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INLEDNING

I vår tid är kultur en del av ett välfärdssystem som ställer 
allt högre krav på brett deltagande i kulturlivet. Genom 
att förena perspektiv från mänskliga rättigheter och 
vidgat deltagande ska riktlinjerna ge kulturnämnden ett 
handfast verktyg för att förbättra villkoren för alla invån
ares delaktighet i Västra Götalands kulturverksamheter. 
Riktlinjerna ska 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 ska vara vägledande när kulturnämnden 
beslutar om, och följer upp, insatser inom strategiområdet 
vidgat deltagande. Strategiområdet, och därmed rikt
linjerna, tillämpas generellt för kulturnämndens verk
samhet inom t ex långsiktiga uppdrag, kulturstrategiska 
uppdrag och utvecklingsmedel och inte endast för de 
särskilda budgetmedel som kulturnämnden har anvisat. 
Det betyder att de ska vara vägledande för kultursekre
tariatet vid bedömning av alla ansökningar, uppdrag och 
projekt samt vid uppföljning av dessa.
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DEFINITION 
Vidgat deltagande är ett strategiområde i Västra Götalands
regionens kulturstrategi ”En mötesplats i världen”. Det 
syftar till att engagera invånarna i offentligt finansierade 
kulturverksamheter – inte bara i egenskap av besökare, 
utan även som aktiva deltagare. Det handlar om män
niskors deltagande i kulturlivet som en rättighet oavsett 
bakgrund, kön, klass, etnicitet, religion, ålder, funktion 
eller sexuell orientering. Vidgat deltagande innebär därmed 
att aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet samt att 
motverka diskriminering och rasism. Jämställdhet definieras 
som jämlikhet mellan könen. Jämlikhet omfattar även 
andra diskrimineringsgrunder som etnicitet, sexuell lägg
ning, funktionsnedsättning, ålder och klass. I fortsätt
ningen används därför begreppet jämlikhet som ett sätt 
att omfatta alla dessa. 

Vidgat deltagande handlar om att gå från tillgänglighet 
till delaktighet; från utbud till invånarnas efterfrågan. 
Det handlar med andra ord inte längre om att marknads
föra färdigproducerade program, utan om förändrings
processer och dialog med invånarna som ska leda till 
ökad jämlikhet och jämställdhet vad gäller invånarnas 
eget skapande och kulturintresse. Det räcker inte med att 
öppna dörrarna till institutionerna, införa fri entré eller 
att funktionsanpassa lokalerna: man måste framför allt 
övervinna mentala barriärer och diskriminerande normer.  

SYFTE
Samhället vilar ytterst på kultur, människans förmåga att 
skapa förutsättningar för att utveckla sig själv och sin 
livs miljö. Vi både skapar själva och tar del av andras 
 kreativitet. Människor kan förverkliga sina kreativa för
mågor när deras grundläggande mänskliga rättigheter är 
tillförsäkrade. Det räcker inte med att erkänna rätten till 
kultur på ett retoriskt plan och som en ren möjlighet 
– kulturpolitiken ska erbjuda människor reella möjligheter 
till deltagande; det vill säga kulturell bildning, förmågan 
att förstå och tolka kultur samt förmågan att ge uttryck 
för sin egen kreativitet.  
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Vidgat deltagande kräver  

 •  God kunskap och insikt om invånarnas intressen och 
kreativa förmågor  

 •  Organisationsformer som bidrar till öppen dialog för 
att genomföra relevanta och inkluderande kulturverk
samheter  

 •  Kvalitativa och kvantitativa mätmetoder som mäter 
och visar på de effekter som kultur har på individen 
och på samhället 

Utgångspunkter  

 •  Sverige har godkänt FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter och alla offentliga verksamheter har därmed 
ansvar för att tillämpa den. Deklarationen slår fast att: 
”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella 
liv” (§ 27.1) 

 •  FN:s konvention om barnens rättigheter slår fast  
barnens rättighet att delta i kulturlivet (§31)  

 •  Sveriges grundlag förpliktigar alla som utövar någon 
form av offentlig uppgift att i sina relationer med  
invånarna utgå från saklighet, opartiskhet och likhet 
inför lagen (Regeringsformen 1 kap. 9§)  

