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Abstract 
 

The policy of ”cultural diversity and intercultural development” is presented in Värmlands 

cultureplan 2013-2015. The policy implies that the cultural institutions of Värmland should 

integrate a perspective of cultural diversity into their daily business. The cultural sphere 

of Värmland should represent the diversity of cultures that lives and thrives in the region.  

The policy is based on the prevention of discrimination due to gender, identity, religious 

belief, functional limitations, sexuality, age and ethnicity. In the following research my 

focus have been on the possibility to participate in the cultural sphere of Värmland due 

to ethnicity. By examining steering documents and chosen productions from Värmlands 

museum and Film i Värmland in the period of 2007-2011 I aimed to find out how they 

integrate a perspective of cultural diversity due to ethnicity in reality. What appears in my 

research is that there are both disparities and similarities among the institutions. The 

disparities is due to different demands from both governmental and regional cultural 

policies. The similarities are mutual obstacles for integrating a perspective of cultural 

diversity, which previous research also shows. As a key concept in my analysis I present 

associative identity (associativ identitet) coined by Hans-Ingvar Roth, which implicates 

that activities exceeding different groupidentities in society could be a way to associate 

the diversity of cultures and unify them. The cultural institutions in this case works as the 

platform for this types of activities.  

  



	  

Sammanfattning 
 

Utifrån målet ”Mångfald och interkulturell utveckling” i Värmlands kulturplan 2013-2015 

ska alla regionala kulturverksamheter tillämpa ett mångfaldsperspektiv i sin dagliga 

verksamhet. Det ska synas i kulturlivet i Värmland att vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle. Grunden i arbetet med mångfald inom verksamheterna är att motverka 

diskriminering. Därmed innefattar mångfaldsbegreppet kön, identitet, trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller etnisk tillhörighet. I min undersökning 

fokuserar jag på mångfald utifrån etnisk tillhörighet, det som benämns etnisk mångfald. 

Med hjälp av verksamhetsberättelser från Värmlands museum och Film i Värmland från 

perioden 2007-2011 tar jag reda på hur man integrerar ett mångfaldsperspektiv enligt sina 

styrdokument. I analysen ställer jag detta mot utvalda utställningar och projekt från 

samma tidsperiod för att se hur väl målformuleringar och visioner förankras i 

verkligheten. Det som framkommer av undersökningen är att det finns både tydliga 

skillnader och likheter mellan de två kulturverksamheter jag granskat. Skillnaderna beror 

dels på att verksamheterna har olika krav på sig både från statlig och regional 

kulturpolitisk nivå. Likheterna mellan verksamheterna utgörs av gemensamma hinder för 

ett mångfaldsperspektiv, vilka också framkommit i tidigare forskning på området. Som 

ett nyckelbegrepp i analysen framförs ”associativ identitet” myntat av Hans-Ingvar Roth, 

vilket innebär att samhällets medborgare deltar på lika villkor i gruppöverskridande 

aktiviteter som ett sätt att föra kulturerna närmare varandra. Här blir kulturinstitutionerna 

en viktig plattform för dessa aktiviteter.   
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1. Inledning 
 

Enligt Värmlands kulturplan 2013-2015 behöver kulturlivet i Värmland bli bättre på att se 

möjligheterna och kompetensen som finns i länet. Man hävdar att ett aktivt 

mångfaldsarbete inom kulturområdet skulle kunna vara en resurs för en kvalitativ 

utveckling av kreativa processer och konstnärliga uttryck. En annan viktig aspekt av 

mångfaldsarbetet är att ge människor rätt och möjlighet att skapa och sprida sina verk på 

det språk de själva vill. Själva grunden i mångfaldsarbetet ligger i att motverka 

diskriminering. Möjligheterna ska vara lika oavsett kön, identitet, trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller etnisk tillhörighet. Genom kulturlivet ska det 

synas att Värmland är ett mångkulturellt samhälle. Alla regionala kulturverksamheter ska 

integrera ett mångfaldsperspektiv.  

 

Som konkreta insatser anger Värmlands kulturplan att man regionalt och lokalt bör 

arbeta med ett tydligare mångfaldsperspektiv inom områden som utställningsverksamhet, 

publikarbete, uppsökande verksamhet, scenkonstrepertoar, filmproduktioner, 

talangutveckling, arbete med kultur i skolan, bidragsgivning, uppdrag, inköp samt 

anställningar av personal och rekrytering till kurser, workshops etc.  

 

Senast inför verksamhetsåret 2015 ska Region Värmland tillsammans med 

kulturverksamheterna, kommunerna, civilsamhället och kulturskaparna analysera 

verksamheterna utifrån ett mångfaldsperspektiv och identifiera insatsområde som bör 

prioriteras. De ska leda till ökad kunskap och kompetens inom verksamheterna, och till 

konkreta mångfaldsuppdrag för varje kulturverksamhet med möjlighet att följa upp 

dessa.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Genom att granska utvalda regionala kulturverksamheter som ingår i Värmlands kulturplan 

2013-2015 har jag ämnat ta reda på om de i dagsläget driver sin verksamhet utifrån ett 

mångfaldsperspektiv. Verksamheterna jag valde att undersöka är Värmlands museum och 

Film i Värmland. Syftet med undersökningen var att titta närmare på hur institutionerna 
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representerar mångfalden i samhället och jobbar utifrån ett mångfaldsperspektiv enligt 

sina styrdokument, samt huruvida detta tar sig uttryck i deras konstnärliga verksamhet.  

Under undersökningens gång har jag valt att fokusera på lika rättigheter och möjligheter 

att delta i kulturlivet utifrån etnisk tillhörighet. Alltså utesluts de övriga faktorerna inom 

mångfaldsarbetet som Värmlands kulturplan tar upp (kön, identitet, trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder). Med hjälp av de kulturverksamheter jag valt att 

granska har jag också kunnat applicera några av de konkreta insatser som Värmlands 

kulturplan anger. De som handlar om att man bör arbeta med ett tydligare 

mångfaldsarbete inom utställningsverksamhet, publikarbete, uppsökande verksamhet och 

filmproduktioner. 

 

Eftersom jag utgår ifrån Värmlands kulturplan 2013-2015 och dess mål så kan denna 

undersökning snarare ses som en förundersökning kring kulturverksamheternas 

mångfaldsarbete, hur väl dessa mål har uppfyllts och hur långt i arbetet man har kommit 

hittills. Det är först inför år 2015 som dessa mål och mångfaldsuppdrag ska vara 

konkretiserade för varje verksamhet.  

