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Förord 

Vi vill tacka våra familjer för allt tålamod och stöd, samt Ronny Lindeborg vår 
handledare och livboj i uppsatshavet. Framför allt vill vi tacka Michael Brolund, 
Gunilla Korling, Tommy Kjellgren och Thomas Schönberg som samtliga ställde 
upp på att bli intervjuade och därmed möjliggjorde denna uppsats. 
 
Tack 
 
Hanna och Johanna
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om kulturskolans elevavgift hindrar barn och 
ungdomar från att delta i dess verksamhet. I uppsatsen intervjuas fyra 
Kulturskolechefer i Stockholmsområdet om hur de ställer sig till de elevavgifter 
som finns. Den fråga som genomsyrat hela vår undersökning är: har alla möjlighet 
att delta i kulturskolans verksamhet? 
 
Våra efterforskningar visar att det finns många barn och ungdomar som inte kan 
delta av ekonomiska skäl, men även att en del stängs ute av andra orsaker, såsom 
kulturella och geografiska hinder. Vi har även funnit att tillgänglighet i många fall 
kan handla om en ekonomisk prioritering, och att dessa prioriteringar är olika stora 
beroende på var i landet man bor, då elevavgifterna kan variera stort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Kulturskola, elevavgifter, avgiftskriterier, tillgänglighet. 
Keywords: Municipal school of arts and music, pupil charges, charge criteria, 
access. 
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Inledning 
Då vi båda är uppvuxna med musikskolans verksamhet och den har varit en viktig 
del i vår uppväxt och musikutbildning, vill vi titta närmare på vilka förutsättningar 
dagens barn och ungdomar har att delta i undervisningen. Idag har många 
musikskolor omformats och döpts om till kulturskolor. Det innebär att det finns 
ännu fler val att göra på landets kulturskolor än på vår tid, då man främst kunde 
välja att spela ett instrument eller att sjunga. Idag kan man på många ställen även 
välja att dansa, spela teater och utveckla sin förmåga inom bildområdet. Det låter 
jättebra. En skola för alla som vill förkovra sig inom kultur på olika sätt. Men är 
det en skola för alla?  

Vi har båda jobbat med barn och ungdomar i olika sammanhang inom 
musikområdet. Hanna jobbar som lärare vid kulturskolan i Sigtuna och i 
Sollentuna. Johanna har tills nyligen arbetat som lärare i musik inom grundskolan 
och som körledare. Vi har sett barns vilja att kunna delta i kulturskolans 
verksamhet men vi har även sett att det inte alltid funnits ekonomiska möjligheter 
för alla barn att kunna delta. Då vi båda har en stark rättvisekänsla väcker detta 
många känslor hos oss. Vi vill gärna se att alla barn ska få samma möjlighet till en 
bra start i livet, på alla plan, även det kulturella. Något som även Rädda Barnen och 
FN värnar om. 

Vi har båda tagit för givet att kulturskolan (KS) alltid jobbat för att vara till för alla, 
oavsett ekonomiska förutsättningar, att det är ett viktigt ställningstagande i 
kulturskolans verksamhet, förr och nu, men stämmer det? Var ifrån har vi fått 
denna devis?  

Eftersom vi förutsätter att KS alltid varit till för alla, tyckte vi att det bästa stället 
att börja vår undersökning på, var i historien kring organisationens bildande. Hur 
såg samhället ut? Varför bildades en kommunal musikutbildning? Och framför allt, 
var den till för alla? När vi väl fått svar på dessa frågor ville vi naturligtvis jämföra 
svaren med dagens förhållanden inom KS. Vad finns då skrivet kring detta ämne? 
En hel del visade det sig, bl.a. en nyskriven uppsats från Malmö och en rapport från 
Rädda Barnen (RB) som kom att bli central för vår frågeställning. RB jobbar ju för 
alla barns lika rättigheter och är dessutom en organisation med gott anseende och 
kredibilitet världen över. Om de hade hittat en orättvisa i elevavgifterna till denna 
kommunala verksamhet, så måste vi vara på rätt spår. Vi hittade även en Rapport 
från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) om samarbetet med grundskolan. 
SMoK är idag den enda organisationen som samlar fakta och statistik om alla 
Sveriges musik- och kulturskolor, som idag styrs på kommunal nivå. Det finns 
ingen statlig kontroll- eller kvalitetsinstans. 
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Vi vill nämna att vi i uppsatsen valt att samla musik- och kulturskolor under 
benämningen kulturskolor. 
 

En historisk tillbakablick 
Från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet skedde stora förändringar i 
samhället. Jordbruket mekaniserades, industrialiseringen bredde ut sig och med det 
följde en urbanisering av samhället. Det skedde en befolkningsökning och 
ståndsamhället övergick i ett treskiktat klassamhälle (över-, medel- och 
underklass).1 I och med industrialiseringen började arbetarna organisera sig och 
krav kom på bättre arbetsförhållanden och kortare arbetstid. Beslutet om åtta 
timmars arbetsdag trädde i kraft 19202, och med det uppstod även begreppet 
”fritid”, något som kom att få ett allt större utrymme i människors vardag. De som 
fick mest del av denna nyvunna fritid blev ungdomarna.  

Schablonmässigt brukar man tala om 1950-talet som den tid då ungdomskulturen 
växte fram,3 men begreppet ”ungdom” har funnits längre än så. Redan i slutet av 
1700-talet talar man om en ungdomstid.4 Det talas dock inte, som idag, om 
ungdomar som en egen grupp i samhället. Ungdomstiden var en period när man på 
kort tid skulle förbereda sig för det kommande vuxenlivet. Först på 1800-talet såg 
man, och då inom de högre samhällsklasserna, denna period som en tid för 
uppfostran, identitetskapande och utveckling.5 Före 1900-talet var ungdomstiden, 
för den stora massan, tiden då man präglades att följa i föräldragenerationens 
fotspår. Därav uttrycket: Skomakare bliv vid din läst.  

Demokratiseringsprocessen och byggandet av välfärdsamhället innebar en avsevärd 
förbättring av levnadsförhållandena i många familjer. Ungdomar fick fler 
möjligheter till utbildning och de kunde befrias från den försörjningsplikt de ofta 
haft i sina familjer. Vuxengenerationen uppmuntrade till ungdomars fritid, men 
gillade inte helt den väg ungdomsgenerationen tog. Ungdomarna tog avstånd från 
den tidigare generationen och hittade sina egna vägar för identitetsutveckling. 
Demokratibegreppet kom även att gälla kulturen, kultur till alla.6 Det är här det 
man kallar ”dansbaneeländet” kommer in, alltså det fenomen där vuxna förfasas 
över de ungas dans och levnadsvanor. Dansbaneeländet möjliggörs av just det 
svenska välfärdsamhällets utveckling. Marknadskrafterna inom film, veckopress 
och dansbanor visste att locka till sig de konsumtionssugna ungdomarna som nu 
hade mer fritid och egna pengar att spendera.7 Det kan också nämnas att 

                                                
1 Richardsson (1990) 
2 www.arbark.se 
3 Frykman (1988)  
4 Nilsson (1994) 
5 Nilsson (1994) 
6 Persson (1998) 
7 Frykman (1988) 
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marknadskrafterna främst riktade in sig på arbetarklassens ungdomar och deras 
intressen. Kritiken mot detta fenomen kom främst ifrån medelklasshåll, eftersom de 
mera konservativa vuxna var rädda för den klassblandning som kunde uppstå.8  

Musikundervisning i skolan 
Musikundervisning i kyrkans regi har alltid funnits, men i och med reformationen 
på 1500-talet fick musiken i kyrkan en mer central roll. Socknarnas präster, 
klockare och organister övervakade församlingsmedlemmarnas kunskaper i läsning 
och psalmsång, ofta gjorde man det i samband med att den lutherska katekesen 
skulle läras in.  

Ett viktigt årtal inom den svenska skolan är 1842, då kom en folkskolestadga som 
innebar obligatorisk folkskola för alla i befolkningen. Inom den skolan var 
psalmsång den musikundervisning som gavs, på så sätt förhöll det sig fram till 
1900-talets början då ämnet istället fick heta sång.  

Redan på 1600-talet fanns det instrumentalundervisning i vissa skolor. Till en 
början undervisades endast i blåsinstrument,9 men på 1700-talet tillkom även 
stråkinstrumentundervisning. Kungl. Musikaliska Akademien grundades 1771 och 
hade, till slutet av 1800-talet, 10–12-åringar med i undervisningen. Under 1800-
talet bildades flera privata musikskolor, bl.a. AF Lindblads Musikskola och 
Stockholms Musikinstitut, som grundades av Sigrid Carlheim-Gyllensköld 1889.  

Det fanns alltså flera privata alternativ för dem som hade intresse och pengar. I de 
stora städerna fanns musikskolor och vid sidan om dessa fanns enskilda privata 
lärare att tillgå, ett alternativ som finns även i våra dagar. För dem som tillhörde 
arbetarklassen fanns det andra vägar att få tillgång till instrumentalundervisning. 
Den privatundervisning som tidigare nämnts var inte tillgänglig för dessa klasser. 
Militärmusikkårerna blev arenor för musikutövning i de breda folklagren. De mer 
rutinerade musikerna som spelade i kåren blev lärare för nykomlingarna. 
Musikkårerna kom även att inspirera till kårer inom folkskolan. Maria folkskola i 
Stockholm blev 1905 den första i en lång rad att starta en sådan musikkår.  

Den kommunala musikskolan 
Ett flertal privata musikskolor startade under 1930-talet bl.a. Katrineholms Folkliga 
Musikskola (1932) och Nacka Musikskola (1934) som bildades av eldsjälen Yngve 
Härén efter inspiration från liknande skolor i USA. I mitten av 1940-talet övergick 
dessa skolor till att vara i kommunal regi.  

