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Samverkan i Myndigheten för kulturanalys kulturvaneundersökning riktad mot barn och unga
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden föreslås i detta ärende besluta om deltagande och samverkan i
Myndigheten för kulturanalys genomförande av en kulturvaneundersökning
riktad mot barn och unga.
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att Stockholms Läns Landsting deltar och samverkar i Myndigheten för kulturanalys genomförande av en kulturvaneundersökning riktad mot barn och
unga.
Förvaltningens motivering
Bakgrund
Den senast genomförda Kulturvaneundersökning gjordes 1998 i Stockholms
län. Det vore därför högst relevant att delta i en ny undersökning, för att få
uppdaterat underlag. Myndigheten för kulturanalys kulturvaneundersökningar baserade på SOM-statistik ger en generell bild av kulturvanorna i befolkningen 16-85 år. Det finns inte samma möjligheter att samla in data för
barn och unga på likartat sätt som för den vuxna befolkningen. Enkätinstrument och datainsamlingsteknik måste anpassas särskilt till den yngre gruppens språk och livsmiljö och metodiken måste också anpassas till olika åldersgruppen inom gruppen barn och unga. I syfte att råda bot på denna betydande
kunskapslucka påbörjade därför Myndigheten för kulturanalys 2013 arbetet
med att undersöka barn och ungas kulturvanor, då de tillsammans med Stockholms stad genomförde en pilotstudie riktad mot barn och unga. Detta arbete
resulterade i en promemoria 2014 (Kulturanalys 2014) vilken har varit underlag i det arbete, som från 2015 bedrivs för en övergripande strategi rörande
kulturvaneundersökningar (Kulturanalys 2015).
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Genomförandet av denna studie planeras äga rum under hösten 2016 samt våren 2017, inom ramen för skolornas verksamhet. Detta dels för att höja svarsfrekvenserna samt dels för att det är ett kostnadseffektivt sett att nå ut till ett
större antal respondenter.
Överväganden
En belysning och analys av barns- och ungas kulturvanor är ett viktigt underlag för Stockholms Läns Landsting och för förståelsen av de särskilda förutsättningar denna grupp har. Både den nationella analysen och de regionala
och kommunala bilderna behövs för att få ett allsidigt underlag och lägesbedömning. Underlaget kommer ge de samverkande regionerna goda möjligheter till analys av barn och ungas kulturvanor i respektive region, komparativa analyser regionerna emellan samt kontrastera de regionala resultaten
gentemot vad den nationella bilden visar. Underlaget kan ligga till grund för
bedömningar av regionala och kommunala satsningar och specifika behov.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnaden för en samverkande region uppgår till 290 000 kr och kommer att
belasta anslaget 220 utveckling nya stödformer.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende

