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Kulturrådets enkät om breddat deltagande i 

kulturlivet – regionernas svar  

 

Om dokumentet 

Våren 2019 gick Kulturrådet ut med en enkät om breddat deltagande i kulturlivet1 till 

regioner och verksamheter som omfattas av kultursamverkansmodellen. Syftet var att 

öka kunskapen om hur regionerna och verksamheter som får stöd genom 

kultursamverkansmodellen ser på och arbetar med frågor som rör tillgängliggörande av 

kultur.   

Enkäten var frivillig och bestod av två delar. Den första delen besvarades av regionerna 

och den andra delen fokuserade på konst- och kulturverksamheterna och kunde antingen 

besvaras av verksamheterna eller av regionen i samråd med verksamheterna.  

I rapporten Göra allt möjligt (Kulturrådet 2021) presenteras undersökningen. Störst 

utrymme ägnas åt konst- och kulturverksamheternas svar på enkäten. Det här 

dokumentet är en sammanställning av regionernas svar på enkäten. En tidigare version 

av dokumentet har delats med regionerna runt årsskiftet 2019/2020, då regionerna kunde 

ta del av varandras svar men också revidera och komplettera sina regionavsnitt vilket 

några regioner valde att göra. 

 

 

 

 

  

 
 
1 I enkäten specificerades att breddat deltagande i sammanhanget avser att konst och kultur ska komma breda 

grupper av invånare till del utifrån aspekter som till exempel socioekonomiska och geografiska förhållanden 

samt de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Regionerna informerades om att 

uppföljningen fokuserar på ett publik-/besökare-/användarperspektiv men att även andra aspekter på 

deltagande kunde adresseras om det bedömdes ha betydelse för invånarnas deltagande, till exempel ett 

konstnärs- eller utövarperspektiv. 
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Blekinge  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

I Region Blekinges kulturplan är barn och unga samt professionella kulturskapare 
utpekade som prioriterade målgrupper. Regionen styr kulturverksamheten genom 
villkor/uppdragsskrivningar för att uppnå kulturplanens målsättningar. I vissa fall 
specificeras prioriterade målgrupper i uppdragen, till exempel nya svenskar. 
 
Regionen uppger att genom den så kallade Blekingemodellen kan de nå alla barn i 
regionen oavsett bakgrund eller socioekonomiska förutsättningar. I modellen samverkar 
regionala kulturverksamheter genom avtal med kommunerna för att alla barn i Blekinge 
ska få scenkonstupplevelser minst två gånger per år. Kommunerna medfinansierar 
kulturen. På liknande sätt fungerar det med kultur i vården och omsorgen, som riktar sig 
till äldre personer och personer med funktionsvariationer. 
 
Regionen understryker betydelsen av den främjande verksamheten för att nå människor 
som annars inte tar del av den offentligt finansierade kulturen. Med till exempel konst, 
slöjd, litteratur och musik arbetar regionen för att nå ut med upplevelser och 
medskapande aktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden. Regionen ger även särskilt 
stöd när projektansökningar kommer från socioekonomiskt utsatta områden. 
 
Regionen framhåller vikten av att samverka med personal, lokalsamhälle och personer 
som företräder grupper som inte är de som vanligtvis tar del av offentligt finansierad 
kultur. Det kan handla om att anställa personer som kan andra språk och kulturer för att 
kunna nå andra målgrupper. Ett exempel är att filialbibliotek har uppdaterats av 
slöjdfrämjande verksamhet, i samverkan med barn och företag på orten. Pysselhörnor, 
spelhörnor och läsmys på olika språk gör att fler känner sig hemma. Fler filialbibliotek ska 
nu uppdateras för och med invånarna. Det beskrivs också som viktigt att ha kunskap om 
målgrupper. Även om en kommun erbjuder många aktiviteter kan avståndet vara ett 
hinder. Regionen ger exempel på den mobila främjandeverksamheten #allatecknar som 
möjliggör för barn och unga att teckna tillsammans med en professionell illustratör.  

Kunskap om deltagande 

Regionens årliga verksamhetssamtal med de regionala kulturverksamheterna ger 
kunskap om vilka grupper som respektive organisation når. Samtalen handlar bland 
annat om hur man kan nå ut i högre utsträckning och hur olika insatser kan samverka för 
att förmera det som redan görs. De diskuterar också möjligheter att skapa medansvar 
och medskapande, så att det inte bara blir tillfälliga insatser. Under 2017 genomfördes en 
kulturvaneundersökning i regionen.  

Nuläge och framöver 

Region Blekinge är relativt nöjda med kulturdeltagandet. Genom projektmedel och riktade 
insatser når de brett. De påtalar samtidigt att det alltid går att bli bättre och att det är 
viktigt att arbeta vidare med de regionala verksamheternas uppdrag. Eftersom 
målgrupperna inte är homogena behövs olika insatser och kulturen måste vara 
angelägen för olika människor. Regionen ser ett generellt behov, inom alla konst- och 
kulturområden, att den offentligt finansierade kulturen måste vara angelägen för fler 
grupper än den är idag.  

Eftersom regionen inte har några större institutioner kan verksamheterna ges i uppdrag 
att arbeta ute i hela regionen. Regionens litenhet gör att de snabbt kan ställa om, vara 
ute i hela länet och ha en nära dialog med alla kommuner om deras behov. Regionen 
funderar på att framöver inkludera landsbygden mer, och framhåller att de har en uppgift 
att arbeta för att samhället i stort ska känna sig inkluderat, och i synnerhet att inte 
landsbygden upplever sig vara exkluderad. Med verksamheter som Blekingemodellen, 
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kultur i vård och omsorg samt främjandeverksamheterna anser de sig ha bra 
förutsättningar. 
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Dalarna  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Kultur- och bildningsförvaltningens arbete för breddat deltagande styrs av regionala styr- 
och policydokument, överenskommelser, formaliserad samverkan med kommunerna 
samt interna kriterier för beviljande av projektstöd till civilsamhället.  

Dalarnas kultur- och bildningsplan är ett styrdokument för att uppnå målen i 
Regionplanen. Planen för 2018 innehåller visionen ”Ett jämlikt Dalarna – för ett friskare 
och tryggare liv” samt uppdraget att förvaltningen aktivt ska verka för en bred, tillgänglig 
och kvalitativ kultur- och bildningsverksamhet i hela Dalarna, samt att fler ska nås av 
kultur- och bildningsverksamheten, särskilt barn och unga. Tre målbilder i Dalastrategin 
Dalarna 2020 relaterar till breddat deltagande: Lika villkor för alla, Mångfald och tolerans 
samt Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion. Kultur- och bildningsförvaltningen 
omfattas även av två regionala överenskommelser Vägen in samt Dalarna – Sveriges 
bästa ungdomsregion. Dessa stärker ett breddat deltagande.  

Kommunerna uppges spela en central roll i arbetet med att kulturen ska komma 
länsinvånare till del. De beskrivs vara viktiga aktörer i genomförandet av kultur- och 
bildningsplanen och regionen vill vara medspelare i kommunernas utvecklingsplaner. 
Samverkan sker bland annat genom överenskommelser där målgrupper kan skrivas in. 

I egenskap av finansiär har Region Dalarna en möjlighet att stimulera projekt inom 
civilsamhället som utvecklar ett breddat deltagande. Kultur- och bildningsnämnden 
beslutar om vilka som får stöd utifrån kriterier som särskilt: - Stärker barns och ungas 
delaktighet. - Bidrar till ett jämställt och demokratiskt samhälle, - Utvecklar fysiska eller 
digitala mötesplatser för kultur och folkbildning. - Bidrar till integration. I fördelningen av 
medel ska något av kriterierna vara uppfyllda och projekt som äger rum utanför Falun-
Borlängeregionen, ett vidsträckt område som klassas som landsbygd, beaktas särskilt. 

Regionen uppger att kultur- och bildningsförvaltningen har prioriterat att utveckla sina 
arbetssätt för att bredda deltagandet hos barn och unga, äldre, utrikesfödda samt 
funktionsnedsatta. Inom scenkonstområdet prövas nya arbetsmodeller med avsikt att 
bredda publikunderlaget.    

Kunskap om deltagande 

Kunskap om vilka som tar del av kulturlivet uppnås genom formaliserad dialog med 
verksamheter, kommuner och föreningsliv där frågan om hur olika målgrupper deltar är 
återkommande. Men även genom regionens ungdomsenkät Luppen och genom inkomna 
ansökningar. Regionen tar även löpande del av nationella rapporter.  

Förvaltningens kunskap uppges till stor del bygga på kontakt med grupper som redan tar 
del av kulturlivet, men att de vet mindre om de som inte tar del. Regionen menar att nya 
arbetssätt och kontaktytor skulle behöva utvecklas för att stimulera förvaltningens 
kunskapsskapande. De ser även behov av nya arbetssätt för att inhämta kunskap om 
den del av civilsamhället som valt en lösare organisationsform än det etablerade 
föreningslivet.  

Nuläge och framöver 

Regionen uppfattar att det finns ett rikt kulturliv med ett brett deltagande i hela Dalarna, 
som i mångt mycket bärs upp av civilsamhället men ofta med stöd av kommuner, 
studieförbund och länskultur. Regionen är nöjda med att alla kommuner har sökt och 
beviljats Skapande skola-bidrag den senaste femårsperioden. De menar samtidigt att det 
kan vara frustrerande att publiken inom flera traditionella kulturområden varken breddas 
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eller föryngras. Upplevelsen är att äldre personer i socioekonomiskt starka grupper i 
störst omfattning tar del av det offentligt finansierade kulturlivet.  

