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ABSTRACT  

Andréa Haajanen 

Barn och ungas tillgång till scenkonst 

En studie om infrastruktur, kommunikation och legitimitetsgrunder i relation till scenkonst för 

barn och unga i skolan. 

 

Children and young people’s access to performing arts 

A study about infrastructure, communication and legitimacy grounds in relation to performing 

arts for children and young people in school. 

Antal sidor: 33 

The aim of the study is to examine children and young people's access to performing arts in the 

school through the infrastructure and communication process that exists in Värmland. To 

distinguish this, Dorte Skot-Hansen, Gier Vestheim and Ole Hylland's legitimacy are used, as 

well as Claude Elwood Shannon and Warren Weaver's communicative model. The method is 

carried out with a qualitative and hermeneutic perspective through four interviews and four 

documents that are analyzed with a substantive idea analysis. The result reports the interviews' 

answers and an analysis of the results. The conclusions present further results that can be drawn 

from the study data. In the discussion of the results, the interpretations I have drawn from the 

results and other relevant discussions are addressed to address the study. 
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1 Inledning  

Denna studie har fokus på scenkonst för barn och unga. Enligt de nationella kulturpolitiska 

målen ska alla barn och unga ha tillgång till kultur oavsett vem man är, var man bor samt 

vilka ekonomiska resurser man har. Jag har genom mina tidigare scenkonstupplevelser 

uppfattat att det finns svårigheter att nå alla barn och unga med scenkonst, dels på grund av 

brister i infrastrukturen för att ge barn och unga tillgång till scenkonst, dels på grund av 

brister i kommunikationen inom infrastrukturen. 

 

1.1 Ämnesval 

För att göra scenkonst tillgänglig för barn och unga finns en infrastruktur som omfattar några 

nationella aktörer, främst Riksteatern och Statens Kulturråd, men som framförallt är regionalt 

förankrad. Inom denna infrastruktur finns en kommunikationsprocess med en tyngdpunkt i de 

regionala nätverken. I denna studie undersöker jag infrastrukturen i Värmland och 

kommunikationsprocessen inom denna. Jag försöker också kartlägga vilken typ av argument 

som användes i denna kommunikationsprocess för att motivera insatser för att ge barn och 

ungdom tillgång till scenkonst. 

 

I infrastrukturen finns exempelvis scenkonstinstitutioner, kulturpolitiska strukturer, 

kommuner samt skolor. Inom infrastrukturen finns två centrala aktiviteter där flera av 

aktörerna är aktiva, Skapande skola samt Utbudsdagarna. Skapande skola är ett nationellt  

bidrag som kommuner kan söka från Kulturrådet en gång per år och som är till för att stärka 

samverkan mellan de professionella kulturaktörerna och skolorna (Kulturrådet, 2019). 

Utbudsdagarna är ett antal dagar där kulturverksamheter kan visa skolor och andra aktörer i 

branschen vilka föreställningar de har att erbjuda. Utbudsdagarna är även ett tillfälle där alla i 

infrastrukturen får en möjlighet till direktkontakt med varandra (Barn och ungaproducent, 

2019-04-15). 

 

Inom den kommunikationsprocess som pågår inom infrastrukturen framförs argument som 

har betydelse för vilken tillgång barn och unga har till scenkonsten. 

Kommunikationsprocessen kan se olika ut i olika regioner. I uppsatsen beskriver jag hur den 
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ser ut i Värmland, vilka som deltar och varför de deltar. Jag diskuterar också vilka argument 

som lyfts fram i kommunikationsprocessen och visar på deras komplexitet. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att mot bakgrund av det kulturpolitiska målet som rör alla barn 

och ungas tillgång till kultur beskriva den infrastruktur som finns för att ge barn och 

ungdomar i Värmland tillgång till scenkonst. I detta ingår att beskriva den 

kommunikationsprocess som finns inom ramen för infrastrukturen samt att analysera vilken 

typ av argument som används där för att motivera insatser för att ge barn och unga tillgång 

till scenkonst. De frågeställningar som jag vill besvara är: 

  

 Hur ser den infrastruktur ut som finns i Värmland för att ge barn och unga tillgång till 

scenkonst? 

 Hur ser kommunikationsprocessen inom denna infrastruktur ut? 

 Vilka argument använder olika aktörer i denna kommunikationsprocess för att 

motivera insatser för att ge barn och unga tillgång till scenkonst och hur förhåller sig 

dessa argument till olika kulturpolitiska rationaliteter? 

 

 

1.3 Forskningsöversikt  

1.3.1 Kulturpolitik som begrepp och kategori 

My Klockar Linder har i sin avhandling Kulturpolitik. Formeringen av en modern kategori 

(2014) undersökt kulturpolitik som både begrepp och kategori från slutet av 1800-talet fram 

till slutet av 1900-talet. Syftet med avhandlingen är att ge ett historiskt perspektiv på 

kulturpolitiken utan att benämna kulturpolitikens betydelse (Linder 2014, 8). Avhandlingen 

är skriven utifrån tre delstudier, där studierna från olika aspekter utforskar hur kulturpolitiken 

som kategori utformades som; språklig kategori, område för politiskt och administrativt 

handlade samt för vetenskaplig kunskapsproduktion (Linder 2014, 11). Genom delstudierna 

får läsaren systematiskt följa utvecklingen av kulturpolitiken som begrepp och kategori över 

tid och se hur begreppets betydelse ändrar riktning. I avhandlingen kan vi som läsare följa 

begreppets förändring och bland annat se hur besluten om 1974 års kulturpolitik växer fram. 

Ett av de kulturpolitiska målen för denna politik var att alla barn och unga ska ha rätt till 
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kultur och det skapades en infrastruktur för att ge barn och unga den möjligheten (Linder 

2014, 8). 

 

1.3.2 Kulturell infrastruktur 

Lovisa Lundgren har skrivit Konsten att odla konst och kultur genom stads- och 

samhällsplanering – en studie om att skapa bördiga förhållanden för kulturell infrastruktur 

ett examensarbete på avancerad nivå som publicerades år 2018 (Lundgren 2018, 5). 

Inledningsvis beskriver Lundgren kulturens erkännande som roll för en hållbar utveckling, att 

den erkänts av både akademin och planeringsbranschen. Trots detta anses planeringen av 

praktiska förutsättningar för konsten vara bristfällig (Lundgren 2018, 5). Syftet med 

Lundgrens studie är att ”utforska vilka förutsättningar som kan skapas för kulturell 

infrastruktur genom stads- och samhällsplanering i Sverige.” (Lundgren 2018, 5). Vidare tar 

frågeställningarna upp: vad för kulturell infrastruktur som behövs, vad som hindrar 

etableringen samt vilken potential som finns inom stads- och samhällsplanering för en 

kulturell infrastruktur (Lundgren 2018, 5). Enligt det resultat som framkommit innehåller den 

kulturella infrastrukturen behovet av mötesplatser, kunskap, information och 

finansieringsformer. Den innehåller hinder som brist på värdering, struktur och finansiering. 

Den potential som framhävs finnas i stads- och samhällsplaneringen för en kulturell 

infrastruktur är samverkan mellan olika aktörer, investering och strategisk planering 

(Lundgren 2018, 5). 

 

 

1.3.3 På vuxnas villkor  

Karin Helander har skrivit flera böcker om barn och ungas relation till teater. I Barndramatik 

och barndomsdiskurser (2003) skrivs det fram ett samband mellan den svenska 

barndramatiken och barndomsdiskurser. Helander kommer bland annat fram till vissa 

mönster som speglas i barndramatiken som exempelvis att under 1800-talet och det tidiga 

1900-talet framstår barn som ”goda” och ”onda” barn. I dramatiken framhävs det ”goda” 

barnet som en förebild medan det ”onda” barnet är ett exempel på hur barn inte ska vara. I 

1970-talets dramatik framhävs barnets egna tankar och funderingar om livet (Helander 2003, 

121). Dessa exempel visar på hur samtidens dramatik och barndomsdiskurser kan ändra 

uppfattningar om vad barn och unga ska se. Helander betonar även ett i det här 
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sammanhanget intressant förhållande, nämligen att scenkonst för barn produceras och 

distribueras på vuxnas villkor: 

 

Det är vuxna som skriver, regisserar och spelar pjäserna, marknadsför och recenserar föreställningarna, 

köper biljetter och ombesörjer besök av förskolegrupper och skolklasser. Barnteater genomsyras av ett 

underliggande syfte (eller syften). Vuxenvärlden har ofta krav på att teatern skall vara nyttig eller rolig 

- helst kanske båda. (Helander 2003, 15) 

 

Citatet visar på komplexiteten i argumentationen kring barn och ungas tillgång till scenkonst 

och hur den varierar i rum och tid.  

 

 

1.3.4 Konst och kultur i skolan 

Bertil Sundin, docent på pedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet, gav 1983 ut 

skriften Barnen och de sköna konsterna. Sundin diskuterar konst och kultur som en estetisk 

verksamhet med fokus på förskolan. Ämnen som behandlas i Barnen och de sköna konsterna 

är kreativitet, synen på kultur i förskolan, teorier om estetisk uppfostran, stimulans utifrån 

samt konst som språk (Sundin 1983, 3-5). I boken kommer Sundin fram till att vi inte kan 

uppfostra barn till att bli konstnärer, men att vi kan ge dem möjligheten att uttrycka sig med 

konsten och utveckla ett eget uttryck och ett intresse. Det räcker dock inte med att ge dem 

denna möjlighet utan relationen mellan vuxen och barn behöver utvecklas (Sundin 1983, 79). 