                                                
8 Frykman (1988) 
9 Reimers-Wessberg (1991) 
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Katrineholms Kommunala Musikskola, räknas som den första i landet. 1944 hade 
Lennart Lundén anställts som musikledare för Katrineholms kommun och han blev 
spindeln i nätet för all musikutövning inom kommunen, ansvarig inte bara för 
Folkliga Musikskolan utan även andra delar av kommunens musikliv. Han var den 
som genom sitt engagemang var drivande i bildandet av denna första musikskola. 
Katrineholm blev ett kraftcentrum för spridandet av dessa nya musikskoleidéer. 
Lundén var en eldsjäl som kom att bli huvudfigur i grundandet av många 
musikskolor runt om i landet bl.a. genom att anordna kurser riktade till kommuner 
som ville komma igång med musikskolor. I en intervju i tidningen Fotnoten 
beskriver Lennart Reimers eldsjälarnas betydelse för musikskolorna så här: 

Eldsjälsfenomenet är tidlöst. Det dyker upp när man minst anar det, som tur är. Där de 
finns där finns det en enorm verksamhet. Det är helt oförklarligt och sanslöst och då 
tänker jag både kvantitet och kvalitet. Eldsjälarna dyker upp var som helst i tid och 
rum och kring dem kommer det att finnas en bestående verksamhet.10  

I sina intervjuer med tre gamla musikledare från olika delar i landet har Torgil 
Persson ställt frågan varför musikskolan bildades. Ingen av de tillfrågade verkade 
vara helt säkra på varför musikskolan startades eller att det fanns något konkret 
beslut varför, bara att det låg i tiden och att pengar fanns.11 De var dock övertygade 
att den skulle vara ett bra fritidsalternativ för ungdomarna. Man kan dra en parallell 
med dansbaneeländet, som tidigare nämnts, d.v.s. fasan över hur ungdomarna 
spenderade sin fritid.  Den kommunala musikskolan fick bli ett försök att skapa en 
”bra” fritidsaktivitet med allmänna medel, som dessutom skulle vara öppen för alla 
socialklasser oavsett ekonomiska eller kulturella förutsättningar. 12  

Vi har nu beskrivit hur samhället såg ut vid KS uppkomst och de bidragande 
orsakerna därtill. Vad finns då att jämföra detta scenario med? Vad kan vi ställa det 
emot? Ser det likadant ut idag eller har samhällets behov, och KS med det, 
utvecklats till något annat? 

Dagens kulturskola 
Kulturskolan - en skola för alla? 13 är en nyskriven uppsats som tar upp 
problematiken runt breddad rekrytering till kulturskolorna. Grafström avser med 
detta begrepp rekrytering av elever och personal på kulturskolan ur ett 
könsmässigt, socioekonomiskt och etniskt perspektiv. Av landets fyra avgiftsfria 
KS har han undersökt tre. Det förekommer dock vissa avgifter, t.ex. 
instrumenthyra. Grafström har intervjuat kulturskolechefer från Luleå, 
Örnsköldsvik och Sundsvall. Han har dessutom intervjuat fem pedagoger som på 
olika sätt står i kontakt med KS verksamhet i Örnsköldsvik. Avgiftsfriheten var 
något som diskuteras med de intervjuade. Den upplevdes av dessa som befriande 

                                                
10 Hilmersson (2004)  
11 Persson (1998) 
12 Sandh (2006:10)  
13 Grafström (2008) 
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för utformningen av verksamheten. De kunde känna en större frihet när de 
utformade kulturskolans arbete och den enskilde läraren kunde känna sig mer fri i 
sitt upplägg av undervisningen. De upplevde även att avgiftsfriheten underlättade 
för barn som ”ville prova på”. I avsnittet pedagogiska konsekvenser beskriver 
Grafström sina resultat så här: 

Det har från samtliga kulturskolor framhållits att avgiftsfriheten sänkt tröskeln till 
kulturskolan på många olika sätt. Till exempel har den pedagogiska friheten som man 
fått genom avgiftsfrihet skapat mer social och kulturell mångfald, skapat nya 
sökvägar till målgrupper, samt givit en större frihet och flexibilitet att lägga upp sin 
undervisning.14 

De tre undersökta kulturskolorna har enligt Grafström olika strategier för att nå ut 
till fler barn och ungdomar, den viktigaste sägs vara samverkan med grundskolan. 
En stor del av undervisningen är förlagd ute på grundskolorna och då menas inte 
bara ämnesundervisning utan många projekt som pågår i samverkan med 
grundskolorna och som blir en del av deras verksamhet. Det finns också på dessa 
skolor ansvariga lärare från kulturskolan. Dessa är i flera fall bidragande orsak till 
att fler rekryteras. De kommer nära barnen och ungdomarna på deras egen skola, en 
”fysisk” person från kulturskolan som hjälper dem att komma över tröskeln. 

Enligt Grafström råder en specifik bildningstradition inom KS, som i sin tur leder 
till att vissa barn och ungdomar ofrivilligt utesluts från verksamheten. De flesta 
eleverna i KS kommer från medelklass och har akademiskt utbildade föräldrar som 
i sin tur har deltagit i KS verksamhet. Det betyder att KS reproducerar sig själv och 
tenderar att avskärma barn från andra samhällsgrupper.15 Grafströms resultat visar 
att avgiftsfrihet underlättar för barn i familjer med låg socioekonomisk status att 
delta i kulturskolans verksamhet, men att bildningstraditionen som råder inom 
kulturskolan gör verksamheten svårtillgänglig för dem som inte är en del av den 
traditionen. 

Musikskoleelev - en klassfråga?16 är en uppsats från Musikhögskolan i Piteå. 
Fransén & Rönngren har undersökt huruvida föräldrars socioekonomiska och 
kulturella status påverkar om de placerar sina barn i kommunal musikskola eller ej. 

Om man ser på den sociala klassfördelningen i de undersökta KS så bekräftar 
undersökningen vad som redan finns skrivet i ämnet, nämligen att den största 
andelen elever kommer från familjer med minst en akademiker bland föräldrarna 
och att de rent ekonomiskt tillhör medelklass och uppåt. Undersökningen är gjord i 
fyra olika KS med varierande avgift ner till avgiftsfritt. Inte så förvånande var 
andelen arbetarbarn endast hög i den KS som inte hade avgift. Det som däremot var 
förvånande var den låga andelen akademikerbarn, endast 33 procent. Detta kan 

                                                
14 Grafström (2008:50) 
15 Grafström (2008:49) 
16 Fransén & Rönngren (2000) 
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dock, enlig Fransén & Rönngren, ha sin förklaring i att den aktuella staden har en 
högre andel familjer ur arbetarklassen i sin population. 

I den KS som var kostnadsfri, kunde föräldrarna tänka sig att betala en avgift om 
415 kronor. Det motsvarade ett värde strax under mitten av avgiftsspannet i de 
undersökta KS. Några föräldrar hade åsikten att avgiften skulle vara 
inkomstprövad.  

SMoK har sammanställt rapporten Glädjeämnen eller sorgebarn. Den tar upp 
samverkan mellan grund- och gymnasieskolor och musik- och kulturskolor. 
”Rubriken syftar på de estetiska ämnena i skolan. Är de glädjeämnen för barnen 
eller skolans dåligt skötta sorgebarn? Slutligen är det dock barnen som kan bli 
glädjeämnen eller sorgebarn.”17 Rapporten resulterar i förslag för hur 
kulturskolorna runt om i landet skulle kunna hjälpa till att höja kvaliteten inom 
grundskolan, men den ger även en beskrivning av KS idag. 

I rapportens första del har SMoK arbetat fram ett dokument som sammanfattar de 
gemensamma nämnarna för alla landets musik- och kulturskolor. Sveriges 
kulturskolor kännetecknas av: 

att ha fokus på barn och ungdomar 
Musik- och kulturskolornas verksamhet erbjuds i första hand till barn och ungdomar. 
 
att vara öppen för alla 
Musik- och kulturskolorna är tillgängliga för barn och ungdomar oavsett mentala, 
fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar. Inträdesprov 
finns ej. Skolorna förenar en bred basverksamhet med en mer yrkesförberedande 
verksamhet. 
 
att erbjuda en för eleverna frivillig verksamhet 
Musik- och kulturskolorna erbjuder barn och ungdom undervisning och kulturella 
upplevelser. Skolorna bedriver en undervisning dit eleverna söker sig själva. 
 
att ha nära samverkan med andra skolformer 
Musik- och kulturskolan erbjuder genom sin kompetens en möjlighet till ökad kvalitet 
i inom andra skolformer. 
 
att ha välutbildade pedagoger 
Musik- och kulturskolornas pedagoger har högskoleutbildning, eller motsvarande 
kompetens, inom respektive konstform. 
 
att erbjuda en mångfald av konstnärliga uttrycks- och arbetsformer 
Musik- och kulturskolorna integrerar olika konstformer i undervisningen, vårdar och 
utvecklar våra kulturarv samt stödjer nya kulturuttryck. 
 
att vara offentligt finansierad 
Musik- och kulturskolorna är i första hand finansierad av offentliga medel men 
kan delfinansieras genom avgifter, sponsring och andra former av intäkter. 18 

                                                
17 Sandh (2006:11) 
18 Sandh (2006:8) 
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Det framgår att KS idag i olika utsträckning och på olika sätt har del i de estetiska 
läroprocesserna inom skolan (för- sär- grund- och gymnasieskolan) och att tre av 
fyra KS har lärare anställda inom skolans verksamhet, främst inom 
musikområdet.19 Det är även vanligt att lärare från olika ämnen och konstformer 
arbetar ihop. Denna samarbetsform återfinns i 72 procent av landets KS. Den 
vanligaste formen för samverkan är dock att den frivilliga undervisningen bedrivs i 
skolans lokaler under skoldagen. Var tredje KS är även ansvarig för inköp av 
professionella kulturprogram t.ex. teaterföreställningar, skolbio, konserter m.m. 
tänkta för skolan.  

Projekt som funnits för att föra in estetiska läroprocesser har oftast blivit korta.20 
Framgångsrika projekt har i många fall bara blivit punktinsatser i skolans 
verksamhet och orsakerna till detta har varit flera, t.ex. att skolan och KS talar förbi 
varandra, fortsatta medel för projektet i form av bidrag saknas, anslag för projekt i 
skolans totala budget är försvinnande låg, den eldsjäl som varit drivande finns inte 
kvar i projektet etc. Långsiktighet är något som åberopas i rapporten och som 
beskrivs som behövligt om projekten ska få någon verkan för skolans fortsatta 
verksamhet. 

Många KS vill få en ökad betoning på skola. Samtidigt är det stor skillnad på deras 
styrdokument och skolans. KS styrdokument är oftast inte så konkretiserade utan 
mer övergripande på en lokal nivå medans skolans styrdokument utformas på 
nationell nivå. En av slutsatserna i rapporten blir att skolan och KS skulle kunna ha 
ett mer omfattande samarbete än idag. För att detta ska kunna genomföras behövs 
att utvecklingsarbetet är väl förankrat politiskt och långsiktigt tänkt.  

SMoK ser det som nödvändigt att finna modeller för hur de två olika skolformerna 
KS och skola skulle kunna samarbeta. Detta framförallt om de ska kunna ta ett 
gemensamt ansvar för de estetiska läroprocesserna. I rapporten framkommer även 
att önskemål finns från kommunerna om en uppföljning av KS verksamhet och att 
”ansvaret för uppföljning av KS verksamhet på nationell nivå borde ligga på 
Skolverket”.21 Det beskrivs att vi är på väg från ett industrisamhälle till ett 
kunskapssamhälle och att ny sorts kunskap blir efterfrågad: 

Däremot vet vi att det i hög grad kommer att behövas självständigt tänkande, 
kreativitet och samarbetsförmåga för att själv skapa sig ett yrke. De estetiska ämnena 
har i barn- och ungdomsskolan en mycket viktig roll som verktyg i den utveckling av 
hela skolans pedagogik som krävs för att göra skolan mer tidsanpassad.22 

                                                
19 Sandh (2006) 
20 Sandh (2006) 
21 Sandh (2006:101) 
22 Sandh (2006:103) 
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Här ser vi hur de estetiska läroprocesserna ges en viktig roll i utvecklingen av 
grundskolan. I rapporten framkommer att KS i högre grad skulle kunna medverka 
till denna utveckling, om det gavs rätt direktiv och förutsättningar. 

Rädda Barnen:s (RB) kortrapport Musik om du är rik23 beskriver det aktuella läget 
2002 vad gäller avgifterna till Sveriges KS i relation till den barnfattigdom som 
rådde.  Rapporten belyser de stora skillnaderna som finns i avgifter till KS runt om 
i landet vilket främst beror på att: 

Musikskolan är ett frivilligt kommunalt åtagande. Det finns inga riktlinjer i vare sig 
nationell eller kommunal lagstiftning som reglerar den kommunala musikskolan. Den 
enskilda kommunen kan emellertid själva fatta beslut om att göra den avgiftsfri24 

En eventuell elevavgift och nivån på den samma beslutas alltså kommunalt, baserat 
på egna kriterier. Detta kan enligt RB tolkas som diskriminerande. I dagens läge 
varierar avgifterna från 0 kronor i fyra norrlandskommuner till 1700 kronor på 
Lidingö i Stockholm. Denna nivåskillnad sätts av RB sedan i relation till 
barnfattigdomen i Sverige. Samtidigt drar man paralleller till FN:s barnkonvention 
artikel 31 som säger: 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lika möjligheter för kulturell 
och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.25 

 
Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- 
och fritidsverksamhet.26  

Man kan i det här läget framhålla att vi har socialbidrag i Sverige och att det därför 
inte borde finnas någon som inte har råd att betala den bestämda avgiften, men då 
uppstår frågan vad socialbidraget egentligen täcker, och vad det är som händer med 
de familjer som befinner sig strax över socialbidragsgränsen. När det gäller den 
första frågeställningen är svaret att det beror på hur den enskilda kommunen tolkar 
socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd. (SOSFS 1998:11) Det finns ett 
avsnitt om ”Särskilda skäl att beräkna kostnader till en högre nivå” som säger att 
det kan vara aktuellt med ett högre bidrag än riksnormen ”… då ett högre belopp är 
en förutsättning för att barn skall kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter”, samt 
att ”… ett högre belopp kan vara aktuellt för posterna lek och fritid”. Vissa 
kommuner är mer generösa än andra. Vad gäller den andra frågeställningen menar 
RB att risken är stor att avgiften blir ett hinder och att det beror på faktorer som hur 
länge familjen haft sämre ekonomi, och hur låg inkomsten är i förhållande till hur 
hög avgiften är. 

                                                
23 Rädda Barnen (2002) 
24 Rädda Barnen (2002:5) 
25 Artikel 31.1, FN:s barnkonvention, www.bo.se 
26 Artikel 31.2, FN:s barnkonvention, www.bo.se 
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En annan aspekt som vi upptäckte är att det kan råda stor skillnad mellan 
kommunerna i den procentuella del av lektionskostnaden som elevens avgift täcker. 
I rapporten finns uppgifter hämtade från SMoK att KS finansiering till 81 procent 
täcktes av kommunala bidrag och 19 procent av elevavgifterna. Olika kommuner 
räknar dock på olika sätt. En del räknar t.ex. in lokalhyran i de kommunala 
bidragen, vilket medför svårigheter att göra jämförelser kommunerna emellan.27 I 
siffrorna från SMoK framgår även att det 2002 fanns fem kommuner som hade en 
avgiftsfri KS, två som hade inkomstbaserad avgift och sex som helt saknade KS. 
Idag är motsvarande siffra fyra, en respektive åtta.28 

En annan intressant upptäckt var kommentarerna som kommunerna själva hade 
gjort till sina avgifter, här uppstår en hel del frågetecken, så som: Varför är dans 
dyrare än ämnesundervisning i Botkyrka? Varför kostar det 1000 kronor att spela 
piano i Huddinge när det kostar 670 kronor för övrig undervisning? Vi såg även att 
Kalix hade en avgift på 250 kronor och ändå hade syskonrabatt, och att 
Kungsbacka hade sänkt sin avgift med 100 kronor. RB anser avslutningsvis att 
kommunerna borde ta ett ansvar för att göra KS tillgänglig för alla barn oavsett var 
de bor eller föräldrarnas ekonomi, och att om inte kommunerna tar sitt ansvar 
borde regeringen gripa in.29  

Vi har nu fått ett övergripande perspektiv på KS av idag, och kan konstatera att det 
finns en del orättvisor vad gäller de elevavgifter som tas ut. Vi kan även konstatera 
att det finns en rad olika faktorer som bidrar till att inte alla barn och ungdomar kan 
delta. Är då nyckeln till tillgänglighet för alla en avgiftsfri KS? 

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka kulturskoleavgiftens vara eller inte vara, 
ställt mot devisen att kulturskolan ska vara ”till för alla”.  

 

                                                
27 Rädda Barnen (2002) 
28 SMoK (2006) 
29 Rädda Barnen (2002) 
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Metod 
Efter att ha samlat bakgrundinformation och bearbetat den, skulle vi bestämma oss 
för vad vi egentligen ville undersöka och hur vi skulle göra det. Vi kom fram till att 
vårt syfte skulle vara om alla barn hade en rättvis chans att delta i KS verksamhet, 
och kom snart fram till att det fanns fyra huvudområden inom vilka vi skulle söka 
svar. 

 

 

Centralt är begreppet ”Till för alla”. De fyra huvudområden som vi presenterar i 
figuren var på olika sätt relevanta för oss när vi skulle utarbeta våra frågor. 
Styrdokumenten har betydelse eftersom de berättar för oss om man över huvud 
taget har ambitionen att vara till för alla och i så fall hur man jobbar mot det målet 
Hur en elevavgift beslutas och vilka kriterier som påverkar dess storlek är 
uppenbart av stor vikt, då avgiften i slutändan är något som kan vara avgörande för 
deltagande. Hur tillgänglig KS är för olika samhällsgrupperingar påverkas av 
flertalet faktorer. Slutligen tror vi att enskilda rektorers visioner har stor betydelse 
för KS fortsatta verksamhet och i vilka riktningar man gör satsningar. Från denna 
mindmap utkristalliserades sedan de frågor vi kom att ställa.30 

Vi insåg att vi inte skulle kunna undersöka alla Sveriges KS utan kom fram till att 
tre eller fyra stycken skulle vara lagom. Vi insåg även att vi kunde få en ganska 
stor variation på anmälningsavgifter även om vi höll oss inom stockholmsområdet. 
Detta blev ett måste eftersom vi båda bor och arbetar i detta område och ingen av 
                                                
30 Bilaga 1 

 
”Till för 

alla” 
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oss hade möjligheter att resa runt för att göra intervjuer. Lidingö Musikskola blev 
ett självklart val eftersom de har landets högsta avgift. Vidare valde vi Sollentuna 
och Sigtuna kulturskolor som låg strax över och strax under tusenkronorsstrecket. 
Vilka skulle vi då intervjua för att få våra svar? Elever, föräldrar, lärare eller 
kanske rektorer? Vi blev återigen tvungna att begränsa oss till det vi såg var möjligt 
inom den tidsram vi hade fått för vårt arbete, och beslutade oss för att inrikta oss på 
rektorerna. Denna grupp trodde vi hade mest information samlad, styrdokument 
från kommuner, kunskap om olika avgifters storlek och kanske även om de 
kriterier som fått styra när avgiften bestämdes.  

Valet av verktyg föll på intervju eftersom vi var intresserade av rektorernas egna 
åsikter och visioner. Intervjuer gav oss möjligheten att föra en diskussion av det 
mer reflekterande slaget, och på en gång ställa följdfrågor som vi trodde skulle 
uppstå. När Thomas Schönberg på Lidingö bad om att få svara via mail, tänkte vi 
att informationen kanske skulle bli för knapphändig. För att motverka detta 
kontaktade vi även Lidingös förra rektor Tommy Kjellgren, numera enhetschef i 
Stockholms kulturskola. Nu fick vi även en till KS att jämföra i vårt resultat. 

Vid intervjuerna av Michael Brolund, Kulturskolechef i Sigtuna Kulturskola, och 
Gunilla Korling, kulturskolechef i Sollentuna Kulturskola, har vi haft möjligheten 
att spela in. Dessa intervjuer finns även utskrivna för att lättare kunna analysera 
materialet och har skickats till respektive kulturskolechef för godkännande. 

 

Intervjuer 
Vi började med att tillfråga kulturskolecheferna i de tre KS vi valt ut om det fanns 
möjlighet att få komma och göra en intervju. Alla tre var positivt inställda till detta. 
Dock föredrog Thomas Schönberg på Lidingö Musikskola att besvara frågorna via 
mail, då han ansåg sig ha ont om tid. Det gjorde han i samband med att vi skickade 
ut de frågor vi tänkt ställa vid intervjutillfället. Detta innebar att vi inte hade samma 
möjlighet att ställa följdfrågor och reflektera gemensamt runt svaren. Vi valde att 
inte skicka kompletterande frågor via mail utan kontaktade istället Tommy 
Kjellgren, enhetschef för Stockholms Kulturskola i Älvsjö-Skärholmen-Högdalen. 
Vi valde Tommy därför att han, innan sin nuvarande tjänst, var rektor på Lidingö 
Musikskola och därför kunde komma med intressanta synpunkter från sin tid som 
rektor där. När vi förberedde oss för intervjun, upptäckte vi att Stockholms 
kulturskola var högst intressant för oss då de kommit med avgiftshöjningar inför 
VT-08. Enheten vi skulle till är geografiskt belägen söder om Stockholm, till 
skillnad från våra andra intervjuobjekt, även det ökade intresset. Därför talade vi 
inte så väldigt mycket om Lidingö utan det mesta kretsade runt Stockholms KS. 
Vid denna intervju drabbades vi tyvärr av tekniska missöden och inspelningen 
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misslyckades. Vi har därför sammanställt våra anteckningar och det vi kommer 
ihåg, därefter har vi fört en dialog med Tommy för att försäkra oss om att 
uppgifterna vi har är korrekta och stämmer överens med hans åsikter. 

I intervjuerna ställde vi frågor som belyser huruvida devisen ”Till för alla” 
stämmer även idag. Det är den huvudfråga som genomsyrar hela intervjuerna, 
d.v.s. tillgänglighet. 

Kort presentation av kommuner och kulturskolor31 
Sigtuna kommun ligger ca 4 mil norr om Stockholm med flygplatsen Arlanda inom 
kommunens gränser. Flygplatsen har stor betydelse för kommunens verksamheter. 
På kommunens hemsida beskrivs kommunen som ung och mångkulturell. 
Kommunen styrs av en politisk ledning bestående av socialdemokraterna, 
centerpartiet och miljöpartiet. Var tredje kommuninvånare är under 25 år och var 
tredje kommuninvånare har utländsk bakgrund. Antalet boende i kommunen var 
37 793 stycken år 2007.32 Medelinkomsten för personer i åldern 20–64 år låg 2003 
på 251 tkr. Högst medelinkomst fanns i kommundelen Sigtuna 325 tkr. Lägst 
medelinkomst fanns i kommundelen Valsta 219 tkr.  

Dagens KS ligger under barn- och ungdomsnämnden, alltså kommunens 
skolverksamhet. KS har idag ca 1200 verksamma elever och ca 35 lärare. Skolans 
uppdragsverksamhet i grundskolan når ca 3000 elever. KS startade som Märsta 
Kommunala Musikskola år 1956. Musikledare då och enda lärare var Torsten 
Englund, en ännu verksam musikprofil inom Sigtuna kommun. År 1971 gick 
kommunerna Märsta och Sigtuna samman och Musikskolan blev Sigtuna 
Musikskola. Bara några år senare fick den namnet Sigtuna Konst- och Musikskola. 
Det för att man redan på 1970-talet hade med dans och teater i verksamheten och 
ville att detta skulle synas även i namnet. På 1990-talet så kom verksamheten att 
byta namn till Sigtuna Kulturskola.33 I skolans verksamhet ingår musik, 
drama/teater och dans. Terminsavgiften är 975 kr för ämnesundervisning. 
Instrumenthyra: 250 kr. Rektor är Michael Brolund (MB). 

Sollentuna kommun ligger 15 km norr om Stockholm. Kommunen hade 60 528 
invånare år 2006 och från och med samma år har en borgerlig koalition styrt 
kommunen bestående av Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Centern. Kommunen beskrivs på sin egen hemsida som en 
kommun där valmöjlighet är ett ledord. Skattesatsen i kommunen ligger på 30,60 

                                                
31 För källor till statistiken i detta avsnitt, se referenser under internetsidor. 
32 www.sigtuna.se  
33 Englund, T. 
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procent varav 18,33 procent går till kommunen, detta är lägre än genomsnittet både 
i länet och i riket.34 
Sollentuna Kulturskola startade redan 1946 som Sollentuna Musikskola. Den ligger 
idag under Kultur och Fritid och har ca 1400 verksamma elever. I skolans 
verksamhet ingår musik, bild/form, drama/teater och dans. Terminsavgiften är 
1100 kr för ämnesundervisning. Instrumenthyra: 500 kr. Kulturskolechef är Gunilla 
Korling (GK). 

Stockholms kommun är den största i landet och går under benämningen 
Stockholms stad. Den är i sin tur uppdelad i 14 stadsdelar. I Stockholm hade vid 
årsskiftet 793 163 stycken invånare. Efter valet i oktober 2006 är det en koalition 
bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, som styr staden. 

Stockholms kommunala musikskola startades 1961 och slogs 1996 ihop med Vår 
Teater som bildades 1942. Det gemensamma namnet blev Stockholms stads 
Kulturskola. Stockholms KS ligger under kulturförvaltningen och har ett stort 
upptagningsområde. Genom sin storlek har man valt att dela skolan i 10 olika 
enheter:  

Bromma 
Farsta 
Hässelby-Spånga-Vällingby 
Kungsholmen 
Liljeholmen-Hägersten 
Norrmalm-Östermalm 
Skarpnäck-Årsta 
Södermalm 
Tensta-Kista-Rinkeby 
Älvsjö-Skärholmen-Högdalen 

KS har en kulturskolerektor som har ansvar för hela verksamheten och ute på varje 
enhet så finns en enhetschef som fungerar som studierektor. Skolan hade 2007 ca 
14 500 verksamma elever alla enheter inräknade. I skolans verksamhet ingår 
musik, bild och form, drama, teater och dans. Vi har valt att undersöka enheten 
Älvsjö-Skärholmen-Högdalen, där enhetschefen heter Tommy Kjellgren (TK). 

Lidingö kommun ligger i Stockholms län angränsande till Stockholms kommun. 
Den hade vid årsskiftet 07/08 42 710 kommuninvånare.35

 Styrande efter valet 2006 
är Moderaterna och Folkpartiet liberalerna. Medelåldern är bland de högsta i 
stockholmsområdet. Kommunen är en så kallad höginkomstkommun i landet. 
Medelinkomsten för personer i åldern 20–64 år låg 2003 på 354 tkr. Högst 

                                                
34 Genomsnittet för Stockholms län ligger på 30,88 procent, varav 18,61 procent går till kommunen. 
Genomsnittet för riket ligger på 31,55 procent, varav 20,78 procent går till kommunen. 
35 www.lidingo.se 
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medelinkomst fanns i kommundelen Bo-Bo Gärde 476 tkr.  Lägst medelinkomst 
fanns i kommundelen Näset 254 tkr.  

Lidingö musikskola startades 1954. Den har idag ca 1100 verksamma elever. De 
lärare som arbetade på skolan år 2007, var ca 40 stycken. I skolans verksamhet 
ingår endast musikundervisning. Skolan har för närvarande ca 1000 inskrivna 
elever i ämnesundervisningen. Vidare når man ca 500 barn via kör och 
ensembleverksamhet. KS står även för en del av den ordinarie 
musikundervisningen i grundskolan och når då ytterligare ca 2400 barn. Lidingö 
Musikskola är idag den skola som har högst terminsavgift i landet. Terminsavgiften 
ligger i dag, VT-08, på 1700 kr per termin och barn. Rabatt fås fr.o.m. tredje barnet 
i skolans verksamhet. De som går på socialbidrag kan få hela avgiften betald via 
socialtjänsten. Musikskolan ligger under nämnden Skola och Utbildning. Rektor är 
Thomas Schönberg (TS) 

 

Resultat 
Vi har valt att redovisa vårt resultat under fyra rubriker. Dessa är styrdokument, 
avgifter, tillgänglighet och visioner, d.v.s. samma som vi använde för att utarbeta 
våra frågor. Detta innebär att svaren från de fyra olika kulturskolorna redovisas 
samtidigt under respektive rubrik. Resultatet är vår sammanställning av de svar vi 
fick, och endast i de fall texten står inom citationstecken är det rektorernas egna 
ord.  