I kultur- och bildningsplanen är barn och unga, äldre och nationella minoriteter utpekade 
som prioriterade målgrupper. Inom målgruppen barn och unga upplevs unga vuxna vara 
särskilt utmanande att nå då de inte omfattas av skolans utbud. Avseende gruppen äldre 
ses det som angeläget att hitta former för kulturskapande för de som vårdas i hemmet. 
Äldre personer beskrivs också vara en resurs som med förbättrad tillgänglighet skulle 
kunna bidra i ännu större omfattning i Dalarnas kultur- och föreningsliv. Regionen lyfter 
även att digitaliseringen öppnar upp för nya arbetssätt och kanaler som kan stimulera ett 
breddat deltagande.  

I ett glest befolkat län som Dalarna fungerar inte kollektivtrafiken för alla vilket gör att 
regionen, i egenskap av trafikmyndighet, behöver hitta nya former för att invånarna enkelt 
och miljövänligt ska kunna ta sig till kulturevenemang inom och utanför länet. Regionen 
erbjuder sedan länge Kulturbuss, som innebär att kollektivtrafik kan nyttjas under dagtid 
av förskolebarn, skolelever och SFI-studerande. 
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Gotland  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

I Region Gotlands kulturplan är ett av tre fokusområden Kulturell delaktighet. De tre 
områdena anger färdvägen för kulturplanen. Regionen uppger att de arbetar aktivt med 
inkluderingsfrågor i avseende på mångfald, integration, jämställdhet och diskriminering. 
Verksamheter som får kulturstöd från regionen ska beakta mångfaldsperspektivet och 
förvaltningen arbetar efter CEMR-deklarationen.  

Konkret arbetar regionen bland annat med att införa en barnkulturgaranti som innebär att 
alla barn i grund- och gymnasieskola ska få minst en kulturupplevelse per år. Inom ramen 
för det arbetet utvecklas metoder för att pedagogiskt motivera skolenheternas chefer och 
pedagoger att ta del av utbudet. Regionen planerar också att förbättra bokningssystemet 
för att underlätta för skolans personal att ta del av utbudet och genomföra bokningar. 

Regionen framhåller betydelsen av lättillgänglig information om kulturutbudet, både för 
invånarnas konsumtion och egen verksamhet. Under 2018 förbättrade regionen 
marknadsföreningen av det lokala kulturutbudet genom en överenskommelse med 
Gotlands Media och Destination Gotland. Överenskommelsen innebär att alla arrangörer 
kostnadsfritt kan marknadsföra sina arrangemang.  

Regionen har små förhoppningar om ökade anslag för kulturområdet och menar att det 
därför är viktigare än någonsin att ställa sig frågan om resurserna används på bästa sätt. 
De avser bland annat genomföra en översyn av kulturkonsulentorganisationen som idag 
består av ett relativt stort antal konsulenter i förhållande till befolkningsmängden. En 
kärnfråga för genomlysningen uppges vara att tydliggöra vad som ingår i ordet ”främja”.  

Kunskap om deltagande 

Kunskap om kulturdeltagandet inhämtas bland annat genom kulturinstitutionernas 
kartläggningar av besökare och ”icke-besökare”, som de har i uppdrag att genomföra. 
Regionen har även nyligen genomfört en kartläggning av vilka barn/skolenheter som tar 
del av kulturutbudet.  

Regionen menar att det sannolikt finns behov av nya metoder för att uppnå kunskap om 
deltagandet, men att de i dagsläget inte har planerat några konkreta åtgärder. De säger 
sig dock vara mycket intresserade av det publikarbete som bedrivs genom Audience 
Atlas och Culture Segments.  

Nuläge och framöver 

Regionen är generellt sett nöjda med kulturdeltagandet. Gotlänningen beskrivs vara en 
flitig besökare och utövare. Det faktum att regionen är en ö, utan lättillgängliga 
grannkommuner, uppges bidra till att de publika arrangemangen är välbesökta. Utbudet i 
regionen beskrivs som brett, med allt från traktor-pulling och styrdans till internationellt 
erkända musikakter och ett unikt kulturarv.  

På frågan om det finns målgrupper som regionen anser är särskilt angeläget att nå i 
större utsträckning är svaret ungdomar och unga vuxna. Undantaget sommartid beskrivs 
det befintliga utbudet vara mest attraktivt för yngre personer och äldre vuxna. Regionen 
tror att det ser ut så i många minde landsbygdskommuner. 
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Gävleborg  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Region Gävleborgs regionala kulturplan för 2019–2021 siktar på att bredda 
kulturdeltagande framför allt genom två utvecklingsområden. I området Tillgång till kultur 
omfattas till exempel digitalisering och regional kulturgaranti. I området Öppenhet och 
demokrati ingår mångfald och likabehandling, nationella minoriteter och minoritetsspråk 
samt interkulturell dialog. Samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser 
beskrivs vara centralt. Även residensverksamheten ses som ett relevant verktyg. 

Regionen driver ett strategiskt utvecklingsarbete i nära samverkan med kommuner och 
de övriga regionala kulturaktörerna, bland annat genom löpande regionala 
kulturchefsmöten. Lokala arrangörer, folkbibliotek och studieförbund är andra exempel på 
aktörer som regionen samverkar med för att skapa ett breddat deltagande.  

Inför den nya regionala kulturplanen har regionen bedrivit ett utvecklingsarbete för att 
utreda och utforma en regional kulturgaranti för barn och unga. Kulturgarantin, Kultimera, 
stärker tillgången till konst och kultur för förskoleklass och grundskola och ökar 
samverkan mellan länets kommuner och kulturaktörer med regionalt uppdrag.  
 

Kunskap om deltagande 

För att uppnå kunskap om kulturdeltagandet genomförs särskilda publikundersökningar. 
Den senaste undersökte hur föreningar som arrangerar konsertserier i regionen kan 
utveckla sin verksamhet. Mottagare av projektmedel ska även redovisa publikuppgifter. 

Forskning och följeforskning är av betydelse för regionens strategiska arbete med frågor 
som rör deltagande. Kultur Gävleborgs musikproducent för folk- och världsmusik driver 
exempelvis forskningsprojektet Musik i periferin som tar avstamp i det nationella 
kulturpolitiska målet att alla ska möjlighet att delta i kulturlivet. Projektet undersöker hur 
den regionala musikverksamheten lyckas med detta uppdrag i länets glesbygder. 
Regionen stödjer även projekt med fokus på metodutveckling, till exempel Scen:se, som 
bidrar till att berika regionens strategiska arbete, inte minst när det gäller kultur och hälsa.  

Regionen framhåller vikten av att de fortsätter att ta vara på möjligheter att stödja 
forskningsarbete kopplat till kulturplanens utvecklingsområden. Att identifiera nya 
arbetssätt och metoder för att överbrygga hinder för deltagande och för att utveckla 
samråd beskrivs vara en ständig utmaning som kräver enkät- och forskningsbaserat 
arbete. Regionen vill vidareutveckla befintliga nätverk och skapa goda förutsättningar för 
dialoger inom området. De lyfter även att det vore önskvärt med ett ökat statligt stöd för 
kompetenshöjande insatser och forskningsarbete inom frågor som rör kulturdeltagande. 

Nuläge och framöver 

Regionen beskriver breddat deltagande som en ständig utmaning och att det inte går att 
vara nöjd med kulturdeltagandet enligt deras satta ambitionsnivå. Samtliga kulturaktörer 
med regionalt uppdrag uppges vara starkt engagerade i spridning av verksamheterna och 
sträva efter att hitta nya metoder. Barn och unga är kulturplanens prioriterade målgrupp. 
Andra målgrupper som regionen ser som angeläget att nå i större utsträckning är 
socioekonomiskt utsatta grupper samt personer med funktionsvariationer, personer med 
utländsk bakgrund, personer som bor i glesbygd/landsbygd samt enskilda individer som 
inte är organiserade i till exempel förening. 

Att stötta olika typer av organisationsformer och integrera kultur och konst i andra 
verksamhetsområden bör enligt regionen övervägas för att kunna utveckla konst- och 
kulturverksamheten på ett hållbart och brett sätt. 
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Halland  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Ambitionen att nå breda grupper beskrivs vara uttryckt i olika styrdokument. I Region 
Hallands Tillväxtstrategi 2014–2020 anges bland annat att regionen ska arbeta med 
kultur för ett hållbart samhälle, till exempel att: ”Skillnaderna mellan grupper med olika 
levnadsvillkor ska minskas och ett mer jämlikt kulturutövande och kulturdeltagande i hela 
Halland behöver prioriteras”. I Hallands kulturplan 2017–2020, under rubriken Den 
regionala kulturpolitikens basuppdrag, beskrivs olika aspekter på hur regionen ska nå ut 
brett till invånarna. Även i beskrivningarna av de olika utvecklingsområdena återfinns 
skrivningar kopplade till breddat deltagande. 

För verksamhet som bedrivs inom den regionala förvaltningen bryts strategi och plan 
årligen ner i en verksamhetsplan, där aktiviteter och insatser för att nå övergripande mål 
konkretiseras. De utgör också basen för de överenskommelser som tecknas med 
kulturverksamheterna. Mål och prioriteringar i styrdokumenten följs genom dialog med 
verksamheter.  

Grundläggande för den regionala kulturpolitiken är den regionala utvecklingsstrategin 
Halland – bästa livsplatsen. Skrivningarna uppges genomsyras av betydelsen av att 
kulturlivet är angeläget för alla. 

Genom dialoger följer regionen hur verksamheterna förhåller sig till mål och prioriteringar 
i de olika styrdokumenten. De genomför även olika samarbeten där de lär av och berikar 
varandra. Regionens strukturer för samverkan med kommuner och civilsamhällets aktörer 
beskrivs vara av särskild vikt. De strävar efter att hitta långsiktiga lösningar med tydlighet 
i rollfördelning, finansiering och åtaganden och ger som exempel en överenskommelse 
avseende kultur för äldre. Överenskommelsen har tecknats med de kommunala 
förvaltningar som ansvarar för äldreomsorgen. Arbetet för breddat deltagande behöver 
enligt regionen utvecklas kontinuerligt tillsammans med aktörer i regionen.  

