lärare har fått ökad kunskap och erfarenheter till följd 
av arbetet med bidraget, exempelvis genom att ha testat nya undervisningsformer. I vissa fall har 
kulturskolorna dessutom använt bidraget specifikt för kompetensutveckling av personal inom ett 
visst område. Ett annat resultat som flera kulturskolor beskriver är ökat kollegialt samarbete. I kul-
turskolornas återrapporteringar beskriver flera att lärare på kulturskolan har börjat samarbeta mer 
ämnesövergripande till följd av bidraget. Samverkan, som här sammanfattas genom benämningen 
nya samarbetspartners, behandlas sist i kapitlet, som en av tre faktorer som påverkat kulturskolor-
nas möjligheter att nå sina resultat med bidragets hjälp. 

Bidraget har ökat tillflödet 
av ”nya” grupper barn och unga 
Som visat i föregående kapitel har kulturskolorna i fallstudien genomfört många aktiviteter för att nå 
elever från målgrupper som i dagsläget sällan söker sig till kulturskolans verksamhet. I intervjuerna 
framkommer att aktiviteterna har gett resultat, både på kort och lite längre sikt. Flera kulturskoleche-
fer beskriver att de genom bidraget har nått barn och unga som tidigare inte deltagit i kulturskolans 
ordinarie aktiviteter. Några kulturskolechefer menar också att de nya eleverna i flera fall har sökt sig 
till kulturskolans ordinarie verksamhet. Ingen kulturskolechef kan dock ge siffror på detta. Deras 
bedömning baseras i stället på att pedagogerna har känt igen eleverna. 

Det är viktigt att påpeka att gränsen mellan ny och ordinarie verksamhet ofta är vag. Vissa kul-
turskolor har använt bidraget till samma typ av aktiviteter flera år i rad och kan där se att de nya 
eleverna har återkommit. Andra har sett att nya elever har sökt sig till kulturskolans befintliga utbud, 
som inte har utvecklats genom bidraget. Det är därmed svårt att uttala sig om bidragets resultat 
på ordinarie verksamhet, det vill säga om eleverna faktiskt har stannat kvar i kulturskolan även utan 
bidragets hjälp.
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Kulturskolorna har framför allt nått nyanlända barn och unga (se figur nedan). Under perioden 
2016–2018 uppgav i genomsnitt 36 procent av kulturskolorna att de har nått nyanlända och 
ensamkommande. 23 procent har angett att de har nått barn och unga från nya områden, medan 
samma siffra gäller för barn och unga i en särskild årskurs. Ingen kulturskola har uppgett att de har 
nått tonåringar under den här perioden, vilken kan vara en indikation på de svårigheter som kul-
turskolorna lyfter kring att nå denna målgrupp. 

Figur 5 Vilka målgrupper har nåtts? Procent

Kompetensutveckling hos personalen 
Som visat i figur 5 ovan har 23 procent av kulturskolorna i sina återrapporteringar uppgett att bidra-
get lett till ökad kompetens bland personalen. Kulturskolorna i fallstudien anser att kulturskolebidra-
get har lett till mer samarbete och kollegialt lärande mellan pedagoger. Detta har främjat kompe-
tensutveckling för pedagogerna, som har lärt sig av befintliga eller nya kollegor. I några fall betonar 
intervjupersonerna att detta har lett till att pedagogerna har förändrat arbetssätt eller på annat sätt 
utvecklat sin undervisning.

Nyanställda pedagoger har inspirerat 
till utvecklade arbetssätt 
Flera kulturskolor har använt kulturskolebidraget till att anställa nya pedagoger. Detta har lett både till 
att kulturskolorna har fått in nya konstformer i verksamheten och att befintliga pedagoger har utvecklat 
sin undervisning. De nya pedagogerna har bidragit med erfarenheter, exempelvis nya pedagogiska 
metoder och nya konstformer, liksom nya perspektiv och idéer till kulturskolorna. En kulturskolechef 
lyfter att detta har medfört flera positiva resultat, däribland att utmana invanda tankemönster och ar-
betssätt hos befintliga pedagoger samt öka det kollegiala lärandet. Kulturskolechefen beskriver även 
att undervisningen har utvecklats, exempelvis från traditionell körundervisning till kombinerad sång 
med rörelse, och upplever att detta har gett befintliga elever ett bredare och mer relevant utbud som 
förhoppningsvis på sikt kan bidra till att eleverna stannar kvar längre i kulturskolan. Kulturskolechefen 
uppger att intresset för kulturskolan har ökat och att man har lyckats rekrytera nya elever. 