Styrdokument 
Våra rektorer uppfattar uppdraget från kommunen på följande sätt: 

MB: Det är ganska luddigt. ”Vi ska vara ett estetiskt nav i Sigtuna kommun, ett 
kreativt centrum”. Om man formulerar det tydligare går man in och styr 
verksamheten. Uppdraget var tidigare muntligen formulerat och innebar ”att vi ska 
bedriva vår verksamhet, och göra det för så många som möjligt”. Dagens 
styrdokument är det första skriftliga som har funnits, enligt MB:s vetskap. Han tror 
inte att det hade skapats om inte kulturskolan hade legat under Barn- och 
Ungdomsnämnden, där styrdokument är ett krav, och där det fanns en ung driftig 
ordförande som såg ett behov av detsamma. Det har hittills inte uppdaterats vid 
maktskifte i kommunen eller av andra orsaker.  

GK: Det är väldigt luddigt. ”I snabba drag innebär det att vi ska vara till för alla, vi 
ska minska köerna och bredda verksamheten, vi ska måna om kulturarvet samtidigt 
som vi ska utveckla verksamheten och nå flera grupper i kommunen.” Dagens 
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styrdokument kom 2003 och har inte uppdaterats sedan dess. GK ser det som 
självklart att det måste ha funnits styrdokument även innan 2003 men det är 
ingenting hon sett. 

TK: Uppdraget uppdateras varje år och fokus läggs på olika områden. Årets fokus 
ligger på musikundervisningen samt att bereda plats åt fler barn och ungdomar. 
Färgen på kommunens politiska styre kan inverka på hur nämndens mål 
formuleras. 

TS: Uppdraget uppdaterades senast 2005 då TS tillträdde som rektor. ”Erbjuda så 
många barn och ungdomar som möjligt att delta i musikskolans verksamhet. 
Musikskolan ska arbeta för att utveckla sina elevers resurser inom musiken och 
kulturen. Utifrån elevernas behov och förutsättningar med musik främja kreativa 
processer för att öka elevernas inlevelseförmåga och stärka deras självkänsla”. 

Alla rektorerna säger att det finns ett uttalat mål att vara till för alla, TS uttrycker 
det dock så här: ”Alla barn och ungdomar bosatta på Lidingö som går i kommunal 
eller fristående skolverksamhet, inklusive gymnasieskolan, är berättigade att delta i 
musikskolans verksamhet”. 

Avgifter 
MB: Dagens avgift varierar beroende på ämne, men ligger som högst på 975 kr. 
Den beslutades 2003 och var en följd av ett sparbeting. En höjning blev nödvändig 
för att slippa avskeda personal. ”Beslutet om avgiftens storlek är ett politiskt beslut, 
vi får aldrig fastställa”, men MB känner sig ha ett visst inflytande och möjlighet att 
komma med förslag så länge han håller sig inom budget.  

Hanna(HW): Men din möjlighet att påverka avgiften är egentligen ganska.. 
MB: ..Ja den är egentligen ganska hög. Om jag kommer med ett förslag som är rimligt 
HW: Inom dina gränser som du har? 
MB: Nej jag kan ju säga att jag tycker att vi ska höja avgifterna därför att, eller att vi 
ska göra om dom, mera breda ut dem eller att vi ska ha differentierade avgifter, det 
finns ju flera kommuner som har det, att du får betala för 20 minuter och 30 minuter 
och 40 minuter. Eller jag kan föreslå.. bara jag kan motivera det. 

Johanna(JP): Men kan du inte föreslå en sänkning? 
MB: Jodå det kan jag visst göra, om jag kan påvisa att vi kan ha en ekonomisk balans 
i det. 

MB tycker att det är viktigt att inte ha för många olika avgifter, då han anser att det 
blir för rörigt och otydligt. Det blir svårt att se vilken avgift som kommer att gälla 
för varje enskild familj. På frågan om han tror att det finns barn och ungdomar som 
inte har råd att delta i verksamheten svarar han ”Ja det tror jag. Jag tror också att 
det finns barn och ungdomar i vår kommun som inte har råd att gå och rida, eller 
spela ishockey”. Men han vill även säga att det i många fall tyvärr är en fråga om 
prioriteringar, huruvida föräldrarna har råd eller inte. 
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Vi har ju ofta såna. Om vi nu har 1200 ämneselever, så finns det ju alltid ett antal som 
inte betalar sina räkningar och ofta är det samma människor, och jag kan väl inte 
påstå att det är dom som egentligen har det sämst ekonomiskt, utan det är tyvärr en 
typ utav människor som sätter sånt i system, och som inte prioriterar det här. Däremot 
så kanske dom prioriterar både cigaretter och sprit och semesterresor. 

 
GK: Avgiften sattes innan GK tillträdde som kulturskolechef och ligger för 
närvarande som högst på 1100 kr. Hon vet ej vilka kriterier som styrde vid 
beslutstagandet, men det är ett politiskt beslut. Avgifterna står i relation till 
budgeten, hur många elever KS ska ha och hur stora intäkterna är. Elevavgiften 
brukar täcka ca 20-25 procent av den verkliga lektionskostnaden. Hennes möjlighet 
att påverka avgiften är begränsad. 

GK: Jag får ju lägga ett förslag vad jag tycker, men samtidigt, javisst jag kan ju tycka 
själv att man skulle sänka alla avgifter och då kanske de säger OK, gör det, men ni får 
inga mer pengar. 
HW: nej, så man är ändå väldigt styrd i det, man kan lägga ett förslag men man är 
väldigt styrd av den budget man har? 
GK: ja, det är ju inkomsterna som gör att vi får verksamheten att gå runt tillsammans 
med produktionsbidraget. 

GK tror att det finns barn i kommunen som inte kan delta i KS verksamhet av 
ekonomiska skäl men även av kulturella skäl. 

TK: Avgiften ligger som högst på 900 kronor och gäller fr.o.m. VT-08. Inför 
beslutet om nuvarande avgift gjorde man en omfattande undersökning om 
medelinkomsten i de olika stadsdelarna för att kunna sätta en så rättvis avgiftsnivå 
som möjligt. TK berättar även att det finns ett väldigt generöst rabattsystem och att 
han därför inte tror att det finns några barn och ungdomar som inte kan delta i KS 
verksamhet av ekonomiska skäl. Han känner att han hade en viss insyn och 
möjlighet att delta i initialskedet när avgiften skulle beslutas, då han fick sitta med 
vid de inledande diskussionerna. Det finns idag ett stort utbud av fritidsaktiviteter, 
och även TK talar om föräldrarnas prioriteringar vad gäller de ekonomiska 
förutsättningarna för barnen att delta. I slutändan handlar det om ett val man gör. 

TS: Avgiften ligger som högst på 1700 kr. Det täcker ca 50 procent av den faktiska 
lektionskostnaden. Kriterier för avgiften beslutas i kommunfullmäktige. Även 
beslutet om avgiftsnivån togs i kommunfullmäktige, TS vet ej när. Han anser sig ej 
ha någon möjlighet att påverka avgiften och hänvisar till att det är ett politiskt 
beslut. Det finns ingen statistik som visar om det finns barn och ungdomar som inte 
kan delta i KS verksamhet p.g.a. avgiften. 

Tillgänglighet 
MB: KS verksamhet är någorlunda väl geografiskt fördelad över kommunen. Mest 
elever har man ifrån kommundelen Sigtuna, där det enligt MB ”finns föräldrar som 
har både pengar och tid att ta hand om sina barn på ett annat sätt än var man kanske 
gör i andra områden”. Det finns två områden MB nämner som underrepresenterade 
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bland eleverna, och det är Rosersberg och Valsta. Det finns olika anledningar till 
detta. I Rosersberg är idrotten väldigt stark i kombination med att KS 
undervisningslokaler är dåliga. I Valsta handlar det mer om en kulturkrock i 
kombination med invånarnas dåliga ekonomi. MB tror att en radikalt minskad 
avgift skulle få effekten att man kanske når till de som av ekonomiska skäl inte kan 
delta idag, men han tror även att man skulle få längre köer och en större 
genomströmning i verksamheten. Det finns idag inga socioekonomiskt inriktade 
projekt. Man har dock sökt medel från allmänna arvsfonden för ett projekt man 
kallar Valstaprojektet ORKA. Detta är en projektidé där man ska jobba på 
grundskolorna med estetisk verksamhet på skoltid. 

GK: KS verksamhet är väl fördelad i kommunen, med reservation för de delar där 
det saknas elevunderlag. Det är även svårt att få tillgång till undervisningslokaler i 
vissa skolor samt att det kan vara svårt att få komma in och undervisa på skoltid. 
GK upplever att närvaron av en kulturskolelärare kan förbättra elevunderlaget på 
en skola.  Det finns ett område som är underrepresenterat bland eleverna och det är 
Malmvägen. Orsakerna till detta tror GK kan vara ekonomiska orsaker och stor 
andel innevånare från andra kulturer som helt enkelt inte vet vad kulturskolan är. 
GK tror inte att en radikalt minskad avgift skulle få ett ökat elevantal från detta 
område till följd, om man inte gör en särskild riktad satsning. Minskad avgift tror 
hon dock skulle innebära längre köer till KS. Två projekt som KS har eller kommer 
ha i sin ämnesundervisning är PLEJ och KIP, som är internetbaserad undervisning. 
PLEJ kommer att ha normal avgift medans KIP beräknas ha en avgift på 250 kr 
och GK menar att även om primärorsaken är att minska köerna och nå de elever 
som kanske inte vill ha undervisning varje vecka så är detta även en möjlighet för 
de som känner att de inte har råd med den traditionella undervisningen. 