Kunskap om deltagande 

För att uppnå kunskap om vilka som tar del av konst- och kulturverksamheten tar 
regionen del av nationella mätningar, kommunala kulturvaneundersökningar och aktuell 
forskning. Regionen är tveksam till om metoderna för att uppnå kunskap om deltagandet 
behöver utvecklas, då kunskapen om kulturvanor är ganska god. Det beskrivs som 
viktigare att prioritera aktiviteter och insatser där de försöker nå resultat.  

Nuläge och framöver 

Regionen är inte nöjda med kulturdeltagandet eftersom tillgången till kultur varierar. På 
frågan om det finns målgrupper som är särskilt angeläget att nå i större utsträckning är 
svaret att det egentligen är lika angeläget att arbeta med alla målgrupper, men att de 
väljer att peka ut gruppen alla barn. Detta för att barn ska ges möjlighet till kulturval 
oberoende av föräldrarnas kulturvanor. Regionen påtalar att skolan skulle kunna vara en 
arena för detta kompensatoriska kulturuppdrag, men beskrivs ha svårt att rymma 
kulturupplevelser. Skapande skola kompenserar i viss mån vad det gäller eget skapande.  

Regionen lyfter även att icke-språkliga kulturuttryck har goda möjligheter att övervinna 
språkgränser och därmed främja integration. Avslutningsvis konstaterar regionen att för 
att uppnå bestående resultat vad det gäller kulturdeltagande krävs långsiktig samverkan 
och insatser.  
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Jönköping  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

I Region Jönköpings kulturplan är ett av de prioriterade områdena ”tillgängligt kulturliv”. 
Regionen uppger även att det i uppdragsbeskrivningarna till verksamheterna inom 
kultursamverkansmodellen finns kopplade handlingsplaner för minoriteter och 
minoritetsspråk samt likabehandlingsplaner. Regionens policy och riktlinjer för 
bidragsgivning ska säkerställa en geografisk spridning av kulturstöden och att det är 
tillgängligt, öppet för alla samt att regionen har särskilda stöd för kultur för barn och unga. 
Bidragsgivningen ska bland annat bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i 
kulturlivet samt beakta såväl FN:s barnkonvention som deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna.  

Regionen uppger bland annat att de har genomfört särskilda satsningar gentemot 
invandragrupper samt att de har ett kontinuerligt samarbete med länets kommuner 
genom att regionen ekonomiskt stöttar initiativ i socioekonomiskt utsatta områden.  

Det nationella kunskapscentrat ShareMusic & Performing Arts beskrivs vara ett bra 
exempel på hur man kan kraftsamla och skapa stabilitet. Även verksamheterna JONK! 
och Kultivera beskrivs som goda exempel på verksamheter som bidrar till bred 
representativitet och breddat deltagande. 

Kunskap om deltagande 

Regionen inhämtar kunskap om kulturdeltagandet genom kontinuerlig dialog med länets 
kommuner, fria utövare och de regionala verksamheterna. Men också genom 
kartläggningar och tillfälliga större undersökningar tillsammans med andra regioner och 
statliga myndigheter, till exempel kulturkartläggning och kulturvaneundersökning.  

Nuläge och framöver  

Utifrån tillgängliga resurser och fördelning av bidrag är regionen nöjda med 
kulturdeltagandet. På frågan om det finns målgrupper som är särskilt angeläget att nå i 
större utsträckning nämns bland annat nationella minoriteter och minoritetsspråken. 
Utmaningen beskrivs vara att det är svårt att få en bild av den geografiska spridningen i 
länet och att det inte är en homogen grupp att föra dialog med. Regionen ser behov av 
närmare samverkan med kommunerna. Andra målgrupper som nämns är personer med 
annan språk-/kulturbakgrund än den västeuropeiska, barn och unga samt 
funktionsvarierade grupper. En utmaning gällande den sist nämnda gruppen sägs vara 
att få en större acceptans inom de traditionella kultur- och bildningsformerna att förändra 
sina arbetsrutiner. 

Regionen resonerar även kring digitaliseringens möjligheter och framhåller att den måste 
hanteras med varsam hand. De ser utmaningar i att de traditionella konstformerna och 
bildningsuttrycken inte förmår att medverka till att skapa nya uttrycksformer. Det beskrivs 
också som en utmaning att utveckla samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn vad 
det gäller kulturpedagogik.  

Regionen beskriver ”välfärdsutmaningen” som en stor utmaning och hur regionen på 
bästa sätt kan hantera den, till exempel hur prioriteringarna ska göras i förhållande till 
minoritetsgrupper. De ser en risk i att lämna över ansvar till civilsamhällesorganisationer 
utan att tillföra kunskap och resurser. 

Regionen ser även ett kunskaps- och kompetensbehov kring hur de på bästa sätt kan 
involvera barnkonventionen i deras bedömningar och i implementering. 
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Jämtland-Härjedalen  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Regionen Jämtland-Härjedalen uppger att de inte har några gemensamma strategiska 
dokument för breddat deltagande annat än kulturplanen. Däremot finns 
samverkansformer mellan de regionala verksamheterna, både interna och externa, där 
det framför allt diskuteras utmaningar att nå barn och unga men även personer i digitalt 
utanförskap. 

Regionen planerar bland annat att tillsätta en referensgrupp med unga, som de tror kan 
öka möjligheten att vara relevanta och att nå målgruppen på ett bredare sätt. Regionen 
lyfter även ett utvecklingsarbete med den pedagogiska metoden Kulturbussen. 

Kunskap om deltagande 

Tillsammans med Myndigheten för kulturanalys genomfördes en kulturvaneundersökning 
för barn och unga i regionen. Den ligger till grund för regionens fortsatta arbete. Några 
andra regionala kulturvaneundersökningar genomförs inte utan regionen använder den 
nationella statistiken, forskning och rapporter. Regionen ser behov av att utveckla 
arbetssätten för att uppnå kunskap om vilka som tar del av kulturen och nämner att det 
skulle vara angeläget att arbeta mer med regionala kulturvaneundersökningar. 

Nuläge och framöver 

Utifrån regionens resurser och uppdrag inom konst- och kulturverksamheten är de nöjda 
med kulturdeltagandet. Regionen når nästan tre gånger så många som länets invånare. 
De uppger också att de har relativt bra kunskap om vilka dessa är utifrån de besökare 
som exempelvis arkiv och museum har samt de målgrupper som de når med deras 
scenkonstutbud och främjande verksamhet. Regionen påtalar samtidigt att det finns 
grupper som de har svårt att nå. 

På frågan om det finns målgrupper som regionen ser som angeläget att nå i större 
utsträckning är svaret unga vuxna, samt att utlandsfödda och nyanlända målgrupper kan 
behöva särskilda insatser för att nås. Regionen tillägger att det naturligtvis är angeläget 
att bredda deltagandet utifrån kunskap om vilka som deltar i olika kulturupplevelser. 
 
Det geografiska avståndet, de ekonomiska förutsättningarna inom både region och deras 
små kommuner samt avsaknad av en kulturell infrastruktur för att ta emot viss scenkonst, 
exempelvis större konserter och symfoniorkestrar, beskrivs innebära stora utmaningar för 
den regionala kulturpolitiken. Regionen konstaterar att det faktum att regionen endast har 
en stad i länet inte gynnar kulturens utveckling eftersom det saknas en sund konkurrens 
med andra kommuner. Den turnerande verksamheten, genom vilken de når hela länet 
med kvalitativ scenkonst, framhålls dock som en framgångsfaktor. Regionen tror även att 
Nationalmuseum Jamtli kan gynna invånarnas möjlighet att ta del av kvalitativ konst.  
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Kalmar 

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Region Kalmar läns strategiska dokument är Regional utvecklingsstrategi Kultur att leva i 
samt Kultur att växa – Kulturplan Kalmar län 2020. I kulturplanen finns ett särskilt kapitel 
”Kulturens demokratiska grund” med följande punkter: Kultur i hela länet, Barn och unga, 
Tillgänglighet, Jämställdhet, Integration och mångfald, hållbar utveckling och kvalitet. 

Regionen konstaterar att arbetssätten med frågor som rör delaktighet alltid måste förnyas 
för att vara relevanta för sin tid. De lyfter även att rapporterna och indikationerna på 
kommunernas ekonomiska svårigheter innebär att regionen får allt svårare att fullfölja det 
regionala uppdraget eftersom det bygger på att kommunerna är mottagare av den 
regionala kulturen genom arrangörsföreningar och genom skolorna. 

Kunskap om deltagande 

Vartannat år sammanställer regionen statistik över kommunernas anslag till kultur- och 
fritidsområdet, vilken även innefattar statistik för jämställdhet och för skolan. Regionen 
träffar de regionala kulturverksamheterna i dialogsamtal två gånger per år och går bland 
annat igenom hur väl de når hela länet.  

För cirka 15 år sedan gjordes kulturvaneundersökningar i regionen. På grund av lågt 
deltagande var resultaten dock svåranvända. Regionen har arbetat för att inkludera 
frågor om ålder och kön i kultur- och fritidsmedelsrapporten. De uppger att det har varit 
svårt att få in uppgifter om besökare från kulturverksamheterna och från kommunerna, till 
exempel bibliotek och kulturskola. De uppger även att de saknar direkta socioekonomiska 
mätinstrument. Nationellt använda verktyg skulle enligt regionen kunna ge bättre resultat 
och trovärdighet.   

Nuläge och framöver 

Regionen är inte nöjda med hur kulturdeltagandet ser ut i regionen. Enligt deras uppgifter 
får regionens barn och unga delta på i snitt två kulturarrangemang per år, vilket 
motsvarar mellan 1,7 och 4 arrangemang per person. Ett mål är att lägsta nivån ska vara 
två arrangemang per år. Regionen uppger även att de regionala kulturverksamheterna 
inte når hela länet på det sätt som regionen har som målsättning. 

