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Sammanfattning 

Utifrån barn och ungas rätt till kultur och en meningsfull fritid har 
Kulturskolan en viktig roll och en utmaning i att jämlikt bjuda in och 
engagera fler barn och unga mellan 7-19 år. Arvsfondsprojektet 
Kulturskolan i storstan- minskat utanförskap genom samverkan är ett 
treårigt projekt som pågår mellan våren 2018 till slutet av 2020. 
Kulturskolerådet, riksföreningen för Sveriges musik- och kulturskolor, står 
som projektägare och Kulturskolorna i de tre storstäderna Malmö, Göteborg 
och Stockholm deltar med var sitt delprojekt. Genom ökad samverkan, med 
det civila samhället och andra viktiga samverkansaktörer, skall projektet 
resultera i att fler barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden 
deltar samt att Kulturskolan tillsammans med samverkansaktörer utvecklar 
nya verksamhetsformer, utbud, nätverk och hållbara utvecklingsstrategier. 
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1. Bakgrund 
 

1.1. Arvsfondsprojektet Kulturskolan i storstan- minskat utanförskap 
genom samverkan är ett projekt där Kulturskolerådet, riksföreningen 
för Sveriges musik- och kulturskolor, står som projektägare och 
Kulturskolorna i de tre storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm 
deltar. 

1.2. Projektet pågår mellan april 2018 och december 2020 och finansieras 
av Allmänna arvsfonden.   

1.3. Utifrån barn och ungas rätt till kultur och en meningsfull fritid har 
Kulturskolan en viktig roll och en utmaning i att nå ut, bjuda in och 
engagera fler barn och unga mellan 7-19 år. Idag uppgår rikssnittet för 
barn och ungas deltagande i Kulturskola till 14%. Storstads- 
kommunerna; Göteborg, Malmö och Stockholm står inför  
liknande utmaningar då deltagandet kan variera stort inom städerna; 
från ca 30 % ner till 2 %, i socioekonomiskt mer utsatta områden. 
Med syfte att effektivisera Kulturskolornas arbete med breddat 
deltagande och att skapa ett mer långsiktigt och hållbart 
utvecklingsarbete kommer man under projekttiden arbeta med 
samverkan som ett bärande koncept.   
 

2. Syfte  
 
Arvsfondsprojektet Kulturskolan i storstan - minskat utanförskap genom 
samverkan syftar till att Kulturskolan i Malmö, Stockholm och Göteborg 
mer jämlikt skall nå ut till fler barn och unga genom att utveckla en 
infrastruktur och bygga strategisk samverkan med det civila samhället och 
andra samverkansaktörer. Projektet syftar också till att uppnå ökat lärande 
kring samverkan som en hållbar utvecklingsstrategi för Kulturskolan i 
storstäderna samt projektets medverkande aktörer och nätverk. 

 

3. Målgrupper 
 

3.1 Barn och unga 
Projektets huvudsakliga målgrupp är barn och unga mellan 7-19 år och 
prioriterade områden är att bredda deltagandet och engagera fler barn 
till Kulturskolans verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden i 
Göteborg. 

 
3.2 Det civila samhället i Göteborg 

Samt relevanta kommunala, regionala och nationella aktörer och 
nätverk som delar Kulturskolans målsättning att engagera fler barn och 
unga till en meningsfull fritid och möjlighet till att uttrycka sig 
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3.3 Medarbetare och ledare 
Som arbetar i Kulturskolorna i Göteborg, Stockholm och Malmö, andra 
kommuner i Sverige och andra länder som får ta del av ökat lärande och 
nya metoder för samverkan som skapats inom projektet.  
 

4. Mål  

4.1 Kvalitativa effektmål 
Vid avslutat projekt skall Göteborgs Kulturskolor:  

4.1.1 Nå ut och engagera fler barn 
Erbjuda fler barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden en 
bättre fritid och goda uppväxtvillkor genom kulturutövande. 
Kulturskolan skall nå ut och erbjuda aktiviteter till fler barn på nya 
platser i nya sammanhang.  

4.1.2 Stärka befintliga och möjliggöra nya 
samarbeten 
Utveckla en infrastruktur och bygga strategisk samverkan med det 
civila samhället, lokala samverkansplattformar och institutioner 
inom kultur, fritid och skola. 

4.1.3 Utveckla nya verksamhetsformer 
Tillsammans med våra samarbetspartners och deras deltagare 
bredda ämnen, utveckla och implementera nya arbetssätt och 
verksamhetsformer. 