Några kulturskolor har genomfört ämnesövergripande aktiviteter i arbetet med bidraget. Flera som 
intervjuats har betonat att detta har bidragit till en bättre verksamhet för både elever och personal. 
Genom att främja samarbete mellan pedagoger i olika ämnen har det ämnesövergripande arbetet 
inneburit att pedagogerna kan lära av varandras kunskap och tankesätt. I vissa fall har pedagoger-
na också börjat göra saker på nya sätt efter att ha inspirerats av sina kollegor. Det ämnesövergri-
pande arbetet har i vissa fall även lett till ett bredare utbud av aktiviteter för eleverna att välja på.

2018

2017

2016

Kön

Särskola

Utländsk bakgrund

Funktionsvarierade

Särskild årskurs

Barn och unga från nya områden

Nyanlända och ensamkommande 48 35 26 36

15 22 33 23

21 21 29 23

11 13 19
1411 13 19

14 12 13 13

7 10 8 9

52 5 8
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I fallstudiekommunerna vittnar intervjupersoner om att arbetet med kulturskolebidraget ibland påver-
kats av inställningen hos befintliga pedagoger. Flera kulturskolechefer och pedagoger kan konsta-
tera att det förekommit ett visst motstånd bland kollegor att förnya verksamheten och utveckla sina 
egna arbetssätt. Det uppges främst ha handlat om att utveckla undervisningsformerna, till exempel 
att gå från individuell undervisning till gruppundervisning eller bedriva öppen verksamhet. I vissa 
fall har det även varit en utmaning att arbeta mer integrerat och ämnesövergripande mellan olika 
ämnen. Även om det har funnits en vilja hos chef och pådrivare bland pedagogerna att använda 
bidraget till att förnya kulturskolan har det blivit svårt om andra pedagoger har varit ointresserade 
eller ovilliga att förändra sina arbetssätt. Flera kulturskolechefer pekar samtidigt på att pedagoger-
nas driv har varit en framgångsfaktor. Kreativa och nytänkande pedagoger beskrivs ha ökat möjlig-
heterna att både nå nya och behålla befintliga elever.

Nya konstformer har blivit ”reguljära”
För majoriteten av kulturskolorna har nya konstformer handlat om att bredda och förnya befintlig 
verksamhet i syfte att bli mer relevant för befintliga och potentiella elever. Vissa kulturskolor har 
anställt ny personal med kompetens inom ett särskilt ämne, medan andra har gett befintlig personal 
i uppdrag att starta ett nytt ämne. Bidraget har även använts för att bekosta nödvändigt material för 
det nya ämnet. 

Flera kulturskolor har utvecklat nya konstformer genom bidraget. Vissa kulturskolor har haft svårt att 
behålla dessa nya konstformer i ordinarie verksamhet utan bidraget. Andra har lyckats med detta, 
men har varit tvungna att avgiftsbelägga aktiviteter som har varit avgiftsfria med hjälp av kulturskole-
bidraget. Kulturskolechefen vid Varberg kulturskola beskriver till exempel att de la till musikproduk-
tion i ordinarie verksamhet, efter att ha arbetat med musikproduktion med kulturskolebidraget, fast 
till en subventionerad avgift. 

I den kvantitativa delstudien framkommer även att det finns ett tiotal musikskolor som tack vare bi-
draget har kunnat erbjuda konstformer utöver musik, såsom media, dans, cirkus etc. Vissa av dessa 
musikskolor beskriver i sin återrapportering att bidraget har hjälpt dem att ta steget mot att bli en 
kulturskola medan andra beskriver att de har blivit en kulturskola. I dessa fall kan en försiktig slut-
sats vara att statsbidraget har gett förutsättningar för en mer långsiktig utveckling av kulturskolan. 

Bidraget har inspirerat till nya arbetssätt och konstformer

Flera kulturskolechefer beskriver att bidraget har gett kulturskolan en möjlighet att testa nya idéer 
och undervisningsformer. Som vi har beskrivit i tidigare avsnitt har flera kulturskolor till exempel 
utvecklat sina undervisningsformer eller arbetat mer med kollegialt lärande än tidigare. Några kul-
turskolor har exempelvis testat gruppundervisning eller öppen verksamhet. Andra kulturskolor har 
arbetat mer ämnesövergripande genom bidraget. Flera kulturskolechefer uppger att de själva och 
pedagogerna har fortsatt att arbeta med de nya arbetssätten även utanför ramen för bidraget. 