Regionen skriver att en dröm är att kunna garantera alla människor inom omsorg och på 
boenden, som inte själva kan ta sig till kulturupplevelser, en lägsta nivå av kultur 
dagligen, veckovis och månadsvis. De menar att alla borde få dagstidning och en bok 
uppläst varje dag, en musikstund varje vecka samt teater och ett konstsamtal i månaden.  

Den stora utmaningen beskrivs vara bristande kunskap om konst och kultur inom skola 
och omsorg. Regionen erfar att det saknas kunskap om konst och kultur i sig och även 
om hur man kan använda konst och kultur som estetiska lärprocesser eller som metod 
inom vård och omsorg. 

Regionen uppger att kommunernas förenings- och arrangörsstöd är det första som 
kommunerna drar ned på, därefter anslagen till kultur (kulturskola och bibliotek) och 
därefter inom skolan. Det slår enligt regionen helt och hållet mot barn och unga oavsett 
om en del redan tillhör en utsatt grupp. 
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Kronoberg  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Inom Region Kronoberg används till exempel metoden Gröna tråden för att arbeta 
strategiskt för att bland annat konst- och kulturverksamheten ska komma breda grupper 
av invånare till del. Det är en metod som avdelningen för Regional utveckling arbetar med 
för att bedriva hållbart regionalt utvecklingsarbete. Gröna tråden används i 
genomförandet av den Regionala utvecklingsstrategin och dess understrategier, bland 
andra kulturplanen. Regionens möjlighet till styrning av de kulturorganisationer som får 
stadsbidrag via kultursamverkansmodellen är också en del av det strategiska arbetet.  

Regionens arbete med inkludering och värdegrundsfrågor styrs också på övergripande 
nivå av Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg. I 
regionens verksamhetsplan står att alla medarbetare ska ha god kunskap om 
diskrimineringsgrunderna. Regionen uppger vidare att regeringsuppdraget Jämställd 
regional tillväxt har inneburit att arbetet med jämställdhets- och mångfaldsintegrering har 
förstärkts inom regionen.  

För att förtydliga relationen mellan regionen och verksamheter med regionala driftsanslag 
har kulturnämnden beslutat om grundvillkor för regionala driftsanslag. Det innebär att 
verksamheter med regionala driftsanslag ska kvalitetssäkras med utgångspunkt i social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Av villkoren framgår bland annat att: ”De 
kulturpolitiska målsättningarna på nationell, regional och kommunal nivå utgår från ett 
människorättsperspektiv. Invånare i länet ska ha möjlighet att på lika villkor ta del av och 
utöva kultur.”  

Ett av de verktyg som används inom modellen Gröna tråden kallas förändringslogik. 
Regionen uppger att den mall som används har uppdaterats och information om 
hållbarhetsperspektiven har förtydligats. Regionen ser att det kan bidra till att 
hållbarhetsperspektiven blir mer integrerade i det regionala utvecklingsarbetet.  

Kunskap om deltagande 

Förutom de uppgifter som kulturorganisationerna redovisar i kulturdatabasen genomförs 
uppföljning av kulturplanens måluppfyllelse: internt genom årsrapportering och i enlighet 
med indikatorer, för respektive kulturorganisation genom verksamhetsuppföljning och i 
verksamhetssamtal samt på insatsnivå utifrån förändringslogik/Gröna tråden. Regionen 
uppger bland annat att de ser en positiv utveckling kring målet att kulturen, rent 
geografiskt, ska nå ut till invånarna i Kronoberg. 2016 genomfördes för första gången en 
kulturvaneundersökning i regionen. 

Nuläge och framöver 

Kulturvaneundersökningen 2016 visade att kronobergarna var mer kulturellt aktiva än 
riksgenomsnittet. Regionen är nöjda med resultatet men påtalar att ett mål är att öka 
deltagandet bland de grupper som är underrepresenterade. Underökningen visade bland 
annat att grupper som nås av den offentligt finansierade kulturen beror på 
socioekonomiska och geografiska mönster, utmaningar som inte kan lösas av endast 
kulturpolitik lyfter regionen. Målgruppen barn och unga beskrivs vara ett annat exempel 
på där samverkan mellan olika politikområden kan bidra till att öka likvärdigheten. 

I samband med revidering av Kronobergs kulturplan kommer regionala 
kunskapsfördjupningar genomföras. Områden där fördjupat kunskapsbehov har 
identifierats är till exempel: Likvärdighet i tillgång till kultur för barn och unga samt 
Förutsättningar och behov vad gäller digitalisering på kulturområdet. 
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Norrbotten 

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Region Norrbottens arbete med allas tillgång till kultur beskrivs ske genom en rad 
strategiska styrmedel, där merparten hittas i kulturplanens utvecklingsinsatser, 
verksamheternas uppdrag samt mål i verksamhets- och handlingsplaner.  

För Norrbotten som län är geografiska aspekter centrala i frågan om tillgängligt kulturliv, 
men även socioekonomiska samt sociokulturella aspekter kopplat till de stora grupperna 
av nationella minoriteter i länet: finska, meänkieli och samiska. Regionen arbetar även 
med projektmedel för att kunna genomföra riktade insatser, och exemplifierar med 
projektet Avstamp Boden som drevs av Havremagasinet och syftade till att samla in 
invånarnas tankar om sin hemstad. 

Regionen anser att det är relevant att fortsatt utveckla arbetssätten för att 
kulturverksamheten ska komma breda grupper av invånare till del. De menar att även om 
de regionala förutsättningarna ser olika ut är det möjligt att dra generella lärdomar från 
andra regioner.  

Regionen har hittills inte använt begreppet breddat deltagande, utan arbetar istället med 
frågan utifrån begrepp som mångfald, tillgänglighet, jämlikhet och så vidare. Vissa 
begrepp såsom geografisk spridning och socioekonomiska aspekter har integrerats i 
regionens arbetssätt och i beredningar av bidrag och stöd.  

Kunskap om deltagande 

För att få kunskap om kulturdeltagandet inhämtar regionen verksamhetsstatistik på lokal 
nivå, uppdelat på barn och unga samt vuxna, både utifrån fördelning av 
verksamhetsbidrag och för de projektstöd regionen fördelar.  

Kunskap inhämtas även genom dialoger med verksamheterna samt genom 
kulturenhetens ledningsgruppsmöten. Regionen har tankar om att genomföra separata 
målgruppsundersökningar för att få djupare förståelse för vem som nås av vad, när och 
på vilka sätt. Under 2019 har Kulturenheten genomfört en analysplan för regionens tre 
kulturinstitutioner kopplat till kundflöden samt fysisk och digital tillgänglighet. Regionen 
lyfter vikten av att tänka klokt kring hur man kan uppnå tillförlitlig och jämförbar data utan 
att överbelasta verksamheternas eller förvaltningens administration.   

Nuläge och framöver 

Av verksamheternas statistik de senaste åren kan utläsas att fler tar del av konst och 
kultur i Norrbotten. Trots medvetna satsningar framträder dock en kust- och 
inlandsskillnad. Regionen uppger att när de kvantifierbara målen är nådda för deltagande 
sätts målet än högre. Framför allt väcks intresset för vilka som inte nås av kulturen och av 
vilka anledningar de inte nås. Regionen menar att det finns mycket arbete kvar att göra 
och att nöjdhet därför aldrig torde uppnås helt.  

 

  



 

 

 
 

15/29 

 
 

Skåne 

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Övergripande styrdokument är den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 
och Regional kulturplan för Skåne 2016–2019. Kulturpolitiska strategier som anges i 
kulturplanen är stärkt kulturell infrastruktur och ökad tillgång och tillgänglighet till 
kulturlivet. En stark kulturell infrastruktur är en förutsättning för att tillgänglighet till 
kulturlivet ska främjas. Särskilda målgrupper som lyfts i kulturplanen är barn och unga 
och de nationella minoriteterna.  
 
Det strategiska arbetet för vidgat deltagande och tillgänglighet bygger på samverkan och 
samarbete med kulturverksamheter och kommuner. Införandet av 
kultursamverkansmodellen har också bidragit till att utveckla relationen till kommunerna 
på såväl den politiska nivån som på tjänstemannanivå. Resursfördelning och 
mottagarkapacitet är några av frågorna på agendan. 
 
Strategisk bidragsgivning till kulturverksamheter är ett av de viktigaste styrmedlen. 
Verksamhetsbidrag regleras genom villkor. I de gemensamma villkoren betonas allas lika 
möjligheter att ta del av och delta i kulturlivet och att kulturlivet och kulturen ska vara 
livskraftig i hela Skåne. I villkoren lyfts också de särskilda målgrupperna. I de särskilda 
villkoren för respektive verksamhet ingår även publik- och deltagarperspektiven. 
Uppföljning av verksamhetsbidragen görs genom kvalitativa redovisningar och 
uppföljningssamtal med respektive verksamhet.  
 
Tillgänglighet, vidgat deltagande och nya publikgrupper finns bland 
bedömningskriterierna för sökbara utvecklingsbidrag. Bland utlysningar av tematiska 
projektbidrag kan nämnas satsningar på digital utveckling. Kulturförvaltningen har också 
ett samarbete inom det digitala området med Malmö universitet. 
 

Kunskap om deltagande 

Regionen uppger att de arbetar för ständigt pågående kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsspridning. Det beskrivs dels handla om fördjupade undersökningar och analyser 
kring upplevda och verkliga hinder för ett deltagande i kulturlivet, dels om att samla och 
sprida kunskap om metoder och arbetssätt som har visat sig fungera när det gäller att 
skapa möjligheter till ett ökat och mer jämlikt kulturutbud. Diskussioner har till exempel 
förts om att ingå i Region Skånes kommande folkhälsoundersökning.  

Vartannat år görs en kulturvaneundersökning. År 2016 utförde Sociologiska institutionen 
vid Lunds universitet en djupanalys av undersökningen. De frågor som belystes var dels 
av mer komplex karaktär avseende kulturproduktion- och konsumtion, dels hur dessa 
mönster ser ut på delregional nivå i Skåne. Med utgångspunkt i Folkhälsorapport Barn 
och Unga i Skåne 2016 har Sociologiska institutionen i uppdrag att analysera kopplingen 
mellan kulturvanor och välmående. 

Regionens kulturvaneundersökningar visar att många deltar i kulturlivet via digitala 
medier. För att nå fler och bredda delaktigheten behöver arbetet med att stärka 
kompetensen och omställningsarbetet hos kulturinstitutionerna fortsätta. Regionen har 
under flera år arbetat aktivt för att utforska de möjligheter och utmaningar som den 
digitala utvecklingen innebär för kultursektorn, bland annat genom bidrag som finansierar 
”developer in residence”.  

Nuläge och framöver 

Skåne beskrivs ha ett högt kulturdeltagande. Faktorer som kön, ålder, geografi, 
utbildningsnivå, inkomst och andra socioekonomiska förhållanden är dock avgörande för i 
vilken utsträckning invånarna tar del av olika kulturupplevelser eller deltar i kulturlivet. 
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Trots politiska insatser, goda intentioner och inte minst det uppsökande arbete som 
dagligen bedrivs av kulturinstitutioner och andra kulturaktörer, uppnås inte målet att alla 
invånare i Skåne ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Publik- och 
kulturvaneundersökningar visar också att det råder stora ojämlikheter mellan vilka 
grupper som tar del av den offentligt finansierade kulturen. 

Regionen uppger att de invånare som i dagsläget inte i någon större utsträckning tar del 
av eller deltar i den gemensamt finansierade kulturen i allt större utsträckning ska 
beaktas i regionens arbete. Insatserna ska bygga på en ökad samverkan med andra 
delar av regionens verksamheter, kommunerna, Regionsamverkan Sydsverige, den 
idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och högskola. Regionen 
påtalar att för att åstadkomma ett stärkt kulturdeltagande och förbättrad tillgänglighet 
krävs i sin tur goda förutsättningar för kulturskapare och konstnärer att skapa fritt samt 
fler plattformar, arrangemang och scener där konsten och kulturen kan visas. 

När det gäller den kulturpolitiskt prioriterade målgruppen barn och ungas kulturvanor 
finns det enligt regionen anledning att titta närmare på dessa i relation till barn och ungas 
livsvillkor, levnadsvanor, hälsa – och inte minst medievanor – för att få ett relevant och 
rättvisande kunskapsunderlag att arbeta vidare utifrån när Bankonventionen blir lag. 
Regionen lyfter även att det saknas uppdrag för Region Skåne kopplat till kulturskolorna, 
vilket ofta lyfts av kommunerna.   

Skåne beskrivs vara präglat av mångfald men också en ökande segregering. Den 
demografiska utvecklingen beskrivs också som en utmaning. Enlig prognoserna kommer 
befolkningen att öka med över 10 procent fram till 2025. En stor andel av befolkningen är 
ung, men antalet äldre blir också fler. För att nå målgruppen äldre krävs därför insatser 
för kultur i vård- och omsorgsverksamhet. En stor andel av unga mellan 16 och 29 år är 
kulturaktiva, men använder i mindre utsträckning offentligt finansierad konst och kultur.  

I enlighet med målen i den regionala kulturplanen fokuserar regionen under 2019 särskilt 
på stad och land-perspektivet och på kommuner som idag inte deltar i regionala 
utvecklingsinsatser. På sikt beskrivs det handla om att bygga upp strukturer för 
långsiktiga satsningar.  
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Sörmland  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Region Sörmlands kulturplan har både i den föregående upplagan och i den nuvarande 
för 2019–2022 lyft behovet av att på alla nivåer och inom alla konstformer arbeta för att 
kulturen ska tillgängliggöras och bli en del av människors vardag. Det avser både 
delaktighet som utövare och som mottagare. Det ingår också i specifika uppdrag och 
utformning av resurser att arbeta med en deltagande- och delaktighetskultur, och att lyfta 
grupper som traditionellt sett inte nås.  

Historiskt har barn och unga alltid har varit en prioriterad målgrupp i regionen, men 
behovet av särskilda insatser för denna målgrupp är fortsatt tydliga. Regionen har 
exempelvis lyft andra konstformer än de etablerade, såsom graffiti, i samverkan med 
aktörer, kommuner och konstnärer. Även andra metoder för att fånga behov och 
efterfrågan har använts; fokusgrupper, diskussionspartners, samverkans- och 
samrådsgrupper är några exempel. Den så kallade Sörmlandsmodellen har också 
utvecklats i samråd med kommuner, och delvis anpassats till att bättre stämma överens 
med kursplaner och skolåret samt till aktuella och relevanta ämnen och områden, i syfte 
att vara en angelägenhet för fler.  

På en övergripande nivå har frågan om vilka grupper som inte nås lyfts i 
samverkansorgan, politiska sammanhang och verksamhetsplanering, där särskilda 
insatser har efterfrågats och identifierats. En sådan grupp är äldreboenden och vård, där 
regionen valt att lägga resurser på uppsökande och deltagande verksamhet. Också nya 
invånare med annan kulturbakgrund har varit en prioriterad grupp, däribland kulturaktörer 
och kulturskapare. Regionen menar att kultur- och konstpolitik ständigt ska omprövas, 
utvecklas och förnyas. Det ingår i verksamheternas uppdrag att söka nya arbetssätt, 
arenor, samverkansparter och uttryck för att vara relevanta och angelägna.  

Kunskap om deltagande 

För att uppnå kunskap om kulturdeltagandet görs uppföljningar, genom stickprovsurval 
och med referensgrupper samt publikundersökningar. Verksamheterna genomför även 
kommundialoger för att få information om ”blinda fläckar” och så vidare. Regionen 
bedömer att de har relativt bra kunskap om hur deltagandet ser ut bland regionens 
prioriterade grupper, bland annat barn och unga, äldre och nyanlända.  

Nuläge och framöver 

Utifrån befintliga resurser är regionen nöjda med kulturdeltagandet, men påtalar att det 
alltid finns behov. Som exempel nämns att äldreomsorgen skulle behöva tredubblas och 
att de ständigt behöver öka antalet föreställningar i Sörmlandsmodellen på grund av ett 
ökat antal barn i länet.  

Regionen ser resursutmaningar i att satsa både på kvalitativ utveckling och utveckling till 
semiprofessionella och civilsamhällesaktörer. Regionen nämner även att hbtq-personer 
är en grupp de vill få till stånd en dialog kring. Regionen resonerar kring att det kan finnas 
behov av politiskt stöd att prioritera den gruppen och en dialog med aktörerna, för att få 
ett breddat deltagande i det regionala kulturlivet. Regionen lyfter också behovet av att 
utforma tvärsektoriella arenor med nya resurser, till exempel kultur och hälsa. 

Avslutningsvis lyfter regionen betydelsen av erfarenhets- och kunskapsutbyte, 
utvecklingsresurser riktade för ändamålet, möjlighet till omvärldsanalys, tillgång till 
statistik och utvecklad uppföljning och utvärdering. Framöver tror regionen på att lyfta in 
konst- och kulturuttryck som inte är de etablerade, såsom graffiti, rollspel/lajv, spelkultur 
liksom det som påbörjats – cirkus i olika former.  
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Uppsala 

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Region Uppsalas främsta strategidokument är den regionala kulturplanen, där 
målgrupper också beskrivs. Därutöver formuleras alltid målsättningar i Regionplan- och 
budget årligen, där tillgänglighetsmålen för regionens arbete i stort är inskrivet. Samråd 
hålls med de nationella minoriteterna och med kulturskapare, där dessa frågor har 
diskuterats. Sedan 2019 skriver regionen överenskommelser med samtliga 
verksamheter.  

Kunskap om deltagande 

För att inhämta kunskap om vilka som tar del av konst- och kulturverksamheten tar 
regionen del av den statistik som förs vid olika evenemang och från de institutioner som 
är regionalt finansierade. Regionen för även dialog om frågorna i olika sammanhang. 

Regionen ser ett behov av såväl kunskap som metoder för att öka kunskapen om 
kulturdeltagandet. Kunskap om den befintliga publiken och deltagarna och mönster i 
kulturvanor i stort beskrivs som ett första steg för att skapa förändring. Regionen anser 
att det är särskilt betydelsefullt att det utvecklas mer och bättre statistik om kulturvanor 
som kan brytas ner på regional nivå. Det beskrivs kunna bli för krävande att göra 
kulturvaneundersökningar på egen hand regionalt, utifrån såväl metodfrågor som 
kostnader. Regionen anser att det är bra att Myndigheten för kulturanalys har en 
kompetens och kraft att förbättra studierna.   

Nuläge och framöver 

Regionen är nöjda med kulturdeltagandet och påtalar att de har arbetat med olika 
metoder inom olika konst- och kulturområden för att intressera fler. Särskilda insatser ger 
också resultat. Det beskrivs samtidigt, generellt sett, inte vara så stor mångfald vad gäller 
delaktighet från personer med annat ursprung än svenskt. Regionen ser till exempel att 
det råder homogenitet vid de estetiska utbildningarna vid Region Uppsalas folkhögskola 
och påtalar att rekryteringen behöver breddas tidigt till konstnärliga utbildningar. Något 
som också den konstnärspolitiska utredningen i fjol vittnade om.  
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Värmland 

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Region Värmlands kulturplan är det övergripande strategidokumentet för frågor som rör 
delaktighet i kulturlivet. I kulturplanen beskrivs utmaningar och möjligheter med ett 
breddat deltagande avseende tillgänglighet (fysisk och geografisk), mångfald, kulturell 
bakgrund och så vidare. Värmlands regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin, 
beskriver hela regionens utmaningar med att nå nya grupper inom olika områden, 
däribland kulturen.  