 •  Nationella kulturpolitiska mål talar om kulturpolitikens 
uppdrag att ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 
bildning och till att utveckla sina skapande förmågor”  

 •  Västra Götalandsregionens vision Det goda livet har 
som mål ett gott liv för alla  

 •  Västra Götalandsregionens kulturstrategi En mötesplats 
i världen talar om uppdragstagarnas ansvar att aktivt 
och långsiktigt motverka diskriminering i kulturlivet 
samt att kulturpolitiken ska samarbeta över sektoriella 
gränser    

 •  Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi Västra 
Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling  
i Västra Götaland 2014 – 2020 talar om ”en region  
för alla”  

 •  Policy för Västra Götalandsregionens arbete med 
mänskliga rättigheter, där man slår fast att ”Västra  
Götalandsregionen ska erbjuda individer, grupper,  
organisationer och föreningar delaktighet och med 
bestämmande i frågor som berör den egna situationen”  

 •  Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering: 
Jämställt Västra Götaland 2014 – 2017 

•   Kulturnämndens plan för mänskliga rättigheter  
2010 – 2013
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ANSVAR OCH GENOMFÖRANDE
Kulturchefen ansvarar för riktlinjerna för vidgat deltagande 
efterlevs genom uppdrag till utförare som beslutas av 
kulturnämnden.
 

RÄTTIGHETSBASERADE ARBETSMETODER 
Utifrån dessa utgångspunkter handlar vidgat deltagande 
om delaktighet i kulturlivet som en rättighet. Det blir 
därför angeläget att kulturverksamheter i sitt arbete med 
vidgat deltagande utgår från rättighetsbaserade arbets
metoder där invånaren är rättighetsbärare. De offentligt 
finansierade kulturverksamheterna blir då skyldighets
bärare och ska aktivt arbeta för att individens rätt att 
delta i kulturlivet respekteras och förverkligas.

Rättighetsbaserat arbete innebär delaktighet för alla  
som berörs av kulturverksamheterna. I ett rättighets
baserat arbetssätt är alla aktörer ständigt vaksamma på att 
ingen person eller grupp diskrimineras och att inga rättig
heter kränks. Mångfald, aktiv inkludering, förändring och 
förnyelse blir då nyckelbegrepp för att fånga alla invånares 
behov och intresse av kultur. Eftersom tillgång till makt 
och resurser är avgörande för deltagande i kulturlivet 
genomsyras samtliga insatsområden också av ett makt
perspektiv.

Vinsterna med rättighetsbaserade  
arbetsmetoder och vidgat deltagande

•  Invånarnas delaktighet i och inflytande över kulturlivet 
ökar

 •  Maktstrukturer som ger upphov till diskriminering 
synliggörs och kan motverkas

•  Ansvarsfrågan synliggörs
•  Den enskilde invånarens position i kulturlivet stärks
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1.
VIDGAT DELTAGANDE:  

ATT AKTIVT MOTVERKA DISKRIMINERING  
– ETT MAKTPERSPEKTIV

Kulturlivet präglas liksom samhället i övrigt av konkur
rens om tillgång till resurser samtidigt som det finns 
maktordningar som gynnar vissa grupper och individer 
och missgynnar andra. Det finns med andra ord diskri
mineringsgrunder som begränsar människors deltagande 
i kulturlivet. Diskriminering innebär att en person blir 
sämre behandlad än en annan person i en liknande 
 situation. Första kapitlet 4 § i diskrimineringslagen slår 
fast att diskriminering innebär direkt diskriminering 
(någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
annan), indirekt diskriminering (någon missgynnas genom 
tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 
förfaringssätt som framstår som neutralt), trakasserier 
(ett uppträdande som kränker någons värdighet och som 
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna), 
sexuella trakasserier (ett uppträdande av sexuell natur 
som kränker någons värdighet) och instruktioner att 
diskriminera (order eller instruktioner att diskriminera 
någon). 

SEX INSATSOMRÅDEN,  
SEX FÖRHÅLLNINGSSÄTT
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Det är därför viktigt att offentligt finansierade kultur
verksamheter från början tar hänsyn till diskriminerande 
normer på struktur, organisations och individnivå.  