 

Mina frågeställningar lyder som följer: 

 

v På vilket sätt integrerar Värmlands museum och Film i Värmland ett 

mångfaldsperspektiv enligt sina verksamhetsberättelser under tidsperioden 2007-

2011? 

v Vilket genomslag får mångfaldsperspektivet i verkligheten utgående från utvalda 

projekt under samma tidsperiod? 

 

 

1.2 Material och källor 

 

Jag har valt att titta på verksamheternas styrdokument, offentliga handlingar i form av 

verksamhetsberättelser vilka jag kunnat ta del av i ett tidsspann om fem år (2007-2011). 

För att se hur väl dessa målformuleringar kring mångfald realiseras och huruvida 

verksamheterna kan sägas vara representativa för det mångkulturella Värmland har jag 

också tittat närmare på den konstnärliga verksamheten utgående från samma tidsspann. 

En analys av det här materialet utgör grunden till min undersökning.  
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För att få ett djup i min analys och sätta mitt resultat i ett större kulturpolitiskt perspektiv 

har jag använt mig av vetenskapliga artiklar och rapporter i ämnet mångfald inom 

kulturlivet. Jag har även läst litteratur som berör mångfalden i samhället i stort, som 

Mångfaldens gränser av Hans Ingvar Roth och Mångkulturalism – socialt fenomen och politisk 

utmaning av Rolf Lidskog och Fuat Deniz. I samarbete med Mångkulturellt centrum 

publicerade Kulturrådet år 2005 rapporten Om kulturell mångfald – Kulturrådets 

omvärldsanalys 2005. Detta var en fortsättning på rapporten Tid för mångfald som gavs ut av 

Mångkulturellt centrum år 2004. Rapporten är resultatet av en undersökning av de 

nationella kulturinstitutionerna, där man studerade representationen av etnisk och 

kulturell mångfald inom den statliga kultursektorn på uppdrag av Utbildnings- och 

kulturdepartementet. För att få fram mångfaldens omfattning och position studerades 

samtliga statligt finansierade myndigheters och institutioners verksamhetsberättelser och 

årsredovisningar för 2002 och 2003. Jag har även utgått från kulturpropositionen Tid för 

kultur när jag diskuterat statliga kulturpolitiska mål kring mångfald. Ovannämnda 

rapporter samt styrdokumenten från kulturinstitutionerna har varit mina primära källor. 

Den övriga litteraturen utgör mina sekundära källor som har hjälpt mig utreda och styrka 

de begrepp jag använder mig av i uppsatsen. 

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Urvalet jag gjort med de två kulturverksamheter jag valt att granska beror på att de är 

relativt stora verksamheter, de omfattas av Värmlands kulturplan 2013-2015 och alltså 

målet med ”mångfald och interkulturell utveckling” samt att de representerar två olika 

typer av kulturyttringar. Jag har valt ett tidsspann om fem år för att det kändes 

överkomligt och för att det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer trädde i 

kraft år 2009 som även det innehöll mål för kulturområdet. Ytterligare avgränsningar har 

gjorts när jag tittat på den konstnärliga verksamheten, där jag endast valde ut två projekt 

inom varje verksamhet för att få kvalitet framför kvantitet i min analys. Undersökningen 

blir därför en form av djupdykning där jag fått bedöma vad som har varit värt att titta 

närmare på, och därför utelämnat en hel del annat material som annars hade kunnat 

styrka undersökningens syfte. Därmed sagt att de finns en viss problematik i att dra 

slutsatser med tanke på det ringa material jag haft möjlighet att ta del av på så kort tid. 
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Ytterligare en avgränsning gjordes i sista stund. Första tanken var att även inkludera 

Wermland Opera i min undersökning, men på grund av att jag hade svårt att få tag på 

någon som kunde hjälpa mig få tillgång till tidigare verksamhetsberättelser så fick jag till 

slut välja bort dem. Ett annat problem jag stötte på i min undersökning var att få fram 

information om konstnärliga projekt som tidigare varit aktuella inom verksamheterna, 

vilket gjorde att urvalet minskade ganska rejält när jag skulle titta närmare på den 

konstnärliga verksamheten. 

 

 

1.4 Metod och begrepp 

 

Jag har gjort en närläsning av de styrdokument som jag tagit fått ta del av för att urskilja 

på vilket sätt man använder sig av och tillämpar mångfaldsperspektivet enligt målen. 

Utifrån perspektivet mångfald och det jag har tagit del av i styrdokumenten har jag sedan 

gått närmare in på utvalda utställningar och projekt som kulturverksamheterna har jobbat 

med de senaste fem åren. I den följande analysen har jag använt ett komparativt 

angreppssätt, där jag utgående ifrån institutionernas olikartade kulturyttringar diskuterar 

och jämför hur de integrerar mångfald enligt sina styrdokument gentemot hur detta 

realiseras den dagliga verksamheten. Utifrån de statliga kulturpolitiska målen kring 

mångfald i kulturlivet samt Värmlands kulturplan 2013-2015 för jag slutligen en diskussion 

kopplat till det jag fått fram i min undersökning av kulturverksamheterna. 

Begrepp som är återkommande i min uppsats och som behöver definieras är mångfald, 

etnisk/kulturell mångfald, mångkultur/mångkulturell/mångkulturalism och associativ 

identitet. Det finns också flera närbesläktade begrepp som inte är någon idé att gå 

närmare in på. Jag försöker istället undvika att glida emellan alla dessa begrepp, vilket 

annars är lätt hänt då de överlappar varandra. 

 

Mångfald i ett samhälle innebär kort sagt att flera gemenskaper ryms inom samma 

territorium. Dessa gemenskaper eller grupper består av individer som av olika 

anledningar känner en tillhörighet till varandra. Anledningen kan vara sexuell läggning, 

trosuppfattning, kön, fysiskt tillstånd etcetera. Större gemenskaper eller kulturer kan 

innefatta flera av dessa faktorer. Gemenskaperna skiljer sig åt genom olika grundtankar, 

värderingar och syn på livet vilket är den stora utmaningen för ett mångkulturellt 

samhälle.  
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I min uppsats ligger fokus på etnisk mångfald, hur väl utländska grupper representeras i 

kulturinstitutionernas styrdokument och dagliga verksamhet. Därför är min definition av 

begreppet mångfald snävare än det allmänna begreppet. Etnisk mångfald innebär helt 

enkelt mångfald utifrån etnisk tillhörighet, och det jag då vill lyfta fram är vilken plats 

andra etniska grupper får inom kulturverksamheterna i Värmland. Ett begrepp som ofta 

förknippas med etnisk mångfald är kulturell mångfald. Då etnisk mångfald fokuserar på 

olika individers etniska tillhörighet och ursprung, så är kulturell mångfald bredare och 

innefattar den mångfald av idéer, åsikter, stilar och perspektiv som lever och verkar i 

samhället.  