Frågan om breddat deltagande diskuteras återkommande på regionens möten med de 
regionala kulturverksamheterna, kommunernas kulturchefer, kulturskapare och det civila 
samhället i olika nätverk, möten och konferenser. Gällande ungas deltagande och 
inflytande i kulturlivet har regionen under 2019 tagit fram en dialogmodell som 
kulturverksamheter, kommuner, studieförbund och civilsamhället kan användas sig av. 

Regionen påtalar vikten av ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att den offentligt 
finansierade kulturen ska kunna komma alla till del. Möjligheten ska finnas. Att alla 
invånare sedan inte väljer att ta del av kultur är en annan fråga. Arbetet beskrivs handla 
om att se över tillgängligheten på olika sätt: fysisk, språklig, geografisk, öppettider, längd 
på föreställningar och liknande beroende vilka man önskar nå. Samverkan med olika 
typer av föreningar kan bland annat ge kunskap om eventuella hinder en grupp har för att 
tillägna sig och utöva kultur. 

Kunskap om deltagande 

För att uppnå kunskap om kulturdeltagandet tar regionen del av rapporter, däribland 
Myndigheten för kulturanalys. De följer även upp sina egna bidrag, främst avseende 
geografi och jämställdhet, och diskuterar frågan med kulturverksamheter och andra 
parter. Regionen menar att det kan vara av intresse att använda jämlikhetsdata för att 
tydligare kunna se på skillnader mellan olika etniska grupper och dra paralleller till 
utbildningsnivå och socioekonomiska förhållanden. De påtalar samtidigt att det är 
omdebatterat i Sverige och att det kräver en tydlig idé om hur informationen ska 
användas.  

Nuläge och framöver 

Regionen påtalar att det självklart finns en önskan om att fler ska ta del av kultur på ett 
jämlikt och jämställt vis, men att förutsättningarna varierar mellan områdena. De beskrivs 
vara viktigast att fokusera på möjligheterna; att vara inbjudande, ha rätt och relevant 
information, att lokaler är fysiskt tillgängliga och så vidare.  
 
Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp i regionen och skolorna beskrivs som 
viktiga eftersom de når barn och ungdomar med olika bakgrunder och kulturell vana. 
Regionen erfar att det är en utmaning för kulturen att komma in i och ta plats i skolan. 
Dels på grund av skolans ökade administration. Regionen menar även att det behövs 
mer kunskap bland rektorer och personal om hur kulturen kan bidra i skolan. Regionen 
lyfter även att personer med funktionsnedsättning i lägre utsträckning tar del av kultur och 
exemplifierar med Wermland Operas pågående arbete med att tillsammans med 
föreningar se över hur deras utbud och verksamhet kan öppnas upp och anpassas. Viljan 
finns hos många kulturverksamheter men resurser är en utmaning.  

Regionen lyfter några generella utvecklingsområden för konst- och kulturverksamheterna 
i regionen. Till exempel spelkultur och samverkan kring frågor som rör kultur och hälsa. 
Det viktigaste beskrivs alla områden ha gemensamt: att man vågar öppna upp, gör sig 
tillgänglig och samverkar.  
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Västerbotten 

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Region Västerbotten är delägare i fem kulturbolag som ingår i samverkansmodellen. 
Bolagen styrs genom ägardirektiv. I ägardirektiven finns ett uppdrag att arbeta med att 
främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen. Bolagen ska 
också i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.  

Regionen bedriver mångkulturverksamhet. Det innefattar bland annat ett internt 
mångfaldsarbete samt stöd till regionala kulturinstitutioner. Under 2018 deltog regionen i 
utbildningen ”Antiziganism – en fråga om makt”, bland annat som ett stöd i framtagandet 
av förstudien ”Romskt informations-, kultur- och kunskapscentrum”. Regionen har även 
tagit fram en handbok i normkritik. Som del av Sápmi har Västerbotten ett särskilt ansvar 
för frågor som berör det samiska. Arbetet beskrivs ha blivit mer strukturerat genom att 
rutiner för att arbeta med frågor som inrymmer urfolket samerna och övriga nationella 
minoriteter har utvecklats.  

För att nå ett representativt deltagande ser regionen ett behov av att se över och utveckla 
bidragssystemet. De medel som finns att söka hos regionen idag är öronmärkta för barn 
och unga, men det saknas exempelvis medel som riktar sig till en äldre målgrupp.  
 

Kunskap om deltagande 

Det regionala arbetet beskrivs i mångt och mycket baseras på horisontella perspektiv. I 
det ingår att verka för bredd och spets. Regionen uppfattar att det kan vara lättare att ha 
förståelse för hur exempelvis en teaterföreställning kommer olika samhällsgrupper till 
gagn, jämfört med mindre men lika betydelsefulla insatser som exempelvis konsultation, 
uppmuntran och mindre samarbeten. 

Frågan om hur olika målgrupper tar del av konst- och kulturverksamheten i Västerbotten 
har behandlats under framtagandet av regionens kulturplan 2020–2023. I processen har 
samrådsdialoger ägt rum med bland annat urfolket samerna och övriga nationella 
minoriteter, distriktsorganisationer och civilsamhälle. Därutöver har verksamhets- och 
kommundialoger genomförts. Genom processen har regionen fått ta del av utmaningar, 
behov och arbetsmetoder som berör målgruppsarbete.  

Genom verksamhetsdialoger, verksamhetsberättelser, årsredovisningar och uppföljning 
får regionen kunskap om verksamheternas arbetet med att nå olika målgrupper. Vissa 
kulturbolag genomför också egna undersökningar. Regionen tar även del av nationella 
rapporter och medverkar vid konferenser, seminarier, utbildningar och så vidare. Idag gör 
regionen uppföljningar i relation till kulturplanen och kultursamverkansmodellen. Resurser 
saknas dock för att göra egna analyser, vilket beskrivs som önskvärt då det kan bidra till 
att bättre synliggöra regionala behov.   

Nuläge och framöver 

Regionen menar att så länge det finns ojämlikhet inom kulturområdet kan de aldrig vara 
nöjda med kulturdeltagandet. Att nå fler målgrupper och att nå brett kräver ständigt nya 
strategier. På en generell nivå beskrivs det handla om att bli bättre på att nå alla, och att 
det förutsätter strukturer och metoder som på olika sätt fångar in hur de ska arbeta, i det 
stora men också för att nå specifika grupper. Bolagen som ingår i modellen uppges 
arbeta medvetet med frågor som berör ett breddat deltagande.  

Västerbottens geografiska utmaningar beskrivs påverka utbud och tillgång till kultur. De 
demografiska utmaningarna innebär bland annat en åldrande befolkning i regionens 
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mindre kommuner. De geografiska avstånden ställer särskilda krav på turnerande 
verksamhet.  

Regionen lyfter vikten av att barn och unga tar del av kultur tidigt i livet och menar att det 
inom skolan finns behov av ökad kunskap och kompetens om kulturens betydelse. 
Regionen påtalar även att långvariga relationer mellan kulturinstitutionerna och olika 
samhällsgrupper behöver byggas. Det beskrivs som viktigt att olika samhällsgrupper kan 
identifiera sig med konst- och kulturinstitutionerna och deras arbete.  
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Västernorrland 

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Målet att konst- och kultur ska komma breda grupper av invånare till del är inskrivet i 

regionens styrdokument för verksamheterna. Verksamheter som får större summor i 

verksamhetsbidrag har också uppdragsavtal som knyter an till regionens strategiska 

styrdokument (regionplan, kulturplan, regional utvecklingsstrategi) med fokus på liv, hälsa 

och regional utveckling i Västernorrland. Tillgänglighet för alla är ett återkommande tema. 

Därtill har regionen specifika krav angående målgrupper och tillgänglighet i de allmänna 

riktlinjerna för bidragsgivning. 

Regionen beskriver arrangörslyftet, i samverkan med regionens kommuner, som ett sätt 

att verka för att hela regionen nås av kultur. Arrangörslyftet prioriterar kulturarrangemang 

utanför städerna. Regionen har även möjlighet att ge mobilitets/resestöd för att hjälpa 

konstnärer att nå ut utanför länet.   

Kunskap om deltagande 

Regionen uppnår kunskap om deltagande i kulturlivet genom uppföljning av regionala 

uppdrag och projekt, samråd och dialog samt genom samverkan och dialog med 

kommuner och civilsamhälle. Regionen uppger att de har mål runt tillgänglighet, 

delaktighet och att konsten och kulturen ska finnas för alla, men bristfälliga sätt att uppnå 

kunskap om huruvida målen möts. De ser behov av att utveckla en metodik för vad de vill 

uppnå och för att mäta vilka som nås. När faktaunderlaget är på plats kan insatser för 

förändring genomföras. Under 2019 genomfördes en informationsträff om kulturstöd med 

syfte att nå de som inte tidigare har sökt projektbidrag, i samverkan med andra 

bidragsgivande verksamheter och aktörer i regionen, till exempel länsstyrelsen.  

Nuläge och framöver 

Verksamheterna beskrivs göra ett bra arbete för att nå ut. Regionen ser också 

utvecklingsmöjligheter, exempelvis kring hur regionen använder de begränsade medlen 

för bidragsgivning. En del av bidragssystemet grundar sig på att den ideella eller civila 

sektorn är organiserad. Samtidigt engagerar sig allt färre människor i föreningslivet och 

regionen frågar sig hur deras kulturmedel ska nå vissa målgrupper när de i framtiden inte 

är representerade i föreningslivet.  

