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Sammanfattning  
Kulturskolorna är en unik aktör för att säkerställa barn och ungas rätt att 
uttrycka sig och delta i det kulturella och konstnärliga livet. Göteborgs sju 
Kulturskolor står inför utmaningen att sänka trösklarna för att fler barn och 
unga skall känna till kulturskolan och ha möjlighet att delta. Kulturskolerådet 
fick under våren 2018 stöd från Allmänna arvsfonden, för att bredda 
deltagandet genom samverkan. Under tre år har Malmö, Göteborg och 
Stockholm deltagit i var sitt delprojekt.  
Genom ökad samverkan, med det civila samhället och andra viktiga 
samverkansaktörer var målsättningen att fler barn och unga från områden med 
socioekonomiskt utmaningar skulle delta i kulturskolan. De frågeställningar 
som undersöktes var: Är samverkan en effektiv strategi för att nå nya 
målgrupper? Vilka andra mervärden kan i så fall samverkan leda till? Vilka 
möjligheter har Göteborgs Kulturskolor för att stärka arbetet med samverkan i 
framtiden? 
Arbetet med samverkan har resulterat i att kulturskolan når fler barn och unga 
från prioriterade målgrupper men också utvecklat nya verksamhetsformer, i nya 
sammanhang och platser i staden. Kulturskolan träffar fortfarande flest barn i 
samarbete med skolan men också på Fritids mötesplatser. Även om kulturskolan 
har fått ett nytt kontaktnät med aktörer från det civila samhället bedrivs 
fortfarande få verksamheter i samverkan.  
För att öka förändringstakten och snabbare uppnå målsättningar kring att 
jämlikt engagera fler barn i staden ges förslag på ökad samverkan med det civila 
samhället. I rapporten presenteras mervärden och möjligheter med att använda 
sig av samverkan som en utvecklingsstrategi. För att lyckas med att 
implementera aktiviteter och verksamhet föreslås en tydligare styrning och ökad 
systematik för att möjliggöra ett organisatoriskt lärande. 
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1 Bakgrund 
 
Kulturskolor i Sverige står inför utmaningarna att sänka trösklarna för att fler 
barn och unga skall känna till och ha möjlighet att delta i Kulturskolan1. 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 6 - 19 år.  

1.1 Göteborgs sju kulturskolor 
Göteborg stad har sju Kulturskolor fördelade i Göteborgs totalt tio stadsdelar. 
Kulturskolorna är organiserade under sektor kultur och samhälle i respektive 
stadsdel och sammantaget finns det ca 250 lärare och 13 chefer.  
Vid projektstart 2018 hade alla Kulturskolor i Göteborg ca 7500 deltagare i 
frivillig verksamhet och mer än 3000 barn och unga varje vecka i 
projektinsatser, uppsökande i skolan, El Sistema, helg- och lovverksamheter. 

 

Bild: Nulägesbeskrivning 2020-02-19 

1.2 Tidigare samverkan – generella mönster 
Traditionellt har grundskolan länge varit en viktig samarbetspart för samtliga 
Kulturskolor i Göteborg. Dels utifrån att Kulturskolorna har haft få egna lokaler 
i sin stadsdel, dels utifrån arbetet med att engagera barn och unga i områden 
med socioekonomiska utmaningar genom El Sistema-verksamhet. El Sistema 
startade i Hammarkullen 2010 och utifrån ett gediget samarbete mellan 
Kulturskolan Angered och Göteborg Symfoniker formades verksamheten som 
sedan spred sig i de fler kulturskolor och områden med socioekonomiska 
utmaningar i Göteborg. Även om El Sistema verksamheterna i Göteborg snarare 

 
1 (SOU 2016:69) En inkluderande kulturskola på egen grund  
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har minskat i Göteborgs Kulturskolor resulterar uppbyggda relationer till 
fortsatt samverkan och nya aktiviteter för barn och unga. 

1.3 Arvsfondsprojektet Kulturskolan i storstan 
Under våren 2018 beviljades Kulturskolerådet,2 stöd från Allmänna arvsfonden, 
för projektet ” Kulturskolan i storstan, samverkan för minskat utanförskap”. 
Arvsfondsprojektet Kulturskolan i storstan, är ett treårigt projekt som pågått 
från 2018 till och med 2020. Kulturskolorna i 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 områden med socioekonomiskt utmaningar skall delta i kulturskolan. 
Lärdomarna skall spridas till medarbetare, chefer och andra kulturskolor i 
Sverige. 

1.4 Riktade insatser med utvecklingsbidrag 
Projektet inleddes med en kartläggning av Göteborgs sju Kulturskolor riktade 
utvecklingsinsatser3 under 2018. Kartläggningen visade att de flesta insatser 
syftade till att nå Kulturskolans prioriterade målgrupper; barn och unga med 
funktionsnedsättning, barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, barn 
och unga 12 - 19 år och 95% av alla aktiviteter genomfördes i samverkan med 
annan aktör. Samarbetet med kommunala aktörer var vanligast. I samverkan 
med skola under skoltid nådde vi flest ”nya” barn, tätt följt av fritidshem och 
flera nystartade verksamheter på Fritids mötesplatser (fritidsgårdar). Mer än 
2000 barn engagerades och 80% av dessa bodde i områden med 
socioekonomiska utmaningar. Kulturskolorna i Göteborg nådde fler pojkar än 
vanligt och fler ungdomar mellan 13 - 19 år. Samtliga aktiviteter var 
kostnadsfria för deltagare och innebar inte heller en kostnad för 
samarbetsparten. Samverkan med skola och andra institutioner, organisationer 
och det civila samhället var oftast initierade av personal, kontakter var 
personbundna och pågick bara under en termin. Det fanns sällan skriftliga 
överenskommelser eller förankring med samarbetsparts ledning, inte heller en 
långsiktig ekonomisk plan eller budget. Stadsdelarna hade mer eller mindre 
långsiktiga mål med samverkan. De verksamheter som var förankrade i 
kulturskolans eller samarbetspartens ledning var Kulturskolefritids och 
samverkan på Fritids mötesplatser. Det fanns få eller ingen långsiktig 
samverkan med det civila samhället. 

1.5 Syfte och mål 
Arvsfondsprojektet, Kulturskolan i Storstan, syftar till att Göteborgs 
Kulturskolor mer jämlikt skall nå ut till fler barn och unga genom ökad 
samverkan med det civila samhället och andra kommunala aktörer.  

 
2 Kulturskolerådet är riksföreningen för Sveriges musik- och kulturskolor 
3 Finansierade med utvecklingsbidrag från Kulturrådet och Göteborgs stads kulturnämnd  
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För att arbetet med samverkan skall leva vidare även efter projektet är målet 
också att skapa samverkanskunskap. Med hjälp av lärandeexempel, case och 
metodutveckling, undersöks möjligheter och utmaningar för samverkan som 
strategi i relation till Kulturskolans Handlingsplan för Tillgänglighet, 
delaktighet och inflytande. 

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag för kulturskolans enhetschefer och 
ledning, för att säkerställa välgrundade beslut gällande möjligheter för 
implementering av aktiviteter och verksamhet i samverkan, i Göteborgs sju 
kulturskolor.  

1.6 Problemformulering 
Frågeställningar som undersöks i denna rapport är: 
Är samverkan en effektiv strategi för att nå nya målgrupper?  
Vilka mervärden kan i så fall samverkan leda till?  
Hur kan Göteborgs Kulturskolor stärka arbetet med samverkan i framtiden?  

1.7 Avgränsningar 

1.7.1 Områden med socioekonomiska utmaningar  

I projektet har vi undersökt hur samverkan kan användas som strategi för att nå 
prioriterade målgrupper i områden med socioekonomiska utmaningar: 
Kulturskolan i Askim-Frölunda-Högsbo: Frölunda 
Kulturskola i Västra Göteborgs: Centrala Tynnered 
Kulturskolan i Östra Göteborg: Bergsjön och Gamlestan 
Hisingens Kulturskola; Biskopsgården och Fyrklövern 
Kulturskolan i Angered: Lövgärdet, Rannebergen och Hjällbo.  

Rapporten utgår från ett stadsgemensamt perspektiv men lärandeexempel tas 
från lokala kontexter. 

1.7.2 Samverkansparter 

 Kommunala aktörer såsom; grundskola, särskola, gymnasier, 
fritidshem, mötesplatser, äldreboenden m.m.  

 Kommunala, regionala och statliga konst- och kulturinstitutioner och 
konsthögskolor i Göteborg.  

 Aktörer från det civila samhället; föreningar, nätverk, trossamfund men 
också idéburna organisationer och näringsliv. 

Prioriterade samverkansparter har varit aktörer från det civila samhället. 
Projektet har inte fördjupat sig i det övergripande samarbetet med grundskolan, 
utan endast utifrån specifika insatser och projekt. 
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1.7.3 Resurser 

I projektet har det endast funnits personella resurser i form av en 
samverkanstrateg, inte resurser till verksamhet eller lärarlöner.  

1.7.4 Kvalitativa resultat och stadsgemensam analys 

I den här rapporten redovisas främst kvalitativa resultat eftersom förutsättningar 
för att få en övergripande statistik har varit begränsade. De statistiska 
jämförelser som redovisas utgår ifrån utvecklingsinsatser som genomförts med 
riktade medel/bidrag från Statens kulturråd och Göteborg stad. 
Frågeställningar har undersökts först utifrån kulturskolornas lokala kontext för 
att sedan analyseras och jämföras i en stadsgemensam kontext.  