I rapporten Tid för mångfald framförs en enkel och precis förklaring av begreppen 

mångkultur och mångkulturell, som ett sätt att beskriva förstå samhället som bestående 

av etniska och kulturella grupper (Pripp, Plisch och Werner 31). Detta ligger nära 

begreppet mångkulturalism utifrån Roths förståelse av begreppet, då han förklarar det 

som en samling idéer om hur samhället ska förhålla sig till ett mångkulturellt land. Man 

kan säga att det är som en teori kring mångfald, där man på ett mer politiskt plan talar 

om olika förhållningssätt till mångfalden av kulturer (Roth 11). Ytterligare en av Roths 

begrepp är relevant för min undersökning, och kommer att användas i min analys av 

materialet. Det är något som han kallar för ”associativ identitet”, med vilket han önskar 

ersätta eller åtminstone tillföra nya insikter till begreppet ”nationell identitet” (Roth 134-

135). I avsnittet ”Tidigare forskning” kommer en utförligare presentation av Roths 

tankar och idéer samt av reslutaten i Tid för mångfald. 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

Det har inte bedrivits någon forskning inriktad på mångfalden i kulturlivet i Värmland, 

vilket understryker behovet av en sådan här undersökning. Däremot har en hel del 

forskning gjorts kring mångfalden inom kulturlivet i Sverige. Nedan presenteras ett 

urplock av tidigare forskning som på olika sätt har varit relevant för min undersökning.  

 

Rolf Lidskog och Fuat Deniz diskuterar i Mångkulturalism – socialt fenomen och politisk 

utmaning det faktum att vi idag lever i en gränslös värld tack vare globaliseringen, 

samtidigt som den kan sägas vara gränsfylld. De förklarar det som att det finns vissa 
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gränser som existerar inom länderna som kan göra det svårt att röra sig mellan olika 

grupper i samhället. Inom ett land finns ett flertal olika grupper med olika kulturella 

tillhörigheter, olika kön, ålder, yrken, och materiell standard. Alla med olika syn på vad 

som är ett bra liv, och hur samhället ska se ut. Varje samhällsklass och varje grupp har i 

sin tur sina egna koder, normer, sedvänjor och värderingar. En kultur som sätter 

gränserna för vad som är normalt och avvikande, rätt och fel, bra och dåligt (Lidskog och 

Deniz 8-11).  

 

Vidare diskuterar Lidskog och Deniz begreppet mångkulturalism och dess innebörd. 

Mångkulturalismen kan enligt dem sägas innefatta flera aspekter - rätten och möjligheten 

att få sin kulturella identitet erkänd och respekterad, på vilket sätt kulturella gemenskaper 

ska ha rätt att utöva inflytande över sina medlemmar, vart gränserna går för respekt och 

tolerans och vilka normer och sedvänjor som bör främjas respektive motverkas (Lidskog 

och Deniz 14-15). De hävdar också att diskussionen om mångkulturalism handlar 

förutom om kulturell tillhörighet även om andra sociala bestämningar. Etnicitet är en av 

dem som ofta betonas, och likaså klass men ibland även kön som kanske inte diskuteras 

lika ofta. Att stora delar av dagens debatt kring mångfald handlar om etnicitet, och hur 

olika etniska grupper ska få leva och verka i Sverige och få sina etniska identiteter 

respekterade vill de förklara genom migration och invandring. De gör en närmare 

definition av begreppet etnicitet. Från att tidigare stå för en folkgrupps gemensamma 

sociala och historiska ursprung nära begrepp som ras och stam, till att numera stå för 

gruppens egna uppfattningar om sig själva, sin kultur och identitet med en stark kollektiv 

vi-känsla (Lidskog och Deniz 46-50). De för vidare diskussionen och hävdar att om man 

diskuterar mångkulturalism endast utifrån etnicitet så man utesluter man andra kulturella 

grupper som inte ser sig som etniskt baserade gemenskaper. I en vidare bemärkelse 

handlar istället mångkulturalism om rätten för individer och grupper att uttrycka sin 

identitet och sin kulturella tillhörighet (Lidskog och Deniz 109). 

 

Utifrån Hans-Ingvar Roth teoretiska utgångspunkter i Mångfaldens gränser kan 

mångkulturalism eller kulturpluralism formuleras, förstås, förankras och förverkligas på 

flera sätt och är därför inte entydigt. Enligt Roth kan mångkulturalism eller 

kulturpluralism förstås som en samling idéer om hur samhället/staten ska förhålla sig till 

ett mångkulturellt land på ett mer eller mindre positivt sätt. Detta idésystem menar han 

kan sedan i sin tur förankras på skilda ideologiska sätt beroende på grundläggande etiska 
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övertygelser och samhällssyner som finns underförstådda (Roth 11).  

Roth tar upp flera sätt att argumentera för mångfald i samhället ur en positiv synvinkel. 

En av dessa argument är att ett mångkulturellt samhälle kan leda till kulturell utveckling. 

Han menar på att så kallade ”kulturella innovationer” kan växa fram ur ett samspel 

mellan olika kulturer. Vare sig det är kulturella innovationer inom vetenskap, konst eller 

moral som han uttrycker det. Han diskuterar alltså utifrån ett bredare mångfaldsbegrepp 

än det jag använder mig av i uppsatsen. Principerna är dock densamma, då de dialoger 

han förespråkar mellan olika kulturer likväl kan uppstå genom konstnärliga kulturella 

uttryck (Roth 72). 