För att nå grupper med låg kunskap och intresse för samtida kultur kan samverkan med 

andra aktörer i civilsamhället krävas, och att kunskap och dialog utvecklas mellan olika 

parter. Regionen resonerar även kring hur regionen, i en bredare kontext, kan locka och 

behålla invånare. De har sett exempel på svårigheter för bildkonstnärer utan 

medborgarskap och svenskt personnummer att vara verksamma.  

Regionen påtalar vikten av att etablera varaktiga, stabila eller återkommande 
verksamheter och exemplifierar med residensprogrammet AIRY. Fortsatta satsningar 
liknande Äga rum och riktade satsningar på glesbygd/landsbygd samt ambulerande 
verksamheter beskrivs kunna göra skillnad.  

Regionen framhåller även betydelsen av att nå barn och unga i hela samhället för att 
skapa likvärdighet och delaktighet och för att bygga engagemang för kultur, samt att 
samhällsplaneringen utgår från att kultur och estetiska lärprocesser skapar möjlighet för 
fler unga att nå sin fulla potential. Regionen skriver att klyftor skapas och polarisering 
upprätthålls mellan olika grupper i samhället och mellan områden med hög och låg 
tillväxt. De ser behov av att arbeta med bred förankring av kultur med hög relevans och 
kvalitet, som når ut till grupper som inte självklart aktivt söker sig till kulturens arenor. 
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Västmanland  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Samverkan och samhandling är grunden för arbetet med regional kultur i Västmanland. 
För att nå breda grupper av invånare behövs det enligt regionen en strukturerad 
samverkan mellan regionen, kommunerna, kulturverksamheter, det civila samhället, 
professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet. Regionen stödjer den 
kulturpolitiska dialogen genom att hålla i olika nätverk och skapa mötesplatser för dialog. 

Kulturverksamheterna beskrivs bidra till långsiktig hållbarhet och knyta an till flera delmål 
i Agenda 2030. Genom en kulturell infrastruktur i hela länet främjas alla invånares 
möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. 
Verksamheterna ska arbeta utifrån ett brett mångfaldsbegrepp som innefattar kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, geografi, klass och ålder.   

Mångfaldsarbetets övergripande mål är icke-diskriminering. Istället för att utgå från 
skillnader mellan människor och särartstänkande inriktas regionens arbete på 
intressegemenskap och likhet mellan människor. Utgångspunkten är FN:s deklarationer 
för mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt svensk lagstiftning rörande icke-
diskriminering, jämlikhet, jämställdhet och likabehandling. 

Regionen framhåller att det är av största vikt att arrangörerna kan verka och utvecklas i 
regionen. Arrangörerna och samlingslokalhållarna beskrivs som en förutsättning för att 
kulturen ska få den plats den behöver och för publikens möjlighet att ta del av 
upplevelser. Arrangörerna beskrivs också vara en viktig del i civilsamhället och ha en roll 
i den sociala ekonomin. Ett välutvecklat arrangörsled uppges stärka demokratin, 
möjliggöra ett kulturliv med jämställdhet och mångfald och vara en viktig resurs för 
kommunernas attraktionskraft och tillväxt. 

Även civilsamhället framhålls som en förutsättning för ett levande kulturliv. Föreningsliv, 
lösa nätverk och enskilda eldsjälar beskrivs vara viktiga kulturbärare och amatörkultur 
och det ideella arrangörskapet beskrivs bidra med ökade möjligheter till kulturupplevelser 
och eget skapande. Regionen påtalar att det finns flera goda exempel på samverkan 
mellan de regionala kulturinstitutionerna och civilsamhället, exempelvis ”Ett kulturliv för 
alla” som är en modell för delaktighet i utvecklingen av det lokala musik-, teater- och 
konstområdet i länets samtliga kommuner.  

Kunskap om deltagande 

När regionens kulturplan antogs 2018 skrevs följande in som ett utvecklingsområde: För 
att få reda på mer och få en bättre bild av hur invånarna i Västmanland konsumerar och 
upplever kultur i olika former kan regionen och kommunerna tillsammans även 
genomföra en kulturvaneundersökning som ger en aktuell bild av västmanlänningarnas 
kulturvanor samt egna skapande. Resultatet av en kulturvaneundersökning skapar 
aktuellt underlag för politiska beslut inom kulturområdet, jämställdhetsarbetet samt arbete 
utifrån de olika mångfaldsbegreppen. 

Nuläge och framöver 

Regionen uppger att de har ett strukturerat arbetssätt för att nå ut till invånarna i länet, 
men att de självklart behöver arbeta vidare med att nå ut till olika grupper i samhället. De 
framhåller bland annat vikten av att skapa förutsättningar för att alla barn och unga ska 
kunna ta del av kulturverksamheter, mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk 
lag. 
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Västra Götaland 

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Västra Götalandsregionen har valt att arbeta integrerat med rättighetsfrågor. Att vidga 
deltagandet i kulturlivet är ett insatsområde i kulturstrategin En mötesplats i världen och 
det enda målet som regionfullmäktige ger till kulturnämnden. För att konkretisera 
insatsområdena antog kulturnämnden 2014 särskilda riktlinjer i strategidokumentet 
Rätten att delta i kulturlivet. Den regionala kulturplanen 2016–2019 befäster ytterligare 
riktlinjerna, som gäller alla verksamheter med stöd av kulturnämnden. I Rätten att delta i 
kulturlivet beskrivs sex insatsområden: 

1. Att aktivt motverka diskriminering – ett maktperspektiv 

2. Att arbeta för jämställdhetsintegrering – ett intersektionellt perspektiv. 

3. Att arbeta för jämlikhet – ett interkulturellt perspektiv 

4. Att arbeta med nationella minoriteter – ett historiskt perspektiv 

5. Att arbeta med barn och unga – ett skapandeperspektiv 

6. Att arbeta med civilsamhället – ett demokratiperspektiv 

Strategiområdet ”vidgat deltagande” gäller för alla regionala kulturinstitutioner. 
Riktlinjerna beskrivs skapa förutsättningar för att gå till konkret handling; från att nå alla 
invånare till att även angå alla invånare och göra kultur till en angelägenhet för alla. 
Riktlinjerna är vägledande när kulturnämnden beslutar om, och följer upp uppdrag, stöd 
och riktade insatser i strategiområdet. 

De offentligt finansierade kulturverksamheterna beskrivs som skyldighetsbärare och ska 
aktivt arbeta för att individens rätt att delta i kulturlivet respekteras och förverkligas. En 
röd tråd som löper genom uppdragen 2018–2020 är att vidga deltagandet så att 
kulturlivet är tillgängligt för alla. 

Kunskap om deltagande 

Regionen uppger att de uppnår bra kunskap om deltagandet inom 
kultursamverkansmodellen. De tar bland annat fram en årlig kvantitativ 
uppföljningsrapport med utgångspunkt i kulturdatabasen, redovisar resultaten av mål och 
indikatorer i uppdragen och samarbetar med SOM-institutet för att följa utvecklingen ur ett 
invånarperspektiv. Det sist nämnda ger kunskap om kvinnors och mäns kulturvanor och 
om invånarnas besök på kulturinstitutioner med uppdrag från regionen, utifrån olika 
bakgrundsvariabler. Myndigheten för kulturanalys har även genomfört en undersökning 
om barns och ungas kulturvanor i regionen. Det insamlade materialet är både 
riksrepresentativt samt representativt för Västra Götaland. I sammanhanget nämns även 
Forskningsrådet för interkulturell dialog, i vilket regionen ingår, som genom praktiknära 
forskning ska förse politiken och praktiker med praktisk kunskap om hur man kan designa 
integrationsinsatser på basis av målgruppens delaktighet. 

När det gäller kulturverksamheter och projekt som finansieras regionalt utanför modellen, 
till exempel studieförbund, uppges arbetsinsatsen inte rymmas för att uppnå tillräcklig 
kunskap om deltagandet.   

Nuläge och framöver 

Regionen menar att eftersom samhället och därmed delaktigheten är i kontinuerlig 
förändring kan de aldrig vara nöjda med kulturdeltagandet. Bland de främsta 
utmaningarna vad det gäller tillgång till kultur uppges vara att det finns obalanser mellan 
stad och land samt utrikes och inrikes födda. Regionen menar att den kulturella 
infrastrukturen behöver stärkas så att fler invånare på mindre orter samt utrikes födda får 
tillgång till ett aktivt kulturliv. Kulturen behöver mer än i dag vara en kraft för attraktivitet, 
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delaktighet och hållbar samhällsutveckling i varje kommun i regionen. Det beskrivs därför 
som angeläget att samverkan mellan kulturinstitutionerna och civilsamhällets aktörer, 
däribland det fria kulturlivet, stärks. Även digitala lösningar beskrivs kunna bidra till ett 
mer attraktivt kulturutbud utanför de större städerna. 

Regionen framhåller att förtrogenhet med kultur är kopplat till ekonomiskt, socialt och 
kulturellt kapital. Det finns samhällsgrupper som inte tar del av stora delar av det offentligt 
finansierade kulturutbudet och i stället söker sig till vissa typer av media och kulturformer. 
Regionen menar att arbetet för ett breddat deltagande (och även opinionsbildning, debatt 
och informationsutbyte) inte förs gemensamt utan i skilda grupperingar i befolkningen och 
i sammanhang som är avgränsade från varandra. För att bredda deltagandet menar 
regionen att det behövs ökad kunskap och kompetens om hur olika grupper deltar och 
vilka förutsättningar de har för att kunna delta. Kulturverksamheterna behöver sådan 
expertis för att kunna utveckla kulturutbud och kulturaktiviteter som är angelägna för fler 
och inte bara når olika samhällsgrupper, utan även angår dem. 