TK: Verksamheten är väl fördelad. Det finns vissa problem att komma in i skolor 
p.g.a. vaktmästarnas arbetstider eller att lokalerna används till andra aktiviteter. Det 
finns dock två områden som varit svårare att nå och det är Östberga och Rågsved. I 
Östberga beror det på det geografiska läget som gör det svårt för eleverna att ta sig 
till KS.  Rågsved är ett invandrartätt område med sämre ekonomiska 
förutsättningar, men den största orsaken till det vacklande elevunderlaget tror TK 
beror på kulturella skillnader och en okunskap om vad kulturskolan är. TK tror 
generellt inte på projekt, han föredrar mer långsiktiga satsningar, eftersom det 
annars bara blir en tillfällig punktmarkering. Han tror heller inte att en satsning blir 
trovärdig om de boende i aktuellt område inte ser ett långsiktigt engagemang. På 
frågan om effekten av en eventuell radikalt minskad avgift tror han inte att det får 
någon effekt eftersom man redan idag har ett generöst rabattsystem. TK berättar att 
man idag har två satsningar inom enheten. Det ena är Baslaget, som är en grupp 
lärare från KS som åker runt i de olika skolorna i just Östberga och gör olika 
tematiska projekt tillsammans med klasserna. Det andra är ett kulturhus i Rågsved 
där KS samarbetar med andra intressenter för att skapa en värdefull fritid för 
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ungdomarna i området, med emfas på kultur. Bl.a. erbjuder man persisk dans och 
undervisning på instrument från andra kulturer. 

TS: Musikskolan undervisar i alla skolområden på Lidingö. Det finns ingen 
statistik på elevunderlaget från olika kommundelar. Det finns inga projekt med 
socioekonomiskt perspektiv, man jobbar på samma sätt gentemot alla områden på 
Lidingö. KS ansvarar för en stor del av den ordinarie musikundervisningen på ön 
genom att erbjuda lärartjänster till alla Lidingös skolor. Drygt 2000 elever deltar 
under de första skolåren i ordinarie musikundervisning som musikskolan i stor 
utsträckning ansvarar för. 

Visioner 
På frågan hur stor avgiften skulle vara om rektorerna själva fick bestämma, 
oberoende av sin budget, svarade de: 

MB: Jag tror inte på avgiftsfritt, på grund av att om man får betala en liten slant då 
visar man också att man är beredd att prioritera det här, att man är intresserad av det 
här… Jag skulle kunna tänka mig att inkomstprövat, ja, för dom som har det verkligen 
svårast, att ge dom en möjlighet, om vi slapp hantera det. Vi får inte hantera det ändå, 
men om man hittade nåt system centralt i kommunen för att kolla det. Ja. 

Han nämner även att om man skulle fråga en politiker skulle man förmodligen få 
svaret att avgiftsfritt vore det bästa. MB tror att en avgift kan ge verksamheten en 
viss status då det innebär att man prioriterar KS framför andra aktiviteter som 
också kostar. Han påvisar att han tycker att KS i Sigtuna redan har en hög status 
och han tror att det kan vara ett skäl till att inga klagomål på dagens avgifter har 
inkommit. Han poängterar igen att han vill ha en enhetlig avgift. När det gäller 
MB:s framtidsvision för KS säger han så här:  

Jag skulle gärna få till en, för verksamhetens skull, liksom en större palett ändå, 
bredare med fler ämnen, det vi inte har på paletten idag, alltså multimedia, bild, och 
sedan också i åldrar, så att man kunde gå ner i åldrarna men även upp så man kan ha 
vuxenverksamhet också. 

Lokaler är även en hjärtefråga för MB. Han nämner att det inte är så mycket bättre 
än när han började spela i musikskolan för många år sedan. Det här har han kämpat 
för länge utan att få gehör. Han tror att eftersom KS ligger under Barn- och 
Ungdomsnämnden tror han att de alltid kommer i sista hand eftersom grundskolans 
verksamhet är obligatorisk. På frågan om han trodde att ett samarbete med 
grundskolans musiklärare skulle kunna resultera i gemensamma ändamålsenliga 
lokaler, svarade han att det fanns en gång inskrivet, att när man byggde nya 
skollokaler skulle det även byggas för KS. Detta var en bra tanke, men när man 
behövde skära ned på kostnaderna var det ju dessa lokaler man började med att ta 
bort. MB tycker dock fortfarande att tanken är god.  
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GK:”Avgiftsfritt, naturligtvis”. Vi frågade då om en avgift kan ge verksamheten en 
viss status.  

Både ja och nej. Jag tycker inte att avgiften är det som ska tala om vilken kvalitet som 
vi levererar, utan det ska vara verksamheten. Det ska vara så bra verksamhet att det 
inte ska behöva talas om vad det kostar. 

GK:s framtidsvision för KS är att de ska vara bäst, att öka KS status i kommunen 
och att göra KS synlig för en bredare massa.  

Man ska veta att på KS händer det hela tiden nya spännande saker, vi är hela tiden i 
fronten för utvecklingen på kulturområdet. Vi vill vara en kulturell mötesplats för 
alla, som om den skulle försvinna, skulle skapa ett stort svart hål. 

TK: Skulle inte ändra på den nämnvärt mot vad den är i nuläget. Kanske en eller 
två hundralappar lägre. Han tycker att avgiften har som effekt att de som kommer 
till KS gör det av intresse och är villiga att prioritera dess verksamhet. Det faktum 
att det gjordes en så pass omfattande undersökning inför avgiftssättningen, i 
kombination med rabattsystemet, gör att TK uppfattar dagens avgift som rättvis. 
Vidare är han helt övertygad om instrumenthyrans värde. ”Man blir mer rädd om 
instrumentet om man får betala hyra och betala det som går sönder, eller ersätta 
det.” TK:s framtidsvision innehåller önskemål om mer samarbete mellan de olika 
ämnesområdena inom KS. Att man i framtiden ska kunna göra fler gemensamma 
produktioner, t.ex. en teaterföreställning där bildeleverna gör kulisserna och 
musikeleverna spelar teatermusiken. Han vill dock inte ha en ”mixdegel á la 
världsmusik och sudda ut gränserna”. 

TS: Jag anser att en liten avgift, som motsvarar en del av den faktiska kostnaden, är 
rimlig att ta ut. Idag debiteras eleverna ca 50 procent av den kostnaden på Lidingö. 
Jag har inga synpunkter på detta eftersom vi idag inte kan påvisa att den nuvarande 
avgiftsnivån inverkar negativt på tillströmningen av elever till musikskolan. Sedan 
skall det finnas ett generöst system för avgiftsbefrielse eller nedsättning av avgiften, 
så att barn inte av ekonomiska skäl skall vara utestängda av musikskolans 
undervisning. 

TS personliga mål och vision för KS lyder: 

Min vision handlar om att fortsätta att erbjuda Lidingös barn och ungdomar en 
kvalitativ utbildning inom musiken, med hänsyn till den enskilda elevens behov. 
Eftersom vi har en fortsatt stor efterfrågan, som på senare år ökat, önskar jag att 
musikskolan kunde få utökade resurser för att kunna möta och ta emot alla barn och 
ungdomar som vill delta i musikskolans verksamhet. 

I efterhand tycker vi valet att presentera samtliga rektorers svar under fyra 
övergripande rubriker, var ett bra val. Det synliggör bättre resultatets likheter och 
olikheter för läsaren. Vi tror även att det blir lättare att följa våra resonemang i den 
följande diskussionsanalysen.  
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Diskussion och analys 
Under våra intervjuer har vi förstått att kulturskolan är en väldigt subventionerad 
verksamhet som Sveriges barn får ta del av. I de flesta kommuner täcker 
kulturskolans avgift bara ca 20 procent av den faktiska lektionskostnaden, något 
som även bekräftas av Rädda Barnens rapport. Thomas Schönberg däremot nämner 
att avgiften till Lidingö musikskola täcker ca 50 procent av lektionskostnaden. Då 
kan man förstå varför den är högst i landet. Det här är första och enda gången vi 
stöter på en så låg subventioneringsnivå. Men varför denna stora skillnad? Är 
skattesatsen så pass mycket lägre på Lidingö jämfört med övriga landet? Nej, 
visade det sig enligt statistiken. Tommy Kjellgren sa i detta sammanhang att han 
från sin tid på Lidingö upplevde att det fanns hög tolerans för höga avgifter 
eftersom man gärna såg en lägre skattesats. Dessutom upplevde han att 
musikskolan hade en hög status på Lidingö, något som även kan bidra till den höga 
toleransen. I tidningsartiklar36 och uttalanden ger föräldrar till barn i KS en annan 
bild av situationen.  