Under projektets gång har aktiviteter och nya verksamheter i samverkan som 
vuxit fram. Den här rapporten sammanfattar de lärdomar om arbetssätt och 
erfarenheter som varit värdefulla för att lyckas med samverkan. Rapporten utgör 
en grund för framtida beslut om arbetet med stärkt samverkan och möjligheter 
för implementering av verksamheter i samverkan i Göteborgs kulturskolor.  

2 Genomförande 

2.1 Arbetsprocessen 
I arvsfondsprojektet Kulturskolan i storstan utsågs en samverkansstrateg som 
sedan innan var anställd för att arbeta med de sju kulturskolornas befintliga 
utvecklingsprojekt. Arbetet startade med att utforma en projektplan som 
förtydligade målsättningen med samverkan som strategi för att nå nya 
målgrupper. Bilden med tratten syftade till att tydliggöra processen. När vi 
succesivt utökade vårt nätverk och byggde långsiktiga relationer med nya 
aktörer, på nya platser och sammanhang skulle vägen in till kulturskolan 
breddas och på så sätt bli mer tillgänglig för alla barn och unga i staden.   
 

 
Bild: Process för att nå nya målgrupper genom samverkan. 

Kulturskola
n 
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2.1.1 Kartläggning och utformning av case 

Arbetet inleddes med en kartläggning av pågående aktiviteter och verksamheter 
i samarbete med externa samarbetsparter. Utifrån de mest förekommande 
aktiviteterna och verksamheterna som pågick i stadens områden med 
socioekonomiska utmaningar och projektets målsättning med att utöka 
samverkan med det civila samhället utformades olika slags case:  

1. Uppsökande kulturskola i grund- och särskola på skoltid 
2. Kulturskola på fritidshem  
3. Öppen verksamhet 
4. Kulturskola i samverkan med förening och områdesarbete 
5. Kulturskola i samverkan med förening som extern utförare  
6. Samverkan med kulturinstitutioner i Göteborgs stad 

2.1.2 Producera samverkanskunskap 

En samverkanstrateg skulle bidra till att producera samverkanskunskap utifrån: 

a) Breddad rekrytering av nya barn i områden med socioekonomiska 
utmaningar, det vill säga ”görandet av samverkan” utifrån utvalda Case. 
Arbetet bestod av att 
- Hitta nya samverkanspartners från det civila samhället och facilitera 

arbetet med att inleda nya aktiviteter och verksamhet i samverkan.  
- Stötta och främja befintlig samverkan genom att facilitera möten, 

samla lärare till erfarenhetsutbyten, hålla i workshops, stöttning i 
planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av aktiviteter 
tillsammans med lärare och chefer. 

b) Metodutveckling skedde utifrån att observera, reflektera kring, och 
utveckla case, främst tillsammans med kulturskolans chefer och lärare 
som arbetade med pågående case men också med samverkansparters 
och barn och unga. 

 

Bild: Producera samverkanskunskap 

2.1.3 Dialog och förbättringsarbete i en iterativ process 

Dialogen var en motor i att producera samverkanskunskap. Oftast genom 
individuella samtal men även i större grupper och organiserade 
erfarenhetsutbyten mellan lärare eller med samverkanspartners styrelse och 
medlemmar. Frågeställningar kretsade kring värdegrund, vision, målsättningar, 

+

•Breddad rekrytering, case
•Göra, pröva aktiviteter, nya verksamhetsformer, med nya barn och unga

+

•Metodutveckling
•Observera, analysera, kvalitet- och verksamhetsutveckling 

=
•Samverkanskunskap
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deltagarna och deras förutsättningar för delaktighet och inflytande, arbetet med 
kommunikation, rekrytering samt hur man kunde uppnå ”win-win” och 
utveckling.  

2.1.4 Samverkan, gemensam förståelse och teorier 

Även om arbetet med samverkan inte är något nytt fenomen så är samverkan ett 
mångbottnat begrepp som därmed kan förstås på olika sätt och utifrån olika 
teoretiska utgångspunkter. I arbetet med att stötta och främja samverkan har det 
visat sig vara viktigt att till en början reda ut skillnaden mellan samverkan; 
övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte 
och samarbete: gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift4. 
De olika teorier, modeller och arbetssätt som har varit mest hjälpfulla för att 
driva detta projekt har varit; Göteborgs stads modell för samverkan med 
näringsliv och civilsamhälle,5 processledning och teorier kring dialog, 
utveckling och organisatoriskt lärande6. I rapporten refereras speciellt till en 
processdesign som används i arbetssättet IBA7. För fördjupning av nämnda 
teorier hänvisas till bilaga 2. Teorier samverkan 

2.2 Samverkan som strategi för att nå nya 
målgrupper 

2.2.1 Redovisning av case 

Processen, att nå nya målgrupper genom samverkan, ökade inte succesivt likt en 
tratt. Det var framför allt förändringar i budget som påverkade att processen 
blev ”krokigare”. Under tre år har verksamheter i samverkan startat, pausat, 
avslutats och i flera fall planerats men inte fått en chans att starta. 

 
Bild: Nytt resultat av Arvsfondsprojektets process 

 
4 Socialstyrelsen 2011, Resultat av remiss för begreppen samverkan, samarbete, samordning, 
samråd, synkronisering 
5 Göteborgs stads modell för samverkan med civilsamhälle och näringsliv  
6 Argyris, C & Schön, D (1996) Organizational learning II; Theory, Method and Practice och Kolb D. 
A (1983) Experiental Learning:Experience As the Source of Learning and Development. Folke med 
flera, 2002 
7 Westin, Calderon, Hellquist, 2016, Att leda samverkan  
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Andel av deltagartillfällen i samarbeten med andra aktörer  

Nästan alla aktiviteter som genomförts i samverkan har till en början 
finansierats av utvecklingsbidrag och varit helt gratis för barn och unga. Mindre 
än 10 % av alla aktiviteter har varit finansierade av en samarbetsaktör.  
Nedan visas två olika exempel från Kulturskola 1, den kulturskola som har mest 
deltagartillfällen i samverkan med andra och Kulturskola 2, den som under 
vårtermin 2020 har minst andel deltagartillfällen i samverkan med andra.8 Båda 
kulturskolorna verkar i stadsdelar som har flest primärområden som är s.k. 
socioekonomiskt utsatta och varje diagram omfattar ungefär 2000 deltagare.  

 

 

Båda bilderna visar proportioner mellan antal deltagartillfällen i terminsvisa 
ämneskurser som är den mest vanligaste formen av kulturskola. Den rosa 
tårtbiten (0,9 %) i Kulturskola 1 visar på aktiviteter i samarbete (oftast med 
kulturinstitutioner) som de redan befintliga deltagarna i ämneskurser får ta del 

 
8 Uppgifter om hur många barn vi når och deltagartillfällen kommer ifrån statistik från våren 2020. 
Scb, kartläggning, intervjuer. Observera att Covid -19 påverkar resultat. 
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av. Resten av deltagartillfällen i samarbete med andra är gratis och för helt nya 
deltagare.  

Andelen av aktiviteter och verksamhet som kulturskolan genomför med eller 
utan samarbetspart skiljer sig i de olika stadsdelarna. Kulturskola 1, har en 
stadsdelsledning som arbetar aktivt med samverkan, vilket genomsyrar hela 
linjen. Oavsett förändringar i budget har deltagartillfällen i samarbete med 
annan aktör succesivt ökat under tre år. Kulturskola 2 har sedan ett år tillbaka 
avslutat omfattande och långsiktig samverkan med skolan.  

Nedan redovisas de sex case som varit mest effektiva för att nå nya målgrupper 
i områden med socioekonomiska utmaningar. Bilderna visar ett stadsgemensamt 
perspektiv med fem kulturskolors samlade aktiviteter och verksamhet 
tillsammans med olika slags aktörer. Men först en bild som visar på vilka olika 
slags aktörer vi samverkar med i samtliga case. (Se bilaga 3. Aktörer) 

 

2.2.2 Case 1. Kulturskola på skoltid i grund- och särskola 
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Kort beskrivning 
Skolan har traditionellt varit en viktig samarbetspart för kulturskolan och i 
”Kulturskola på skoltid” träffar vi flest barn. Samtliga aktiviteter pågår under 
skoltid, i hel- eller halvklass under t.ex. ”elevens val”. Det finns en blandning 
av ”pröva på” tillfällen och mer kontinuerliga träffar som pågår mellan två till 
sex gånger. De senaste åren har kulturskolan utveckla fler tydliga koncept 
såsom allsången i Angered, Tvåornas kör eller Kulturfunk. Insatser i skolan är 
alltid gratis för barnen, endast 9% av alla aktiviteterna är helt finansierade av 
skolan.  
Målgrupper som vi når 
Vi har nått många nya barn i områden med socioekonomiska områden och barn 
och barn och unga med funktionsnedsättningar. 
Mervärden 
Att fler barn och unga känner till att kulturskolan finns. 
Lärdomar 
Grundskolans eller särskolans lärare är nyckelpersoner i att förbereda och se till 
att barnen finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. För att få grundskolor att bli 
intresserade är det lyckat när kulturskolan kommunicera ett erbjudande med 
tydligt mål och förslag på upplägg. Det är grundskolan som ansvarar för att 
kulturskolans aktiviteter är förenliga med sina egna styrdokument. 
Utmaningar 
När det gäller praktiska omständigheter finns det brister i kommunikation 
mellan kulturskola och grundskola, vilket i sin tur leder till att barn inte alltid 
dyker upp på utsatt tid och plats. Korta insatser leder till att barn och unga inte 
alltid förstått att det är kulturskolans aktivitet som de deltar i. Det finns inte tid 
att bygga relationer med varken grundskolans lärare eller barn på samma sätt 
som görs i annan kulturskoleverksamhet. 

2.2.3 Case 2. Kulturskola på fritidshemstid  

 

Kort beskrivning 
Under dessa tre år har det funnits från ca 2-6 kulturskolefritids eller after school 
verksamheter i Göteborg. Verksamheten är uppsökande och pågår terminsvis i 
fritidshemmets eller grundskolans lokaler. Det är vanligt förekommande att 
barn ges möjlighet att välja på två till tre olika ämnen och att barn kan anmäla 
sig efter att man har deltagit på ett ”pröva på” tillfälle. För att anmäla sig krävs 
att vårdnadshavare har skrivit en anmälan (i pappersform) som barn får ta med 
sig hem eller som har delats ut på ett föräldramöte i skolan. Kulturskolefritids är 
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alltid gratis för barnen och en liten del av verksamheterna finansieras delvis 
eller helt av skolan.   
Målgrupper som vi når 
Vi når många nya barn från områden med socioekonomiska utmaningar på 
kulturskolefritids eftersom det inte kräver att en förälder hjälper barnet att 
komma på plats. Vi når också många barn för att barn själva driver att de vill 
medverka och att kulturskolan blir en legitim verksamhet för fler föräldrar när 
vi verkar i grundskolans lokaler.  
Mervärden 
I många nya områden har ökat förståelsen för att kulturskolan finns och 
erbjuder meningsfulla aktiviteter.  
Lärdomar 
När lärare är delaktiga i planeringen blir aktiviteterna för barnen bättre. 
Grundskolans personal är ovärderliga i arbetet med att engagera barnen och 
deras föräldrar samt att stötta barnen i att hitta rätt lokal och att komma in i en 
ny rutin. 
Utmaningar  
Att få till en kontinuitet för barn och unga och att få skolan att vara med att 
finansiera verksamheten.  

2.2.4 Case 3. Öppen verksamhet  

  

Kort beskrivning 
I diagrammet redovisas för totalt 35 stycken aktiviteter varav 23 är öppna 
aktiviteter med olika slags pröva på aktiviteter som pågått vid en eller två 
tillfällen. De resterande 13 aktiviteterna är verksamheter som sker terminsvis, 
en gång i veckan på barns fria tid främst i samverkan med Fritid, grundskolan 
eller föreningar. De öppna verksamheterna bedrivs alltid i samarbetsparts 
lokaler den är alltid avgiftsfri och kräver inte en föranmälan. Det finns en given 
start- och sluttid men deltagare kan komma eller gå när de önskar.   

Målgrupper som vi når 
Vi har nått många nya barn och unga i områden med socioekonomiska 
utmaningar och/eller målgrupperna 13 - 15 och 16 - 19 år.   

36

2

9

4

13

0

1

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

antal aktiviteter

ej i samverkan

skola

förening

intern KS

fritid

näringsliv, bostadsbolag,

kulturinst. ( inkl högskola

kulturhus

folkhälsa annan kommunal

3.Öppen verksamhet och aktiviteter 960 barn, 
5050 d.t



 

På vilka sätt har samverkan varit en effektiv strategi för att nå nya målgrupper? 15 (35)

Rapport från Arvsfondsprojektet, Kulturskolan i storstan, samverkan för minskat 
utanförskap 

 

Göteborgs Stad, Lundby stadsdelsförvaltning, Göteborgs kulturskolor 2020-11-06

Mervärden 
Vi har skapat en verksamhet som utgår från barn och ungas delaktighet och 
inflytande. Lärare från kulturskolan har haft erfarenhetsbyte med personal från 
andra yrkeskategorier.  

Lärdomar 
Lärare har utvecklat nya roller, arbetssätt och färdigheter tillsammans med 
andra personalgrupper och barn och unga. Att bygga relationer med en annan 
personalgrupp och komma in i rutiner och skapa en gemensam kultur på en ny 
arbetsplats i ett nytt sammanhang kan ta tid. 

Utmaningar 
Innan personalen har byggt relationer och rutiner ihop kan det uppstå 
konkurrens mellan kulturskolans och samarbetsparts aktiviteter.   

2.2.5 Case 4. Kulturskola i samarbete med förening och 
områdesarbete 

Under vårtermin 2020 har vi träffat ungefär 250 barn under 550 deltagar-
tillfällen  

Kort beskrivning 
I alla aktiviteter ovan ser man att föreningslivet finns med på olika sätt. 
Aktiviteterna är av blandad karaktär, alltifrån tillfälliga arrangemang på 
områdesfester, helger och lov till veckovisa öppna aktiviteter i föreningens 
lokaler. När vi samarbetar eller samverkar med föreningslivet finns ofta 
näringslivet; bostadsbolag och trossamfund eller idéburna organisationer med 
som parter på olika sätt.  Aktiviteter och verksamheter i samverkan med 
föreningslivet har under tre år ökat men det finns få föreningar i staden som 
kulturskolan bedriver veckovis verksamhet med.  

Målgrupper som vi når  
Vi har nått många barn i områden med socioekonomiska utmaningar samt barn 
och unga med funktionsnedsättningar. 

Mervärden 
Vi får snabbt kontakt med stora grupper av barn i områden med 
socioekonomiska utmaningar. När vi verkar i samarbetsparts lokaler och bygger 
samverkan med aktörer som i sin tur har tillitsfulla relationer med barn och 
unga skapar vi snabbt förutsättningar för en kontinuerlig kulturskola. De flesta 
föreningar som vi har träffat känner inte till oss sedan innan vilket leder till nya 
insikter och perspektiv på att vi inte når ut med nuvarande 
kommunikationskanaler. 

Lärdomar 
Processen är mer ickelinjär än i samverkan med kommunal verksamhet. 
Svenska språket är inte alltid en norm och för att leda arbetet framåt krävs 
kunskap om dialog och processledning. 

Utmaningar 
Att prioritera samverkan med det civila samhället. I områden med 



 

På vilka sätt har samverkan varit en effektiv strategi för att nå nya målgrupper? 16 (35)

Rapport från Arvsfondsprojektet, Kulturskolan i storstan, samverkan för minskat 
utanförskap 

 

Göteborgs Stad, Lundby stadsdelsförvaltning, Göteborgs kulturskolor 2020-11-06

socioekonomiska utmaningar i staden finns det idag minst ett tjugotal 
föreningar som är redo och vill bygga verksamhet i samverkan med 
kulturskolan 

2.2.6 Case 5. Kulturskola i samverkan med förening som 
extern utförare 

Vi har under våren 2020 träffat ca 120 barn, 1500 deltagartillfällen  

Kort beskrivning  
Under flera år har Kulturskolan i Göteborg haft ett IOP med föreningen Cirkus 
Unik som har ”agerat” kulturskola på fyra olika fritidshem i staden. 

Målgrupper som vi når  
På fritidshemstid och i särskolan når vi många nya barn i områden med 
socioekonomiska utmaningar och barn och unga med funktionsnedsättningar. 

Mervärden  
Vi breddar ämnet cirkus i staden och att både barnen och kulturskolan får ta del 
av cirkus uniks omsorgsfulla metod. Lärare har fått ta del av 
kompetensutveckling i Cirkus Unik metod och omsorgsfulla pedagogik med 
inriktning på att öka barns självkänsla, samarbete och inkludering.  

Lärdomar 
Kulturskolan är en viktig samarbetspart för Cirkus Unik. Utan kulturskolans 
nätverk och legitimitet har cirkus unik själva svårt att engagera barn och unga i 
områden med socioekonomiska utmaningar. Samarbetet blir till samverkan på 
grund av Cirkus Uniks envisa engagemang och i framtiden kommer 
kulturskolan ingå i ett regionalt fortbildningsprojekt som syftar till att erbjuda 
kulturskolans teater-dramalärare och danslärare ny kompetens att undervisa i 
cirkusämnet med Cirkus Uniks unika metod. 

Utmaningar 
Cirkus Unik har till största delen anlitats när vi har fått extra utvecklingspengar. 
När rambudget och utvecklingspengar minskat har kulturskolorna inte råd att 
anlita cirkus unik. 

2.2.7 Case 6. Samarbeten och samverkan med 
Kulturinstitutioner i Göteborgs stad 

Antal barn kan ej uppskattas, p.g.a. Covid-19. Under våren 2020 har de flesta 
publika evenemang och utbyten med kulturinstitutioner ställts in. 

Kort beskrivning  
På helger och lov och speciella ”öppna” veckor genomförs mängder av 
aktiviteter i samverkan oftast utifrån lärares privata nätverk med 
kulturinstitutioner och andra aktörer från Göteborgs kulturliv. Samarbeten 
gestaltas i besök, erfarenhetsutbyten, stadsgemensamma läger, vernissage, 
föreställningar och konserter.  
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Målgrupper som vi når  
I dessa aktiviteter är det inte vi som når nya målgrupper utan det är konst-och 
kulturaktörer som får träffa kulturskolans deltagare som kommer från hela 
staden. 