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är Dorte Skot Hansens humanistiska, 

sociologiska och instrumentella rationaliteter, Ole Marius Hyllands användande av 

paternalism som legitimitetsgrund och Geir Vestheims resonemang om begreppet legitimitet. 

Studien applicerar även Claude Elwood Shannon och Warren Weavers kommunikativa 

modell. Teorierna som behandlar legitimitetsgrunder appliceras på materialet för att urskilja 

legitimiteter i motiveringarna och den kommunikativa modellen för att urskilja 

kommunikationen i infrastrukturen. 
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1.4.1 Shannon och Weavers 

I slutet av 1940-talet skapade Claude Elwood Shannon och Warren Weaver en 

kommunikationsmodell. Modellen avsågs först att användas för att studera kommunikationen 

via telefoni, men har sedan dess utvecklats och ses idag som en teoretisk basmodell inom 

kommunikation (Larsson 2014, 50). Enligt modellen sker kommunikationen i fyra huvudsteg 

med två stycken delsteg (fig. 1). Huvudstegen är att en sändare sänder ett budskap via ett 

medium till en mottagare och delstegen är brus och effekt (Larsson 2014, 50).  

 

Om jag relaterar modellen till ämnet för min studie kan sändaren ses som aktörerna inom 

infrastrukturen, budskapet som information om eller argument för föreställningarna, mediet 

som exempelvis en utbudsdag eller ett personligt möte och mottagaren som arrangörerna 

samt barnen och ungdomarna. 

 

 

Fig. 1. Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Larsson 2014, 50). 

 

 

1.4.2 Skot Hansen, Hylland och Vestheim 

Vestheim skriver om legitimitet som begrepp och om hur det används i politiken. Ordet 

legitimitet betyder det som är enligt lagen, det som anses vara rätt och riktigt. Legitimitet för 

kulturpolitiska insatser skapas genom de motiveringar som gör att de uppfattas som riktiga, 

som rimliga, som värda att prioritera (Vestheim 2003, 272-273). De argument som ligger 

bakom ett beslut om exempelvis varför barn och ungas tillgång till konst ska prioriteras blir 

därmed en legitimitetsgrund. I denna studie använder jag Vestheims applicering av legitimitet 

som begrepp. 

 

Hylland diskuterar paternalism i norsk kulturpolitik och ställer frågan om dagens 
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kulturpolitik präglas av paternalism på samma sätt som 1800-talets folkbildning (Hylland 

2014). Vidare diskuterar han paternalism som begrepp och skiljer på explicit och implicit 

paternalism. Hylland lyfter Lars Svedsen och hans perspektiv med att det finns olika grader 

av paternalism, att detta exempelvis kan ses inom olika politikområden som kulturpolitik 

samt förklaringen av kärnan i paternalism. Paternalismens kärna förklaras vidare genom 

exemplet A bestämmer över B eller alternativt A vet mer än B och därmed vet det bästa 

Hylland 2014, 13). En av hans slutsatser är att dagens kulturpolitik snarast präglas av implicit  

paternalism. 

 

Skot Hansen urskiljer i en modell av utvecklingen av kulturpolitiken sedan 1960-talet tre 

legitimitetsgrunder, rationaliteter: en humanistisk, en sociologisk och en instrumentell (Skot-

Hansen 1999). Sven Nilsson har i Kulturens nya vägar (2003) anpassat Skot Hansens modell 

till svenska förhållandena och det är hans modell jag använder i denna studie. I den 

humanistiska rationaliteten syftar samhällets kultursatsningar till bildning, upplysning och ett 

stärkande av demokratin med ett nationellt fokus (Nilsson 2003, 448). Enligt den 

humanistiska rationaliteten ska den ”goda konsten” spridas till medborgarna, det ska finnas 

en föreställning om en nationell enhetskultur samt att kulturinstitutionerna står i centrum för 

både produktion och distribution med hjälp av förmedlare, t.ex. bibliotekarier (Nilsson 2003, 

448). Den sociologiska rationaliteten argumenterar för individers och gruppers frigörelse och 

delaktighet och har ett fokus på att behoven av kultur ska formuleras av det civila samhället. 

Dessa argument gjorde att föreningslivet och det egna skapandet hamnade i fokus (Nilsson 

2003, 448-449). Enligt den sociologiska rationaliteten ska alla medborgare kunna delta i 

kulturlivet och inte enbart konsumera utan också forma sina egna kulturuttryck. Nilsson 

skriver att denna rationalitet går ifrån att se konsten som ”den goda konsten” för att istället 

formulera ett bredare kulturbegrepp där kulturen blir mer än bara konst och ser kulturen som 

en process istället för en vara som ska konsumeras (Nilsson 2003, 448). I den instrumentella 

rationaliteten står marknaden och den ekonomiska tillväxten i centrum och kulturen är en 

symbol för kreativitet och innovation (Nilsson 2003, 449). I denna rationalitet argumenteras 

kulturen från ett ekonomiskt perspektiv där sponsorer är viktiga, ord som publik ersätts med 

kunder samt att det är aktuellt för exempelvis kommuner att veta vad som är nytt på 

marknaden så att de vet vilka kultursatsningar som ska prioriteras (Nilsson 2003, 449). 

Kultursekreterare som i tidigare rationaliteter arbetade med bildning och att framhäva det 

lokala föreningslivet ska nu arbeta med att hitta relevant finansiering för kommande projekt. 

Kulturprojekten i den instrumentella rationaliteten ska ge tillexempel en kommun eller en 
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region uppmärksamhet och istället för bildning står underhållning i centrum. Den regionala 

och kommunala kulturpolitiken ser konst och kultur som ett instrument för utveckling istället 

för att motivera kultursatsningar med kulturens och konstens egenvärde (Nilsson 2003, 449). 

 

 

1.5 Metod 

Studien bygger på intervjuer och relevanta dokument från Region Värmland och från 

Kristinehamns och Storfors kommuner. Begränsningen till två av Värmlands 16 kommuner 

motiveras av uppsatsarbetets omfång. De metoder som använts i studien är innehållslig 

idéanalys och kvalitativa intervjuer med ett hermeneutiskt perspektiv. Det hermeneutiska 

förhållningssättet användes för att jag skulle få en mer djupgående tolkning av intervjuerna 

(Patel och Davidson 2011, 29). 

  

Syftet med kvalitativa intervjuer är att identifiera respondentens uppfattningar om ett 

specifikt ämne, i detta fall om barn och ungas tillgång till scenkonst (Patel och Davidson 

2011, 82). Frågorna i intervjuerna har en låg grad av standardisering och en låg grad av 

strukturering. Intervjuerna vilar på ett antal frågor som ställs till samtliga respondenter, men 

om respondenten ger ett svar som kräver följdfrågor eller gör vissa frågor irrelevanta att ställa 

kan ordningsföljden på frågorna ändras. Frågorna kan i en halvstrukturerad intervju även 

anpassas efter den person som intervjuas då alla respondenter har olika yrkesroller och 

frågorna får därmed olika relevans (Patel och Davidson 2011, 76). Valet av låg grad av 

strukturering och standardisering gjordes med tanke på att studien behöver ett djupgående 

material för att nå motiveringar, infrastruktur samt kommunikationsprocessen. För att få fram 

detta ur materialet behövs djupgående frågor och möjligheten att forma intervjun efter 

respondenten.  

 

Den metod som valts för att analysera resultatet i studien är en innehållslig idéanalys. Det 

övergripande målet med den innehållsliga idéanalysen är att få en klar bild av vad som sägs 

inom ett ämne och ambitionen är att identifiera idéer och hur de förändras genom att se vilka 

argument som förekommit och knyta samman dem (Bergström och Boréus 2012, 146). I 

denna studie används analysen för att kartlägga kommunikationen inom den regionala 

infrastruktur som finns för att ge barn och unga tillgång till scenkonst. Detta görs genom att 
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titta på vad som argumenteras, vilka som deltar samt vilken kommunikativ relation de har 

med varandra. 

 

1.5.1 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att studera den infrastruktur som finns för tillgången till 

scenkonst i skolan i Värmland. Region Värmland valdes med tanke på den förkunskap som 

jag bisitter om infrastrukturen och kommunikationen för barn och ungas tillgång till 

scenkonst. De personer som intervjuats för studien är Wermland Operas barn- och 

ungaproducent, Riksteatern Värmlands teaterkonsulent, Kristinehamns verksamhetschef samt 

Storfors skolchef.  Antalet intervjuer begränsades till fyra med tanke på uppsatsarbetets 

omfattning. Wermland Operas barn- och ungaproducent valdes för att han är en av de 

producenter som arbetar med professionell scenkonst till barn och unga i Värmland. 

Riksteatern Värmlands teaterkonsulent valdes med tanke på Riksteatern Värmlands 

främjande roll i infrastrukturen. Kristinehamn och Storfors har i denna studie fått representera 

Värmlands kommuner. Kristinehamns verksamhetschef för musikskolan och kultur i skolan 

samt Storfors skolchef valdes utifrån en förkunskap om att de arbetar med statsbidraget 

Skapande skola och gör det på olika sätt med olika kommunikationsnätverk, vilket kan ge en 

tydligare bild av infrastrukturens och kommunikationens komplexitet. Kommunerna 

Kristinehamn och Storfors är olika stora men ligger ändå nära varandra geografiskt, vilket 

kan bidra med ytterligare perspektiv. 

  

 

1.5.2 Etiska överväganden 

De kvalitativa intervjuerna inleddes med fyra informationspunkter. Den första punkten var att 

berätta vad studien handlar om och i vilket syfte den görs. Den andra var att berätta om hur 

svaren skulle användas. Den tredje punkten tog upp konfidentialiteten och att respondentens 

namn inte anges i studien utan bara yrkesrollen och arbetsplatsen. Valet av att enbart skriva 

med respondenternas yrkesroll gjordes med grund i att denna studie inte fokuserar på 

respondenterna som personer utan bara de motiveringarna och argumentet de har inom sina 

respektive yrke. Den fjärde punkten var att informera respondenten om möjligheten till att 

läsa det som skrivits som en garanti för att svaren inte missbrukas (Patel och Davidson 2011, 

74-75).  
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I slutet av maj 2018 började lagen om GDPR gälla. Därefter har Karlstads universitet lagt fast 

en ny policy för hur intervjuer får behandlas. Den innebär bland annat att intervjuer inte får 

behandla känsliga uppgifter, inte spelas in via telefon eller surfplatta som har möjlighet att 

spara filer via internet, att filerna inte får lagras med USB samt att de inte får sparas längre än 

till att transkriberingen är gjord (policyn). Jag har i arbetet med uppsatsen följt dessa 

riktlinjer. 

 

 

1.6 Disposition  

Under huvudrubriken Resultat presenteras först infrastrukturen för att ge barn och unga 

tillgång till scenkonst i skolan och de verksamheter som ingår. Därefter följer resultatet av 

intervjuer och dokument under rubrikerna infrastruktur, kommunikation och 

legitimitetsgrunder. Rubrikerna Resultat och Legitimitetsgrunder innehåller en analytisk 

bearbetning av materialet kopplat till studiens teorier medan rubrikerna Infrastruktur och 

Kommunikation är mer av redovisning av intervjudata. Efter resultatkapitlet följer ett kapitel 

med slutsatser och avslutningsvis en slutdiskussion. 

 

 

2 Resultat 

Infrastrukturen inom scenkonst för barn och unga kan enklast beskrivas genom en modell 

(fig. 2). Modellen utgår från den information som respondenterna i denna studie har delgett i 

intervjuerna samt regionala och kommunala dokument om barn och ungas tillgång till 

scenkonst.  

 

Infrastrukturen och den kommunikationsprocess som sker inom denna infrastruktur är formad 

utifrån målet att ge barn och unga tillgång till scenkonst i skolan. Det finns två parallella 

infrastrukturer med kommunikationsnätverk där det ena fokuserar på barn och ungas tillgång 

till scenkonst i skolan och det andra på deras tillgång till scenkonst på fritiden. I 

infrastrukturen för barn och ungas tillgång till scenkonst i skolan möts två olika sektorer, 

kultursektorn och utbildningssektorn, med sina respektive strukturer och 

kommunikationsnätverk. Denna infrastruktur omfattar följande verksamheter: 

 Region Värmland 
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 Wermland Opera 

 Västanå Teater 

 Riksteatern Värmland 

 Värmlands kommuner 

 Värmlands skolor 

 Fria konstnärer och scenkonstgrupper 

 

Till detta kommer aktiviteterna Utbudsdagarna och Skapande skola. I den infrastruktur och 

kommunikationsprocess som fokuserar på barn och ungas tillgång till scenkonst på fritiden 

ingår verksamheterna: 

 Region Värmland 

 Wermland Opera 

 Västanå Teater 

 Värmlands kommuner 

 Kultur och musikskolorna 

 Föreningarna i Värmland som verkar inom scenkonst 

 Fria konstnärer och scenkonstgrupper 

 

Till verksamheterna i infrastrukturen ingår aktiviteter som exempelvis Kulturnatten och Ung 

Kultur Möts.  

 

Figur 2 illustrerar infrastrukturen för scenkonst i skolan och hur kommunikationen sker inom 

denna och bygger på information från respondenterna i denna studie samt regionala och 

kommunala dokument om barn och ungas tillgång till scenkonst i skolan. Kartläggningen 

skedde genom att se i vilken utsträckning och i vilket sammanhang respondenterna nämnde 

andra aktörer i nätverket. Till exempel omnämndes Region Värmland av Wermland Opera 

med anledning av Regionens samverkande roll. Region Värmland onämndes även av 

Riksteatern Värmland i samband med utbudsdagar och att de har ett regionalt uppdrag från 

Regionen. Kristinehamns kommun och Storfors skolchef nämnde Regionen i anslutning till 

utbudsdagarna. I samband med detta synliggörs det till exempel att Regionen har mest 

kontakt med Wermland Opera och Riksteatern Värmland medan den är långt ifrån både 

Kristinehamns verksamhetschef och Storfors skolchef. Beroende på i vilken utsträckning 

barn och ungas tillgång till scenkonst studeras kan modellerna kompletteras utifrån ett större 

material med ett bredare perspektiv. 
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Fig.2 Infrastrukturen i Värmland för scenkonst till barn och unga i skolan och kommunikationen inom denna. 

 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell kan användas för tydliggöra de olika 

aktörernas och aktiviteternas roll i den kommunikationsprocess som finns inom 

infrastrukturen. Några aktörer är enbart sändare eller mottagare medan de flesta är både 

sändare och mottagare. Av pilarna framgår vilka som är vad och vem som kommunicerar 

med vem. Utbudsdagen och scenkonstportalen är aktiviteter som är kanaler för olika budskap. 

Vilka som använder sig av dessa kanaler framgår också av pilarna i figur 2. 

 

 

2.1 Region Värmland 

Region Värmland tar i sin kulturplan 2017-2020 upp sitt arbete med kultur för barn och unga 

under rubrikerna Barn och unga och Kultur i skolan (Region Värmland 2016, 13). Enligt 

Region Värmland är barn och unga ett självklart prioriterat område för den offentligt 

finansierade kulturen inom regionen. För Region Värmland är det viktigt att alla barn och 

unga kan få chansen att utveckla sina kulturella uttryck samt sin kreativitet (Region 

Värmland 2016, 13). Det är även viktigt att unga ska få utveckla sig själva som individer 

genom kulturen och att det förhoppningsvis leder till att barn och unga får ett större 
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engagemang i andra samhällsområden (Region Värmland 2016, 13). För att uppfylla detta 

nämner Region Värmland i sin kulturplan att de ska arbeta med att utjämna barn och ungas 

förutsättningar att delta i kulturlivet (Region Värmland 2016, 13). Det upplevs av regionen att 

det finns en ojämlikhet i barn och ungas tillgång till kultur som exempelvis kan bero på 

bostadsort, ålder, skola samt familjens ekonomiska och sociala situation (Region Värmland 

2016, 14). Region Värmland betonar att deras offentligt finansierade verksamheter ska bidra 

till en ökad jämlikhet i tillgången till kultur genom att stödja, inspirera samt samordna 

kulturverksamhet (Region Värmland 2016, 14). För att nå alla barn och unga i regionen lyfts 

kultur i skolan. I skolan kan alla nås oavsett de ojämlikheter som ovan nämnts (Region 

Värmland 2016, 33). Region Värmland stödjer därför kommunernas arbete med kultur i 

skolan och deras ansökningar till Skapande skola. Tillsammans ska de offentligt finansierade 

kulturverksamheterna och Region Värmland stärka barn och ungas möjligheter att ta del av 

och verka i ett kulturutbud av hög konstnärlig kvalité (Region Värmland 2016, 14).  

 

Kulturplanens motiveringar för barn och ungas tillgång till konst är uttryck för både 

sociologiskt och humanistiskt motiverad kulturpolitik. Enligt Skot Hansen fokuserar 

sociologiskt motiverad kulturpolitik på grupper, aktivt deltagande, eget skapande, att konsten 

kommer från de civila samhället samt individers utveckling. Kulturplanen motiverade barn 

och unga som ett prioriterat område med vikten av tillgänglighet, delaktighet och det egna 

skapandet. Den humanistiskt motiverade kulturpolitiken enligt Skot Hansens definition finns 

i att ett av motiven är alla barn och ungas rätt till kultur, det vill säga tillgång till kultur som 

en demokratisk rättighet. 

 

 

2.2 Wermland Opera 

2.2.1 Infrastruktur 

Wermland Opera är en av de institutioner som producerar och distribuerar professionella 

scenkonstföreställningar för barn och unga i Värmland. I Wermland Operas 

verksamhetsberättelse för 2018 redovisas ett utbud med fem olika produktioner för 

målgrupperna femåringar, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Till det kom 

två familjekonserter. Dessa produktioner spelades på Wermland Operas lilla scen i Spinneriet 

eller turnerade i regionen (Wermland Opera 2018, 27).  
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För denna studie har Wermland Operas barn- och ungaproducent intervjuats. I arbetet som 

barn- och ungaproducent ingår uppdragen med att arbeta mot skolorna, producera 

föreställningar samt att köpa färdiga barn- och ungaproduktioner. I intervjun nämner 

Wermland Operas barn- och ungaproducent vilket arbete som sker kring utbudsdagarna och 

den delaktighet som utbudsdagarna skapar (Barn- och ungaproducent, 2019-04-15). 

Utbudsdagarna finns till för att de som har produktioner att erbjuda ska kunna visa arrangörer 

vilket utbud som finns att tillgå (Barn- och ungaproducent, 2019-04-15). Wermland Opera 

tillsammans med Region Värmland och Riksteatern Värmland bildar en planeringsgrupp för 

de årliga utbudsdagarna, som genomförs varje hösten i Karlstad. Wermland Operas barn- och 

ungaproducent nämner att ”det är dom som håller i utbudsdagarna [.] där sker ju mötet då och 

där diskussionerna sker [om] vilket utbud vi behöver [.] det är där jag också kan få reda på att 

vissa skolor riktar in sig mot [något]” (Barn- och ungaproducent, 2019-04-15). Enligt 

respondenten har varje verksamhet i planeringsgruppen en speciell roll där Wermland Operas 

roll bland annat är att bidra med lokaler, det vill säga Wermland Operas lokaler. På själva 

utbudsdagen presenterar respondenten själv sina produktioner, tittar på de andras 

produktioner för att se om det finns någon eller några av intresse och har om möjlighet 

direktkontakt med skolorna. Utbudsdagarna har enligt respondenten en väldigt stor betydelse 

för många av barn- och ungaproducentens uppdrag (Barn- och ungaproducent, 2019-04-15). 

 

 

2.2.2 Kommunikationsprocess 

Inom infrastrukturen sker respondentens kommunikation främst med Region Värmland, 

Riksteatern Värmland, Wermland Operas egen personal samt den personal på kommunerna 

som ansvarar för Skapande skola. Den interna kommunikationen handlar främst om arbetet 

med de produktioner som görs. Sedan finns en kontinuerlig kommunikation med 

ekonomiansvariga samt operachefen inom verksamheten (Barn- och ungaproducent, 2019-

04-15). Wermland Operas barn-och ungaproducent betonar betydelsen av kommunikationen 

med operachefen Ole Wiggo Bang och vad den betyder för arbetet mot barn och unga. När 

Wermland Operas barn- och ungaproducent talar om Ole Wiggo Bang säger han följande. 

 

naturligtvis så är han mån om vad som vi tar in hit, säljer och spelar upp [. Att det] håller en viss 

kvalité, [är] någonting vi står för, som är tydligt och inte tar någon politisk ställning utan vi är neutrala 

och vi gör det som faller inom vårt uppdrag som institution (Barn-och ungaproducent, 2019-04-15). 
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Kommunikationen som sker med ekonomiansvariga och operachefen rör främst frågor om 

ekonomi, kvalitet och målgrupp, vilket ät tre faktorer som avgör vad som produceras eller 

köps in. Ekonomin är viktig då priset kan avgöra vad som kan köpas in och göras. Kvalitén är 

viktig eftersom det ligger i Wermland Operas uppdrag att de ska producera och köpa in 

föreställningar som håller en hög kvalité. För att producenten ska kunna uppnå syftet med sitt 

uppdrag, vilket är att nå alla barn och unga, krävs det att produktionerna passar de olika 

målgrupperna (Barn och ungaproducent, 2019-04-15).  

  

Kommunikationen med Region Värmland är kopplad till att regionen är Wermland Operas 

huvudman och att de därför har sitt uppdrag därifrån. Wermland operas barn- och unga 

producent menar att deras uppdrag med barn och unga är ett högt prioriterat område samt att 

produktionerna för dem i Värmlands län är lika viktiga som de stora produktionerna på 

operans stora scen (Barn- och unga producent, 2019-04-15). Den nära relationen som 

Wermland opera har med Region Värmland och de kontakter som finns där, har bidragit till 

att Wermland opera lättare har kunnat ha kontrakt med de som ansvarar för Skapande skola 

runt om i länet (Barn- och ungaproducent, 2019-04-15). Det har tidigare funnits en 

samordnare på regionen som bland annat hållit i nätverket med skapande skola i alla 

kommuner. Den tjänsten är sedan en tid vakant. I citatet nedan framhåller respondenten hur 

negativt det påverkar hans arbete med att nå ut till sin målgrupp (Barn- och ungaproducent, 

2019-04-15). 

 

Ja jag påverkas negativt. För jag märker att vi faktiskt inte har någon dialog och pratar inte med 

varandra utöver kommungränserna egentligen nu. Det finns ingen som har varit sammanlänkande och 

hållit i nätverket som jag fick ta del av för ett och ett halvt år till två år sedan. Det har liksom 

försvunnit. (Barn- och ungaproducent, 2019-04-15) 

 

Respondenten menar med andra ord att Region Värmland har en viktig roll i 

kommunikationen med kommunerna men att eftersom en samordnare för tillfället inte finns 

har en stor del av kommunikationen med målgruppen försvunnit (Barn- och ungaproducent, 

2019-04-15). 

 

Riksteatern Värmland nämns i anslutning dels till arbetet kring utbudsdagarna och dels till 

vilka produktioner som Wermland Opera ska prioritera. Respondenten menar att det är 

Riksteaterns uppgift att ta in och producera talteaterproduktioner medan Wermland Operas 
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uppgift är att ta in och producera produktioner som bygger på musik (Barn- och 

ungaproducent, 2019-04-15).  

  

Skolorna nämns i samband med att målgruppen är barn och unga, Skapande skola och hur det 

är att nå ut till skolorna. Kommunikationen mellan de som ansvarar för Skapande skola och 

respondenten sker både genom personlig kontakt och kontakt via exempelvis mail. Det 

tillfälle som respondenten får en personlig kontakt är främst på utbudsdagarna (Barn- och 

ungaproducent, 2019-04-15). Respondenten betonar att det viktiga i kommunikationen inte är 

att nå barn och unga, även om det är för dem som produktionerna görs, utan att nå de som 

arbetar med verksamheten Skapande skola i kommunerna. Detta eftersom det är viktigt att 

först nå de vuxna och fokusera på att sälja in föreställningarna till dem (Barn och 

ungaproducent, 2019-04-15). Producenten upplever svårigheter att nå ut med sina 

produktioner till barn och unga som bland annat beror på var kommunen ligger och hur 

mycket pengar som finns i skolans kulturbudget. De skolor som är små och som geografiskt 

ligger långt ifrån Wermland Opera är svårast att nå. Ekonomin och avståndet spelar en stor 

roll (Barn- och ungaproducent, 2019-04-15).  

 

Någonting som vi eller jag gjort det är mer eller mindre att sätta ut pengar [...] som ska kunna vara stöd 

för skolorna som har långa transportsträckor. Det är ju en väldigt stor skillnad på om dom ska bussa in 

folk från Forshaga, Hammarö hit eller om du ska ta dig från Årjäng och hit. (Barn och ungaproducent, 

2019-04-15) 

 

Respondenten menar i citatet ovan att det är lättare att nå skolor i exempelvis Hammarö än 

vad det är att nå skolorna i Årjäng på grund av det geografiska avståndet till Karlstad. Det är 

dyrt att bussa in barn och unga från ett långt avstånd och det kan vara en bidragande faktor 

som avgör huruvida kommunen väljer att beställa en produktion av Wermland Opera. Det är 

med andra ord svårare att sälja in produktioner till de kommuner som är mindre och längre 

bort (Barn- och ungaproducent, 2019-04-15). 

 

 

2.2.3 Legitimitetsgrunder 

Motiveringarna för att respondenten arbetar med scenkonst till barn och unga är att det är ett 

uppdrag från Region Värmland, men också för att han personligen tycker att det är viktigt att 

erbjuda scenkonst för barn och unga (Barn- och ungaproducent, 2019-04-15). Region 
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Värmland säger som det tidigare nämnts i deras kulturplan att satsningen på barn och unga är 

ett självklart prioriterat område och att det är viktigt att alla barn och unga får chansen att 

utveckla sig själva, sin kreativitet och sina kulturella uttryck (Barn- och ungaproducenten, 

2019-04-15). Tillsammans ska Regionen och de kulturinstitutioner som finansieras av 

regionen, varav Wermlands Opera är en, hjälpas åt att stärka barn och ungas möjligheter att ta 

del av ett högkvalitativt kulturutbud i Värmland (Region Värmland 2016, 14).  Genom att 

motivera vikten av barn och ungas tillgång till konst som de gör i Kulturplanen ges uttryck 

för en sociologisk och humanistisk motiverad kulturpolitik och det är även dessa rationaliteter 

som operans verksamhet för barn och ungdomar är ett uttryck för. 

 

Respondentens personliga argumentation visar att prioriteringen av barn och unga är viktig på 

grund av att barn och unga är det viktigaste vi har (Barn- och ungaproducemt, 2019-04-15). 

Det är viktigt att se dem som individer och se hur scenkonsten påverkar dem och deras 

utveckling. Barn och unga ska få tillgång till professionell scenkonst, både sådant som är 

seriöst och sådant som är humoristiskt (Barn- och ungaproducent, 2019-04-15). Producenten 

betonar vikten av att sprida den professionella scenkonsten till alla barn och ungdomar och att 

den betyder något för dem som individer. Producenten nämner att han själv alltid levt och 

andats konst och med säkerhet vet hur det påverkat livet positivt (Barn- och ungaproducent, 

2019-04-15). Den personliga argumentationen visar på en legitimitetsgrund som fokuserar på 

barn och ungas utveckling som individer och hur viktigt det är att nå alla oavsett bakgrund, 

vilket kan relateras till en humanistisk rationalitet. Den humanistiskt motiverade 

legitimitetsgrunden kan ses i motiverandet av att alla barn och unga ska ha rätt till konst.  