Roth diskuterar vidare huruvida ett mångkulturellt samhälle kan skapa en nationell 

identitet trots människornas olika kulturer och värderingar, om det ens är möjligt. I 

Sverige möts invandrade minoriteter, urbefolkningen (samer) och nationella 

minoritetsgrupper (romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar) av en relativt homogen 

majoritetskultur. Han menar på att problemet ligger i hur den rådande nationella 

identiteten kan göras mer öppen och flexibel gentemot minoritetsgrupperna. Då 

majoritetsbefolkningens kultur helt klart påverkar den nationella identiteten så är 

utmaningen för majoritetsbefolkningen att öppna upp sig. Samtidigt som han hävdar att 

invandrarbefolkningen också har ett ansvar att engagera sig i det nya landet. Utgående 

från Sverige ser Roth gemensamt med andra forskare och historiker att landets speciella 

problem med att acceptera ett mångkulturellt samhälle beror på dess förflutna som 

stormakt, och att man heller inte har någon tidigare erfarenhet av stora 

minoritetsgrupper. Den centralmakt som växte fram under stormaktstiden gav upphov 

till de centralt styrda enhetslösningar som fortfarande präglar samhället (Roth 130-132).  

Författaren och kulturjournalisten Stefan Jonsson diskuterar också majoritetskulturen i 

Sverige och hur den motarbetar integration. Precis som Roth har han en positiv 

inställning till ett mångkulturellt samhälle. Så här skriver han i en artikel i Dagens Nyheter 

2006: ”En kulturpolitik i globaliseringens tid borde (…) vara radikalt kosmopolitisk. Den 

vidgar demokratin och fostrar till tolerans och kunskap genom att nyfiket gå allt 

främmande till mötes och ställa nya frågor till det egna, för att någonstans finna det 

gemensamma - civilisation.” 

Roth presenterar en alternativ lösning för en nationell identitet eller samhällsidentitet. 

Istället för att försöka definiera en identitet accepterad av alla grupper i samhället så kan 
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gruppöverskridande aktiviteter bygga upp och stärka en slags samhällsidentitet, som han 

kallar för ”associativ identitet”. Man kan uttrycka det som att medborgarna har ett 

gemensamt ansvar att delta i samhällets aktiviteter. Som ett exempel från Sverige anger 

han nyhterhets-, frikyrko- och arbetarrörelserna (Roth 134-135).  

I rapporten Om kulturell mångfald – Kulturrådets omvärldsanalys 2005 framförs att sedan år 

2000 har myndigheter och institutioner på kulturområdet samt Kulturrådet i uppdrag att 

årligen rapportera till regeringen hur de arbetar internt och externt med att ta tillvara på 

etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald och på så sätt främja en 

samhällsutveckling mot ökad respekt och tolerans. Enligt Kulturrådets tolkning bör 

arbetet med mångfald vila på tre delar. 1) Som utgångspunkt ska kulturinstitutionerna 

själva analysera sin verksamhet för att se möjligheter och hinder med det mångkulturella 

målet 2) Så kallade mångkulturkonsulenter på regional nivå ska fungera som påtryckare, 

kunskapsförmedlare och inspiratörer i arbetet med mångfald med syfte att åstadkomma 

en långsiktig förändring mot ett permanent mångkulturellt perspektiv i verksamheterna 

3) Kulturrådets utgångspunkt ska därmed vara att sammanställa den kunskap som finns 

om kulturell mångfald och analysera dess möjligheter och hinder. De ska aktivt verka för 

att kulturinstitutionerna och andra aktörer i kulturlivet ökar sin kunskap om olika 

kulturyttringar och utvecklar ett mångkulturellt förhållningssätt (10-12). 

I Om kulturell mångfald – Kulturrådets omvärldsanalys 2005 framförs särskilda krav för 

återrapportering för de regionala kulturverksamheterna som underlag för bidragsgivning. 

Sedan 2005 erbjuds dessutom ett metodstöd med analysverktyg för att uppfölja och 

utvärdera sin konstnärliga verksamhet. Det Kulturrådet vill att verksamheterna redovisar 

är dels hur mångfalden ser ut i organisationen, rent internt på arbetsplatsen. De vill också 

ha redovisat hur mångfalden i produktionen ser ut, hur man speglar den kulturella 

mångfalden i sin konstnärliga verksamhet. Den sista punkten handlar om mångfald i 

publikarbetet, hur institutionerna arbetar med att nå fler och nya målgrupper (12-13).  

I Om kulturell mångfald – Kulturrådets omvärldsanalys 2005 för man också fram argument för 

mångfald i kulturlivet, där kärnan är konsten och kulturens möjlighet att lösa motstånd 

och riva hinder för ett mångkulturellt samhälle. Man hävdar att kulturella uttryck är ett 

bra sätt att föra fram tankar och idéer och även öppna upp samhället för nya och 

främmande kulturer. Man kan med fördel se arbetet med kulturell mångfald som ett sätt 

att arbeta med ett brett utbud av idéer, tankar, åsikter och verksamheter utan nationella 

begränsningar (14-15).  
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I rapporten Tid för mångfald presenteras ett urval av viktiga slutsatser från kartläggningen, 

enkätundersökningen och intervjuundersökningen. En av dessa är ”Kulturinstitutionerna 

avspeglar inte samhället” då undersökningen visat på att de flesta institutionerna själva 

anger att de utifrån personalsammansättningen inte speglar samhället ur etnisk och 

kulturell synvinkel, och endast har ett fåtal medarbetare med utländsk bakgrund. En 

annan slutsats är ”Årsredovisningarna innehåller få konkreta resultat av arbetet med 

inriktning på etnisk och kulturell mångfald” där man i undersökningen fått fram att 

arbetet med etnisk och kulturell mångfald inom institutionerna endast presenteras genom 

ett fåtal kommentarer och tillägg, och dessutom formuleringar som upprepas år efter år. 