Mervärden 
Att uppträda på stadens konst- och kulturarenor och att möta professionella 
utövare verkar höja deltagares motivation till att fortsätta och fördjupa sig i sitt 
utövande, för alla barn i kulturskolan med specifikt för målgruppen 13-19 år. 
För kulturskolans lärare blir det en chans för erfarenhetsutbyten, inspirations 
och kompetenshöjning. 

Lärdomar 
Det är lyckat att engagera ämneslag till att inleda samverkan med en 
kulturaktör. När samarbetsparterna formulerar mål och aktiviteter som sträcker 
sig längre än ett år framöver höjs motivationen vilket i sin tur resulterar i bättre; 
mer inkluderande inspirerande och engagerande aktiviteter för barn och unga. 

Utmaningar 
De flesta samarbeten med institution är personbundna och relativt osynliga i 
kulturskolans beskrivning av sin verksamhet. Det finns en utmaning i att 
formalisera och höja samarbeten och att engagera kulturskolans chefer för att få 
till fler mervärden för kulturskolans deltagare. När det finns en ambition från en 
institution att samverka finns det utmaningar i att hitta hållbara 
kommunikationsvägar mellan institution och kulturskola.  

2.2.8 Generella insikter för samtliga case 

Riktade utvecklingsbidrag 

Nästan alla aktiviteter som genomförts i samverkan har till en början 
finansierats av utvecklingsbidrag och varit helt gratis för barn och unga. Få 
aktiviteter har delfinanseriats av samverkansparter. 

Många nya barn 

Tillsammans med samverkansaktörer når vi snabbt många nya barn, eftersom vi 
engagerar grupper av barn, som vår samarbetspart redan har samlat. 

Nyckelpersoner 

Samarbetspartners personal eller föreningens ledare är nyckelpersoner för att:  

 Engagera barn och unga till att delta eller att våga pröva något nytt. 
 Stötta barnen i att skapa nya rutiner och en kontinuitet för kulturskola 

Legitima platser 

Att verka på nya platser i samarbetspartners lokaler är åtminstone till en början 
en viktig del i att vinna legitimitet för barn och ungas föräldrar  
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2.3 Samverkanskunskap utifrån process  
Utifrån processmodellen, förbereda, engagera, genomföra och 
institutionalisera9, följer några insikter om lärdomar kring 
verksamhetsutveckling och arbetssätt som vuxit fram under projektets tre år. 
Först utifrån samverkansprocesser mellan kommunala aktörer och därefter i 
samverkan med det civila samhället.  

2.3.1 Samverkan mellan kommunala verksamheter 

 

2.3.1.1  Förbereda 

Styrning och ledning  

Utifrån stadens långsiktiga arbete med att bli en mer jämlik stad och i 
stadsdelens uppdrag för sektor kultur och samhälle formulerades uppdrag, 
planer och en budget för att öka verksamheter i samverkan med Kulturskola och 
Fritid. I dessa stadsdelar, framför allt i områden med socioekonomiska 
utmaningar, inleddes under 2017 en resa med att bygga nya verksamhetsformer 
tillsammans med andra kommunala aktörer; kulturskola på fritidshemstid och 
Öppen verksamhet 

Ledningen i stadsdelen har varit tydlig med att samverkan är viktigt. Vi har 
upparbetat väldigt bra samarbete här och nu när biblioteket och kulturhuset 
har flyttat har ser vi till att ha lokala samverkansmöten en gång i månaden. 

-Chef i kulturskolan  

Utmaningar med förberedafasen  

Under dessa tre år har Kulturskolans budget minskat i samtliga stadsdelar vilket 
har lett till att färre verksamheter i samverkan har initierats eller fått chansen att 
fortsätta. I fyra av fem stadsdelar har samverkan mellan kulturskolan och Fritid 
ändå fortsatt och i vissa kulturskolor t.o.m. ökat. 
 
Omorganiseringar av kulturhus, bibliotek, förskolan och grundskolan har i de 
flesta fall påverkat samarbeten negativt. Flera av grundskolorna som hade 
samarbetat länge med kulturskolan avslutade sina samarbetet tvärt. Även om 
kulturskolan möter så många barn i skolan så är samarbetet skört eftersom det 
saknas ambitioner att samverka som är förankrade på förvaltningsnivå. 

 
9 Med inspiration från IBA, Westin, Calderon, Hellquist, 2016, Att leda samverkan 

Förbereda Engagera Genomföra Institutionalisera
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2.3.1.2 Engagera 

Planering 

I engagera fasen var det lyckat när både personalen och barnen förbereddes 
genom olika aktiviteter. I kulturskola på fritidstid var det ofta en 
kulturskolechef och grundskolans rektor som initierade arbetet. I de grundskolor 
där arbetet fungerade bäst var när en rektor var engagerad och bra på att 
entusiasmera och delaktiggöra lärare i planeringen.  

Bygga relation genom att testa  

En viktig aktivitet för att skapa ett engagemang hos barnen var att planera för en 
vecka där barn kunde få ”pröva på” olika ämnen. Efter att barnen hade prövat 
blev det sällanprecis så man hade planerat; det var svårt att engagera barnen, 
vissa grupper blev för stora och andra för små. När både grundskolans och 
kulturskolans lärare möttes för att lösa problem tillsammans lärde man känna 
varandra. De grupper av lärare som kände sig mest delaktiga kom fram till 
lösningar som var mest hållbara i längden.  

Om man hittar det gemensamma engagemanget, den lilla gnistan, så blir det 
ofta ganska lätt att jobba tillsammans.  
- Lärare från Kulturskolan   

Bygga förutsättningar för en kulturskola i nya lokaler och sammanhang  

I vissa stadsdelar där man byggde ”öppen verksamhet” var det framgångsrik att 
avsätta tid för att skapa och sätta prägel på ett ”eget” rum i Fritids lokaler. 
Under tiden man förberedde lokalerna började man också bygga relationer med 
de andra personalgrupperna.  

Chef som stöttar 

Kulturskolans lärare, samordnare, kulturpedagog eller verksamhetsutvecklare 
som arbetade i nya verksamheter var eniga om att arbetet med att bygga 
samverkan var stundtals ett mycket slitsamt arbete. Det var avgörande för 
resultatet med en chef som stöttade och hade tålamod och förståelse för att en 
etablering av ny samverkan tog tid. En engagerad chef kunde också stötta 
genom att lyfta problem på ledningsnivå.  

Utmaningar i engagerafasen 

I de flesta fall fanns det för lite tid för engagerafasen eller så pågick 
planeringsarbetet för länge på chefsnivå. Många utmaningar uppstod i 
genomförandefasen om inte lärare blev delaktiga redan här.  

Förbereda Engagera Genomföra Institutionalisera
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2.3.1.3 Genomföra 

Att bygga relationer, i olika kulturer 

Framför allt på Kulturskola på fritidstid och Öppen verksamhet blev det tydligt 
att nya personalgrupper, från olika professioner började lära känna varandra och 
varandras verksamhet med nya rutiner, förhållningssätt och sätt att 
kommunicera med barn och unga. 

Man behöver tid till att ses, det är en viktig bit. Ibland blir det friktion, man 
behöver vara nyfiken på vad samverkan kan leda till för barn och unga… 
- Lärare från Kulturskolan i öppen verksamhet  
 
I början uppstod det ofta missförstånd mellan personalgrupperna och krockar i 
verksamheterna som ledde till att kulturskolan blev en konkurrent istället för en 
resurs. Beroende av vilken kultur som rådde och hur mycket kunskap eller 
fördomar som fanns om varandras verksamheter påverkade hur lång tid det tog 
att bygga relationer. När medarbetare till slut lärde känna varandra ville fler 
barn och unga pröva och delta i kulturskolans verksamhet.  

Det här känns väldigt mycket som min arbetsplats nu, jag är inte en gäst på den 
här arbetsplatsen längre  
– Lärare från Kulturskolan i Öppen verksamhet 

Ömsesidiga mål och win win blir tydligare i genomförandefasen 

Efter ungefär sex till tolv månader in i genomförandefasen, utkristalliserades 
målen med samverkan på ett tydligare sätt. På medarbetarnivå blev det också 
tydligare med andra mervärden och win-win som inte var uppenbara från 
början.  

Resultatet är, att vi får in ungdomar som inte hade besökt fritidsgården i 
vanliga fall, som gillar att hålla på med musik. Dom kan i sin tur hjälpa våra 
ungdomar som är här, att hålla på med musik. Många ungdomar här visste inte 
att Kulturskolan fanns, vissa har fått testa och vill fortsätta…så det blir ju win-
win åt båda hållen liksom. 
- Medarbetare från Fritid på Öppen verksamhet 
 
Kunskap och nya roller har utvecklats   

I fem kulturskolor var det ungefär 10 personer som ägnade merparten av sin 
arbetstid till att bygga verksamhet i samverkan. I vissa stadsdelar hade dessa 
personer specifika roller såsom; kulturpedagog, verksamhetsutvecklare eller 
samordnare. Oavsett vilken titel man hade var samtliga utbildade lärare 
och/eller konstnär/musiker och i genomförandefasen blev det tydligt att alla 
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utvecklat särskilda färdigheter. De är bra på att bygga relationer, de vet hur man 
samskapar med barn och unga räds inte att pröva nya arbetssätt eller att hitta 
lösningar på problem. De driver självständigt och processartat mot tydliga mål 
med barn och unga i fokus. De är bra på att lyssna och har ett nyfiket och 
prestigelöst förhållningssätt. 
 