Flera kulturskolor har även utvecklat nya konstformer genom bidraget. Vissa kulturskolor har dock 
haft svårt att behålla dessa nya konstformer i ordinarie verksamhet utan bidraget. Andra har lyckats 
med detta, men har varit tvungna att avgiftsbelägga aktiviteter som har varit avgiftsfria med hjälp 
av kulturskolebidraget. Kulturskolechefen vid Varberg kulturskola beskriver till exempel att de la till 
musikproduktion i ordinarie verksamhet, efter att ha arbetat med musikproduktion med kulturskole-
bidraget, fast till en subventionerad avgift. 
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Ett fåtal exempel på ökat intresse från politiken 
Enligt återrapporteringarna är det mycket få som uppger att kommunens anslag till kulturskolan har 
påverkats av bidraget (4 procent i genomsnitt). Flera intervjupersoner menar sig dock kunna säga 
att bidraget har lett till ett ökat intresse och kunskap om kulturskolans verksamhet. Detta bland 
såväl politiker och föräldrar som barn och unga. 

Både i den kvantitativa delstudien och intervjustudien förekommer uppgifter om att vissa kultursko-
lor tycker sig ha stärkt sin ställning samt fått ökade anslag, delvis som en följd av bidraget. Detta 
handlar om kulturskolor som har startat aktiviteter med bidraget, som bedöms ha haft positiva 
resultat och därför gjorts permanenta med hjälp av kommunala medel. Ett exempel är kulturskolan 
i Borås, som fick ökat anslag från kommunen för att anställa personal inom foto och film och på så 
sätt kunna fortsätta driva dessa nya konstformer utan kulturskolebidraget. Även i Sundbyberg fick 
kulturskolan ökat anslag för att kunna fortsätta med aktiviteter som utvecklades genom bidraget, 
bland annat för att nå målgrupper som kulturskolan ännu inte har nått. 

I fallstudien har det inte framkommit något exempel på att kulturskolor som har tagit del av kul-
turskolebidraget har fått minskat anslag från kommunen.9 Några kulturskolechefer har dock varit 
tydliga med att det ekonomiska utrymmet saknas för att lägga in bidragsfinansierade aktiviteter i 
den ordinarie verksamheten utan medelsförstärkning eller omprioritering inom verksamheten. 

Vad gäller huvudmännens roll, som tidigare studier har indikerat haft stor betydelse, har det i kom-
munerna som ingått i fallstudien visat sig att huvudmännen inte varit så aktiva vad gäller att staka ut 
kursen för bidraget. Samtliga intervjuade anser ändå att huvudmannens stöd för just bidraget varit 
på en rimlig nivå, – de har varit nöjda med stödet. Ett intressant perspektiv kommer från de fallstu-
dier där kommunen styrt kulturskolan mer aktivt och fastställt mål för verksamheten. Fördelarna med 
en aktivt styrande huvudman anses vara att det dels har signalerat att kulturskolan är en viktig sam-
hällsaktör, dels har skapat ökat engagemang och intresse från kommunalt håll att följa kulturskolans 
verksamhet. Det har i enstaka fall även kunna göra skillnad i kommunens budgetbeslut. 

Faktorer som påverkat resultaten

Geografi
Kulturskolornas geografiska placering har påverkat arbetet med kulturskolebidraget. Det gäller i 
stark grad kulturskolor i landsbygdskommuner. I intervjuundersökningen har företrädare för dessa 
kulturskolor pekat på svårigheter med att nå vissa målgrupper samt utmaningar vad gäller att ut-
veckla verksamheten med nya konstformer. 

Flera av dessa nämner specifikt utmaningar till följd av att kulturskolan ligger i kommunens cen-
tralort. Detta har framför allt skapat logistiska och praktiska problem i landsbygdskommuner med 
stora geografiska avstånd. Här är många barn beroende av skolskjuts och måste, enligt reglerna, 
åka hem så snart skoldagen avslutats. Det hindrar deras möjlighet att genomföra aktiviteter efter 
skoltid, kulturskola inget undantag. Det har inte spelat roll om aktiviteterna har förlagts i skolans 
lokaler. Några av våra respondenter lyfter att denna utmaning har varit särskilt stor för barn i soci-
oekonomiskt utsatta områden, där många föräldrar har saknat bil och därmed möjlighet att hämta 
eller lämna sina barn på kulturskolan. 