Vilka blir det då som får betala notan när inte alla har råd att betala avgiften? 
Lidingö består ju inte bara av höginkomsttagare. Eftersom KS är skattefinansierad 
innebär höga avgifter också att de som inte har råd att delta, ändå är med och 
subventionerar KS verksamhet. Trots att socialbidragstagare är befriade från avgift 
till Lidingö Musikskola, finns en grupp invånare som ligger precis på gränsen för 
bidrag, och för denna grupp och en bit upp på inkomstskalan återstår bara ett 
alternativ – prioriteringar. Vaddå prioriteringar, tänkte vi. Det finns enligt RB i alla 
landets kommuner barn som inte kan delta i KS verksamhet av ekonomiska skäl 
och detta tror även Michael Brolund och Gunilla Korling. Ändå fastslår FN:s 
barnkonvention att fri tillgång till kulturlivet är något som alla världens barn har 
rätt till. Dessutom borde väl skatteintäkter komma alla till del i ett demokratiskt 
samhälle? Men betyder det att alla barn ska ha fri tillgång till alla fritidsaktiviteter? 
Måste inte alla göra olika prioriteringar i sina liv? Vi ser det som att alla ska ha råd 
med åtminstone en fritidsaktivitet.  

Många undersökningar, däribland de från SMoK och RB, påvisar 
kulturaktiviteternas betydelse för individens utveckling. SMoK påvisar även de 
estetiska läroprocessernas betydelse för utvecklingen av egenskaper som 
efterfrågas i dagens kunskapssamhälle. När KS föddes levde vi i ett 
industrisamhälle och syftet var delvis att skapa en fritidssysselsättning för barn och 
ungdomar som kunde hålla dem borta från ”syndigt leverne”. Detta skulle omfatta 
alla samhällsklasser oavsett ekonomiska förutsättningar. Men är inte effekterna av 
KS verksamhet, på barn och ungdom, än viktigare nu om man ser till den 
efterfrågan på kreativitet som finns idag? Många elever får ta viss del av KS 
verksamhet genom samarbeten med grundskolan, något som finns i samtliga 

                                                
36 Se referenslistan 
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undersökta kommuner. Men om man ser till KS kärnverksamhet, som ändå är 
ämnesundervisning, ser vi en orättvisa i att vissa barn ska vara tvungna att 
prioritera bort en så viktig verksamhet av ekonomiska skäl. 

Vilka tankar kommer då upp runt prioriteringar i våra samtal med rektorerna? 
Finns det prioriteringar som är av godo? Ja, så kan man tolka både MB och TK. TK 
säger t.ex. att en viss avgift är bra eftersom eleverna då prioriterar just KS 
verksamhet, att det finns ett starkt intresse. Han ifrågasätter även varför man ska ha 
så många fritidssysselsättningar. I slutändan handlar det om ett val man måste göra. 
Vi tolkar det som att han tycker att det är bra att man redan tidigt i livet inser att 
man inte kan splittra sig på för många olika åtaganden, eftersom man då inte kan 
engagera sig till fullo i något av dem. MB talar mer om föräldrarnas ekonomiska 
prioriteringar. Han drar snarare paralleller till vilka utgiftsprioriteringar föräldrarna 
gör i övrigt. Nöjen och semestrar eller fritidsaktiviteter för barnen. Prioriteringar 
kan alltså vara av godo, men ska inte alla ha samma utgångsläge för att prioritera 
en skattefinansierad verksamhet när barnen bor i samma land? I jämförelse ser vi 
nu att prioriteringarna blir väldigt mycket högre för en familj på Lidingö än en 
familj i Stockholm. Ändå är det bara Lidingöbron som skiljer. Vill man se det hela 
ur ett större perspektiv kan man gå in på det faktum att i Stockholm län finns 
landets högsta avgifter till KS medans det i Norrland finns helt avgiftsfria KS. Då 
är det 40 mil som skiljer, men vi är väl fortfarande i samma land? KS var från 
början mer eller mindre avgiftsfri. Hur har vi då hamnat i en skillnad på 1700 kr? 
Vad har påverkat dagens avgiftsnivåer? Vilka kriterier har fått styra? Finns det 
fortfarande ett mål att vara till för alla? 

Viljan att vara till för alla återfanns hos alla tillfrågade rektorer. Vi hade innan 
intervjuerna tagit för givet att alla KS avgifter grundades på specifika kriterier 
baserade på kommunens befolkning, men nu visade det sig att detta endast stämde i 
vissa fall. TS hänvisar rätt och slätt till politiska beslut, MB säger att dagens avgift 
beror på ett sparbeting vilket betyder att avgiftshöjning var ett måste för att behålla 
hela personalstyrkan. GK vet inte vad som styrt dagens avgiftsnivå men hänvisar 
till att budgeten måste gå ihop. TK hänvisar till en grundlig socioekonomisk 
undersökning, och det var de kriterier vi förutsatte fanns med på ett eller annat sätt 
i landets alla kommuner. Vad har då kriterierna för avgiftens bestämmande med vår 
frågeställning att göra? Jo, vi tror att om inte elevavgiften baseras på invånarnas 
socioekonomiska möjligheter, kan den aldrig bli helt rättvis.  

Tyckte då rektorerna att de hade möjlighet att påverka avgiftens storlek? Vi ser det 
som att TK hade ett visst inflytande eftersom han var med vid de inledande 
diskussionerna, men han tycker inte själv att han har kunnat påverka avgiften. Inte 
heller TS tycker sig ha något inflytande utan hänvisar åter igen till politiska beslut. 
MB och GK tycker däremot båda två att de har stora möjligheter att påverka, då de 
kan komma med förslag men reserverar sig med att de måste hålla sig inom budget. 
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Men har TS verkligen ingen möjlighet att påverka? Kan han inte liksom MB och 
GK komma med förslag? Å andra sidan, hur stort är egentligen MB:s och GK:s 
inflytande, är det ändå inte i slutändan ett politiskt beslut? Vi ser det som att det 
slutgiltiga beslutet de facto ligger på kommunpolitikerna, men vad eller vem 
påverkar deras beslut? Vår tolkning blir att MB och GK kanske har stor möjlighet 
att påverka, men man kan istället välja att tolka det som att de har blivit tilldelade 
ett stort ansvar. Ansvar, eftersom de förslag som ges måste hållas inom budgeten 
samtidigt som verksamheten ska utvecklas, utvidgas och i möjligaste mån vara till 
för alla. Ansvaret blir ännu större när nedskärningar ska göras i budgeten och 
rektorn blir uppmanad att komma med förslag på lösning. Hur prioriterar man då? 
Skär man ner på personal eller höjer man avgifterna?  

Tänk att ett så viktigt beslut som att göra avgiften rättvis i många fall ligger på en 
rektors ansvar. MB talar om ett helikopterperspektiv som ett måste för en rektor i 
KS, om man ska kunna hantera ansvar korrekt. Ser man det hela ur ett nationellt 
perspektiv, finns det ingen instans som garanterar att alla Sveriges barn och 
ungdomar har samma ekonomiska möjlighet att delta i KS verksamhet, oavsett var 
i landet man bor. Ett liknande nationellt perspektiv, som även skulle kunna 
säkerställa en övergripande kvalitetsnivå för alla landets KS, efterlyses både av RB 
och kommunerna själva, enligt SMoK:s rapport. Intressant är att detta behov inte 
uppmärksammades när KS bildades för sextio år sedan, trots att det måste ha varit 
en enorm skattesatsning redan då. Då var det dessutom gratis. Kan detta bero på ett 
större behov idag att se vad skattepengarna går till? Tycker vi att skatten borde 
täcka mer än den gör? Vår slutsats om hur avgifterna sätts är att vi har hamnat i ett 
läge där avgiften styrs av en budget och inte som från början av en ideologi. 

Tillgänglighet är ett av nyckelorden i våra intervjuer. Det finns i alla kommuner 
geografiska områden som inte nås av KS. Detta har ibland sin förklaring i 
invånarnas ekonomi eller vilken samhällsklass de tillhör, men det kan även bero på 
kulturella olikheter. Kulturskolan är något ganska unikt för Sverige och kommer 
man från en annan kultur kan vara svårt att ta till sig vad KS är och hur dess 
verksamhet fungerar. Grafström säger i sin uppsats att det finns en 
bildningstradition inom KS, och att den traditionen stänger ute samhällsgrupper 
som har andra bildningstraditioner än den som finns i KS. Vilka är det då som 
besitter denna bildningstradition? Enligt Fransén och Rönngren är det mestadels 
barn med akademiskt utbildade föräldrar från medelklassen som deltar i KS 
verksamhet och alltså har denna bildningstradition. Det här resultatet får även 
Grafström och RB fram. De ser även att avgiftsfrihet är nyckeln för att alla barn 
ska få samma möjlighet att gå i KS.   

Om det här är rätt väg att gå, hur mycket skulle det då kosta? RB påvisar att en 
satsning för att göra KS avgiftsfri, och på så sätt nå alla barn oavsett sociala och 
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ekonomiska förutsättningar, år 2002 skulle ha kostat mindre än 300 miljoner. Det 
är ca 0,3 procent av de totala allmänna bidragen till kommunerna från staten.  

Vi valde att ställa frågan vad rektorerna själva skulle sätta för avgift om de inte var 
bundna av en budget. Valde de då alternativet avgiftsfritt? Endast GK gjorde det. 
De andra tyckte alla att en liten avgift är rimlig och ger verksamheten en viss 
status. GK tyckte däremot att det inte är avgiften som ska ge verksamheten status 
utan enbart verksamhetens kvalité. Vi har i avsnittet om prioriteringar nämnt att 
både MB och TK tyckte att avgiften har som effekt att de elever som då söker sig 
till KS är genuint intresserade av verksamheten. MB tror även att 
genomströmningen i verksamheten skulle öka om det var avgiftsfritt, det blir lite 
”slit och släng”. TK hävdar återigen att Stockholms avgift är så pass väl 
underbyggd och har ett så pass bra rabattsystem att det slår avgiftsfrihet. Detta 
rabattsystem ser även MB som en möjlig lösning, inkomstprövad avgift för de som 
har det sämst. Dock under förutsättningen att KS slipper hanteringen. Även TS vill 
se ett generöst rabattsystem för att inte stänga ute barn från undervisningen. GK 
tror inte att man genom att ta bort avgiften kan komma till rätta med problemet att 
inte nå alla samhällsgrupper. Detta problem har enligt henne så många fler 
infallsvinklar, och kräver riktade satsningar. Kan det även vara ett av skälen till att 
MB och TK inte väljer avgiftsfritt? Även de tar upp behovet av riktade satsningar 
för att nå nya grupper. Oavsett avgiftsnivå. Gör man några sådana satsningar då? 
Och vilka andra hinder finns för att vara till för alla? 