 

 

2.3 Riksteatern Värmland  

2.3.1 Infrastruktur 

Riksteatern är dels en producent och distributör av scenkonst, dels en folkrörelse. 

Producenten Riksteatern har sitt säte i Hallunda och folkrörelsen finns runt om i hela Sverige 

i form av lokala och regionala teaterföreningar (Teaterkonsulent, 2019-04-17). Riksteatern 

Värmland är en regional teaterförening och därmed en del av folkrörelsen, men har även nära 

kontakt med producenten Riksteatern. Riksteatern Värmland har att följa beslut som tas av 

Riksteaterns kongress men har genom anslag från Region Värmland även uppdrag därifrån 

(Teaterkonsulent, 2019-04-17).  
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För denna studie har Riksteatern Värmlands teaterkonsulent intervjuats. I teaterkonsulentens 

arbete ingår uppdraget med barn och unga och att främja konsten som rör den målgruppen. 

Teaterkonsulenten förklarar i citatet nedan sitt arbete med barn och unga genom tre 

övergripande aspekter (Teaterkonsulent, 2019-04-17). 

 

En aspekt är att jag måste hålla mig ajour på vad som händer på scenkonstområdet för barn och unga, 

så jag försöker att se ganska mycket scenkonst. Det andra är att jag ska förmedla den kompetensen till 

länets arrangörer av scenkonst för barn och unga och det gör jag exempelvis genom utbudsdagar. Det 

tredje är att jag ska upprätthålla en kontinuerlig kontakt med länets arrangörer. (Teaterkonsulent, 2019-

04-17) 

 

Inom de tre aspekterna ingår även arbetet mer specifikt med att arrangera utbudsdagar 

tillsammans med Wermland Opera, Region Värmland samt Karlstad kommun. I arbetet ingår 

också att arrangera barn- och unga projekt som Kulturcrew, hålla en kontinuerlig kontakt med 

länets arrangörer samt kompetensutveckling av arrangörer (Teaterkonsulent, 2019-04-17). I 

planerandet av utbudsdagarna har konsulenten rollen att bidra med kunskap om vilka barn- 

och ungaproduktioner som finns, att göra ett förslag till vilka produktioner som ska visas 

samt att bjuda in de aktuella grupperna till utbudsdagarna (Teaterkonsulent, 2019-04-17). 

Förutom barn- och ungauppdraget arbetar teaterkonsulenten mot vuxna och de lokala 

teaterföreningarna. I arbetet med teaterföreningarna arbetar konsulenten bland annat med att 

få föreningar att utöver föreställningarna för vuxna även arrangera familjeföreställningar, för 

att få en bredare publik (Teaterkonsulent, 2019-04-17). 

 

 

2.3.2 Kommunikationsprocess 

Kommunikation är en viktig del i teaterkonsulentens arbete och kommunikationen sker med 

Wermland Opera, Region Värmland, kommuner i Värmland, Sveriges scenkonstkonsulenter, 

producenten Riksteatern, teaterföreningar samt skolor. 

 

Region Värmland nämns i kontexten till Riksteater Värmlands uppdrag från Regionen, 

planerandet av utbudsdagar samt Regionens strategiska plan och kulturplan. I den strategiska 

planen och kulturplanen tar Regionen upp frågan om ett subventionssystem (Teaterkonsulent, 

2019-04-17).  
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Det finns med i Region Värmlands strategiska planer och nämns i kulturplanen vid flera tillfällen, men 

omorganisationen och annat har gjort att det inte har prioriterats upp än iallafall. Vi får väl se det hur 

det ser ut framåt. (Teaterkonsulent, 2019-04-17) 

 

Teaterkonsulenten betonar vidare vikten av att bygga upp samt att ha ett fungerande 

subventionssystem i Värmland. I dagens läge finns en liten subvention som Riksteatern 

Värmland erbjuder arrangörer, men teaterkonsulenten ser gärna att subventionssumman får 

möjlighet att öka för att systemet ska få en större effekt (Teaterkonsulent, 2019-04-17). 

Teaterkonsulenten menar att med ett fungerande subventionssystem kan de skapa samverkan, 

turnéläggning och erbjuda ett lägre pris på föreställningarna, vilket kan leda till ett annat 

kommunikativt nätverk mellan kommuner och producenter än vad som finns möjlighet till 

idag1. Teaterkonsulenten säger också att ett subventionssystem troligtvis tyvärr inte kommer 

att prioriteras från Region Värmlands sida med anledning av bland annat omorganisationen2 

(Teaterkonsulent, 2019-04-17).  

 

Kommunerna och skolorna nämns i kontexterna Kulturcrew, Skapande skola och 

främjandearbetet gentemot skolorna. Kulturcrew är ett projekt som Region Värmland och 

Riksteatern Värmland är med i (Teaterkonsulent, 2019-04-17). Projektet vänder sig till skolan 

där elever får lära sig entreprenörskap och arrangörskap gällande scenkonst och kultur. Från 

Värmland deltar fyra kommuner och fem skolor i projektet (Teaterkonsulent, 2019-04-17). 

Där arbetar teaterkonsulenten med kommunikation till kommunerna och skolorna. Gällande 

Skapande skola är det kommunerna själva som söker och beslutar om bidraget och de 

bestämmer vilken konst som bidraget ska gå till. Teaterkonsulenten ger stöd till kommunerna 

och bidrar med sin kunskap under processen (Teaterkonsulent, 2019-04-17). Förutom med de 

verksamheter som befinner sig i Värmland har teaterkonsulenten nära kommunikation med 

verksamheter utanför Värmland. De verksamheterna är främst Riksteatern och Sveriges 

scenkonstkonsulenter. Sveriges scenkonstkonsulenter nämns eftersom de tillsammans bildar 

ett nationellt kommunikativt nätverk. I nätverket som idag består av ett 20-30 tal 

scenkonstkonsulenter får de alla dela med sig och dra nytta av andras erfarenheter 

(Teaterkonsulent, 2019-04-17). 

                                                
1 Med idag menas våren 2019 
2 Med omorganisationen syftar han på den omorganisation Region Värmland genomgår och genomgått i och 
med att man den 1 januari 2019 övergick från att vara ett regionalt kommunalförbund till att bli en s.k. äkta 

region.  
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2.3.3 Legitimitetsgrunder 

När Riksteatern Värmlands teaterkonsulent pratar om motiven för sitt arbete med barn och 

ungas tillgång till scenkonst gör han det främst i kontexten Riksteatern Värmlands uppdrag 

(Teaterkonsulent, 2019-04-17). Därför är Riksteatern Värmlands arbete med scenkonst till 

skolan på samma sätt som för Wermland Opera främst ett uttryck för de rationaliteter som 

Region Värmland ger uttryck för i sin kulturplan, det vill säga i första hand en humanistiskt 

motiverad och i viss mån en sociologiskt motiverad rationalitet.  

 

Konsulenten motiverar också scenkonsten med att den kan ge människor starka upplevelser 

som de kommer ihåg resten av sitt liv samt att den kan vara stärkande för en individs 

utveckling. Det är viktigt för människor att få möta scenkonst och speciellt under sin uppväxt, 

som även nämns i citatet nedan.  

 

Jag tror och är övertygad om att det är viktigt att möta levande konst, speciellt när man växer upp. Jag 

tror inte att vi kan ersätta det med videosändningar eller med annat. Jag tror att det här med att dela 

rummet är en väldigt viktig del i en kulturell upplevelse. Det gör du även i bildkonsten för att du 

kommunicerar med bilden själv, men när du kommer till scenkonsten så måste du också vara där och 

dela rummet med dom som utövar den konstformen. (Teaterkonsulent, 2019-04-17) 

 

Scenkonsten kan med andra ord utveckla och inspirera barn och ungdomar. I scenkonsten kan 

de hitta sitt eget konstnärliga utryck, bygga på ett intresse och utveckla sin analytiska 

förmåga och synen på andra, världen och sig själva. 

 

Teaterkonsulenten menar även att scenkonstproducenter har ett ansvar med att spegla den 

verklighet som barn och unga lever i (Teaterkonsulent, 2019-04-17). Konsten måste vara 

relevant för dem och finnas där för den utveckling de genomgår i den interaktiva och digitala 

värld som de lever i. Det är viktigt att inte skapa en föreställning som på ytan ser ut att vara 

för unga utan det ska vara något som faktiskt når fram på djupet och framhäver deras känsla i 

världen de lever i (Teaterkonsulent, 2019-04-17). Även konsulentens egna motiveringar för 

att scenkonst för barn och unga är viktig kan alltså knytas till en humanistisk och i viss mån 

sociologisk rationalitet. 
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2.4 Kristinehamns kommun 

2.4.1 Infrastruktur 

För denna studie har Kristinehamns verksamhetschef för musikskolan och kultur i skolan 

intervjuats. Organisatoriskt är respondenten jämställd med skolchefer inom Skolförvaltningen 

och står under Kristinehamns skolchef. Skolcheferna har tillsammans varit med och beslutat 

om ett system för att ge barn och unga tillgång till kultur kallat Kulturgarantin. Beslutet om 

att ha en Kulturgaranti i kommunen togs för åtta år sedan med motiveringen att alla barn och 

unga ska ha rätt till kultur (Verksamhetschef, 2019-04-23). Innan Kulturgarantin fanns som 

etablerat system upplevde respondenten en ojämlikhet i barn och ungas tillgång till kultur.  