Diskriminering motverkas bäst genom delaktighet 
och öppenhet inför deltagarnas värderingar, åsikter, 
 intressen och behov. Förutom vinsterna med större 
 deltagande kommer olikheter att vara utvecklande för 
individer, institutioner och för samhället i sin helhet.  
Ett jämlikt deltagande skapar allmänna värden som leder 
till ett socialt hållbart samhälle. Detta ger i sin tur legiti
mitet för kultur verksamheter. Språket har en central 
funktion när det gäller att generera och vidmakthålla 
ojämlika maktförhållanden. En analys av organisationens 
språkbruk, där man kartlägger hur ojämlika maktförhål
landen uppstår i språket och upprätthålls genom upp
repning i vardagliga rutiner är en viktig del av varje 
 förändringsarbete.  

Individer och samhällsgrupper diskrimineras och deras 
möjlighet till makt och inflytande begränsas av många 
olika skäl. Det finns dock diskrimineringsgrunder där 
risken för diskriminering är stor. 2009 trädde den sam
manhållna diskrimineringslagen i kraft som utgår från 
sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. Samma individ kan diskrimineras 
på olika grunder i olika sammanhang. Dessutom kan 
samspelet mellan t ex. etnicitet och kön leda till diskri
minering, s.k. intersektionalitet. De olika identiteterna 
och grupptillhörigheterna är föränderliga och kontext
bundna. Det ska därför vara upp till individen att i olika 
sammanhang själv välja just den tillhörighet man vill 
identifieras med. 

Diskriminering sker på olika nivåer. Strukturell dis
kriminering handlar om maktstrukturer som rangordnar 
människor i olika kategorier av över och underordning. 
Institutionell diskriminering syftar till diskriminering 
inom organisationer och arbetsplatser. Individuell dis
kriminering avser enskilda individers diskriminerande 
attityder och värderingar som omvandlas till handlingar. 
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2.
VIDGAT DELTAGANDE:  

ATT ARBETA FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  
– ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV

Kulturlivet präglas av ett ojämlikt maktförhållande mellan 
kvinnor och män. Detta visar sig tydligast när det gäller 
allas deltagande på lika villkor. Genom att inta ledande 
positioner står män idag oftast för produktion av kultur, 
medan det är övervägande kvinnor när det gäller konsum
tion av kultur. Det krävs därför insatser för att skapa 
jämlika förutsättningar för kvinnor och män att delta i 
och forma kulturlivet.  

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Sveriges regering har sedan tidigt 1990tal jämställdhets
integrering som strategi för att nå de jämställdhetspolitiska 
målen. Man utgår från Europarådets definition av jäm
ställdhetsintegrering som innebär en ”(om)organisering, 
förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, 
så att ett jämställdhets perspektiv införlivas i allt besluts
fattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av  
de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.” 
Jämställd hetsstrategin Jämställt Västra Götaland 
2014 – 2017 fungerar som en plattform för jämställd

Att vidga deltagandet genom  
att aktivt motverka diskriminering 

 •  En tydlig, engagerad och kunskapsbaserad ledning mot 
diskriminering

 •  Tydliga uppdrag, kompetensutveckling och före byggande 
åtgärder mot diskriminering

 •  Praktiska handlingar och förhållningssätt inriktade på 
att ändra diskriminerande värderingar, normer, 
 beteenden och attityder  

 •  Uppmärksamhet riktad mot språkets normerande  
effekter 

•  Rättighetsbaserade arbetsmetoder
•  Samverkan med civilsamhället
 •  Regelbunden analys, uppföljning och utvärdering
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Intersektionalitet i kombination med ett tydligt synlig
görande av könsmaktsordningen är relevant för att 
åstadkomma ett vidgat deltagande. I praktiken innebär 
detta att man genom öppenhet för frågans komplexitet, 
och med intersektionalitet som verktyg, kan få ett samlat 
grepp om diskriminering och bristande jämställdhet. 
Med detta som utgångspunkt kan man bredda, fördjupa 
och diversifiera deltagande i kulturlivet.