9. Vi kan inte med säkerhet säga att det inte har hänt då vi inte har ställt 
frågan specifikt till alla respondenter i intervju. 
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Ytterligare en svårighet för kulturskolan i landsbygdskommuner handlar om att hitta rätt kompetens 
för att utveckla nya konstformer. Tillgången till och utbudet av pedagoger är generellt mindre, vilket 
begränsar kulturskolornas möjlighet att kunna erbjuda konstformer som barnen är intresserade av 
och som kompetent personal kan undervisa i.10

Samverkan
Enligt kulturskolornas återrapportering har kulturskolorna samverkat med fem typer av aktörer11 i 
arbetet med bidraget samt att skolan har varit en särskilt viktig samverkanspart, bland annat för att 
nå nya och fler elever. Rangering och fördelning framgår av figuren nedan. 

Figur 6 Kulturskolornas samverkansparter

Fallstudien bekräftar att samverkan har varit en framgångsfaktor för kulturskolornas arbete med 
bidraget, både vad gäller att nå nya målgrupper och för att anpassa aktiviteter efter målgruppernas 
behov. En samverkanspart har till exempel kunnat fungera som en dörröppnare för kulturskolan till 
en specifik målgrupp som vanligtvis inte har sökt sig till kulturskolan. I frågan om lokala samver-
kansparter är det ofta bibliotek och fritidsgårdar som nämns i första hand. Det kan dock lika gärna 
handla om samverkan mellan kulturskolan och ett HVB-hem för att nå nyanlända. Det kan också 
handla om att kulturskolan har fått bedriva verksamhet i lokaler som tillhör skolan, biblioteket eller 
en fritidsgård, vilket har underlättat deras genomförande av aktiviteter. Biblioteken har ofta generö-
sa öppettider och är tillgängliga genom sitt geografiska läge. Många kulturskolor har använt biblio-
teken till att testa öppen verksamhet och därigenom kommit i kontakt med för dem nya målgrupper. 

I samverkan mellan kulturskolor och fritidsgårdar har samverkan ofta inriktats på specifika aktiviteter 
eller målgrupper, och läget varit mer sekundärt. Exempelvis har pedagoger från fritidsgården initierat, 
bjudit in till eller lett aktiviteter i regi av kulturskolan. Fördelen med det är fritidspedagogen har känt eller 
haft kännedom om den specifika målgruppen och vad de har efterfrågat för typ av aktiviteter, vilket har 
ökat chanserna att aktiviteterna har motsvarat målgruppens behov. Samma resultat rapporteras om för 
kulturskolans samverkan med andra av aktörerna ovan – de externa samverkansparterna har gett aktivi-
teterna legitimitet bland potentiella deltagare och på så sätt har fler deltagare lockats till kulturskolan. 

10. Se rapporten Kulturskola i rörelse, Kulturrådet 2019

11. Skola, lokal/regional samverkan (inklusive kommunala förvaltningar, bibli-
otek och fritidsgårdar), civilsamhällesorganisationer, kulturaktörer och övriga 
aktörer.

2018

2017

2016

Övriga aktörer

Civilsamhällesorganisationer

Kulturaktörer

Lokal/Regional samverkan

Skola 100 100 100 100

75 72 87 78

44 52 44 47

20 9 55 28

8 6 4
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När det gäller samverkan med skolan rör det ofta samutnyttjande av lokaler i någon form, vilket 
kommer samtliga barn och elever till del. Det har dock visat sig vara särskilt framgångsrikt för barn 
och unga med funktionsnedsättningar, där det har varit en viktig faktor att bedriva aktiviteter i sär-
skolans lokaler tillsammans med pedagoger från både kulturskola och särskola. 

Det kan konstateras att samverkan i sig stärks om parterna upplever stöd från förvaltningsnivån 
eller också av eldsjälar som ser vinster för den respektive verksamhets målgrupp(-er) av ett närmare 
samarbete. 