 

Innan vi hade det såhär så kunde det vara en rektor som är super engagerad där det händer jättemycket 

kultur, men den där skolan som inte hade någon där hände det ingenting. De barnen fick ingenting 

medan de andra barnen fick jättemycket. Det är ju inte rättvist. Därför är det viktigt att ha ett system 

som fungerar om man nu vill ha så att det ska vara tillgängligt för alla barn. (Verksamhetschef, 2019-

04-23) 

 

Verksamhetschefen betonar hur viktigt det är att ha ett system som fungerar för kulturen, i 

Kristinehamns kommun är detta Kulturgarantin. Verksamhetschefen menar också att det är 

viktigt att tänka på att Kulturgarantin inte sker automatiskt utan det är ett system som behövs 

arbetas in och där alla ska veta vilken roll de spelar i systemet (Verksamhetschef, 2019-04-

23). Kulturgarantin som system är uppbyggd så att barn och unga först får uppleva konsten 

som den är i sitt uttryck och sedan själva prova att arbeta med det konstnärliga uttrycket, helst 

med stöd från konstnären själv (Verksamhetschef, 2019-04-23). I Kulturgarantin finns en 

långsiktighet och en plan för hur barn och unga får ta del av kulturutbudet. Arbetet som görs 

kring Kulturgarantin utvärderas årligen så att garantin blir bättre och för att följa upp det 

arbete som under året gjorts (Kristinehamns kommun).  

 

I och med kulturgarantin får alla barn och unga tillgången till kultur och år 2019 är det ingen 

som ifrågasätter kulturgarantin. Verksamhetschefen förklarar att hon aldrig behöver 

argumentera för kulturgarantin då alla som ingår i chefsgrupperna beslutat att acceptera 

Kulturgarantin och det system som byggts upp (Verksamhetschef, 2019-04-23). Om det mot 

förmodan skulle vara en lärare som vill prioritera ett annat ämne på tiden där barn och unga 
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ska få tillgång till kulturen genom kulturgarantin förklarar respondenten hur argumentationen 

hypotetiskt skulle se ut (Verksamhetschef, 2019-04-23). 

 

Oftast är det så att när dom får se teater då till exempel om det ingår i kulturgarantin då går alla dit 

eftersom det är någonting som vi bestämt tillsammans. Om det skulle vara så att någon lärare säger ”nej 

vi kan inte komma för att vi har bad.” Då säger rektorn att det här ska ni gå på för att det är 

kulturgarantin. (Verksamhetschef, 2019-04-23) 

 

Kulturen för barn och unga har därmed i denna kommun blivit en rättighet som inte går att 

prioritera bort. Kulturgarantin är ett av respondentens uppdrag och där ingår Skapande 

skolabidraget samt ansvaret för Kulturkommittén (Verksamhetschef, 2019-04-23). 

Kulturkommittén består av de personer som skolorna har valt som representanter för att delta 

på möten och få information kring vilken kultur som erbjuds för barn och unga. Det är 

representanter från Kulturkommittén som åker till utbudsdagarna i Karlstad och tittar på det 

aktuella scenkonstutbudet (Verksamhetschef, 2019-04-23). Under utbudsdagarna tittar de 

tillsammans på föreställningarnas konstnärliga kvalité och om det är föreställningar som 

passar in i Kulturgarantin utefter de målgrupper de söker föreställningar till. Kommittén 

bestämmer tillsammans vilka föreställningar de vill köpa in men respondenten fattar det 

slutgiltiga beslutet. Efter detta börjar respondentens arbete med kontakt, priser och tider för 

när scenkonstföreställningen ska spelas vilket påbörjas ungefär ett år innan konstaktiviteten 

sker (Verksamhetschef, 2019-04-23). 

 

 

2.4.2 Kommunikationsprocess 

Respondenten kommunicerar främst med skolcheferna, Kulturkommittén samt producenter. 

Wermland Opera, Västanå Teater och Kunskapsteatern är exempel på de producenter som 

nämns och detta görs i kontexten av att ha ett utbud som beställs (Verksamhetschef, 2019-04-

23). Kommunikationen börjar med att Kulturkommittén har sett ett utdrag av producenternas 

föreställningar till att de bestämmer om de ska ha föreställningen och sedan vidare till ett 

besök på teatern eller om teatergruppen kommer till kommunen.  

 

Skolcheferna nämns med anledning av att de har en konferens två gånger per termin och att 

det är i samband med det som mötena med Kulturkommittén sker. Respondenten har en god 

relation till alla chefer och skolchefer vilket gör att kommunikationen dem sinsemellan 
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fungerar bra. Om det skulle vara så att en klass inte deltagit som den borde i Kulturgarantin 

kan respondenten enkelt ta kontakt med den berörda rektorn direkt (Verksamhetschef, 2019-

04-23). Verksamhetschefen och Kulturkommittén kommunicerar både via direktkontakt på 

möten men också genom ett digitalt nätverk om information gällande Kulturgarantin. 

 

[På möten] träffas vi två gånger per termin och det är ju väldigt lite för allt som ska organiseras, men då 

har jag [ett system som påminner om Google Drive]. Där lägger jag upp allt som vi bjuder in till och 

alla som är med i kulturkommitté har ett konto där så att dom kan gå in hämta informationen. Sen har 

jag även med alla i en mailgrupp så att när det kommer en föreställning så skickar jag ut den till alla. 

(Verksamhetschef, 2019-04-23) 

 

Respondenten nämner också att den kommunikation som sker på skolan angående 

Kulturgarantin även den fungerar bra. Om det skulle vara så att någon ur gruppen avslutat sin 

tjänst ansvarar skolan för att utse en ny medlem till gruppen (Verksamhetschef, 2019-04-23). 

Informationen om kulturutbudet till barn och unga i skolan får även bra spridning. Skolan är 

väl förberedd inför en kulturupplevelse via Kulturgarantin. Kommunikationsnätverket inom 

Kulturgarantin och kommunikationen med producenter är väldigt viktigt för att 

Kulturgarantin ska fungera på ett bra sätt menar respondenten (Verksamhetschef, 2019-04-

23). 

 

 

2.4.3 Legitimitetsgrunder 

Motiveringarna bakom barn- och ungasatsningen är att alla barn och unga har rätt till kultur. 

Det är en demokratisk rättighet och alla barn och unga ska ha tillgång till kultur. 

Respondenten tar ett flertal gånger upp att barn och ungas tillgång till konst är en rättighet 

och att kultur borde ingå i uppfostran.  

 

[På] ett sätt så tycker jag inte att det ska vara valfritt [,] det ska var så att barn och unga ska få uppleva 

konst och kultur. Det är en del av den demokratiska rättigheten och en del av uppfostran också, tycker 

jag. (Verksamhetschef, 2019-04-23) 

 

Att kultur är en demokratisk rättighet och att alla barn och unga tidigare inte fick samma 

tillgång till konst och kultur var två av argumenten som låg bakom beslutet att införa en 

kulturgaranti (Verksamhetschef, 2019-04-23). I Kristinehamn ska barn och unga få uppleva 

och skapa egna kulturuttryck i skolan. De ska även vara medvetna om sina egna kulturuttryck 
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och genom det kunna skapa sin identitet och hitta ett eget utryck genom konstens uttryck 

(Kristinehamns kommun). Att ge barn och unga chansen att möta konsten på olika sätt är 

därmed inte bara är en demokratisk rättighet utan det är också för att de ska utvecklas som 

individer. Kulturgarantin ska ge dem chansen att uppleva, delta och skapa egna kulturella 

uttryck. 

 

Dessa motiveringar för barn och ungas tillgång till kultur speglar både en humanistisk och 

sociologisk legitimitetsgrund. Den humanistiskt motiverade legitimiteten grundar sig i att se 

kultur som en demokratisk rättighet som alla barn och unga ska kunna ta del av liksom att 

kulturen ska bilda barn och unga, att den är en del av deras uppfostran. Den sociologiskt 

motiverade legitimitetsgrunden ligger i argumentet att barnen och ungdomarna ska få 

chansen att hitta sina egna uttryck, och uppleva och utveckla sina känslor i konsten. 

Verksamhetschefen menar att det är viktigt att barn och unga ska få se professionellt utövad 

konst men också att det är viktigt att de ska få utrycka sig själva i konsten. 

 

 

2.5 Storfors kommun  

2.5.1 Infrastruktur 

Storfors kommun är en av Värmlands små kommuner och kommunens skolchef svarar för att 

barnen och ungdomarna i kommunens tre grundskolor får tillgång till kultur. För denna studie 

har därför kommunens skolchef tillika rektor för en av grundskolorna intervjuats. Arbetet 

med kultur i skolan sker längs fyra vägar: Skapande skola, arrangemang på fritiden, kultur i 

undervisningen samt barn och ungas deltagande i egna skapande aktiviteter inom skolan 

(Skolchef, 2019-04-29). Skolchefen säger att han själv har valt att arbeta med Skapande skola 

och söka bidrag till den verksamheten. Det är visserligen inte uttalat en del av hans uppdrag, 

men i uppdraget finns en allmän skrivning om att söka statsbidrag (Skolchef, 2019-04-29).  

