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En statlig politik för kulturskolan 
– resultat från en sifo-studie 
 
Sammanfattning  
Sifo genomförde i mars 2017 en studie om behovet av en statlig politik för kulturskolan. 
Resultatet visar på ett starkt stöd för en statlig politik. 69 procent menar att det är en bra 
eller mycket bra idé att staten tar ansvar för att alla barn får en likvärdig möjlighet att gå 
i musik- och kulturskola. Stödet för kulturskolan är starkt oavsett kön, åldersgrupp, 
partisympatier eller region. 76 procent av kvinnorna tycker att det är en bra eller mycket 
bra idé att staten tar ansvar. Stödet för ett statligt ansvarstagande stiger med ålder. 
Bland dem med sympatier för regeringspartierna vill 78 procent se ett statligt ansvar och 
bland dem med sympatier för de borgerliga partierna är andelen 61 procent. 
 
Bakgrund  
Kulturskolor finns i nästan alla kommuner. Utbud, avgiftsnivå och antal elevplatser 
varierar dock mellan olika kommuner. Drygt 200 000 barn deltar årligen i kulturskolans 
ämneskurser. Verksamheten är i huvudsak finansierad och styrd utifrån kommunala 
ambitioner och förutsättningar. En aktuell statlig utredning (SOU 2016:69) visar att 
verksamheten i huvudsak når barn i medelklassfamiljer, att kvaliteten är skiftande, att 
den har omfattande köer och att bristen på lärare hotar verksamheten på lång sikt. 
Frågan om en nationell strategi och politik har aktualiserats då regeringen i sin 
regeringsförklaring deklarerade att de ville se en nationell strategi för att möta de 
utmaningar kulturskoleverksamheten står inför. 
 
Undersökningens resultat 
Under mars månad 2017 genomförde Sifo en studie där de ställde frågan om det är en 
bra eller en dålig idé om staten tog ansvar för att alla barn fick en likvärdig möjlighet att 
gå i musik- och kulturskola. Frågan ställdes till personer från 18 år och uppåt. Resultatet 
från Sifos undersökning visar på ett starkt stöd för ett ökat statligt ansvar för 
kulturskolan. 69 procent tycker att det är en bra eller mycket bra idé att staten tar ett 
ansvar för att alla barn får en likvärdig möjlighet att gå i musik- och kulturskola. 
 
Ska staten ta ansvar för att  alla barn får en likvärdig möjlighet  att  gå i  musik- 
och kulturskola? (alla,  procentuell  fördelning) 
Bra eller mycket bra idé 69 
Dålig eller mycket dålig idé 18 
Vet ej 13 
TOTALT 100 

 
Män och kvinnor 
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Sifos resultat visar att kvinnor är något mer positiva till ett statligt ansvarstagande för 
kulturskolan. 76 procent av kvinnorna menar att det är en bra eller mycket bra idé att 
staten tar ett ansvar för kulturskolan. 
 
Ska staten ta ansvar för att  alla barn får en likvärdig möjlighet  att  gå i  musik- 
och kulturskola? (kön, procentuell  fördelning) 
  Män Kvinnor 
Bra eller mycket bra idé 63 76 
Dålig eller mycket dålig idé 24 12 
Vet ej 13 12 
TOTALT 100 100 
 
 
Olika åldersgrupper 
Resultatet från Sifo-studien visar på skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Stödet 
för ett statligt ansvarstagande för kulturskolan tycks öka med stigande ålder. 
 
Ska staten ta ansvar för att  alla barn får en likvärdig möjlighet  att  gå i  musik- 
och kulturskola? (åldersgrupper,  procentuell  fördelning) 

 
 18-29  30-49  50-64 65- 

Bra eller mycket bra idé 72 70 79 85 
Dålig eller mycket dålig idé 15 16 6 10 
Vet ej 13 14 15 5 
TOTALT 100 100 100 100 
 
 
Partisympatier 
Sifos studie visar på ett starkt stöd för ett statligt ansvar för kulturskolan oavsett 
partisympati. 61 procent av de med sympatier för alliansens parter vill se ett statligt 
ansvar för kulturskolan. 78 procent av de med sympatier för S, MP och V vill ha ett 
statligt ansvarstagande. 
 
 Ska staten ta ansvar för att  alla barn får en likvärdig möjlighet  att  gå i  musik- 
och kulturskola? (partisympatier,  procentuell  fördelning) 

 
M, L, C & KD S, MP & V 

Bra eller mycket bra idé 61 78 
Dålig eller mycket dålig idé 27 11 
Vet ej 12 11 
TOTALT 100 100 
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Studien visar att stödet för ett statligt ansvar för kulturskolan skiljer sig utifrån 
partisympatier. Starkast stöd finns bland de som sympatiserar med Vänsterpartiet och 
svagast stöd bland de med sympatier för Moderaterna och Kristdemokraterna. Bland de 
med sympatier för Vänsterpartiet vill 89 procent se ett statligt ansvar, bland de med 
sympati för moderaterna är andelen 59 procent.    
 
Ska staten ta ansvar för att  alla barn får en likvärdig möjlighet  att  gå i  musik- 
och kulturskola? (partisympatier,  procentuell  fördelning) 
Partisympatier M L C KD S MP V SD Fi annat 
Bra eller mycket bra idé 59 60 69 59 76 71 89 60 87 48 
Dålig eller mycket dålig idé 29 36 21 26 13 13 5 26 2 17 
Vet ej 12 4 10 15 11 16 6 14 11 35 
TOTALT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
Region 
Sifos studie visar på ett starkt stöd oavsett vilken region den som svarat bor i. Starkast 
stöd finns i Malmöområdet där 76 procent vill se ett statligt ansvar för kulturskolan. 
 
Ska staten ta ansvar för att  alla barn får en likvärdig möjlighet  att  gå i  musik- 
och kulturskola? (region,  procentuell  fördelning)  

		
Bra eller mycket 
bra idé 

Dålig eller mycket 
dålig idé Vet ej TOTALT 

Norra Sverige 75 13 12 100 
Norra Mellansverige 75 13 12 100 
Östra Mellansverige 65 19 16 100 
Stockholmsområdet 64 22 14 100 
Västsverige 76 14 10 100 
Göteborgsområdet 65 24 11 100 
Småland och öarna 72 18 10 100 
Sydsverige 66 19 15 100 
Malmöområdet 77 15 18 100 
 
 
Om studiens konstruktion 
Sifos studie bygger på svar från 1 000 personer som de menar är representativt fördelade 
mellan alla undergrupper som redovisas i rapporten. Undersökningen är genomförd med 
en s.k. webbpanel. Sifo beskriver sin webbpanel här: 
https://tns-sifo.se/undersokningsdeltagare/sifopanelen 