Ytterligare en slutsats är ”Internt arbete för etnisk och kulturell mångfald har låg 

prioritet”, då undersökningen visat att ett fåtal institutioner och myndigheter redovisar 

åtgärder och resultat av mångfaldsarbete. Utgående från produktion drar man också 

slutsatsen att ”Tyngdpunkten i kulturinstitutionernas produktion ligger på ämnen och 

teman om etnisk och kulturell mångfald”, vilket visar på att institutionerna prioriterar 

produktion för en mångfaldig publik. Produktioner med personer med utländsk bakgrund 

har något lägre prioritet, men lägst är produktioner av utländska. En slutsats av 

enkätundersökningen är också att ”En majoritet av institutionerna saknar en 

mångfaldsplan eller policy (Pripp, Plisch, Werner 19-22).  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Undersökningen inleds med en presentation av det material som utgör grunden för 

analysen och sedermera svaren på frågeställningen. Kapitlet består av en kort 

presentation av verksamhetsberättelserna för Värmlands museum och Film i Värmland 

under 2007-2011, samt de två utvalda projekt som jag har tittat närmare på inom varje 

verksamhet. Efter det följer analyskapitlet där jag först analyserar verksamheterna var för 

sig innan jag går in på en jämförande analys av dem båda. Analysen avslutas med en 

koppling till statliga kulturpolitiska mål kring mångfald i kulturlivet utifrån 

kulturpropositionen Tid för kultur. I slutsatsen knyter jag an materialet och mina tankar 

kring det jag fått fram med frågeställningen och besvarar denna, och avslutningsvis ger 

förslag på fortsatt forskning. 
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2. Presentation av materialet 

2.1 Värmlands Museum 2007-2011 

Efter att ha läst igenom verksamhetsberättelserna för Värmlands museum 2007-2011 har 

jag fått en samlad bild av verksamheten, och dess arbete med mångfald. Man talar om att 

arbetet med mångfald är viktigt, att det finns ett behov i samhället. Att verksamheten bör 

se till detta behov, och spegla i sina konstnärliga uttrycksformer att mångfalden är ett 

faktum. Precis i enlighet med Värmlands kulturplan 2013-2015 lägger man också vikt vid 

Finnkulturen – Värmlands band med Finland. Jag hade själv inte uppmärksammat denna 

faktor i Värmlands kulturliv för ens jag läste det i kulturplanen, där det specifikt står som 

ett tydligt mål att man ska jobba mot att uppmärksamma vår historia med Finland. I 

övrigt kommer mångfaldsperspektivet fram i vissa utställningar som exempelvis Rötter 

från 2006. Det kommer även fram i vissa aktiviteter och projekt som museet står bakom, 

som exempelvis Berätta ditt liv från 2010 där personer med ursprung i andra länder fick 

berätta om sitt liv i Sverige.  

Jag valde att titta närmre på projektet Utan spaning - ingen aning. Berättelser om Vålberg som 

Värmlands museum gjorde tillsammans med elever från Vålbergsskolan. Så här lyder 

inledningen på projektets hemsida: 

              Vålberg är idag ett intressant modernt mångfaldssamhälle som har mycket att berätta om man 

börjar studera samhället djupare. Här finns spännande kulturmiljöer och en intressant 

kulturhistoria. Men hur många av Vålbergs invånare tänker eller vet det idag? Hur många är 

medvetna om platsens spännande historia? Och hur får man reda på sånt här? Var letar man och 

vem frågar man som kan något om detta? 

Min tanke med att titta närmare på det här projektet var att Vålberg är ett samhälle där 

många kulturer möts. Jag ville se hur väl detta speglas i projektet. Elever från åttonde och 

nionde klass gjorde kortfilmer om Vålberg. En av filmerna handlade om Vålbergs 

pizzeria och dess betydelse för samhället som mötesplats och tillgång till god pizza. En 

annan film handlade om ett bostadsområde i Vålberg. En tredje film handlade om 

Svenska Rayon AB, en fabrik som startades upp 1942 i Vålberg för tillverkning av viskos, 

och dess påverkan på samhället.  

Det andra projektet jag valde att titta närmare på var fotoutställningen Rötter. Fotografen 

Sanna Sjöswärd föddes 1973 i Iran. 1977 adopterades hon av en svensk familj och växte 
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sedan upp på Lidingö i Stockholm. Hon har arbetat som professionell fotograf sedan 

2002, och år 2006 gjorde hon fotoutställningen Rötter. Utställningen handlade om hennes 

möte med sin andra kultur då hon återvänder till Iran för att dokumentera sitt ursrpung. 

Utställningen hängdes bland annat på Värmlands museum under 2006, mellan den 9 

december och den 21 januari 2007.  

Fotoutställningen är en skildring av vardagslivet för människor i Iran, allt ifrån måltider 

till gatuvyer och personporträtt. Fotona är en lycklig skildring av livet, och visar på hur 

vardagen inte ser speciellt annorlunda ut i Iran. Precis som här i Sverige så tillagar man 

och äter mat, kör bil, arbetar, tittar på tv, gifter sig, skaffar familj och så vidare.  

 

2.2 Film i Värmland 2007-2011 

Under dessa fem år har Film i Värmland antagit enligt sina styrdokument Region 

Värmlands policys, varav en är “Jämställdhet och mångfald”. I varje 

verksamhetsberättelse formuleras några rader om arbetet med denna policy, med en 

tydlig betoning på jämställdhet. Flertalet projekt kring jämställdhet, mäns och kvinnors 

lika villkor och även vikten av att personalen integrerar detta perspektiv tas upp i 

verksamhetsberättelserna. Olika mindre projekt som berör just målet med mångfald 

nämns istället i samband med övriga projekt och produktioner som varit aktuella under 

året. Det finns ingen vidare diskussion kring hur dessa projekt uppfyller målen, eller är en 

del av policyn för jämställdhet och mångfald. Policyn är den enda som nämner målet 

med mångfald i verksamheten. I övrigt prioriterar verksamheten barn och unga genom 

ett omfattande arbete mot skolan. Enligt det regionala utvecklingsprogrammet ska Film i 

Värmland verka för att integrera rörlig bild i skolans undervisning, och även ge unga 

filmare chansen att utvecklas och få stöd.  

Formuleringarna i verksamhetsberättelserna är genomgående konkreta och tydliga. Målen 

de sätter upp känns genomförbara. Däremot är de större målen och formuleringarna 

återkommande under åren, där lite eller intet nytt har tillkommit. Vad som är nytt för 

varje verksamhetsberättelse är produktioner och projekt som genomförts, samt 

redovisning för verksamhetens organisation och ekonomi. I övrigt är det genomgående 

upprepningar av mål för Film i Värmlands verksamhet i stort.  
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Det är tämligen svårt att se huruvida Film i Värmland integrerar ett mångfaldsperspektiv i 

verksamheten. Utifrån sina styrdokument ger de inte sken av detta, men i den fortsatta 

undersökningen ställs detta mot den konstnärliga verksamheten och hur det ser ut i 

praktiken.  