Verksamhetsutveckling i öppen verksamhet 

De lärare som arbetar i öppen verksamhet har mötts vid några tillfällen och 
formulerat olika insikter, roller och arbetssätt som främjar arbetet: 

 För att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för deltagare 
är det bra att skapa god gruppdynamik och känsla av tillhörighet. 

 Det är viktigt att deltagare känner till att de kan påverka innehåll, 
Lärare bör ha ett coachande arbetssätt för att tillsammans med 
deltagaren utforska intressen och målsättningar. En önsketavla kan 
synliggöra deltagarnas önskemål i rummet.  

 
Man måste ju vara beredd att tänka mer relation än lektion. Men man kan inte 
ta bort lärandet i det, bara att vi måste först nå fram till dom…så att de kan bli 
nyfikna och förstår att Kulturskolan också är för dem. Det utgår mycket mer 
ifrån deras skapande här.  
- Lärare från Kulturskolan i Öppen verksamhet  

 Det krävs en öppenhet inför att situationen kan förändras snabbt. Man 
bör förbereda sig med ett flexibelt upplägg; föreslå några olika 
valmöjligheter att jobba med, men lämna plats för förslag och idéer från 
deltagare.  

 Det är framgångsrikt att använda sig av ungdomsledare, gärna deltagare 
som har gått länge i ett ämne i Kulturskolan eller en ung person som 
just har börjat med ett ämne och har god förankring och känner många 
på mötesplatsen. En ung ledare främjar delaktighet och inflytande men 
blir också ett viktigt bollplank och inspirationskälla för deltagaren som 
är i liknande ålder.  

Ingen shame mot de ”äldre ledarna” men vi ungdomar har bättre koll på vad 
andra ungdomar gillar att göra. Det är bra att vi är med och lyssnar in och är 
med och planerar upplägget.  
- Ungdomsledare i Öppen verksamhet 

 Öppen scen eller andra publika event är ett bra sätt för deltagare att 
uttrycka sig, visa vad de gillar samtidigt som de inspirerar andra i 
publiken till att också vilja pröva. Det blir en spännande mix på scenen 
och unga inspirerar unga när Kulturskolans deltagare från andra platser 
i staden deltar. 

Förtydliga rutiner för både personal och deltagare 

Det är många som ser det som en framgångsfaktor att alltid ha avstämningsmöte 
med personalen på fritidsgården innan, att fritidsgårdens personal är med på 
aktiviteter eller att alltid erbjuda deltagarna fika innan man sätter igång. 
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Utmaningar i genomförandefasen 

I de flesta verksamheter i samverkan upplevde lärare att de hade saknat avsatt 
tid för att bygga relationer med nya personalgrupper, det uppstod ofta konflikter 
och det blev ofta krockar i kommunikation. Det saknades tid för att skapa en 
gemensam förståelse för uppdraget eller målsättningar för varför man skulle 
samverka. Flera av kulturskolans lärare tyckte också att det upplevdes stressigt 
att ordna med grundläggande förutsättningar såsom; lokaler, utrustning och 
material. Eftersom kulturskolan oftast var en ”gäst” i någon annans lokaler 
uppstod ofta oväntade problem.  

 

2.3.1.4 Institutionalisera  

Institutionalisera är den sista fasen i en samverkansprocess, här skall det ”nya” 
bli en del av det redan ”etablerade”. Båda organisationerna skall uppleva att de 
uppfyllt sina målsättningar. Kulturskolan har få aktiviteter och verksamheter i 
samverkan som nått ända till denna fas. Det finns några stadsdelar som har 
kommit ända hit, åtminstone när det gäller öppen verksamhet i samverkan med 
Fritid eller med kulturskola på fritidstid. I några av de öppna verksamheterna 
utvecklas ytterligare nya strukturer. t.ex. mindre ”drop-in” tider till fördel för 
mer fasta tider i Fritids lokaler.  

Utmaningar med institutionaliserafasen 

I de flesta stadsdelar behöver man mer tid för ”testa” och skapa en högre grad 
av gemensam förståelse för syfte och mål för samverkan, inte bara utifrån ett 
ledningsperspektiv utan också tillsammans med deltagare och medarbetare. Det 
finns idag en utmaning i att förankra och institutionalisera nyvunnen kunskap i 
kulturskolans organisation, därmed stannar kunskap lokalt och på 
medarbetarnivå.  
I de flesta fall innebär kulturskolornas aktiviteter ingen kostnad för 
samarbetspart. I några stadsdelar har det funnit uppdrag från sektorsledning 
gällande ”öppen verksamhet” i samverkan med Fritid men annars saknas helt 
överenskommelser eller visionsdokument mellan parter. I en pågående 
omorganisering, när kulturskolorna lämnar sin stadsdel och flyttar till 
grundskoleförvaltningen finns det riskanalyser som visar på en oro för att 
förutsättningarna för den samverkan som man byggt upp, kan förändras. 

2.3.2 Samarbeten med kulturinstitutioner och andra 
kulturaktörer i staden  

Ett kulturpaket med skola som arena-skolor 

Förbereda Engagera Genomföra Institutionalisera
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Efter valet 2019 blev flera konst- och kulturinstitutioner i Göteborg drabbade av 
nedskärningar. Kulturskolan, Kulturförvaltningen (Enheten för Kulturstöd och 
barn och unga) och Skola som arena tog ett beslut att dra igång en pilot. Trots 
att samtliga konst och kulturaktörer hade mindre pengar ville vi pröva om vi 
tillsammans kunde öka chanserna för barn och unga att uttrycka sig och delta i 
konst och kulturlivet. Kulturskolan hade redan inlett samverkan med flera 
”skola som arena-skolor” i staden och alla dessa skolor hade resurser och 
målsättningar att samverka. Två skolor valde att delta i piloten. Målsättningar 
med pilot var att skapa en högre grad av kontinuitet på en skola istället för 
enstaka tomtebloss. Samt att öka graden av inflytande och delaktighet genom en 
samarbetspart som kunde förankra idéer med eleverna i skolan. HDK-Valand 
och Röda sten nappade också på idén. Under hösten 2020 genomförs piloten 
med ca 20 - 30 kulturinslag under tre ca månader och i december 2020 kommer 
resultatet att utvärderas. 

Utmaningar - samverkan kräver underhåll  

Sedan starten av El Sistema i Hammarkullen 2010 Konserthuset och Högskolan 
för scen och musik varit betydelsefulla samverkanspartners. Deltagare från 
kulturskolan har kontinuerligt uppträtt och deltagit i olika slags 
samverkansaktiviteter på Göteborgs konserthus. I takt med att antalet El 
Sistemaverksamheter har minskat i Göteborgs kulturskolor har även 
engagemanget från kulturskolornas lärare börjat svikta. Göteborgs Konserthus 
fortsätter att bjuda in deltagare från kulturskolan, med syfte att inkludera och 
inspirera barn, men allt färre barn deltar. Exemplet visar på att riktigt god 
samverkan är en färskvara och något som behöver underhållas, prövas igen och 
omformuleras. 

2.3.3 Nationell samverkan - Stockholm, Malmö, Göteborg 

Arvsfondsprojektet, kulturskolan i storstan har också lett till att medverkande 
kulturskolor (Malmö, Göteborg och Stockholm) har stärkt samverkan 
sinsemellan. Eftersom kulturskolor i en storstad har flera gemensamma 
förutsättningar, liknande politiskt uttalade mål om inkludering och jämlikhet, 
har det visat sig att det finns ett stort värde för både chefer och medarbetare att 
mötas och dela erfarenheter. Lärare har också mötts och skapat nya nätverk. I de 
tre storstädernas kulturskolor dominerar musikämnet stort. Med syfte att bredda 
utbudet och inspirera och stärka lärare, som arbetar med ämnen som de själva 
upplever som ”marginaliserade” i kulturskolan, har samverkansstrateger i de tre 
storstäderna anordnat utbytesdagar. För att skapa samverkanskunskap har det 
också visat sig vara betydelsefull att samverkansstrateger, från alla tre städer, 
har träffats kontinuerligt. 

2.3.4 Samverkan med det civila samhället och näringsliv 

2.3.4.1 Förbereda 

Ledning och styrning 
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I budget för Göteborgs Stads nämns samverkan med det civila samhället som ett 
tillvägagångsätt att skapa en mer jämlik stad.  

I två av fem kulturskolor hade stadsdelens ledning tydliga planer och metoder 
för hur man skulle lyckas engagera det civila samhället. I Kulturskolornas 
handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och inflytande är samverkan med 
det civila samhället angivet som ett mål och utvecklingsåtgärd. 
 
Inled ny samverkan med det civila samhället genom befintligt 
områdesarbete 

Tillsammans med chefer ifrån fem Kulturskolor inleddes arbetet med att hitta 
samarbetsparter utifrån prioriterade områden där vi hade inga eller få deltagare. 
Målet var att hitta betydelsefulla, drivande föreningar eller nätverk som delade 
kulturskolans grundläggande värderingar och som redan hade lyckats med att 
bygga upp ett förtroende och engagerade många barn och unga i området. I alla 
dessa primärområden fanns pågående samarbete med bostadsbolag, hyresgäst-
förening, aktörer ifrån föreningslivet och ibland även polis, ”fältare” och aktörer 
från trossamfund eller hjälporganisation. Aktörer träffades kontinuerligt för att 
stämma av arbetet för ”ökad trygghet” i området och precis som i de stadsdelar 
där man arbetade aktivt med samverkan mellan kommunala aktörer 
manifesterade man samverkan några gånger om året genom gemensamma 
event; som t.ex. Hammarkullefestivalen eller Rannebergens dag. På dessa 
stormöten planerade man för olika slags aktiviteter för barn och vuxna i 
området. Kulturskolan var en välkommen gäst och dessa möten gav en 
möjlighet att hitta nyckelpersoner, föreningsaktiva och projektledare med god 
lokal kännedom. Under ett år identifierades ungefär 30 samarbetsparter i fem 
olika områden med socioekonomiska områden.  

Utmaningar i förberedelsefasen 

Även om den finns mål och strävan att öka samverkan med det civila samhället, 
både från staden, stadsdelen och kulturskolorna, prioriterades och planerades 
inte aktiviteter och verksamhet i samarbete med föreningslivet. När ”mönstret” 
av olika områdesarbeten blev tydligt fanns inte längre några utmaningar med att 
hitta samverkanspartners men det var svårt att hitta finansiering till att fortsätta 
processen. De kulturskolor vars chefer kunde säga ja till att fortsätta till nästa 
del i processen var de som hade sökt och fått utvecklingsbidrag från Göteborgs 
stad eller Kulturrådet. I tre kulturskolor gick man vidare till att planera 
aktiviteter med sju olika samarbetsparter. 
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2.3.4.2 Engagera  

Bygg förutsättningar för dialog 

Under ett år identifierades mer än 20 olika aktörer, i åtta särskilt utsatta 
primärområden, som ville samarbeta med kulturskolan. Ett möte ledde ofta till 
ett nytt möte. De flesta av föreningarna kände inte till Kulturskolans 
verksamhet, så engagerafasen handlade mycket om att skapa förutsättningar för 
dialog med vuxna och barn för att förklara vad kulturskolan kunde erbjuda. I 
nya forum och sammanhang där svenska språket inte alltid var norm fick 
kulturskolans lärare berätta, visa och lyssna in önskemål och frågor.  

Det var trettio föräldrar i ett rum och vi skulle berätta om den här idén, att 
kulturskolan skulle kunna samarbeta med oss. Av alla föräldrar var det bara en 
som hade hört talas om kulturskolan förut.  
- Styrelsemedlem i förening 

Fyra möten i ett primärområde kunde leda till: 
- Två förslag på ämnen som barnen i området efterfrågade.  
- Lokaler (utan kostnad) för 4-10 tillfällen.  
- Lista med föranmälda barn till aktiviteten. 
- I vissa fall hade samarbetspart även medel till delfinansiering av aktivitet.    

Vi bygger upp ett engagemang 

För att förbättra relationerna med en medborgardriven kulturförening och skapa 
ett gemensamt engagemang för framtiden genomfördes en visionsworkshop 
med syfte att skapa ett gemensamt Kulturhus i Biskopsgården. Kulturskolan 
hade inga egna lokaler i området och det har visat sig vara svårt att engagera 
barn till aktiviteter. Under flera år har kulturskolan varit en del av befintliga 
kontinuerliga event och aktiviteter som föreningen driver i samarbete med 
bostadsbolag, studieförbund och lokala konstnärer från området. Det har många 
gånger varit svårt att engagera lärare till att medverka på kontinuerliga event 
och att få en långsiktighet i samarbetet. Bilden nedan kan ses som ett exempel 
på hur spridda aktiviteter också kan utgöra en helhet. 

    

Bild: Meeting Plays 
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Utmaningar i engagerafasen 

Väl framme i engagerafasen blev situationen med minskade resurser både i ram 
och utvecklingsbidrag svår i de flesta kulturskolor. Kulturskolans chefer blev i 
högre grad tvungna att fokusera på kärnverksamheten och processer med 
medarbetare som riskerade omställning istället för att prioritera 
utvecklingsinsatser. De flesta kulturskolor kunde inte fortsätta processen med 
att bygga samverkan med föreningar vidare till genomförandefasen.  
I de kulturskolor där vi hade börjat att planera aktiviteter uppstod nya 
utmaningar. Det var svårt för kulturskolan att svara upp mot de önskningar, 
gällande både ämnen och tidpunkt, som barn eller vuxna hade uttryckt i 
dialogen. Det var svårt att hitta personal när schemat var lagt. Även om en chef 
gärna ville att samarbetet skulle bli av var det svårt att hitta utrymme för nya 
uppdrag i en lärares schema. Det var heller inte alla lärare som tillfrågades för 
att arbeta i en verksamhet som var helt ny. 

2.3.4.3 Genomföra  

En krokigare väg 

I samverkan med föreningar var det framgångsrikt att så snabbt som möjligt 
testa att göra något tillsammans. På två olika platser i staden förberedde vi för 
att genomföra ”pröva på- aktiviteter” på lov. I en av föreningarna avblåstes 
aktiviteterna en vecka innan eftersom föreningen inte hade hunnit förankra idén 
ordentligt hos alla medlemmar. I den andra föreningen, en hyresgästförening, 
genomfördes aktiviteter men utan att så många barn kom.  

Samarbetet började med Hyresgästföreningen, eftersom vi hörde att de hade 
massor med barn som kom till deras lokal när de hade öppet på fredagar. På 
lov hade vi öppen drop-in verksamhet och tanken var att Hyresgästföreningen 
skulle stå för rekrytering och marknadsföring i området men det funkade inte 
alls. Vi gjorde flera försök på lov men det var nästan inga barn som kom. Vi 
visste att det var en läxhjälpsförening som höll till i lokalerna men det var 
viktigt för Hyresgästföreningen att vi inte skulle störa deras verksamhet utan 
istället välja andra dagar när inte föreningen var där. Vid ett nätverksmöte i 
området träffade vi svenska kyrkan som stöttade läxhjälpsföreningen, vi blev 
introducerade till att träffa styrelsen och den drivande föräldraföreningen.  

- Samordnare i kulturskolan 
 
Efter ett flertal stormöten med Läxhjälpsföreningen började vi pröva en 
kontinuerlig ”öppen verksamhet” innan deras verksamhet drog igång. 

Oväntade resurser gav sommaraktiviteter på rekordkort planeringstid 
 
Utifrån situationen med covid 19 fick stadsdelarna med kort varsel, pengar för 
att minska social oro i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar. När vi 
krokade arm med den medborgardrivna kulturföreningen kunde vi med bara två 
veckors planeringstid bidra med aktiviteter för ca 200 barn i nästan en hel 
månad.   
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Verksamhetsutveckling och förbättringsarbete 
 
När vi prövade olika sätt att bedriva kulturskola blev det inte bara en tydligare 
verksamhetsform utan arbetet ledde också till ökat engagemang och tydligare 
gemensamma målsättningar. Att arbeta med kontinuerliga utvärderingar för 
barnen och att därefter sprida barnens förslag till alla intressenter, var ett bra sätt 
att förtäta samverkan. Det skapades en stämning av att kulturskolan på riktigt 
hade en ambition i att lyssna in och vilja att utforma verksamheten tillsammans 
med barnen och föreningen. Utvärderingar gav oss också möjlighet till att 
genomföra förbättringar; att erbjuda mer av det som barn önskar, förändra tider 
eller skapa mer ”fasta” grupper utan drop-in.  

Detta samarbete är inget vi skulle kunna skissa oss till vid ett skrivbord. Det 
måste få växa fram. Det bygger på tillit hos föräldrarna i föreningen, att få tillit 
till något som är okänt för dom. Att den processen kan få tid…att föräldrar kan 
få vara med att påverka och att det förstår vad de handlar om så att de sedan 
som kan berätta för barnen att de skall komma.   
- Styrelsemedlem i förening 

Ny kultur, roller och förhållningssätt  

Vi såg att vår verksamhet speglas av den kultur som rådde i föreningen. När det 
redan fanns en fin stämning och ett respektfullt sätt att agera gentemot varandra 
behövde kulturskolan inte på samma sätt skapa nya rutiner för barnen. Det var 
värdefullt att engagera ledare eller föräldrar som ”värd” som stöttar barnen i att 
hitta rätt och att de vågar pröva flera olika aktiviteter.  

Det var framgångsrikt när kulturskolan hade en lokal samordnare som hade 
extra fokus på samverkansprocess med föreningen. En lokal samordnare var 
närvarande under uppstartstiden, d.v.s. det första halvåret, för att välkomna 
barn, föra närvaro, lyssna in, leda utvärderingar och bygga relationer både med 
barn och vuxna.  

Att ha Kulturskola i publika lokaler 

Att använda sig av samarbetspart lokaler var en viktig del i att nå stora grupper 
med barn men det krävde extra planering att hålla någon annans lokaler fräscha, 
säkra och funktionella, Att involvera föreningen eller bostadsbolaget att snygga 
till lokalerna och att köpa in städning innan aktiviteten löste många problem.  

