
Mall – Fördjupad analys av lokala samverkansstrukturer 
Arvsfondsprojektet - Kulturskolan i storstan- minskat utanförskap genom 
samverkan  
 
Inledning 
 
Projektet syftar till att med samverkan med civilsamhället öka deltagandet i kulturskolan i stadens 
ytterområden samt att de medverkande städerna utbyter erfarenheter och samverkansmetoder för större 
inkludering. 
 
Under projektets första år läggs fokus på att skapa en bra plattform för det fortsatta arbetet. Den analys 
som följande mall ska stödja är en del i det förberedande arbetet. Mallen ska stödja de tre delprojekten att 
genomföra fördjupade analyser av lokala samverkansstrukturer Analysen ska synliggöra förutsättningar 
som projekten behöver förhålla sig till och bidra till att etablera ett utgångsläge för delprojekten.  
 
Mallen ska göra att analyserna från de tre delprojekten blir jämförbara och berör liknande perspektiv.  
 
Resultatet av den fördjupade analysen ska vara klara att presenteras på nationella träffen den 2 oktober.  
 
 
Frågor  
 
Prioriterade områden 
 

1. Vilka stadsdelar som kommer fokusera på i samverkansprojektet? Resonera kring ert vägval – 
anledningen till vägvalet, fördelar/nackdelar med vägvalet?  
( utifrån rörlighet i staden ( uppdrag gbg stad)  fundera över att man också kan ta case utifrån 
områden som inte är socioutsatta områden)  

 
Barn och unga i fokus 

 
2. Hur ser deltagande i kulturskolan ut i dessa området? Finns det stora skillnader på deltagande i 

kulturskolan mellan de stadsdelar ni har i fokus? (Fördelning pojkar/flickor, ålder, fördelning 
mellan olika typer av kulturskoleverksamhet) 
 

3. Vilka barn och unga skulle ni i högre utsträckning vilja nå med kulturskolans verksamhet i dessa 
områden?  

 
Relevanta samverkansparter  
 

4. Finns det en aktuell och relativt heltäckande inventering av relevanta samverkansparter (från 
civilsamhället) för dessa områden/för projektet? Vad visade resultatet?  
( Föreningslistor, föreningsutvecklare, bidrag senaste åren, mentor: vem kan hjälpa mig med att få 
koll över staden, är det lokala nätverk som. Föreningsutvecklare, idrotts och föreningsförvaltning, 
se dessa grupper. Fråga stadsdelsdirektör vilka inventering.)   
 

5. Vilken kunskap om relevanta samarbetspartner saknar ni? Hur kan ni utveckla den kunskapen?  
( vi saknar massor, träffa nyckelpersoner, bygga relationer 
 

Samverkansstrukturer 
 

6. Med vilka aktörer i civilsamhället finns pågående samverkan med kulturskolan (i dessa områden)?  
 



7. Med vilka aktörer /typer av aktörer ser ni behov av att etablera eller förstärka samverkan (i dessa 
områden)? Resonera kring varför! 
 
 

Fokus för samverkan 
 

8. Vilka aktörer kommer ni fokusera på att samarbeta med?  
9. Vilken typ av samverkan kommer projektet att fokusera på att stärka/etablera? (Samarrangemang, 

samverkan för att sprida information/nå nya deltagare, kompetens)  
( sprida info, idrottsföreningar, kulturföreningar 
 

Framgångsfaktorer 
 

10. Vilka framgångsfaktorer för stärkt inkludering av nya målgrupper i kulturskolans verksamhet har 
ni hittills identifierat? Hur tillvaratar ni dessa i projektet? 

 
Sammanfattande analys  
 
11. När det gäller lokala samverkansstrukturer (civilsamhälle – kulturskola) – vad kan/bör projektet 

bidra med när det gäller:      
 

a) Utveckla kunskapen om målgrupper och relevanta samverkansaktörer   
b) Vidareutveckla befintliga samverkansstrukturer 
c) Etablera nya former av samverkan 
d) Etablera samverkan med nya aktörer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