Några som intervjuats lyfter även att samverkan med föräldrar har varit en viktig framgångsfaktor 
i genomförandet av aktiviteter. Detta framför allt för att föräldrar utan kännedom om kulturskolan 
sedan tidigare ska känna trygghet i att låta sina barn delta i kulturskolans aktiviteter.

Engagerade pedagoger
Sist men inte minst visar intervjustudien på betydelsen av utvecklingsbenägna pedagoger som en 
faktor som påverkat kulturskolorna positivt. De har framför allt spelat en central roll för att nå nya 
målgrupper och behålla befintliga elever. Pedagogerna har spelat en viktig roll för att skapa förtro-
ende bland eleverna, inte minst hos nya elever som inte tidigare sökt sig till kulturskolan. Kreativa 
och nyskapande pedagoger har styrt upp och undervisat i konstformer som för den aktuella skolan 
varit ny verksamhet. Många pedagoger har antagit utmaningarna med att undervisa i nya former 
eller på nya ställen. Deras engagemang och utvecklingsvilja har bidragit till en positiv utveckling av 
verksamheten samt till att nå flera barn och till att behålla befintliga elever. 
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Analys och slutsatser
Uppföljningen har inriktats på att visa vad bidraget har gått till samt på kulturskolornas egna er-
farenheter från arbetet med bidragsmedel de tre första åren. Ett annat syfte med uppföljningen har 
varit att ge Kulturrådet underlag för att vidareutveckla stödet till kulturskolorna. 

Enligt förordningen var målet med bidraget de tre första åren att underlätta för kulturskolorna att nå 
nya målgrupper genom att bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala musik- och kulturskolan 
mer jämlik samt till att förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten.12 
Sist i kapitlet resonerar vi kring i vilken grad kulturskolorna har närmat sig dessa mål och vad som 
behövs för att komma än längre i dessa avseenden. Vi lyfter även vad som kan behövas för att den 
positiva utvecklingen kan fortsätta en längre tid. 

Bidraget har finansierat angelägen utveckling 

Av de tidigare kapitlens resultatredovisning framgår att kulturskolebidraget varit ett värdefullt bidrag 
som startat utvecklingsprocesser inom många delar av kulturskolan. Uppföljningen visar också att 
kulturskolorna har använt bidraget till att nå nya grupper av barn och unga, pröva ny pedagogik, nya 
konstformer och på annat sätt utveckla verksamheten i syfte att göra kulturskolan relevant för flera. 

Bidraget har skapat förutsättningar 
att utveckla verksamheten
Bidraget har möjliggjort för flera av kulturskolorna att ta fram och pröva ut olika aktiviteter som i sin 
tur har skapat kontakt med nya målgrupper och utvecklat arbetsformerna och i viss mån pedagogi-
ken. Såväl elever som pedagoger har gynnats: 

Eleverna har erbjudits möjlighet att prova på nya konstformer eller undervisningssätt. Nya elever har 
upptäckt kulturskolan, befintliga elever har fått ny inspiration att fortsätta i verksamheten genom att 
undervisningen skett på nya sätt eller handlat om andra uttryck. 

Pedagogerna har fått möjlighet att praktiskt prova ut nya idéer, som att utveckla verksamheten ge-
nom att starta nya konstformer, undervisa på nya platser eller använda nya undervisningsformer. 

Bidraget har på så vis gett kulturskolorna förutsättningar att utvecklas inom de områden som de har 
fokuserat på. En känd och tillgänglig kulturskoleverksamhet är något som flera kulturskolor strävar efter. 
Flera har dessutom som uttalat mål att nå nya grupper av deltagare, vilket också varit det centrala syftet 
med bidraget. Genom bidraget har många kulturskolor kunnat arbeta för att nå den typen av mål. Resul-
taten kan således uppfattas som en positiv indikation på att bidraget har fungerat och fyllt sitt syfte. 

Vissa av resultaten verkar ha 
potential att finnas kvar över tid 
Uppföljning visar flera kortsiktiga resultat från kulturskolornas arbete med bidraget, men avtryck på 
lång sikt är svårare att upptäcka efter bara tre år. Det finns dock kulturskolor som redan nu beskriver 

12. Förordningen var tidsbegränsad till 31 december 2018.
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resultat av bidraget med potential att bli bestående, till exempel när kulturskolan har utökat sin befint-
liga verksamhet med en för kulturskolan ny konstform. Ett annat långsiktigt resultat gäller nya deltaga-
re, som har hittat till kulturskolans verksamhet genom exempelvis prova-på-verksamhet, sökt sig vidare 
och fortsatt som deltagare i kulturskolans ordinarie kursutbud. Sådana exempel har hittats bland 
kommunerna som intervjuats i fallstudien, där samtliga är kommuner som fått bidrag alla tre åren. 

Ett tredje exempel på långsiktigt resultat är kulturskolor som anser att bidraget fungerat som 
”ögonöppnare” och gett kulturskolan i fråga nya insikter om hur kulturskolan behöver fortsätta att 
utveckla verksamheten. 

Det finns således flera tecken på att vissa resultat kan komma att kvarstå över tid, men det är svårt att 
bedöma hur långlivade de är. Genom bidraget har både ny verksamhet och nya former att genomföra 
kulturskoleverksamhet kommit till stånd, men för kulturskolan att långsiktigt förvalta dessa resultat 
med egna resurser är mer osäkert. Om bidragsfinansierad verksamhet kan finnas kvar i kulturskolans 
ordinarie verksamhet även om bidraget skulle försvinna är enligt undersökningen högst osäkert att 
bedöma. 

Förutsättningarna för att verksamheten permanentas (alltså att bidraget ger långsiktiga resultat) be-
ror dessutom delvis på typen av satsning som kulturskolorna gjort för bidraget. Det kan till exempel 
finnas goda förutsättningar för resultat som handlar om ökad kompetens bland ordinarie peda-
goger att leva kvar på sikt, förutsatt att pedagogerna stannar kvar i verksamheten. Resultat som 
handlar om att nyanställda pedagoger har startat nya undervisningsformer kan däremot ha mindre 
goda förutsättningar att leva kvar i verksamheten, om kulturskolan saknar möjlighet att långsiktigt 
finansiera den typen av verksamhet. 

Uppföljning av resultat behövs 
för att veta vad som fungerar 
Av studien ser vi att kulturskolorna sällan har följt upp resultat från kulturskolebidraget på ett struk-
turerat sätt. Det lär finnas flera fördelar med att utveckla kulturskolornas resultatuppföljningar, inte 
minst för att se vilka bidragsfinansierade utvecklingsaktiviteter som ger störst nytta genom att bidra 
till att målen i bidragsförordningen uppnås. Systematiska uppföljningar kan underlätta för kultursko-
lorna att veta vilka aktiviteter som är framgångsrika, vilka aktiviteter som genererar resultat för vilka 
grupper av barn och unga, samt vilka aktiviteter som på andra sätt bidrar till utveckling av verksam-
heten. Detta är således något att ha i åtanke i det fortsatta arbetet med bidraget, både vad gäller 
utformningen av själva stödet och dess villkor.

Samtidigt är det viktigt att resultatuppföljningarna lämnar utrymme för att följa upp såväl kvantitativa 
som kvalitativa resultat. Som denna uppföljning visar är flera av kulturskolornas resultat svåra att 
mäta i siffror, exempelvis att barn och unga får ta del av nya eller utvecklade undervisningsformer. 
Vissa av kulturskolornas aktiviteter har lockat få elever, men bedöms av kulturskolorna haft stor 
betydelse för det fåtal som har deltagit. Det finns därmed flera anledningar att låta kulturskolorna 
beskriva resultat av mer anekdotisk art där detta behövs, med tanke på svårigheten att mäta resul-
tat som utvecklas gradvis medan aktiviteterna pågår.

Systematiska resultatuppföljningar kan även bidra till att sprida goda exempel mellan kultursko-
lorna. Uppföljningen ger exempel från kulturskolor som har lyckats nå målgrupper som andra har 
haft svårt att nå, som hemmasittare och tonåringar. Spridningen av lärande exempel mellan kul-
turskolorna kan växlas upp. Det finns därmed mycket att vinna på att öka erfarenhetsdelningen och 
spridningen av goda exempel mellan kulturskolorna. Det bedöms därför finnas en stor och outnytt-
jad potential för spridning mellan kulturskolor som står inför gemensamma utmaningar, till exempel 
landsbygdskommuner. 
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Sammanfattande slutsats om bidragets mål

Bidrages primära mål har varit att kulturskolan ska sänka avgifterna, bli mera jämlik och ge barn 
och ungdomar bättre möjlighet att delta i verksamheten. Många kortsiktiga resultat har redovisats i 
uppföljningen och kulturskolornas verksamhet utvecklas åt rätt håll. 