För ett framgångsrikt jämställdhets och jämlikhetsarbete 
kan man kombinera intersektionell analys av maktför
hållanden med ett normkritiskt förhållningssätt, där man 
motverkar diskriminering genom att rikta uppmärksamhet 
mot det som ses som normalt istället för att fokusera på 
det som betraktas avvikande. 

hetsintegrering i Västra Götalandsregionen. Med jäm
ställdhetsintegrering menas dels att ”jämställdhet ska 
integreras i det ordinarie arbetet”, dels ”att förslag, genom
föranden och utvärdering analyseras utifrån ett jämställd
hetsperspektiv för att säkerställa likvärdig service, resurs
tilldelning och inflytande”.

INTERSEKTIONALITET SOM ANALYSMETOD

Jämställdhetsintegrering är ett arbete riktat mot att skapa 
jämlikhet mellan könen. En utmaning är att koordinera 
insatser utifrån jämlikhet och jämställdhet så att olika 
deltagande mål inte kommer i konflikt med varandra.  
Ett beprövat verktyg för detta ändamål är intersektionalitet. 
Termen kommer från engelskan intersection som betyder 
”korsning” eller ”skärningspunkt” och innebär att diskri
mineringsgrunder kan korsa och förstärka varandra. 
 Utgångspunkten är att människor har många sociala 
roller och därmed många överlappande identiteter. Kultur
verksamheter måste därför analysera diskriminering mot 
bakgrund av att tillhörigheter baserade på kön, klass, 
sexualitet, ålder med mera kan försvaga eller förstärka 
individens delaktighet i kulturlivet. På samma sätt kan 
man visa effekten av samspelet mellan olika policys för att 
motverka olika diskrimineringsgrunder. Policys för jäm
likhet och jämställdhet kan korsa och förstärka varandra. 
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3.
VIDGAT DELTAGANDE:  

ATT ARBETA FÖR JÄMLIKHET  
– ETT INTERKULTURELLT PERSPEKTIV   

Enligt SCB är 15 procent av Sveriges befolkning utrikes
född, 20 procent har utländsk bakgrund och vart femte 
barn i Sverige har utländsk bakgrund (antingen själva 
födda utomlands eller födda i Sverige med två utrikesfödda 
föräldrar). Den offentligt finansierade kulturen ska ta 
hänsyn till dessa människors kulturvanor, språkliga och 
kulturella intressen samt deras rätt att delta i samhällets 
kulturliv på sina egna villkor. Vidgat deltagande innebär 
öppenhet för nya kulturella uttryck och för kreativa kultur
möten och motverkar den hegemoniska kulturens domi
nans. Det innebär också ett skifte från snävt fokus på 
olika kulturers särintresse till allmänna intressen och värden 
som gynnar samhället i sin helhet. Utgångspunkten blir 
då interkulturalitet och interkulturell dialog istället för 
mångkulturalism. Med mångkulturalism som bas lever 
människor åtskilda, sida vid sida med andra kulturer, men 
utan större samröre. Ett interkulturellt samhälle bygger 
tvärtemot på gränsöverskridande kulturmöten, på sam
verkan och mellan mänsklig interaktion mellan olika etni

Att vidga deltagande genom  
att arbeta för jämställdhetsintegrering

 •  Utgå från principen om en jämn fördelning av makt 
och inflytande mellan kvinnor och män 

•   Särskild uppmärksamhet riktad mot kvinnors möjlighet 
att själva skapa samt allas möjlighet att ta del av kvinnors 
skapande 

•   Särskilt uppmärksamma unga mäns deltagande  
i kulturlivet  

 •  Öka kunskapen om hur kvinnor och män faktiskt  
deltar i kulturaktiviteter 

•   Fokusera på skärningspunkter och samverkande makt
strukturer som är avgörande för människors deltagande 
i kulturlivet istället för på isolerade identiteter

 •  Utgå från att diskriminering och erkännande av  
identiteter är avgörande för människors självbild  

 •  Kompetensutveckla om intersektionella och norm
kritiska analysmetoder och arbetssätt  