Kommunerna beskrivs ha en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar så att 

alla har möjlighet att delta i kulturlivet, och bör därför utöka resurser för kultur, anser 

regionen, inte minst för att bidra till bättre arbetsvillkor för konstnärer. Regionen 

reflekterar även kring att en kultursamverkansmodell med fria resurser bestämda för ett 

breddat deltagande skulle kunna ge kommunerna och regionerna utrymme för 

avstämning och (om)prioritering av målinriktade insatser. 
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Örebro  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

Den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län lyfter den strategiska inriktningen ”Stärk 
länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv 
med barn och unga i fokus.” Den regionala kulturplanen 2020–2023 beskrivs ha en tydlig 
inriktning mot breddade målgrupper och ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv.  

Regionen menar att eftersom den regionala kulturen inte är jämnt spridd i befolkningen 
behövs det nya arbetssätt för att nå de som inte nås idag. Det beskrivs kunna handla om 
att förändra invanda strukturer och förhållningssätt, till de som inte nås och till den egna 
verksamheten. Regionen ger exempel på egen verksamhet som berör delaktighetsfrågor. 
I projektet Alla barns rätt till kultur arrangerades exempelvis konferenser om etnisk 
mångfald, kultur och inkludering och inför lanseringen av den nya kulturplanen 2020 
genomfördes en konferens för kommuner och kulturaktörer med fokus på att nå en 
breddad publik. Regionen har även för avsikt att utveckla de interna arbetsformerna.  

Den regionala dialogprocess som föregick den nya kulturplanen fokuserade på att 
identifiera hinder till att den regionalt finansierade kulturen inte är solidariskt fördelad i 
befolkningen. I de 17 dialogerna deltog totalt 241 personer varav en stor andel kom från 
kulturföreningar eller andra delar av civilsamhället och/eller var professionella 
kulturskapare/kulturinstitutioner. En relativt stor andel var kommunanställda och övriga 
från regional nivå eller andra myndigheter. Hinder som identifierades i dialogerna var: 
funktionsförmågor, resurser och prioriteringar, ekonomiska hinder, sociala barriärer, 
samverkan och samordning, information samt konkurrens med annan kulturkonsumtion.  

Utöver dialogerna genomfördes på uppdrag även fokusgrupper med personer som inte 
var intresserade av att gå på teater- och dansföreställningar, konserter med klassisk 
musik, museum, konstutställningar eller bibliotek 

Kunskap om deltagande 

Regionen uppger att en stor del av den kunskap de har om kulturdeltagandet i länet 
inhämtas i deras dagliga arbete, exempelvis genom samtal och dialog med institutioner, 
andra kulturaktörer, kommuner, kulturföreningar och genom olika slags nätverk för kultur.  

Kunskap uppnås också genom den nationella kulturdatabasen och uppföljningen av 
kultursamverkansmodellen. Regionen har även ställt frågor kopplat till 
diskrimineringsgrunderna för att få en tydligare bild av hur arbetet med breddat 
deltagande ser ut bland de som får regionala verksamhetsmedel. Det pågår även ett 
utvecklingsarbete med en regional kulturportal. Förhoppningen är att det, tillsammans 
med kommunala barnkulturplaner, kommer att ge en tydligare bild av i vilken grad den 
professionella kultur som marknadsförs genom utbudskatalogen når ut i skolorna. 

Nuläge och framöver 

De nationella kulturvaneundersökningarna visar att den regionala kulturen är ojämlikt 
fördelad och regionen menar att inget tyder på att Örebro län skulle vara annorlunda i 
detta avseende. Med utgångspunkt i dessa undersökningar är regionen inte nöjd med 
deltagandet, men påtalar också att det varierar mellan olika aktörer i vilken grad man når 
ut. Regionen anser att det vore bra om de nationella kulturvaneundersökningarna kan 
brytas ned på regional och helst även på kommunal nivå. Det beskrivs också som 
önskvärt att enskilda kulturaktörer har mer exakta kunskaper om vilka de når. Regionen 
efterlyser exempel på kostnadseffektiva och enkelt genomförbara metoder från 
verksamheter i andra regioner. 
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Utifrån den regionala uppföljningen känner regionen till att flertalet/alla i någon mån 
arbetar med målgruppen barn, med tillgänglighet och till viss del med jämställdhet. 
Uppföljningen pekar på att färre arbetar med frågor som rör etnisk mångfald och 
nationella minoriteter. Regionen tror att det även gäller socioekonomiska hinder även om 
de ännu inte har ställt några frågor kring det i uppföljningen.  

  



 

 
 

28/29 

 
 

Östergötland  

Strategiska arbetssätt för brett deltagande 

I Region Östergötlands styrdokument beskrivs kulturenhetens insatser främst relaterat till 
medborgarperspektivet (övriga är samhällsperspektivet och processperspektivet). Under 
hösten 2018 förtydligade kulturenheten ett så kallat inkluderingsperspektiv i det egna 
arbetet. Det ska integreras och vara en naturlig del i kommunikation, information, 
uppdrag, stödformer, processer, uppföljning och möten men även kunskapsinsatser om 
breddning och inkludering för kommunerna och kulturaktörer med uppdrag.  
 
I samtliga uppdrag till kulturaktörer med regionalt uppdrag finns skrivningar utifrån 
kulturplanens huvudstrategier som diskuteras vid regionens årliga samtal med 
verksamheterna. För perioden 2016–2019 har strategierna omfattat: samverkan och 
samarbeten, konstnärlig utveckling, breddat deltagande och ökad spridning, främja 
demokrati och delaktighet och utveckla kulturens roll i regional samhällsutveckling. Även 
de horisontella målen tas upp på samtalen. Enheten har även former för avstämning om 
utvecklingsprocesser med regionala konsulenter/utvecklare samt dialogformer för andra 
nätverk, till exempel kultursekreterare och med respektive konst- och kulturform. 

Regionen uppger att de ständigt försöker hitta nya former för att arbeta med 
delaktighetsfrågor, men också för de som de samverkar med och/eller fördelar uppdrag 
till. De ser till exempel stora möjligheter med digitaliseringen – för att informera om och 
sprida kultur till fler, som arena för interaktion och som demokratiskt verktyg. Regionen 
satsar strategiskt på digitaliserad kultur. De framhåller också att behovet av strukturer 
varierar mellan målgrupperna. Regionen avsätter till exempel resurser för att exponera 
och subventionera kulturaktiviteter riktat mot personer som är över 65 år och som 
behöver insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg eller liknande. 

Regionen vill stimulera kulturens roll i samhällsutvecklingen genom tvärpolitiska 
samarbeten. Samverkan med folkbildningens organisationer, övrigt ideellt föreningsliv 
och civilsamhället beskrivs vara av stor betydelse för att utveckla kulturens roll i 
samhällsutvecklingen. De framhåller att verktyg för att nå kulturpolitikens mål finns inom 
andra politikområden såsom utbildning, integration, arbetsmarknad, och regional 
utveckling. Vidare beskrivs den allmänna projektifieringen, inte bara inom kulturen, som 
ett problem eftersom det är svårt att få varaktighet när det gäller kulturutvecklingsfrågor.   

Relationen med den kommunala nivån ses som viktig när det gäller spridning av kultur. 
Kommunerna beskrivs vara den aktör som har bäst strukturer för att nå medborgarna 
eftersom de kan använda befintliga strukturer i egen verksamhet såsom skola och 
äldreomsorg. De kan samtidigt se att de starkare kommunerna nyttjar utbudet mest. 

Kunskap om deltagande 

Regionen ger flera exempel på arbetssätt och underlag som ger kunskap om 
kulturdeltagandet, till exempel publikstatistik, dialoger, verksamhetsberättelser och 
årsredovisningar, observationer, analyser från Myndigheten för kulturanalys, 
intervjuer/dialoger och kommunal statistik. Regionen menar att det alltid finns behov av 
att utveckla formerna för att veta vilka som tar del av kultur, och tillägger att det är en 
förtroendebransch och att mycket handlar om att finna vägar till förståelse för varandras 
uppdrag i modellen för att finna bra samverkan och se möjligheterna i rådande modell.    

Nuläge och framöver  

Regionen är inte nöjda med kulturdeltagandet eftersom det finns skillnader i hur de olika 
konst- och kulturformerna når ut. Regionen arbetar med löpande insatser och försöker 
uppnå en större rättvisa, exempelvis vid fördelning av medel. Barn- och unga samt äldre 
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inom äldreomsorgen har varit de målgrupper som verksamheterna och regionen arbetat 
mest med de senaste åren.  

De utmaningar regionen ser handlar till stor del om hur infrastrukturen ser ut inom 
modellen, det vill säga om man är en liten eller stor aktör resursmässigt, hur lätt/svårt 
man har att nå en publik och hur kulturen når in i andra verksamhetsområden, hur den 
regionala organiseringen av området ser ut och hur mycket medel som fördelats till 
området. Även om regionen försöker arbeta utvecklande inom och mellan konst- och 
kulturområdena upplevs det som svårt att få in nya uttryck och uttryck som unga är 
intresserade av, i systemet. Regionen har bland annat bedrivit ett utvecklingsarbete för 
att etablera nycirkus i regionen eftersom det kan sänka trösklarna till scenkonst. 

Det uppges finnas en koncentration av kulturutbudet kring de stora städerna i regionen. 
De regionala kulturinstitutionerna beskrivs arbeta aktivt med att nå nya publikgrupper och 
har tydliga uppdrag att göra det liksom att skapa produktioner och utställningar för turné, 
synlighet och bredd. Arrangörerna beskrivs vara länken mellan kulturproducenter och 
publiken och det regionala arrangörsbidraget ett verktyg för att öka tillgängligheten till 
kultur utanför storstäderna.  

Regionen påtalar att om man från statligt håll vill att regionen ska ha en tydlig roll i till 
exempel kulturutvecklingsprojekt där civilsamhället ingår, så behöver det tydliggöras. 
Regionen lyfter även folkhögskolornas roll, särskilt vad det gäller nya svenskar. Även här 
understryks vikten av samverkan med kommunerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 