 

I skolchefens arbete med Skapande skola ligger både bidragsansökan, budgeten för 

verksamheten, redovisningen och ansvaret för den arbetsgrupp kommunen har för Skapande 

skola (Skolchef, 2019-04-29). Arbetsgruppen även kallat Skapande skolagruppen är en grupp 

med lärare, som representerar de olika skolorna. Arbetsgruppen svarar för att planera, 

fastställa och besluta vilken kultur som barn och unga ska erbjudas i skolan. Den söker till 

exempel efter information kring aktuella scenkonstföreställningar eller författare och i 
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gruppen finns kunskap om vart man ska vända sig för att få kontakt och mer information. 

Denna grupp ses minst en gång i månaden och protokollför sina beslut (Skolchef, 2019-04-

29).  

 

Arbetet med att erbjuda eleverna kulturaktiviteter på fritiden görs av skolchefen på eget 

initiativ. Ett exempel på en sådan aktivitet kan vara att eleverna erbjuds att åka till Stockholm 

för att se en musikal (Skolchef, 2019-04-29). De elever som är intresserade av att följa med 

får enligt skolchefen ett starkt rabatterat pris. Den tredje vägen som barn och unga får tillgång 

till kultur i skolan är alltså genom att integrera kultur i undervisningsämnen. Ett exempel på 

hur kulturen integreras i undervisningen är att de varje år visar filmen Schindler’s list inför att 

årskurs nio åker till Polen (Skolchef, 2019-04-29). 

 

Den fjärde vägen för att erbjuda barn och unga scenkonst är med fokus på deltagande i 

scenkonsten och den typen av aktiviteter förekommer inte så ofta.  

 

Som tidigare hade vi också, men det är ett antal år sedan en fjärde variant där eleverna själva hade olika 

dramatiseringar. Då hade vi att eleverna antingen fick spela upp en musikal tillexempel Grease som 

dom själva tolkade och sen har vi haft där dom gjort egna. Det har vi inte haft nu på senare år och det 

beror lite grann på vilka elever vi har och om det finns ett stort intresse och drivande ungdomar. 

(Skolchef, 2019-04-29) 

 

Sammanlagt erbjuds barn och unga tillgång till kulturaktiviteter tre till fyra gånger varje år 

inom ramen för Skapande skola och två till tre gånger varje år utanför den ramen (Skolchef, 

2019-04-29). 

 

 

2.5.2 Kommunikationsprocess  

Skolchefen nämner i intervjun Wermland Operas föreställningar som exempel på aktiviteter 

som kan erbjudas till eleverna. Skolchefen tar också upp utbudsdagarna och att det är 

representanter från Skapande skolagruppen tillsammans med några elever som åker dit. 

Eleverna följer med för att Skapande skolagruppen ska få höra deras åsikter (Skolchef, 2019-

04-29). Under utbudsdagen kanske eleverna upptäcker en föreställning som de skulle vilja se 

och då försöker skolan att arrangera det. Ett sådant exempel är när eleverna fick åka och se 

Something Rotten på Wermland Opera (Skolchef, 2019-04-29).  
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Skolchefen nämner Storfors kommunen och dess kultur- och fritidsenhet i anslutning till 

ekonomi, kommunens kulturverksamhet och rådet BUS3. Skolchefen och den kulturansvariga 

på kommunen arbetar båda med barn och ungas tillgång till kultur och kommunikationen 

mellan dem är viktig, bland annat när en aktivitet ska genomföras (Skolchef, 2019-4-29). 

BUS är en del av den kommunala kulturverksamheten där barn och unga får vara med och 

rösta om vilka aktiviteter som ska genomföras i kommunen och därmed vad BUS budget går 

till. Där kan de exempelvis rösta för att stötta en musikalresa till Stockholm på fritiden genom 

att använda en del av BUS budget till bussar (Skolchef, 2019-04-29). Det finns alltså en 

kommunikation mellan skolchef, elever och kommunen kring elevernas möjlighet att se 

scenkonst. Kommunikationen mellan skolchef och kommun sker även kring skolans 

kulturbudget (Skolchef, 2019-04-29). Det statliga Skapande skolabidrag som Storfors får är 

för 2019 110 000 kr (Skolchef, Skapande skola ansökan), vilket inte räcker så långt4. För att 

öka budgeten för kultur i skolan bidrar kommunen själv med mer än det dubbla eftersom man 

vill ge barn och unga större tillgång till kultur. 

 

 

2.5.3 Legitimitetsgrunder 

Motiveringarna kring varför barn och unga ska få tillgång till kultur och därmed också 

scenkonst handlar bland annat om att ge dem en möjlighet att se bortom horisonten. 

Skolchefen lyfter fram hur viktig skolan blir när kommunen är så liten som Storfors kommun 

är.  

 

Varför gör jag det här? Jo det är därför att ungdomar på små orter har väldigt mycket sämre utbud än 

vad till exempel Karlstad har. Tittar man på de ännu större städerna så har dom ännu större utbud. Om 

jag tar med eleverna och åker skidor en helg i sälen så är det av samma orsak. Jag vill att dom ska lyfta 

blicken och se bortanför den här lilla orten. Eller om vi åker och tittar på en fotbollslandskamp för 

damer Sverige mot Tyskland ja men det kanske är den ända gången dom får se en arena med 25000 

åskådare och varför åker vi till Wermlands Operan? Ja men för att föräldrarna troligtvis inte tar med sig 

barnen dit. Då blir skolan ett sätt att vidga vyerna för ungdomar som bor på små orter. (Skolchef, 2019-

04-29) 

 

                                                
3 BUS är förkortning på Barn och Unga i Storfors. 
4 Skolchefen ger ett exempel på att en teatergrupp kan kosta 40000kr med ett maxantal på 30 elever. Vilket 
leder till resonemanget om att 110000kr inte räcker så långt (Skolchef, 2019-04-29) 
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Skolchefen skriver i Skapande skola ansökan att det i stort sett inte finns något offentligt 

kulturutbud i kommunen och att skolan då spelar en viktig roll för att ge barn och unga 

tillgång till kultur (Skolchef, Skapande skola ansökan). I ansökan om Skapande skolabidraget 

nämns kommunens storlek, att den ligger sju mil från Karlstad och att de med hjälp av 

Skapande skolabidraget har lyckats öka barn och ungas tillgång till kultur, vilket har 

förändrat elevernas attityder till konsten på ett positivt sätt (Skolchefen, Skapande skola 

ansökan). Skolchefen pekar också på hur viktigt det är att ge barn och unga möjlighet att 

uppleva konst för att ge varje individ möjlighet att utveckla sig själv, hitta ett intresse och se 

bortom horisonten (Skolchefen, 2019-04-29). 

 

Skolchefen fokuserar med detta resonemang på konstens viktiga roll i individens utveckling 

och att alla ska få möjligheten att uppleva konst, oavsett bostadsort, ekonomi, familj etc. 

Skolchefen är väl medveten om att alla föräldrar av olika anledningar inte tar med sina barn 

till kulturaktiviteter och då blir skolans satsning på konsten viktig. De barn som inte får 

möjligheten att möta konst genom hemmet får den i skolan och kan där avgöra vad konsten 

betyder för dem (Skolchef, 2019-04-29). Legitimitetsgrunden formas kring allas rätt till 

tillgång till kultur för att de ska utvecklas som individer, det vill säga en humanistiskt 

motiverad rationalitet. 

 

 

3 Slutsatser 

De slutsatser som främst kan dras av intervjumaterialet handlar om vilka personer i 

infrastrukturen som beslutar om barn och ungas tillgång till kultur och därmed också 

scenkonst, vilka faktorer som styr beslutet och komplexiteten i kommunikationsnätverket. 

 

Den första slutsatsen är att de som arbetar med de kulturpolitiska målen och strategierna och 

produktionerna av olika kulturaktiviteter främst är aktörer som verkar inom kulturpolitiken 

och kultursektorn medan de som i praktiken ansvarar för att barn och unga får tillgång till 

kultur finns inom utbildningssektorn. Trots att det är två olika sektorer som ska kommunicera 

med varandra är infrastrukturen för barn och ungas tillgång till scenkonst ett system med en 

fungerande kommunikation. De kommunicerar dock mer med varandra inom den del av 
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infrastrukturen som hör till kultursektorn respektive den del som hör till utbildningssektorn 

än mellan de båda sektorerna. 

 

Den andra slutsatsen är att besluten om barn och ungas tillgång till kultur styrs av två 

faktorer: kommunikation och ekonomi. Infrastrukturen bygger mycket på kommunikation 

mellan olika institutioner och inte minst mellan olika personer. I intervjuerna nämnde 

respondenterna spontant de andra respondenterna i studien, vilket visar hur kommunikationen 

sammanlänkar olika aktörer som arbetar med scenkonst till barn och unga. När de nämner 

varandra görs det i relation till hur mycket kommunikation som sker mellan dem samt hur 

långt ifrån varandra de är i nätverket. Kommunikationen sker inte heller enbart mellan 

aktörerna i Värmland utan det finns dessutom en nationell infrastruktur för barn och ungas 

tillgång till scenkonst och en kommunikationsprocess inom denna. Såväl den nationella, 

regionala som den lokala infrastrukturen är komplex och många som arbetar inom scenkonst 

för barn och unga har kommunikation som en viktig del av sitt arbete, vilket gör att det är 

extremt viktigt att kommunikationsprocessen fungerar. Ekonomin har stor betydelse för vad 

som produceras, hur mycket som produceras, vad och hur mycket som köps in och därmed 

vilken och hur mycket scenkonst barn och unga får ta del av. Alla respondenter nämner 

problem med ekonomin ur olika perspektiv. Respondenten på Wermlands Opera nämner 

ekonomin i relation till vad Wermland Opera både kan producera själva och köpa in liksom 

att ekonomin kan vara en viktig faktor för skolornas beslut om de ska köpa deras 

föreställningar eller inte. Riksteatern Värmlands teaterkonsulent tar upp behovet av ett 

subventionssystem eftersom skolor ofta inte har råd att köpa in så många föreställningar och 

nämner att med ett väl fungerande subventionssystem skulle barn och ungas tillgång till 

scenkonst öka. Kristinehamns verksamhetschef tar upp ekonomins betydelse för i vilken 

utsträckning barn och unga kan ges möjlighet att få tillgång till scenkonst. De får ett bidrag 

av Skapande skola men skulle vilja ge mer resurser till konsten än vad ekonomin i dagsläget 

tillåter. Storfors skolchef nämner likt Kristinehamn att ekonomin begränsar vad de har 

möjlighet att erbjuda. Det är dyrt med konst, speciellt när både bussar och konsten ska 

betalas.   