”Etisk pub” är ett arrangemang skapat i samarbete mellan Riksteatern Värmland, 

Landstinget, Svenska Kyrkan, biografen Arenan, Sensus och Film i Värmland. Det är en 

mötesplats där man samlas för att diskutera livsfrågor. Under 2010 visade Film i 

Värmland upp dokumentärfilmen Israel vs Israel av Terje Carlsson under en av höstens 

arrangemang av ”Etisk pub”.  

 

Filmen handlar om fyra israeler som verkar för fred med palestinierna. I filmen får man 

följa de fyra fredsaktivisterna och deras motstånd mot sitt egna lands ockupation av 

Västbanken, Gaza och östra Jerusalem. Allt ifrån konfrontationer med israelisk militär till 

känsliga familjediskussioner skildras.  

 

Det andra projektet jag valde att titta närmare på var Fördomar i Värmland. Film i 

Värmland distribuerade en kortfilm om fördomar i Frödingskolan år 2009. Filmen 

innehåller olika karaktärer spelade av ungdomar som går på skolan. Karaktärerna är 

baserade på fördomar om människor som exempelvis ”invandraren”, ”fjortisen” och 

”nörden”. I början av filmen är de olika karaktärerna spridda och verkar ha svårt att 

närma sig varandra. Mot slutet av filmen sitter alla istället tillsammans och umgås. 

Budskapet är att om man bryter barriären mellan varandra genom att vara snälla och våga 

ta steget att prata med varandra så kan man vara vänner oavsett livsstil. 

 

Även om det är ett småskaligt projekt så är det absolut nödvändigt och väl genomtänkt. 

Genom att filmen produceras tillsammans med ungdomar på skolan och inte enbart som 

en skildring av dem, ger det en bättre förståelse för vilka problem fördomar kan skapa. 

Filmen är dessutom uppbyggd på fiktiva karaktärer och inte verkliga, vilket lättar upp det 

egentligen rättså tunga budskapet. Det gör de lättare att ta i problemet och våga prata om 

det på en bra nivå.  
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3. Analys 
 

Roths alternativa lösning till en nationell identitet, det han kallar för en ”associativ 

identitet” där man genom gemensamma aktiviteter försöker bygga upp och stärka en 

slags samhällsidentitet blir utifrån uppsatsens syfte högst relevant och applicerbart (Roth 

134-135). Associativ identitet sätter ord på hur man i praktiken kan använda sig av 

mångfalden i samhället och se bredden av kulturer som en resurs för gränsöverskridande 

samarbeten. Förutom samarbetet med andra kulturer som en del av att integrera 

mångfald i verksamheten i sig, så resulterar samarbetet också i en naturlig dialog och 

sedermera förståelse för andra kulturer. Associativ identitet för därmed genast mina 

tankar till kulturverksamheter som en plattform för gemensamma gruppöverskridande 

aktiviteter. Inom verksamheten inititerar och leder man olika kreativa och konstnärliga 

projekt som en form av aktivitet där kulturer möts i dialog och samspel med varandra 

under en skapandeprocess. En skapandeprocess är dessutom en miljö som inte 

nödvändigtvis ställer krav på ens identitet vilket kan underlätta mötet med främmande 

kulturer. Resultatet av denna process kan vara nya insikter för deltagarna och en 

innovativ konstnärlig produkt om man lyckas integrera olika kulturella värderingar och 

uttryck. Denna aspekt är något som mycket väl hävdar vikten av ett mångkulturellt 

perspektiv inom kulturverksamheterna.  

 

3.1 Värmlands museums verksamhet 

Första intrycket av Värmlands museums verksamhetsberättelser är förfinade och 

opreciserade målformuleringar. Vad som ändå blir väldigt tydligt när man läser 

verksamhetsberättelserna är hur mångfaldsperspektivet blir mer och mer integrerat i 

verksamheten, från år 2007 till år 2011. Vilket inte är ett helt oväntat faktum då kravet på 

att integrera ett mångfaldsperspektiv inom regionala kulturinstitutioner kommer i allt 

större grad från statligt kulturpolitiskt håll. I rapporten Om kulturell mångfald – Kulturrådets 

omvärldsanalys 2005 framförs de krav som ställs på kulturinstitutionerna - att som underlag 

för bidragsgivning återrapportera sitt arbete med mångfald. Kulturrådet vill att 

institutionerna redovisar hur mångfalden speglas inom organisationen, produktionen och 

publikverksamhet (12-13).  
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Det talas relativt mycket om mångfald i Värmlands museums verksamhetsberättelser. 

Man nämner utländska som prioriterad målgrupp, man delar ut gratis årskort till 

nyinflyttade i Karlstad och Forshaga, man utökar sin information på flera språk och man 

har en bredd av arrangemang som påstås attrahera och representera mångfalden. Ur 

verksamhetsberättelsen från 2007 lyder en formulering att ”… Målsättningen med 

verksamheten är att nå många olika målgrupper och spegla mångfalden i konst, historia 

och kulturarv. “ (Värmlands museums verksamhetsberättelse 2007: 14). Värmlands museums 

verksamhetsberättelser innehåller välformulerade mål och visioner. Fortsättningsvis ställs 

detta mot hur det faktiskt ser ut i verkligheten. 

En utställning som Rötter som hängdes på Värmlands museum i slutet av 2006 

representerar ett etniskt mångfaldsperspektiv på så vis att kulturutövaren, i det här fallet 

fotografen har utländsk bakgrund även om hon har levt i Sverige större delen av sitt liv. 

Själva produktionen, alltså utställningen speglar en annan kultur då hon går tillbaka till 

sitt ursprung i Iran. Enligt min tolkning skildrar den hur vardagslivet för en vanlig iransk 

familj ser ut. Det intressanta med utställningen enligt min mening är att hon väljer att 

skildra det enkla och vardagliga, och det säger ändå tillräckligt mycket. Utställningen är 

som ett tydligt och enkelt bevis på att vår kultur inte behöver skilja sig så fasligt mycket 

från deras, i alla fall inte i alla aspekter av livet. Vilket också innebär att man någonstans 

kan mötas och hitta gemenskaper oavsett skilda grundtankar. Utställningen uppfyller 

också några av de mål som Kulturrådet vill att kulturverksamheter ska redovisa, vilka är 

mångfald inom produktion och mångfald inom konstnärlig verksamhet (Om kulturell 

mångfald - Kulturrådets omvärldsanalys 2005: 12-13). Den sätter sig därmed också emot de 

tidigare nämna tendenser som rapporten Tid för mångfald visat på, att 

kulturverksamheternas mångfaldsperspektiv endast sträcker sig till ämnet eller innehållet i 

den konstnärliga produkten (Pripp, Plisch och Werner 21). Här kommer perspektivet 

istället in både i produktion genom att en person med utländsk bakgrund har genomfört 

projektet, och i den konstnärliga verksamheten genom att även slutprodukten speglar 

mångfald.  