4.1.4 Sprida nya verksamhetsformer och arbetssätt 
Kulturskolan och medverkande aktörer och nätverk skall ha god 
kännedom kring hur man kan nå ut till fler barn och unga i 
socioekonomiskt utsatta områden genom god 
och långsiktig samverkan.  

4.1.5 Ta fram en utvecklingsstrategi för strategisk 
samverkan  
Utifrån mål och inriktningsdokument för Göteborgs stad skall 
Kulturskolorna i Göteborg produceras en långsiktig 
utvecklingsstrategi med aktiviteter, arbetssätt och metoder 
för hur vi genom strategisk samverkan kan bredda deltagandet och 
engagera fler barn till att uttrycka sig, känna sig delaktiga och få ta 
del av en meningsfull fritid.  

 

4.2 Kvantitativa effektmål 
 

4.2.1  à1 000 barn och unga i Göteborg skall inkluderas/informeras om 
Kulturskolorna i Göteborgs verksamhet.   

4.2.2 à 5 lärande exempel/metoder dokumenteras och sprids.   
4.2.3 à100 lokala föreningar får ny kunskap om Kulturskolans 

verksamhet och möjligheter till samverkan.  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4.2.4 à200 pedagoger i Kulturskolan får ökad kännedom om metoder 
för samverkan med civila samhället. 

4.2.5 à70 chefer/ledare i Kulturskolan får ny kunskap om hur 
utanförskap kan brytas genom samverkan med civila samhället.   

 

5. Utgångspunkter och 
organisering 

5.1 Riktlinjer 
Projektet utformas och utförs i enlighet med de program och styrdokument 
som fungerar som riktlinjer för Kulturskolans verksamhet i Göteborgs stad: 
Göteborgs Stads budget, Göteborgs stads kulturprogram, Göteborgs stads 
program för en jämlik stad och Kulturskolorna i Göteborgs Handlingsplan 
för tillgänglighet, delaktighet och inflytande. Se bilagor 

5.2 Alla barn och ungas rätt att uttrycka 
sig 
Projektet utgår från barnkonventionens grundprinciper såsom barns rätt att 
uttrycka sig, till utveckling, delaktighet och att inte bli diskriminerade. Ett 
jämlikhets-  och jämställdhetsperspektiv genomsyrar arbetet genom att 
flickor och pojkar oavsett kön eller könsidentitet, vart barn och unga bor i 
Göteborg, socioekonomisk bakgrund, funktion, etnisk eller religiös 
tillhörighet, får möjlighet till kulturellt skapande i lika hög utsträckning 
samt har möjlighet att påverka och vara delaktiga.   

5.3 Ett av tre delprojekt 
Göteborgs Kulturskolors projektplan för ”Arvsfondsprojektet Kulturskolan i 
storstan- minskat utanförskap genom samverkan” utgör en del av 
sammanlagt tre delprojekt med de medverkande Kulturskolorna i 
Stockholm, Malmö och Göteborg. I denna projektplan formulerar 
Kulturskolorna i Göteborg övergripande mål och syfte för de tre år som 
projektet pågår, samt delmål, aktivitetsplaner och aktiviteter som ska 
genomföras under 2018. Aktivitetsplaner för 2019 och 2020 tillkommer 
årsvis.  

5.4 Styrgrupp och referensgrupp 
Varje stad har en samverkansstrateg anställd för att processleda sitt lokal 
delprojektet och varje stad tar ansvar för ledning och styrning för sitt 
delprojekt. Projektets styrgrupp består av de tre samverkansstrategerna och 
kulturskolechefer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Kulturskolerådets 
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generalsekreterare. Kulturskolerådet har även en administrativt stödjande 
funktion i projektet. Projektet har en referensgrupp som består av 
Kulturskolerådet, SKL, Kulturrådet, RF, Ungdomsorganisationer, Folkets 
hus och Parker. Lokala styrgrupper och referensgrupper kan komma att 
bildas i de lokala delprojekten (i de tre olika städerna) under projektets 
gång. 
 

6. Metod och 
avgränsningar 
 
6.1 Urval och aktiviteter: breddad 
rekrytering  
Samverkansstrateg i Göteborg inventerar, driver och underlättar samverkan 
för breddad rekrytering för barn och unga, 7-19 år, främst i 
socioekonomiskt mer utsatta områden i stadsdelarna; Östra och Västra 
Göteborg, Frölunda, Norra Hisingen och Angered. Samarbeten med aktörer 
från det civila samhället skall framför allt främjas och stärkas men även 
kommunala och regionala aktörer. För varje projektårs genomförandeplan 
görs ytterligare avgränsningar i tre olika ”case”. Det första projektåret har 
case valts utifrån att samverkansprocess med redan är igång eller precis har 
påbörjats. 