 •  Analysera och utvärdera hur policys kan samverka för 
att motverka diskriminering
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Mänskliga rättigheter är grunden för interkulturell dialog. 
Interkulturell dialog visar att kultur i vår tid är trans
nationell, det vill säga präglad av rörelser över nationella 
gränser. Kulturer möts och påverkar varandra i vardagen 
samtidigt som olikheter blir allt tydligare både inom 
samhällsgrupper och mellan kulturer. Kulturell tillhörighet 
blir allt mer mångtydig och komplicerad. Människor 
 behöver skapa balans mellan sina olika identiteter.  
Med en enda kultur som referensram är det svårt för 
individen att orientera sig i samhället och uppnå fullt 
erkännande. Hon behöver korsa kulturella gränser och 
skapa dialog mellan de olika tillhörigheterna vare sig hon 
tillhör en minoritet eller majoriteten. Med detta synsätt 
korsar och berikar interkulturell dialog och intersektio
nalitet varandra ömsesidigt.

 Interkulturell dialog sker i sammanhang präglade av 
makt och maktlöshet. Utan rätt kunskap och redskap 
kan interkulturell dialog leda till att de mest högljudda 
grupperna tar plats på bekostnad av de grupper som 
inte har något utvecklat språk för att föra sin talan. Man 
måste därför förstärka förutsättningarna för delaktighet 
på individ och gruppnivå istället för att utgå från eta
blerade representationsstrukturer. 

citeter där man lär av varandra, påverkar, påverkas och 
gradvis omformar sin egen föreställningsvärld och identitet. 

INTERKULTURELL DIALOG SOM ANALYSMETOD 

Interkulturell dialog handlar om kommunikation och 
förståelse mellan människor i ett samhälle präglat av 
kulturell mångfald. Det är en metod för att motverka 
diskriminering av minoriteter, etnocentrism, rasism och 
för att uppnå jämlikhet och social sammanhållning.

UNESCO ser interkulturell dialog som jämlikt utbyte 
och dialog mellan civilisationer, kulturer och folk, baserad 
på ömsesidig förståelse och respekt. Man betonar att alla 
kulturers jämlika ställning är en viktig förutsättning för 
social sammanhållning, försoning mellan folk och fred 
mellan nationer. 

Enligt Europarådet ska interkulturell dialog genomsyra 
samhällen på alla nivåer. Man ser interkulturell dialog 
som ett öppet och respektfullt utbyte av åsikter mellan 
individer, grupper med olika etnisk, kulturell, religiös 
och språklig bakgrund samt kulturarv baserat på ömsesidig 
förståelse och respekt. Interkulturell dialog ska prägla det 
europeiska samfundet på alla plan – inom samhällen, mellan 
europeiska nationer och mellan Europa och resten av 
världen. Denna princip ska vara vägledande i regionens 
internationella samarbete.
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4.
 

VIDGAT DELTAGANDE:  
ATT ARBETA MED NATIONELLA MINORITETER 

– ETT HISTORISKT PERSPEKTIV

Vår tid kallas ibland för minoriteternas tid. Bland andra 
hävdar nationella minoriteter sin rätt till kultur. Inter
kulturell dialog banar väg för minoritetskulturer att delta 
i offentligheten på jämlik basis. Vidgat deltagande bidrar 
då till flerstämmighet i kulturlivet och motverkar lik
formighet och homogenitet. Detta skapar en kraftkälla 
som motverkar kulturell hegemoni.

Enligt svensk lag har de nationella minoriteterna 
särskild status. Den vilar på ett beslut som Riksdagen 
fattade 1999 om ett erkännande av fem nationella mi
noriteter och deras språk samt om en minoritetspolitik. 
Riksdagen beslutade även att Sverige skulle ansluta sig 
till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels 
eller minoritetsspråk. De fem erkända nationella mino
riteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och torne
dalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, 
romani chib, samiska, finska och meänkieli. Till skillnad 
från migranter och flyktingar har de nationella minoritets