Projektet med skolan i Vålberg hade också kunnat vara ett projekt med tydligt 

mångfaldsperspektiv, vilket var anledningen till att jag valde att titta närmare på det. 

Eftersom det är ett samhälle känt för att vara mångkulturellt hade jag väntat mig att detta 

också skulle representeras i filmerna. Dels skedde en stor arbetskraftsinvandring efter 

andra världskriget i samband med Rayon, och på senare tid har det även skett en 
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flyktinginvandring. Den enda av filmerna som visade upp det mångkulturella Vålberg var 

filmen om Vålbergs pizzeria, och dess betydelse för samhället som mötesplats och 

tillgång till god pizza. Då menar jag att personer med utländsk bakgrund medverkade i 

inspelningen, och att man sedan förde en diskussion med övriga invånare om vad 

pizzerian tillförde samhället. I övrigt var det ett kort inslag i en av filmerna som handlade 

om Vålbergs idrottsplats, där en man nämnde att den var en tillgång för de invandrare 

som var där på 1950-60 talen och jobbade för Rayon. En annan av filmerna handlar just 

om Rayon, och där nämndes kort att man fick arbetskraft utifrån. Målet med projektet 

var att utveckla bilden av Vålberg.  

Projektet med Vålbergsskolan men även utställningen Rötter skulle utifrån Roths teori 

kring associativa identiteter kunna beskrivas som gruppöverskridande aktiviteter, med 

viss modifikation. Elever från Vålbergsskolan fick chansen att visa upp en bra sida av 

Vålberg genom att göra korta filmer om olika delar av samhället. Man ville med projektet 

lyfta fram viktiga och postitiva aspekter av Vålberg. Projektet hade goda förutsättningar 

att vara en typ av gruppöverskridande aktivitet, med fokus på representation av andra 

etniska grupper och identiteter. Med det menar jag att genom att presentera i filmerna de 

olika kulturer som lever och verkar i samhället så kan man belysa etnisk mångfald utifrån 

en postitiv synvinkel. Sedan fanns även möjligheten att föra en diskussion kring 

kulturmöten och hur olika identiteter ska kunna samsas i ett samhälle, eller åtminstone 

öppna upp för den frågan.  

Utställningar som Rötter bjuder in och ger tillfälle att öppet diskutera främmande kulturer 

och hur olika respektive lika dessa kan vara. Beroende på vilka som går och ser 

utställningen så finns därmed aspekten av gruppöverskridande aktivitet då utställningen 

var öppen för alla. Att utställningen dessutom var producerad av en iranier och skildrade 

en iransk kultur gör den mer öppen och tillgänglig för etniska grupper med liknande 

kulturer. Vad som ytterligare hade kunnat förstärka mångfaldsperspektivet från museets 

håll hade varit att bjuda in till öppen diskussion kring kulturmöten, eller möjligtvis 

anordnat en föreläsning kring ett närliggande ämne.  

Trots att det talas mycket om mångfald i Värmlands museums verksamhetsberättelser så 

är det på ett abstrakt och okonsekvent plan. Ena stunden är barn och unga den 

prioriterade målgruppen, andra stunden är det personer med utländsk bakgrund. Det 

finns många påståenden i stil med “Museets uppfattning är att såväl målen i 

museidefinitionen, i stadgarna som i målprogrammet uppfylls. Museet arbetar 
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kontinuerligt med nya målgrupper, utgår från ett brukarperspektiv och tar hänsyn till 

klass, kön, generation och etnicitet i all verksamhet.” (Värmlands museums 

verksamhetsberättelse 2008: 5). Det följer ingen konkret diskussion om hur detta ska eller 

har realiserats under året. Första och kanske även andra gången man läser citat i stil med 

detta så låter verksamheten lovande utifrån ett mångfaldsperspektiv. Tredje, fjärde och 

femte gången förlorar man i trovärdighet. Den här tendensen finns också i Film i 

Värmlands verksamhetsberättelser, samma brist på konkret redovisning av hur man 

faktiskt har uppfyllt målen, eller åtminstone en plan för hur det ska gå till.  

 

3.2 Film i Värmlands verksamhet 

Om man endast utgår från Film i Värmlands styrdokument så är inte arbetet med 

mångfald speciellt omfattande, och inte heller ett prioriterat område. Utländska är inte en 

prioriterad målgrupp i sig, även om de i viss mån ingår i kategorin barn och unga. 

Småskaliga projekt och produktioner berör på något sätt ämnet mångfald under åren, 

som exempelvis dem jag presenterade ovan. Visningen av filmen Israel vs Israel under 

evenemanget ”Etisk pub” visar upp en brinnande konflikt i en annan del av världen, och 

vad en kulturkrock på allvar kan leda till. Själva evenemanget ”Etisk pub” som Film i 

Värmland är med och samordnar berör också mångfald då man möts och diskuterar olika 

livsfrågor. Där är det fråga om den breda definitionen av mångfald och inte enbart etnisk 

mångfald. Produktionen av Fördomar i Värmland tar upp också detta viktiga ämne i 

skolmiljö, där man vill väcka tankar och frågor kring människors olika kulturella 

tillhörigheter och hur man kan mötas. Även det projektet tillämpar det breda 

mångfaldsperspektivet då det snarare handlar om olika livsstilar som ungdomarna har, 

och inte enbart etniskt ursprung.  