 

6.2 Frågeställningar och dialogarbete 
Olika typer av samverkan och aktiviteter undersöks i dialogform med syfte 
på att lyfta fram goda lärandeexempel, skillnader i verksamheter, arbetssätt, 
eventuella hinder och möjligheter kopplat till kvalitativa och kvantitativa 
målsättningar. Varje samverkansaktör får samma frågeställningar kring: 
aktiviteten, vem som deltar, delaktighetsperspektiv, kommunikationsvägar 
och rekrytering, organisationsform, motiv och motivation till 
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samverkan.  Frågeställningar för fördjupade analyser berör: Kvalitet, form 
och metoder, kvantitet, effekter och resultat av aktiviteter. 

 
6.3 Kartläggningar, utgångsläge och 
urval 
Under projektets första år läggs fokus på att skapa en plattform för det 
fortsatta arbetet. Varje delprojekt, d.v.s. Kulturskolan i Göteborg, 
Stockholm och Malmö, undersöker och kartlägger kommunernas olika 
nuläge, lokala förutsättningar samt förklaring kring olika vägval och 
avgränsningar för varje delprojekt. Analysen ska synliggöra de lokala 
förutsättningarna och bidra till att etablera ett utgångsläge för delprojekten. 
(Se mer under genomförande 2018, metodutveckling och spridning.)   
 
6.4 Benchmarking, metodutveckling och 
spridning  
De tre samverkansstrategerna genomför kontinuerliga jämförelser och 
fördjupande analyser av städernas lokala arbete och rapporterar till 
projektets styrgrupp. Styrgrupp tar beslut kring gemensamma 
spridningsaktiviteter där lärandeexempel och delslutsatser presenteras, både 
internt; inom Kulturskolans chefer och personal, och externt för och med 
samverkansaktörer ungefär två till tre gånger per år. 
 

6.5 Process 
Lokalt arbete i Göteborg utgår ifrån kvalitetshjulet med inspiration från 
kontinuerligt förbättringsarbete enligt PDSA och Göteborgs Stads 
innovationsarbete. Här ingår en extra analysdel som inte syftar bara till att 
förbättra det arbetssätt vi använt innan utan öppnar upp för möjligheten att 
tillsammans med samarbetspartners och deltagare hitta nya perspektiv med 
nya tillvägagångssätt och metoder som gör att vi når målen mer effektivt än 
tidigare.  
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6.6 Utvärdering och uppföljning 
Enligt processmodellen tillvaratas lärdomar från projektets resultat och 
nätverk utökas succesivt. Samverkansstrateger utvärderar aktiviteter, 
resultat och process både enskilt via en gemensam utvärderingsenkät (se 
bilaga) och analyserar enskilda utvärderingar gemensamt. Analys av 
utvärdering ligger som grund i nästkommande års aktivitetsplaner och val 
av case. 

 

7. Genomförande 2018 
 
7.1. Tre olika case för breddad 

rekrytering  
 
Under året skall Kulturskolan i Göteborg fördjupa sig i att undersöka tre 
olika case:   

1. Samverkan med skola och fritid 
2. Extern samverkan med två olika ideella föreningar 
3. Lokalt områdesarbete kopplat till Kulturskolans arbete med 

lovverksamhet och unga ledare.  
 

Case 1: Samverkan med skola och fritid 
Med utgångspunkt ifrån Göteborgs Kulturskolors arbete med att nå nya 
målgrupper genom samverkan med skola och fritid; After-school, 
Kulturskolefritids och annan ”öppen” verksamhet, vill vi visa på olika 
lärande exempel av samverkan och verksamhetsformer av frivillig och 
ej frivillig verksamhet efter skoltid. 

Kvantitativa effekter breddad rekrytering 
Ø Engagera 30 nya barn på After-school och ”öppen” verksamhet  
Ø Engagera 25 nya barn på Kulturskolefritids 

Metodutveckling och spridning 
Ø Träffa, utbyta erfarenheter och informera 10 stycken 

samarbetsparter på skola och Fritid.  
Ø Ta fram ett lärande exempel att sprida  Case 2: Samverkan 

med ideella kulturföreningar 
Vi vill visa exempel på hur vi når nya målgrupper via två olika 
kulturföreningar; Cirkus Unik och Danskompaniet Spinn som 
erbjuder cirkusverksamhet i socioekonomiskt utsatta områden 
och inkluderande verksamhet för barn och unga med 
funktionsvariationer. Vi vill visa på både på hinder och 
möjligheter för långsiktig samverkan med kulturföreningarna 
som externa aktörer i Kulturskolan. 
Vi vill också undersöka hur de externa aktörerna arbetar med 
samverkan och om det skiljer sig mot hur Kulturskolan 
samverkar med andra. Vi vill också visa på specifika metoder 
som Cirkus Unik och Danskompaniet Spinn använder sig av 
och huruvida Kulturskolan kan ta del av dessa metoder i sitt 
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utvecklingsarbete på ett hållbart sätt?  
 