Vad gäller avgifterna ställde Kulturrådet som villkor att ny verksamhet som utvecklas med bidrags-
medel ska erbjudas deltagarna för en låg eller ingen avgift. Målet om att barn och unga ska kunna 
delta har tolkats som att kulturskolan ska bli mer tillgänglig för alla barn och unga, oberoende av 
fysiska, psykiska eller ekonomiska förutsättningar och bostadsort. Många kulturskolor har då också 
bättre tillgänglighet som ett satsningsområde och har med bidragets hjälp utvecklat verksamhet 
riktat till alla, även barn och unga med funktionsnedsättningar. Många kulturskolor har även vidgat 
sina ”geografiska upptagningsområden” och med bidraget startat verksamhet utanför centralorten. 
Kulturskolor har också använt bidraget till att ge ett aktivitetserbjudande på helger och lov för på så 
sätt ge barn och unga större möjligheter att delta. 

En mer jämlik kulturskola är ett långsiktigt mål 
Enligt förordningen syftar bidraget till att göra kulturskolorna mer jämlika. Det har tolkats som att 
nya grupper av barn och unga ska hitta till verksamheten. Det räcker inte att kulturskolorna får flera 
deltagare på sina kurser. Målet är att kulturskolan bättre speglar kommunernas befolkningssam-
mansättning, - att elevsammansättningen blir mindre homogen och därmed mera jämlik. Det bety-
der barn i socioekonomiskt utsatta områden ska känna till och helst delta i kulturskolans aktiviteter. 
Det innebär också ökad jämlikhet i termer av kön och ålder. Slutligen handlar jämlikhet om att barn 
av föräldrar utan eget förflutet i kulturskolan och barn med annat modersmål än svenska i ökande 
omfattning deltar i kulturskolornas verksamhet. 

Hur jämlikheten utvecklas, följs långsiktigt genom kulturskolestatistiken. Genom insamling av 
personnummer som görs i den årliga statistiken som sedan 2019 tas fram av Kulturskolecentrum, 
kommer det gå att följa utvecklingen över tid. I tillägg till deltagarnas kön och ålder, ger personnum-
merinsamlingen goda möjligheter att följa två indikatorer: föräldrarnas utbildningsnivå och andelen 
barn med utländsk bakgrund. Andelen barn med föräldrar med eftergymnasial utbildning är ett 
mått på socioekonomisk ojämlikhet medan andelen barn med utländsk bakgrund används som ett 
sekundärt mått på samma. Det är dock viktigt att ha ett ständigt fokus på målet om en mer jämlik 
kulturskola när inriktning och villkor för bidraget (om-)formuleras av Kulturrådet. 

Att beakta i Kulturskolcentrums vidare arbete med bidraget
Ett bidrag som utvecklas 
Under 2019 beslutade riksdagen om en ny förordning för utvecklingsbidraget till kulturskolorna. 
Den nya förordningen tog avstamp i den statliga strategin för kulturskolan som riksdagen beslutade 
om under våren 2018. Även om syftet att kulturskolan ska bli mer tillgänglig och jämlik finns kvar i 
det nationella målet som den statliga strategin bygger på så är idag bidragets användningsområde 
bredare än tidigare. Bidraget kan nu även användas till att utveckla inte bara ny verksamhet för nya 
målgrupper men även befintlig verksamhet och stärka möjligheten att erbjuda fördjupningsunder-
visning. En annan möjlighet som Kulturskolecentrum har utvecklat inom bidraget är att erbjuda 
kommunerna att söka bidrag för samverkansprojekt. Under hösten 2020 aviserade regeringen även 
att de ämnar föreslå att utvecklingsbidraget ska fördubblas de närmsta åren till 200 miljoner kronor.

Kulturskolecentrum kan konstatera att bidraget fortsatt ses som mycket viktigt inte bara av kul-
turskolorna och kommunerna men även av den nationella politiken. Kulturskolecentrum fortsätter 
också att ständigt utveckla bidraget till att det ska bli än mer transparent och att bedömningar, 
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ansökan och handläggning ska underlättas men att bidraget också ska bli träffsäkert. Samtidigt 
bygger Kulturskolecentrum upp sin kunskap om kulturskolorna runt om i landet och deras förutsätt-
ningar vilket kan bidra framöver till bidragets utveckling. 