Utmaningar i genomförandefasen 

Ibland kräver processen att vi backar, förbättrar förutsättningar för dialog och 
stämmer av att vi har förstått varandra igen.  
Det finns också en mängd utmaningar med att genomföra kulturskola i andras 
lokaler. Det tar tid att lyckas få till lokaler som funkar, att förvara material och 
utrustning i säkra utrymmen och att lärare och barn skall ha någonstans att ta en 
paus eller gå på toa.  
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2.3.4.4 Institutionalisera  

Tillsammans med en förening i en stadsdel börjar har vi börjat att närma oss 
implementering. Vi har lätt att kommunicera och nya önskemål kommer från 
barn och vuxna. Vi har utökat aktiviteterna till fler platser i stadsdelen och vi 
skapar fler broar till kulturskolans andra verksamheter och aktiviteter.  

2.3.5 Generella insikter från samtliga verksamheter och 
aktiviteter i samverkan 
 

Förbereda 

- Samverkan blev mer långsiktig i de stadsdelar där arbete med samverkan som 
strategi för att nå nya målgrupper var förankrad i stadsdelens högsta ledning. 

- För att prioritera och hållbart fullfölja samverkan med det civila samhället 
krävdes att kulturskolans chefer fick stöd från stadsdelens ledning. 

Engagera 

- För att engagera både barn och vuxna var det lyckat att bygga relationer 
genom att planera för och genomföra aktiviteter i mindre skala där barn och 
unga kunde få chansen att pröva.  

- Att bygga förutsättningar för att bedriva kulturskola, fixa till lokaler, material 
och utrustning har också varit ett bra sätt att bygga relationer och skapa bättre 
förutsättningar för genomförandefasen.  

- Kulturskolorna ägnar i de flesta fall finns för lite tid för engagerafasen eller så 
pågår planeringsarbetet för länge på chefsnivå. När medarbetare inte var 
delaktiga i denna fas uppstod flera utmaningar; missförstånd och konflikter 
ökade mellan personalgrupper, sämre verksamhet och otrygga platser för både 
barn och medarbetare. 

Genomföra 

- I genomförandefasen blev oftast syfte och mål tydligare och engagemanget 
ökade för alla parter. 

- Verksamhetsutveckling; ny kunskap, färdigheter och roller skapades genom, 
utvärderingar, dialog och samskapande med barn och unga.  

- När medarbetare hade fått tid att förbereda sig i engagerafasen blev 
verksamheten av bättre kvalitet; en kontinuerlig kulturskola och ökad 
delaktighet och inflytande från barn och unga.  

Förbereda Engagera Genomföra Institutionalisera
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- Om samarbeten gick trögt i samverkan mellan kommunala verksamheter var 
det betydelsefullt att kulturskolechef pratade med sin chefskollega och/eller 
förankrade problemet uppåt i linjen.  

- När processen gick trögt med föreningar krävdes istället ett omtag. Det 
krävdes mer kunskap om att driva processer och att bygga jämlik dialog än i 
samverkan mellan kommunala verksamheter.  

Institutionalisera 

- I de flesta stadsdelar behövdes mer tid för ”testa” och skapa en högre grad av 
gemensam förståelse för syfte och mål för samverkan. Inte bara utifrån ett 
ledningsperspektiv utan också tillsammans med deltagare och medarbetare  

- Det visar sig att kunskap, erfarenheter, arbetssätt och roller stannar på 
medarbetarnivå. Kulturskolorna saknar en infrastruktur för att ny kunskap skall 
ha möjlighet att genomsyra hela organisationen.  

- I dag finns inga överenskommelser mellan parter och i de flesta fall är 
kulturskolornas aktiviteter inga kostnader för samarbetspart.  

- I en pågående omorganisering, när kulturskolorna flyttar till 
grundskoleförvaltningen finns det riskanalyser som visar på en oro för att 
förutsättningarna för den samverkan som man byggt upp, kan försämras. 

 

3 Sammanfattning, insikter och 
förslag för framtida arbete 
med samverkan 

3.1 Samverkan som strategi för att nå nya 
målgrupper 
 
Efter tre års arbete med att stötta befintlig och främja ny samverkan i fem av 
Göteborgs sju Kulturskolor finns det två huvudsakliga anledningar som visar på 
att samverkan är en effektiv strategi för att nå nya målgrupper:  

Samverkan är en genväg till att bli en mer jämlik kulturskola 

Kulturskolan engagerar fler nya barn från prioriterade målgrupper i samverkan 
med aktörer som redan har byggt upp ett förtroende och relationer med barn och 
unga. I samverkan med civilsamhället ökar kulturskolan möjligheterna att mer 
träffsäkert nå specifika målgrupper som exempelvis barn och familjer ifrån ett 
specifikt område i staden eller barn och unga med en funktionsnedsättning.  



 

På vilka sätt har samverkan varit en effektiv strategi för att nå nya målgrupper? 30 (35)

Rapport från Arvsfondsprojektet, Kulturskolan i storstan, samverkan för minskat 
utanförskap 

 

Göteborgs Stad, Lundby stadsdelsförvaltning, Göteborgs kulturskolor 2020-11-06

Kontinuerliga möten i trygga rum skapar bättre förutsättningar för barn 
och unga att uttrycka sig med konst och kultur 

I Göteborgs Kulturskolor ska deltagare få möjlighet att skapa och utveckla sin 
kreativitet10. När verksamheten sker kontinuerligt i samarbetspartners lokaler, 
det vill säga legitima och trygga rum som barn och föräldrar känner till sedan 
innan, etableras goda förutsättningar för att upptäcka och fördjupa sig i olika 
konstnärliga uttrycksformer. Kulturskolan blir en del av en tillitsfull miljö med 
välfungerande rutiner vilket i sin tur leder till att kulturskolans personal fortare 
bygger relationer med barn och unga. 

3.2 Samverkan skapar mervärden för 
utveckling av kulturskolan. 
 
Samverkan har utvecklat Göteborgs Kulturskolor i den riktning som beskrivs i 
Göteborgs stads Handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och inflytande:  
 
Ökad delaktighet och inflytande för barn och unga 

Kulturskolans verksamheter i samverkan bygger i högre grad på barn och ungas 
delaktighet och inflytande än annan kulturskoleverksamhet. När vi strävar efter 
gemensamma målsättningar med en samarbetspart krävs ett öppet och nyfiket 
förhållningsätt vilket också återspeglas i lärares arbetssätt och högre grad av 
samskapande med barn och unga.  

Verksamhetsutveckling, nya metoder och ett nytt utbud 

Under projektets gång har en ny slags verksamhetsutveckling med barn och 
unga i fokus vuxit fram. Tillsammans med samverkanspartners har kulturskolan 
utvecklat nya arbetssätt, kompetenser och roller som resulterar i nya aktiviteter 
och verksamhetsformer på nya platser, tider och i nya sammanhang. Utifrån 
dessa nya perspektiv kan kulturskolan erbjuda ett nytt utbud som i högre grad 
blir relevant och intressant för fler barn och unga i staden.  

Tillsammans kan vi främja barns rätt att uttrycka sig och delta i 
kulturlivet 

Kulturskolan är en unik aktör i att främja barns rätt att uttrycka sig och delta i 
kulturlivet men det finns begränsade resurser för att lyckas. Genom att kroka 
arm med andra kulturaktörer, bjuder vi in fler barn till stadens kulturliv och 
tillsammans har vi alla större chans att lyckas nå våra mål.   

Ökad utvecklingstakt, lärande organisation och innovationskraft 

Alla punkter ovan bidrar till ökad utvecklingstakt och förhållningssätt som är 
viktiga beståndsdelar i en lärande organisation. Samverkan har lett till 
innovation, det vill säga att kulturskolan nu ”görs” på nya sätt både gällande 
nya verksamhetsformer och arbetssätt. Arbetet med samverkan har även förnyat 

 
10 Ur Kulturskolans handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och inflytande 
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och effektiviserat kulturskolans arbete med marknadsföring och kommunikation 
för att nå ut till fler barn och unga i prioriterade målgrupper. 

3.3 Förutsättningar för att Göteborgs sju 
Kulturskolor skall kunna stärka arbetet med 
samverkan i framtiden 
 
I skrivandet stund pågår stora omorganiseringsprocesser i Göteborgs stad. 
Göteborgs tio stadsdelarna skall bli till fyra områden och vid årsskiftet 20–21 
skall Göteborgs sju kulturskolor bli till en kulturskola bli en del av 
grundskoleförvaltningen. Alla som är inblandade är medvetna om att många 
förändringar kommer att prägla tillvaron en tid framöver. Samtidigt avslutas 
Arvsfondsprojektet, kulturskolan i storstan, minskat utanförskap genom 
samverkan. Med syfte att öka utvecklingstakten för Göteborgs kulturskolor kan 
det finnas flera möjligheter med att stärka befintlig samverkan och öka 
chanserna för implementering i kommande omorganisering.  

Öka möjligheter för implementering  

Rapporten visar på flera goda anledningar till att använda sig av samverkan som 
utvecklingsstrategi men också att kulturskolan har utmaningar med befintliga 
samverkansprocesser. Avslutningsvis följer förslag på förstärkningsområden 
som ökar chanserna till att implementera kulturskolans verksamheter i 
samverkan.  