Kvantitativa effekter breddad rekrytering 
Ø Engagera 30 nya barn genom samverkan med Cirkus Unik och 

Danskompaniet Spinn  
 

Case 3: Områdesarbete 
I flera stadsdelar arbetar Fritid, Kultur och ibland även närhälsan 
och lokala bostadsbolag tillsammans med målsättningen att 
engagera medborgare och det civila samhället för att uppnå en 
högre grad av deltagande. Kulturskolans målsättning är att vara en 
viktig part i denna strävan och under året vill vi lyfta erfarenheter 
kring Kulturskolans arbete med att erbjuda fler barn lovaktiviteter 
med både Kulturskolans pedagoger och Kulturskolans unga ledare. 
Vi vill öka möjligheterna till samverkan med relevanta aktörer inom 
det civila samhället genom lokala kommunala samverkans-
plattformar och under året skall Kulturskolan delta på några av 
Streetgames (Idrotts- och Föreningsförvaltningen) event och börja 
knyta kontakter med de som bygger allaktivitetshus, kulturhus och 
lokala nätverk för områdesarbeten.  
Kvantitativa effekter breddad rekrytering 

Ø Engagera 30 nya barn i lovverksamhet både genom Kulturskolans 
pedagoger och unga ledare. 

Ø Engagera 20 nya barn och unga på Streeetgames 
Ø Träffa och informera 50 nya barn på Streetgames 

Metodutveckling och spridning 
Ø Träffa, utbyta erfarenheter och informera 20 stycken aktörer från 

det civila samhället under olika event på Streetgames. 
Ø Träffa, utbyta erfarenheter och informera 5 stycken kommunala 

aktörer från olika lokala områdesarbeten 
Ø Träffa 20 lokala föreningar får ny kunskap om kulturskolans 

verksamhet och möjligheter till samverkan. 

7.2. Metodutveckling och spridning  
 

7.21 Inventering av nuläge och kartläggning 
Utifrån delmål för 2018 undersöks initialt nuläge och utgångspunkter 
för Göteborgs Kulturskolor utifrån fokusområden och frågeställningar i 
”mall för fördjupad analys”: 

Ø Prioriterade områden: Vilka stadsdelar har man valt och varför? 
Ø Barn och unga i fokus: Hur ser deltagandet i Kulturskolan ut idag? 

Vilka vill vi nå? 
Ø Relevanta samverkansparter: Vilka inventeringar finns? Vilken 

kunskap om relevanta samarbetspartner saknar Kulturskolan?  
Ø Samverkansstrukturer: Pågående samverkan och vart bör samverkan 

förstärkas?  
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Ø Fokus för samverkan: Vilka aktörer och vilken slags samverkan 
lägger vi fokus på? 

Ø Framgångsfaktorer: Vilka exempel på lyckad samverkan finns idag? 
Ø Sammanfattande analys: Vilka slutsatser kommer projektet att kunna 

bidra med?  
 

7.22 Fördjupade analyser 
Vidare startar metodutvecklingsarbetet med fördjupade analyser av de 
tre angivna casen ovan.  Exempel på frågeställningar:  
Kvalitet, form och metoder: Hur fungerar de olika 
samverkansformerna som bedrivs idag? Är de avgiftsfria för deltagare 
och/eller samarbetspart? Visa på strukturer och arbetssätt gällande när 
samverkan fungerar bra eller mindre bra. Visa på 
utvecklingsmöjligheter, fördelar och nackdelar med de olika 
verksamheterna och samverkansformerna kopplat till effekterna. 
Kvantitet, effekter och resultat: Hur många barn når vi genom frivillig 
respektive ej frivillig verksamhet? Leder verksamhet till att fler barn 
kan delta i Kulturskolans frivilliga verksamhet? Om inte, vilka brister 
finns? Är den eventuella kön till olika verksamheter till Kulturskolan 
ett hinder för nya deltagare att delta i Kulturskolan eller vilken slags 
verksamhet fortsätter barnen med? Kan vi se om verksamhet leder till 
annan frivillig verksamhet i t.ex. det civila samhället eller annan 
kommunal verksamhet? 
 