Att vidga deltagande genom  
att arbeta för jämlikhet

 •  En dynamisk och öppen syn på kulturer och grupp
tillhörigheter 

•  Kulturell mångfald på struktur och verksamhetsnivå
•  Arenor för interkulturell dialog  
•  Engagerad och kunskapsbaserad ledning
•  En långsiktig plan för interkulturell kompetens 
 •  Särskild uppmärksamhet på sambandet mellan 

 interkulturell dialog och internationellt samarbete 
 •  Särskild uppmärksamhet riktad mot lika möjligheter 

för människor med olika etnicitet och kulturell bak
grund att själva skapa och ta del av andras skapande 

•   Särskild uppmärksamhet riktad mot marginaliserade 
gruppers erfarenheter av ett liv i marginalen; grupper 
som på grund av etnicitet, hudfärg eller kulturell 
 bakgrund utsätts för diskriminering 

 •  Fakta om och analys av hur människor med olika  
etnicitet och kulturell bakgrund faktiskt deltar  
i kulturaktiviteter
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Vidga deltagandet  
genom att arbeta de nationella minoriteterna

•  Öka kunskapen om de nationella minoriteternas  
rättigheter  

 •  Utveckla särskilda former för att öka nationella 
 minoriteters inflytande, deltagande och egenmakt  

•  Motverka diskriminering av de nationella minoriteterna  
 •  Vidta åtgärder för att skydda och främja minoritets

språken samt det svenska teckenspråket  
 •  Verka för att bevara och utveckla de nationella  

minoriteternas kulturer 
•  Utgå från Europarådets minoritetskonventioner

grupperna befolkat Sverige under lång tid. De utgör 
grupper med en uttalad samhörighet och egen kulturell 
och språklig tillhörighet. För deras del handlar det inte 
om integration. Snarare vill man värna om sin identitet 
och sitt språk. Följaktligen handlar minoritetspolitiken 
om att stärka skyddet av de nationella minoriteternas 
kultur och språk. Mänskliga rättigheter ska rama in 
 arbetet med nationella minoriteter. Historiskgenealogisk 
analysmetod kan med fördel användas när det gäller att 
integrera aktiviteter med bäring på skydd av nationella 
minoriteters kultur och språk. Denna metod kartlägger 
och analyserar historiska händelser som lett till och vid
makthåller dagens ojämlika maktförhållanden i syfte att 
frigöra människor från deras negativa konsekvenser. 

Det svenska teckenspråket har inte erkänts som officiellt 
minoritetsspråk. Det är dock ett eget språk som använts 
länge i Sverige och jämställs därför ofta med de fem 
minoritets språken.  
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kulturens fysiska rum och sociala traditioner. De ger 
mental stimulans som kan förstärkas genom upprepning. 
När sådana relationer en gång etablerats kommer de att 
fortsätta i generationer. Satsning på tidiga åldrar är därför 
avgörande om man vill komma till rätta med bristande 
deltagande i kulturlivet och social snedrekrytering till 
den högre utbildningen.  

När det gäller barnens rätt att delta i kulturlivet behöver 
kulturverksamheter ett skifte från ett snävt fokus på 
utbud till lärande, och på barnets eget skapande och på 
hur man kan skapa ett närmare samspel dem emellan. 
Lärandeperspektivet är främst inriktat på barnets intresse, 
behov och kompetens: hur barn och unga kan kommu
nicera med en föreställning eller ett verk och hur de kan 
stimuleras i sitt eget skapande.   

Man kan ha olika utgångspunkter när det gäller kul
turens roll i skolan: en kognitiv kopplad till hur kultur 
underlättar inlärning av andra skolämnen eller en estetisk, 
relaterad till barnets estetiska bildning och förmåga att 
uppskatta kultur och ge uttryck för sina skapande för
mågor. En tredje kan handla om generellt lärande, en 
metod som fokuserar på de effekter möten med kultur 
får på barnen. Detta förhållningssätt handlar om bild
ning och lärande i ett samhälleligt perspektiv. Bildning 
innebär att utveckla barnens skapande förmågor och 

5.
VIDGAT DELTAGANDE:

ATT ARBETA MED BARN OCH UNGA
– ETT SKAPANDEPERSPEKTIV

I Sverige finns närmare två miljoner barn. 20 procent av 
Västra Götalands befolkning är barn. På senare tid har 
man uppmärksammat barnens utsatta situation och för
söker förstärka barnens ställning i kulturlivet. Regionens 
kultur strategi har därför barn och ungdomskultur som 
ett  prioriterat insatsområde.   