GK tror att det är just kulturella skillnader som är orsaken till ett sviktande 
elevunderlag från det invandrartäta området Malmvägen i Sollentuna. Hon nämner 
att kulturförkovring i många andra länder sker inom familjens ramar. Kultur är ett 
arv som förmedlas från generation till generation. Liknande tankegångar återfinns 
även i de andra KS. Där tar man även upp sociala traditioner och religiösa hinder 
för att delta i verksamheten. Både MB och TK talar t.ex. om flickor från andra 
kulturer som inte får gå själva till undervisningen utan måste åtföljas av en manlig 
släkting. Dessa flickor blir då väldigt beroende av hur pass anpassad lektionstiden 
är i förhållande till släktingars arbetstider. I Bredäng har man därför lagt 
undervisningen på fredagar då flickorna har störst möjlighet att komma. MB säger 
att man i Sigtuna förlagt en del av dansundervisningen till området Valsta. Detta av 
lokalskäl, men en positiv följd har blivit att många fler i detta område har möjlighet 
att delta i undervisningen. TK talar om en satsning i området Rågsved där man 
nischat utbudet från KS för att matcha det behov som finns. Det innebär bl.a. att 
man erbjuder persisk dans och instrumentalundervisning med anknytning till de 
kulturella grupper som bor i området. Kan det vara satsningar liknande den som 
görs i Rågved, GK talar om? 

När vi talade om riktade projekt ur ett socioekonomiskt perspektiv tog TK upp 
vikten av att inte starta kortsiktiga projekt utan långsiktiga satsningar. Men 
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långsiktiga satsningar kostar pengar. Talar vi om pengar så talar vi om budget. KS 
budget är begränsad och består till ca 81 procent av kommunala bidrag, vars storlek 
bestäms på kommunpolitisk nivå. Finns det då ett uttalat politiskt mål att i KS 
verksamhet göra socioekonomiska satsningar i utsatta områden? Svaret vi fick är: 
nej. Då undrar vi: varför inte? Det finns idag inga sådana direktiv, vare sig på 
kommunal eller statlig nivå. Socioekonomiska satsningar kräver tydliga direktiv 
och pengar. Bådadera saknas idag. Hur ser då direktiven ut?  

De styrdokument som finns för KS idag är uppdragen från kommunerna, ett i 
många fall väldigt luddigt formulerat sådant enligt både MB och GK. Detta kan 
vara positivt då det ger rektorerna frihet att forma KS verksamhet, men det betyder 
även, menar vi, att socioekonomiska projekt eller satsningar blir beroende av en 
eldsjäl i KS beslutsfattande närhet. Det gäller att det finns personer ute på KS som 
är driftiga och engagerade för att satsningar ska kunna realiseras, detta styrks även i 
SMoK-rapporten. Ett exempel är det redan nämnda Valstaprojektet ORKA, ett i 
sammanhanget passande namn. Initiativet är inte politiskt, och det finns därför inga 
budgeterade pengar för detta. Finansiering får därför ordnas på annat sätt, vilket 
kräver ett engagemang utöver KS ordinarie verksamhet. Eldsjälar är inte bara en 
nödvändighet i dagens KS, utan något som även historiskt verkar ha varit en 
avgörande faktor för kulturskolans utveckling. Även Lennart Reimers talar ju om 
detta eldsjälsfenomen. 

Valet att dra ihop analys- och diskussionsavsnitten, var ett medvetet val. Det var 
inte tänkt så från början, men under arbetets gång med att analysera vårt resultat, 
ställt mot vårt teoretiska perspektiv, växte beslutet fram. Vi såg det som den bästa 
möjligheten att så tydligt som möjligt kunna presentera de diskussioner som 
uppkom i samband med analysen. Vi kände att det inte var två skilda avsnitt utan 
ett. 

 

Slutsatser och vidare forskning 
Vi har intervjuat fyra rektorer för fyra olika kulturskolor. I efterhand undrar vi om 
inte resultatet hade kunnat bli annorlunda ifall vi valt att intervjua dem i en annan 
ordning. Det ena ger det andra och risken finns att den första intervjuade blir 
tongivande för resterande intervjuer. Då menar vi t.ex. att man lätt förväntar sig att 
få svar som leder till samma följdfrågor. Det är naturligtvis upp till oss att försöka 
få ut så mycket som möjligt av just det aktuella intervjuobjektets personliga 
tankegångar, och vi tror att vi lyckades bäst med detta först vid sista intervjun. Vi 
har även upptäckt att ju mer vi har arbetat med analysen, desto fler frågor har 
uppkommit som vi hade velat få svar på. Det har varit svårt att begränsa sig, vi har 
också fått prioritera. 
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Vi har hittat en mängd olika områden som man skulle behöva undersöka och belysa 
närmare. Förslag på vidare forskning är:  

• Det eventuella behovet av en statlig kontrollinstans för landets kulturskolor. 
Hur ställer sig rektorerna till detta och hur skulle denna instans kunna 
utformas. Skulle även denna instans kunna bidra till en enhetlig avgift över 
hela landet? Blir det en rättviseinstans eller blir det en maktinstans? 

• Hur ser de olika Kulturskolornas rabattsystem ut? Vi har inte hittat någon 
samlad dokumentation på detta. Den samlade informationen om avgifter 
som finns idag från SMoK presenterar bara ett medelvärde av de olika 
Kulturskolornas avgifter, det framgår inte vad som är dyrast resp. billigast 
eller huruvida rabatterna är inräknade i detta värde eller ej. 

• Vi har fortfarande inte fått svar på vilka kriterier som styr politikernas 
beslut om avgiften till kulturskolan. Finns det några nationella 
gemensamma nämnare? 

• I dag talas det mycket om integrering. Vilken roll har Kulturskolan i det? Vi 
har bara stött på liknande satsningar initierade av enskilda rektorer, men 
borde det inte finnas en sådan uttalad politisk önskan för Kulturskolans 
verksamhet? 

•  

Slutord 
Många tankar har tagit form under arbetes gång. Det är lätt att fastna i negativa 
tankegångar som fokuserar enbart på de barn som inte kan delta. Men KS har ju 
trots allt en ordinarie väl fungerande verksamhet som når väldigt många barn i 
landet, varje vecka. Även barn av medelklass är ju barn med kulturella behov och 
rätt att utvecklas genom estetiska läroprocesser. KS har idag på många håll ett 
fantastiskt utbud av kulturämnen och detta utbud fortsätter att utökas för att passa 
fler. Detta menar vi i viss mån, är en form av riktade satsningar. Mycket av den nya 
undervisning som KS erbjuder sker i grupp. Möjligheten till enskild undervisning 
inom instrumentalundervisningen, finns dock fortfarande kvar, precis som den 
fanns vid Kulturskolans födelse. I vårt samhälle idag finns det väldigt lite tid att se 
varje enskilt barn. I grundskolan finns sällan tid för en lärare att sitta ner enskilt 
med eleverna. Det talas mer och mer om ”quality time” i förhållandet mellan vuxna 
och barn. En rolig tanke som slagit oss är: finns denna möjlighet till 20 minuters 
full uppmärksamhet från en vuxen endast kvar hos KS och terapeuten? 
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Bilagor 

 
 
Vi vill börja med att tacka för att du tar dig tid för en intervju! 
 
1 a Hur är Kultur-/Musikskolans uppdrag från kommunen formulerat? 
   b Uppdateras det och i så fall av vilka orsaker? 
 
2 a Kan du ge en kort redogörelse för Kultur-/Musikskolans verksamhet och 
verksamhetsplan.  
  b Finns det i verksamhetsplanen någon uttalad ambition att vara "till för alla"? 
 
3 a Vilka kriterier styr avgiftsnivån? Instanser, faktorer, personer, etc. 
   b Hur och när beslutades nuvarande avgiftsnivå?  
   c Vilka möjligheter har du att påverka nivån på Kultur-/Musikskolans avgift?  
  
4 a Är kulturskolans verksamhet väl fördelad över hela kommunen?  
   b Finns det delar av kommunen där färre barn väljer Kultur-/Musikskolan?  
            OM JA 
     Vad tror du kan vara orsakerna till detta?  
   
5 Tror du att det finns barn och ungdomar i kommunen som p.g.a. avgiften inte har 
möjlighet att delta i Kultur-/Musikskolans verksamhet? 
  
6 a Vad tror du en radikalt minskad avgift skulle få för konsekvenser?  
   b Om du fick möjlighet att själv sätta avgiften för Kultur-/Musikskolan, 
(oberoende av budgeten, detta är en visionsfråga) vilken nivå skulle du förespråka? 
ex. avgiftsfritt, liten avgift, inkomstprövad, eller annat eget förslag. 
  
 7 a Finns det idag något projekt eller dylikt för breddad rekrytering? 
           OM JA 
     Är något ur ett socioekonomiskt perspektiv? 
 
 8 Vad är ditt personliga mål/vision för kulturskolans framtida verksamhet?  
 
Med vänlig hälsning 
Hanna Wallander & Johanna Pomo 