 

Den tredje slutsatsen är att respondenterna aldrig riktigt behöver argumentera för konst och 

kultur i sitt arbete, utan de motiverar istället sina satsningar. Resultatet visar två framträdande 

motiveringar; barn och ungas rätt till kultur samt hur kulturen påverkar barn och unga som 

individer. Med en grund i de framträdande motiveringarna legitimeras barn och ungas 
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tillgång till kultur genom Skot-Hansens humanistiska och sociologiska rationaliteter. 

Resultatet visar även att paternalismen fortfarande har en stark ställning när det gäller 

scenkonst till barn och unga. Respondenterna i materialet nämner likt Karin Helander att barn 

och ungas tillgång till scenkonst är i de vuxnas händer och inte i barnens egna. Riksteatern 

Värmlands teaterkonsulent berättar att det sällan finns kontakt med barnen i arbetet då 

kommunikationen sker mellan samordnare. Kristinehamns verksamhetschef berättade hur 

ojämn barn och ungas tillgång till konst var innan Kulturgarantin beslutades. Det var med 

andra ord de vuxna som beslutade om att barn och ungas tillgång till kultur skulle öka och 

finnas för alla barn i kommunen, det var inget som barnen själva valde. Sedan finns det 

exempel på att man bryter mot det paternalistiska förhållningssättet, som i Storfors då barn 

och unga får följa med på en utbudsdag och tala om vad de skulle föredra. 

 

 

4 Diskussion och tolkning av resultatet 

Det finns ett antal ämnen som alla respondenterna tar upp spontant. De är distansen mellan 

kulturinstitution och skola, utbudsdagarna, skapande skola och att det är viktigt med konst för 

barn och unga. Dessa ämnen nämns alltid, men från olika perspektiv beroende på var i 

kommunikationsprocessen respondenterna befinner sig och vilken roll de har i 

infrastrukturen.  

 

Studien visar på hur barn och ungas tillgång till scenkonst i skolan kan öka. De barn och unga 

som får tillgång till scenkonst i skolan går i skolor där rektorer och andra beslutsfattare tycker 

att konst och kultur är viktigt och som omfattas av infrastrukturen för scenkonst till skolan. 

Både Kristinehamns verksamhetschef och Storfors skolchef berättar hur bra deras Skapande 

skolagrupper och liknande strukturer fungerar. De berättar även att de är väl medvetna om att 

det ser väldigt olika ut i olika kommuner.  

 

Kristinehamn och Storfors arbetar båda mycket med Skapande skola men de arbetar på olika 

sätt och med olika nära kontakt med barn och unga. Storfors har en närmare och mer direkt 

kontakt med lärarna och eleverna medan Kristinehamn inte involverar lärare och elever lika 

ofta eller nära. Storfors breda utbud av kultur till barn och unga i skolan är också ett exempel 

på att små orter kan ge barn och unga stor tillgång till kultur trots kommunens storlek. 
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Självklart är ekonomi och tillgång till ett konstnärligt utbud viktigt men lika viktigt är att det 

prioriteras att erbjuda barn och unga tillgång till scenkonst.  

 

Barn och ungas tillgång till scenkonst verkar vara lika viktigt för respondenterna som för 

mig. Respondenterna berättar hur viktigt det är att visa barn och unga konst, vad det kan 

betyda för dem i framtiden som individer och att alla ska få en chans att uppleva det trots 

bakgrund. De berättar även att de själva har fått uppleva scenkonsten när de var barn eller 

ungdom och att det inspirerat dem till att arbeta med det de gör idag.   

 

Under arbetet med studien har det visat sig att barn och ungas tillgång till scenkonst var ett 

större ämne än vad jag kunde föreställa mig. Min hypotes var att intervjuerna och 

dokumenten skulle visa på en tydlig infrastruktur och kommunikationsprocess, men så var 

inte fallet. Infrastrukturen för scenkonsten för barn och unga är liksom 

kommunikationsprocessen inom denna både mer omfattande och mer komplex än jag 

föreställde mig. Det gjorde att jag i min studie fick avgränsa mig till barn och ungas tillgång 

till scenkonst i skolan. Annars hade det krävts ett mycket mer omfattande material, både 

dokument och intervjuer. Jag vill dock uppmana till fortsatt forskning på detta område, som 

är oerhört intressant men tämligen outforskat. 

 

Under studiens gång mötte jag några svårigheter som ledde till ett funderade på om det vore 

bättre att byta teorin med legitimitetsgrunder till någon annan. Det var nämligen svårt att hitta 

motiveringarna bakom besluten att arbeta med scenkonst till barn och unga i det material som 

jag fått fram. Intervjumaterialet fokuserade mest på infrastrukturen och kommunikationen 

medan dokumenten var få samt innehöll väldigt lite motiveringar jämfört med vad jag hade 

föreställt mig från början. Att få fram dokumenten med motiveringarna var svårt bland annat 

för att motiveringar kan finnas i olika sorters dokument beroende på vilken sektor jag ville ha 

motiveringarna ifrån. Slutligen hittade jag dock motiveringar, vilket gjorde att teorin behölls. 

 

En av de samhällsaspekter som kan kopplas till studien är att Barnkonventionen blir lag i 

Sverige år 2020. I och med att den blir lag är det relevant att nämna paragraferna 13 och 31 

som båda handlar om barns tillgång till kultur. I paragraf 13 står det att:  
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Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser 

söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form 

eller genom andra uttrycksmedel som barnet väljer. (unicef)   

 

Enlig denna paragraf ska barnen få möjligheten att utrycka sig exempelvis genom scenkonst 

och för att kunna göra det krävs det att barn både får chansen att uppleva konst och ges 

konkreta möjligheter att utrycka sig genom den. Barnkonventionen kan komma att innebära 

att barn och ungas tillgång till scenkonst och andra konstnärliga uttrycksformer kommer att få 

ett större genomslag i de regionala och kommunala kulturplanerna. Den nämns bland annat i 

Region Värmlands kulturplan 2017-2020 (Region Värmland 2016, 13). I konventionens 

paragraf 31 står det att ” Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och frid, till lek 

och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet. ” (unicef). Denna paragraf poängterar vikten av att alla barn och unga ska 

få delta i kultur och konstnärliglivet oavsett bakgrund. En möjlighet är att det kommer öka 

Skapande Skolas betydelse. Det är genom skolan som barn och unga kan delta i det kulturella 

och konstnärliga livet oavsett bakgrund.  

 

Den andra samhällsaspekten som är relevant för studien är att föra en diskussion kring 

Region Värmlands roll. I och med att det inte längre finns någon inom Regionen som arbetar 

specifikt med frågor som rör kultur för barn och unga försvåras kommunikationen inom den 

regionala infrastrukturen för scenkonst till barn och unga, vilket på sikt kan påverka hur 

infrastrukturen ser ut och därmed också barn och ungas tillgång till scenkonst.  
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6 Bilagor 

6.1 Intervjufrågor  

● Hur arbetar du med scenkonst till barn och unga? 

● Vad ingår i ditt arbete med scenkonst till barn och unga? 

● Om du köper in scenkonst, vem beslutar om din budget för att köpa in scenkonst? Hur 

stor är den i så fall? 

https://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/
https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/utveckling-och-tillvaxt/hamta-material/program-och-planer/kulturplan-2017-2020.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/utveckling-och-tillvaxt/hamta-material/program-och-planer/kulturplan-2017-2020.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://www.wermlandopera.com/media/3602/wo_verksamhetsberattelse_2018.pdf
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● Sker det någon kommunikation mellan dig och kommunen/skolan angående 

scenkonst till barn och unga? 

● Med vilka för du en dialog om vilka föreställningar som ska köpas in? 

● Finns det några riktlinjer för vad som får köpas in eller inte? 

● Vem är det som slutgiltigt bestämmer vad som köps in? 

 

● Vet du vart du ska vända dig om du vill ha/beställa en scenkonstföreställning? 

● Hur fick du veta vilka föreställningar som finns att få/beställa? 

● Hur får du en fylligare information om dessa föreställningar? 

 

● Hur ser du på scenkonst? Som person och yrkesroll, negativt och positivt 

● Argumenterar du för att få scenkonst till din skola/kommun? Varför gör du det? 

● Hur argumenterar du för att köpa in scenkonst? 

● Vilka argument tycker du att du lättast får gehör för? 

 

 

 

 