Barns och ungas rätt till kultur handlar inte bara om 
att bruka kultur, utan om att delta, utveckla sina skapande 
förmågor och göra kvalificerade val. Barnen ska därför 
bli rustade för att delta i kulturlivet. En deltagandekultur 
kräver kulturell eller estetisk bildning; förmåga att bedöma 
och uppskatta kultur i såväl vardagen som vid specifika 
kulturbesök, något som medför effekter som i längden 
gynnar samhället i sin helhet. Barnen behöver också inter
kulturell bildning för att orientera sig i dagens samhälle 
och för förståelse över kulturella gränser. Tidiga kultur
besök spelar en viktig roll för att utvidga deltagarkultur 
och intresset för kulturverksamheter. De är en del av 
socialiseringsprocessen; en process av bekantskap med 
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Att vidga deltagandet genom  
att arbeta med barn och unga  

 •  Arbeta systematiskt med att främja barn och ungas rätt 
att delta i kulturlivet

•   Erbjuda barn och ungas möjlighet att själva skapa och 
ta del av andra barn och ungas skapande

 •  Erbjuda barn och unga arenor för deltagande när beslut 
fattas om kulturverksamheter för barn och unga

 •  Kompetensutveckla pedagoger för att ge stöd till unga 
besökare

 •  Se kulturbesöken i ljuset av deras samlade effekter på 
barn och unga

 •  Se verksamheten som en lärandemiljö som gör skillnad 
för barnets skapande

fostra deras förmåga till kritiskt tänkande snarare än 
enkel introduktion till den hegemoniska kulturen. Detta 
får betydelse mot bakgrund av det rådande utbildnings
systemets snäva fokus på nyttiga fakta och anställbarhet. 
Kulturens pedagogiska uppdrag är relaterat till värden 
som samhället uppnår som resultat av att barn och ungas 
inlärningsförmåga utvecklas. Det handlar således om 
kulturens individuella och sociala effekter.
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Egenmakt (empowerment) är en metod för arbete med 
civilsamhället. Metoden går ut på att alla människor är 
kapabla att definiera sina egna problem och utveckla 
strategier för att lösa dem och därmed ta makt över sina 
liv. För kulturlivets del handlar det om att skapa förut
sättningar som stärker individens möjlighet till deltagande 
och till eget skapande. 

  
Att vidga deltagande  

genom att arbeta med civilsamhället 

 •  Öka civilsamhällets tillgång till resurser som ett led  
i att främja eget skapande och förmåga till delaktighet  
i kulturlivet

•   Öka kunskapen om civilsamhällets bidrag som  
opinionsbildare och röstbärare

 •  Bygg infrastruktur för samarbete mellan civilsamhälle  
och kulturinstitutioner

6.
VIDGAT DELTAGANDE:

ATT ARBETA MED CIVILSAMHÄLLET
– ETT DEMOKRATIPERSPEKTIV

Kulturstrategin betonar vikten av civilsamhället för vidgat 
deltagande. Uppfattningarna om civilsamhället går isär. 
Man är dock överens om att civilsamhället är en arena 
mellan det offentliga och det privata. Regerings
propositionen 2009/10:55 delar till stor del denna upp
fattning: ”det civila samhället [är] en arena, skild från 
staten, marknaden och det enskilda hushållet, där 
människor organiserar sig och agerar tillsammans för 
gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar 
bl.a. ideella föreningar, registrerade trossamfund och 
stiftelser, men även nätverk, rörelser och vissa ekonomiska 
föreningar, såsom nykooperativ och sociala företag.” 
Med sin variationsrikedom av verksamhets och organi
sationsformer kan civilsamhället främja deltagande i 
kulturlivet på områden dit etablerade kulturinstitutioner 
och marknadskrafter inte når. Civilsamhället är med 
andra ord en arena där marginaliserade samhällsgrupper 
kan utveckla förmågan att delta i kulturverksamheter. 
Det bidrar därmed till demokratiutveckling och demo
kratisering av kulturlivet.  
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