Styrning och ledning som ”håller i” utvecklingstakten 

Samtliga teorier kring utveckling, förändringsarbete och samverkan poängterar 
att en tydlig styrning och ett strategiskt perspektiv är en förutsättning att driva 
ett hållbart arbete med samverkan. Rapporten bekräftar att det krävs en ledning 
som ser möjligheterna med samverkan som en effektiv strategi för utveckling, 
både gentemot en mer jämlik kulturskola men även för att bli en mer lärande 
organisation som i högre grad lyssnar in och förändras i takt med sin omvärld. 
För att inte svika förtroende och tillit till de barn vi just träffat förutsätter arbetet 
med samverkan prioritering och ekonomiska förutsättningar för att fullfölja och 
implementera samverkansprocesser.  

Samverkan baserad på kunskap och beprövad erfarenhet 

De flesta chefer i Göteborgs Kulturskolor har erfarenheter av att bygga olika 
slags samarbeten och några har även kunskap kring att bygga hållbar 
samverkan. För att förstå utmaningar och möjligheter med att arbeta med 
samverkan som en hållbar förändringsstrategi krävs en ökad gemensam 
förståelse om både möjligheter och utmaningar hos chefer på alla nivåer. 
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Ökat kollegialt lärande, samordning och förutsättningar för 
organisatoriskt lärande 

Genom högre grad av samordning och mer enhetliga roller för de som driver 
operativ samverkan i staden ökar vi chanserna för att implementera nya 
aktiviteter och verksamheter i samverkan. På medarbetarnivå finns idag 
erfarenheter, ökad kunskap och nya färdigheter utifrån att ha lyckats med att 
driva och facilitera samverkan under tre år. Dessa medarbetare utgör dessvärre 
en bråkdel av kulturskolans personal vilket gör nyvunna kunskapen bräcklig. 
För att ytterligare öka lärandet inom processledning, samskapande och att bygga 
jämlika förutsättningar för dialog krävs ett ökat fokus på kollegialt lärande. Inte 
bara för att stötta och stärka lärare i ett innovativt arbete utan även för att skapa 
förutsättningar för ett organisatoriskt lärande. 

Överenskommelser och kommunicera framsteg  

Oavsett kulturskolans eller samarbetspartbefintliga uppdrag kan en 
överenskommelse utgöra en möjlighet att stärka befintlig samverkan oavsett 
organisatorisk tillhörighet. En överenskommelse ökar lärandet, driver på och 
konkretiserar arbetet. Ekonomiska värden, win-win och långsiktiga 
förutsättningar kan diskuteras och förtydligas, Slutresultatet utgör ett viktigt 
bidrag till strategisk verksamhetsplanering och möjliggör för andra intressenter, 
ledning och beslutsfattare att få en tydligare inblick i kulturskolans utveckling. 

Strategisk verksamhetsplanering  

När kulturskolan arbetar med samverkan är utvecklingstakten hög och nya 
tillvägagångssätt att ”göra” kulturskola har utvecklats. Utmaningar uppstår när 
ny verksamhet inte har förankrats i strategisk verksamhetsplanering och när 
största delen av kulturskolans medarbetare knappt känner till att ny verksamhet 
finns. I framtiden finns en möjlighet att skapa en högre grad av helhet och ett 
strategiskt perspektiv kring: Vad den ”riktiga” kulturskolan är, på vilka sätt 
barn och unga kan delta i kulturskoleverksamhet och hur kulturskolans utbud 
ska vara tillgängligt och likvärdigt för alla barn och unga? 

Utmaningar med samarbete med skolan  

Kulturskolorna möter idag väldigt många barn i grundskolan, både genom 
aktiviteter och när vi samutnyttjar grundskolans lokaler. Rapporten visar på att 
de flesta grundskolor verkar sakna ambition och motivation till att samverka 
med kulturskolan. Idag leder bristen på förankring och vilja på ledningsnivå till 
otydlig information, slöseri med kommunala resurser, ohälsosamma arbets-
villkor för både lärare och chefer men framför allt drabbas barnen på ett sätt 
som ingen av parterna borde acceptera. Givetvis finns det några goda 
förebildande exempel. Kulturskolans nuvarande samverkan med ”skola som 
arena - skolor” visar på möjligheterna att tillsammans bjuda in fler barn och 
unga till en meningsfull fritid.  

Ökad samverkan med det civila samhället – för att göra skillnad 

Rapporten visar, att inte heller samverkan med annan kommunal verksamhet är 
enkel, men att den blir av! Även om både fritid och kulturskolan har lyckats 
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möta nya deltagare som de inte brukar möta, så finns bara en bråkdel (7-15 %) 
av stadens barn och unga på kommunala mötesplatser. I föreningar och förbund 
finns mer än 60 % av alla barn samlade. Utifrån kulturskolans ambition att 
väcka lust till eget skapande och att göra skillnad för samhället finns en poäng i 
att öka samverkan med det civila samhället. Banan är sopad och det är klart för 
att köra; kulturskolan känner idag ett 20-tal föreningar som vill samverka med 
kulturskolan. Vi har idag tillgång till samverkansplattformar och nätverk som 
uttalat arbetar med samverkan som ett arbetssätt och därmed har möjliggörande 
strukturer, personal och resurser som gör att vi snabbt kan engagera många nya 
barn från hela staden. 

 

3.4 Arvfondsprojektet Kulturskolan i storstan, 
ett avslut 

Verklig förändring börjar med att vi ser att vi är del av det system vi vill 
förändra11 

De senaste åren har kulturskolorna lärt känna helt nya människor och 
tillsammans med dem tagit sig fram i helt ny terräng. Vi har upplevt höga berg, 
djupa skogar, långa steniga stigar, skoskav, blöta strumpor och ibland helt 
vidunderliga soluppgångar. Under dessa år har vi lärt känna barn som inte är en 
del av det kulturella kretsloppet utan barn som är nya för oss. Resan har 
förändrat oss och även vår verksamhet.  

Arvsfondsprojektet, kulturskolan i storstan, minskat utanförskap genom 
samverkan har gett Göteborgs Kulturskolor möjligheten att stärka befintlig och 
stötta ny samverkan. Ambitionen att kunna minska utanförskap genom 
samverkan kanske kulturskolorna fick se en liten glimt av på några ställen. 
Känslan av inomförskap kanske uppstod hos de barn och vuxna som inte förut 
hade upplevt att kommunala aktörer kunde lyssna och samskapa. Även om 
kulturskolan inte har till ett huvudsakligt uppdrag att minska utanförskapet kan 
vi se möjligheterna då vi kan vara en del av att öka tillit och jämlikhet i staden. 
Kulturskolorna i Göteborg kan gärna fundera vidare över varför vi fortfarande 
tycker det är svårare att samverka med det civila samhället och vad vi skulle 
vinna om vi i ökade antal verksamheter i samverkan? Vi skulle också kunna 
fundera på när det finns anledning till att genomföra insatser för att nå nya 
målgrupper utan att samarbeta med andra?  
 

 

Anna Rådvik, Göteborgs Kulturskolor 2020-11-01 

 

 

 
11 Julia Norinder, 2019, Värderingsbaserat ledarskap: mening, tillit och transformation 
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Bilaga 1. En checklista för 
fortsatt arbete   
 

Förbereda 

 Öka kunskap, skickliggör politiker och ledning med utgångspunkt 
utifrån Göteborgs stads modell för samverkan 

 Tydliggör hur arbetet med samverkan hänger ihop med Kulturskolans 
uppdrag och utvecklingsområde 

 Planera för att bygga relationer och långsiktiga processer istället för 
projekt 

 Samordna och koppla verksamheter i samverkan till 
verksamhetsutveckling 

 Öka kunskap kring processledning, dialog, samskapandeprocesser och 
användardriven utveckling. 

 Genomför samverkansfrämjande aktiviteter; bilda områdesgrupper och 
genomför kartworkshops 

 Prioritera, gör urval utifrån vilka grupper av barn vi vill nå, i vilka 
primärområden eller sammanhang långsiktig samverkan skall inledas 
och med vem.  

 Prioritera samverkan med det civila samhället 

 

 Engagera 

 Synliggör områden och dess potential, utforska nyfiket platserna där 
barnen befinner sig 

 Börja bygga relationer med både vuxna och barn 
 Lyssna in, på möten eller workshops, förbered jämlika förutsättningar 

för dialog 
 Testa i liten skala, erbjud aktiviteter till barn och unga som redan är 

samlade via områdesarbeten, föreningar eller intresseorganisationer 
 Arbeta aldrig ensam, utnyttja synergieffekter och positiva spiraler, bidra 

med Kulturskolans del 

 

Genomföra 

 Arbeta med samverkan på alla nivåer; ledning, personal, 
samverkanspartners och barn och unga. 

 Synliggör och kommunicera effekterna så att resan blir tydlig för alla 
berörda parter 
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 Var delaktig och synlig på årliga lokala event och områdesfester 
 Utvärdera och utveckla verksamheten tillsammans med deltagare och 

samarbetspart. Sprid utvärderingarna till alla intressenter 

 

Institutionalisera 

 Se till att erfarenheterna och kunskap sprids och att 
verksamhetsutveckling genomsyrar hela Kulturskolan  

 Arbeta fram överenskommelser som stärker gemensamma 
målsättningar och strävan 

 Synliggör nya aktiviteter och verksamheter som har blivit 
implementerade för Kulturskolans deltagare, medarbetare, chefer och 
politiker  

 