Frågeställningar gällande områdesarbeten: Hur kan en stadsdel arbeta 
lokalt och skapa en hållbar infrastruktur med olika slags aktörer som 
arbetar tillsammans med att skapa meningsfull fritid på loven för barn 
och unga? Hur kan flera olika slags aktörer samarbeta för att skapa 
synergieffekter snarare än lokal konkurrens?  
 
Frågeställningar gällande Unga ledare: Är unga ledare ett sett för 
Kulturskolan att både nå ut till nya målgrupper och att skapa en 
attraktiv fortsättning för deltagare i Kulturskolan mellan 15-19 år? 
Upplevda negativa och positiva effekter för barn och unga som deltagit 
i aktiviteter med ledning av unga ledare. Upplevda negativa och 
positiva effekter för unga ledare/kulturskoleelever som lett aktiviteter 
för unga.  
 

7.23 Spridning  
Under hösten 2018 hålls två spridningsaktiviteter. Vid den första 
presenteras Kulturskolornas utgångsläge och några exempel på 
befintliga samarbeten utifrån urval av case. Vid det andra tillfället ges 
tillfälle för fler, både interna och externa medverkande att delta och lära 
mer kring möjligheter för god samverkan.    
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7.3. Aktivitetsplan  
Projektuppstart  
180426 - Utkast projektplan 1 
180503 - Möte styrgrupp och samverkansstrateger  
180503-  Definiering av avgränsningar, arbetssätt, kommunikationsvägar   
180620 - Beslut på projektplan, inriktning och case för 2018 

Aktivitetsplan BREDDAD 
REKRYTERING 

METODUTVECKLING/ 
SPRIDNING 

Stads 
del 

Antal  

Kulturs
koleper
sonal 

Antal 

barn och 
unga 

Antal externa 
aktörer 

Datum  7.2. Aktivitet  7.3. Aktivitet     

2018-06-18 7.4.  Presentation av projekt på 
Storstadmöte i Göteborg  

 25   

2018-06-19  Möte samverkanstrateger 
(s.s)projektplaner 
delprojekt i Göteborg 

    

2018-06-15  Start inventering ”mall för 
fördjupad analys” 

 30 20 20 

2018-06-20  Inventering befintliga 
lokala kartläggningar det 
civila samhället 

 10  15 

2018-08-15 Start Case 1  Östra 
Angere
d 
Västra 

Hising 

12 55 15 

2018-09-01 Start Case 2  Angere
d 

Hising 

5 30 5 

2018-09-01 Start Case 3  Östra 
Angere
d 
Västra 

Hising 

10 50 20 

2018-09-17  Konferens Mötesplats 
Social samverkan, Uppsala 

   20 

2018-09-19  Möte med SKL utbyte, 
mer för fler 

   10 

 

2018-09-20  Info om projekt för 
Kulturskolor i Sverige, 
tema integration  

 20  25 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1. Fördjupad analys av lokala samverkansstrukturer  
Bilaga 2. Mall Kartläggning Case 1-3 
Bilaga 3. Kulturskolorna i Göteborgs Handlingsplan för tillgänglighet, 
delaktighet och inflytande 
Bilaga 4.Kulturskolan i Göteborgs stads riktlinjer för Kulturskolan 
Bilaga 5. Göteborgs stads program för en jämlik stad 
Bilaga 6. Göteborgs Stads kulturprogram  
 

9. Kontakt 
 
Anna Rådvik, samverkansstrateg, Göteborgs Kulturskolor  
Mobil: 0736662477 E-post: anna.radvik@lundby.goteborg.se 
GÖTEBORGS STAD, Lundby stadsdelsförvaltning  
Postadress: BOX 22006, 400 72 Göteborg. Besöksadress: Vågmästaregatan 1A 
 
www.goteborg.se/kulturskolan 
 

2018-10-01  E.M Ss möte i Stockholm     

2018-10-02  Styrgruppsmöte i 
Stockholm och websänt 
delningstillfälle 

 25  50 +25 

2018-10-30 

 

Mätning av resultat 
Case 1-3 

     

2018-10-30  Fördjupad analys och 
förberedelse för 
presentation/spridning den 
8/11 

    

2018-11-07  Ss möte i Malmö  10   

2018-11-08  Spridningskonferens med 
externa gäster i Malmö 

 50 15 10 

 

2018-11-15 Enskild utvärdering 
av aktiviteter, 
resultat och process 

     

2018-12-02 Val av case och ny 
genomförande- och 
aktivitetsplan för 
2019 

     

 