Samla och tillgängliggöra statistik, öka omfattningen av personnummerbaserade uppgifter 
Statistiken utgör en central kunskapskälla för kulturskolorna själva, för kommunerna och för Riks-
dag och regering, när det gäller möjligheterna att följa hur verksamheten utvecklar sig över tid. 
Statistikens kvalitet och omfattning är under utveckling och ett närmare samabete med Rådet för 
främjande av kommunala analyser (RKA) för att tillgängliggöra data om kulturskolan för huvudmän-
nen, har inletts. RKA förvaltar och utvecklar databasen Kolada som samlar officiell statistik från 
kommuner och regioner. Nyttan av statistikinlämningen för kulturskolans del blir större ju fler kom-
muner som förmår leverera deltagaruppgifter innehållande personnummer. Så länge det är SCB 
som samlar in och hanterar personnummerbaserade uppgifter riskerar kulturskolorna inte att bryta 
mot sekretessbestämmelserna. Kulturskolecentrum behöver intensifiera informationen om hur datan 
hanteras och hur insamlingen går till så att fler och fler kulturskolor ser värdet av merarbetet med 
att registrera deltagarnas personnummer. 

Minska regelhinder för verksamheten (samverkan över 
kommungräns, lokalutnyttjande, ”spela på skoltid”) 
Kulturskolecentrum har identifierat kommunövergripande samverkan (över kommun- och regiongräns) 
som framgångsfaktorer för kulturskolornas möjligheter att utveckla verksamheten exempelvis genom 
att erbjuda fler konstformer, fördjupningsutbildning, samspelsmöjligheter för eleverna, dela på peda-
gogresurser och även för att kunna ge sina pedagoger möjligheter till utveckling som ibland saknas. 
Signaler till Kulturskolecentrum gör gällande att samverkan över kommungränsen är svår att utveckla 
utifrån tolkningar i kommunallagen. Det krävs ett närmare samarbete med SKR för att reda ut de möj-
ligheter som finns och att informera om pågående samarbeten mellan kommuner och inom och över 
regiongränser. I flera regioner stärks även samordningen mellan kulturskolorna och i sex län finns nu 
samordnare med utpekade uppdrag antingen från länsnätverket av kulturskolechefer i länet eller från 
regionen, eller båda. Dessa funktioner kommer att kunna bidra till att lyfta goda exempel på samverkan. 

Den viktigaste samverkansparten för kulturskolan är skolan. Utifrån att bidra till en mer tillgänglig 
och jämlik kulturskola som var syftet med bidraget 2016–2018 och som fortsatt ligger som en 
grund i utvecklingsbidraget är en bra samverkan med skolan mycket viktigt. I skolan kan kultursko-
lan möta alla barn i en miljö som är trygg och känd av barnen och deras föräldrar. Under 2020 har 
Kulturskolecentrum kartlagt samverkan mellan skolan och kulturskolan för att se hur samverkan 
fungerar idag och hur den kan utvecklas framåt. 

Dessa olika delar kommer tillsammans med erfarenheter från denna bidragsuppföljning att utgöra 
grund för fortsatt arbete för att underlätta för barn och ungdomar att utveckla sig genom kultursko-
lan, om så exempelvis en filmkurs erbjuds i grannkommunen eller digitalt, på distans. 

Identifiera sätt som kulturskolorna och huvudmännen kan stärka 
örutsättningarna för bidragsfinansierad verksamhet att kunna permanentas  
Bara vissa av resultaten som kulturskolorna nått genom bidraget är långsiktigt säkrade. Resultat i 
form av ”utvecklingsvilja”, att fortsätta pröva nya undervisningsformer, ny pedagogik eller införa nya 
konstformer är i sig inget som förutsätter förstärkt ekonomi. Men stegen från idé till verksamhet 
kostar resurser, till planering, bemanning, marknadsföring, och utvärdering. Andra insatser för att 
stärka kulturskolans relevans och likvärdighet kan kosta mer, i resurser men även kunskapsinven-
tering och systematisk metodutveckling. Kulturskolecentrum stödjer genom att samla och sprida 
kunskap, lärande exempel, erfarenheter och forskning och är en naturlig kontaktpunkt för kultursko-
lefrågor på statlig nivå. 
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