Man kan se en viss riktning i Film i Värmlands arbete med mångfald. De använder sig av 

ett brett perspektiv av mångfald, både uttryckt i verksamhetsberättelserna och även i 

praktiken. Man kan se både i presentationen av vilka projekt som genomförts under året i 

verksamhetsberättelserna, samt i praktiken när man tittar närmare på vissa av dem att 

mångfaldsperspektivet endast speglas i ämnet för de specifika projekten. Här ser man ett 

tydligt exempel av de tendenser som förs fram i rapporten Tid för mångfald. Själva 

innehållet i projekten handlar om mångfald på olika sätt, men när det gäller vilka som 

planerar och genomför projekten är personer med utländsk bakgrund klart 
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underrepresenterade (Pripp, Plisch och Werner 21-23). Jag ser det som att 

kulturinstitutionerna är öppna för att prata om och diskutera mångfald och vårt numera 

mångkulturella samhälle, men det finns fortfarande gränser som gör att man i mindre 

grad involverar dem de faktiskt handlar om. I Tid för mångfald framgår att personer med 

utländsk bakgrund även är underrepresenterade bland personalen och inom 

organisationen som helhet (Pripp, Plisch och Werner 21). Både intern och externt hos 

kulturinstitutionerna finns alltså denna motsättning. Den så kallade majoritetskultur som 

Roth för fram som ett hinder för acceptansen av ett mångkulturellt samhälle vill jag föra 

fram som en av anledningarna till att motsättningen existerar (Roth 130-132). Eftersom 

majoritetskulturen är överrepresenterad inom kulturinstitutioner och därmed påverkar 

organisationen i stort så är denna motsättning svår att rubba. En öppenhet från 

majoritetskulturens sida gentemot minoriteter och andra etniska grupper skulle enligt 

Roth vara en av lösningarna, vilket går att applicera även på kulturinstitutioner. En 

öppenhet i organisationen skulle leda till fler anställda med andra kulturella tillhörigheter, 

därmed mångfald i organisationen. Detta i sin tur öppnar upp för mångfald i produktion 

och mångfald i konstnärlig verksamhet.  

Enligt sina styrdokument utgår Film i Värmland från Region Värmlands mångfaldspolicy, 

där de slår ihop jämställdhet och mångfald som ett gemensamt mål. Återkommande i 

verksamhetsberättelserna står det formulerat under målet att ”Arbetet med jämställdhets- 

och mångfaldsfrågorna är en del av den löpande verksamheten. Dessutom har vi arbetat 

med särskilda projekt med en jämställdhetsprägel.” Man nämner också Carina Ekman 

som representant i Region Värmlands lika värde/jämställdhetsgrupp (Film i Värmlands 

verksamhetsberättelse 2008: 12). En annan återkommande formulering lyder “Film i 

Värmland ska vara en pådrivande kraft, som bidrar till ett levande och dynamiskt 

filmklimat i regionen.” (Film i Värmlands verksamhetsberättelse 2008: 4) För att kunna vara 

en pådrivande kraft i samhället och bidra till ett levande och dynamiskt filmklimat så 

anser jag att man bör representerar de olika kulturer som lever och verkar i regionen.  

Ytterligare ett mål utifrån Region Värmlands policys är att “Öka nyttan av mångfalden – 

målet är att ta bättre vara på allas kompetens”. Här har Film i Värmland i samarbete med 

Region Värmland och Länsstyrelsen initierat projekt kring mångfaldsfrågor. Projektet går 

ut på att “…problematisera hederskulturen och bidra till kreativt skapande i ett område 

där integration av olika kulturer är viktigt.” (Film i Värmlands verksamhetsberättelse 2009: 

11). Det framgår klart och tydligt att mångfaldsarbetet ska vara en viktig del av 
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verksamheten. Däremot kan jag inte hitta någon ytterligare information om projektet, 

och kan därför inte dra någon slutsats om huruvida detta mål uppfylls.  

 

3.3 Ett komparativt angreppssätt 

Om man ställer de olika verksamheternas styrdokument mot varandra så uppstår det en 

tydlig skillnad mellan Värmlands museum och Film i Värmland. Medan Värmlands 

museum ställer höga och abstrakta mål, så ställer Film i Värmland lägre och mer konkreta 

mål. Även om Värmlands museum kan tyckas tala mer om mål kring mångfald än vad 

dem faktiskt genomför i sin verksamhet så uttrycker ändå verksamhetsberättelserna i sin 

helhet en positiv inställning till det mångkulturella samhället. Genom de formuleringar 

och mål som uttrycks så framgår det också att de är medvetna om vilka möjligheter som 

finns, vilket är ett framsteg i sig. Film i Värmland å andra sidan tar i mycket lägre grad 

upp mångfald som en del av verksamheten. Styrdokumenten är formella och inte lika 

visionära och framtidsbetonade som Värmlands museums. Denna avgörande skillnad 

mellan verksamheternas mål och visioner hävdar jag har att göra med deras skilda 

kulturyttringar samt att verksamheterna har olika krav på sig, både på regional och statlig 

nivå. När det gäller regional nivå så omfattas Film i Värmland av Region Värmlands 

särskilda krav, då de är ett så kallat resurscentrum under Region Värmlands verksamhet. 

Värmlands museum får bidrag från Region Värmland, men har inte Region Värmland 

som huvudman. Därmed finns det regler och policys som Film i Värmland måste följa, 

och som inte gäller Värmlands museum. Från statlig nivå ser dessutom kraven 

annorlunda ut på museiverksamhet respektive filmkulturell verksamhet. Kulturrådet 

fördelar bidrag till regional museiverksamhet som har som mål att främja mångfald, 

jämställdhet och kvalitet. Kultur för barn och unga samt verksamhet som stärker den 

interkulturella utvecklingen ses dessutom som prioriterade områden. Länsmuseerna får 

också utvecklingsbidrag som syftar till att nå nya publikgrupper. För statliga medel till 

filmkulturell verksamhet krävs istället en särskild inriktning mot barn och unga. Vad som 

däremot omfattar dem båda är Värmlands kulturplan 2013-2015 och dess mål ”mångfald 

och interkulturell utveckling”, från vilken denna uppsats har sin grund i.  

Analysen har så här långt förutom skillnader också lyft fram likheter mellan 

verksamheterna, där de främsta går att koppla till rapporten Tid för mångfald. Likheterna 

utgörs av problem och hinder för verksamheterna i deras arbete med mångfald. Jag skulle 



	   19	  

vilja påstå att grunden för ett strategiskt och målinriktad arbete ligger i en tydlig, konkret 

och väl utarbetad plan för att uppnå målet. Enligt Kulturrådets ”strategi för interkulturell 

utveckling” anges som utgångspunkt för att stärka denna utveckling på regional nivå, att 

mångfaldsarbetet i regionerna ska bedrivas långtsiktigt och strukturerat. I det här fallet 

skulle det alltså handla om en mångfaldsplan, vilket enligt verksamhetsberättelserna inte 

finns upprättad hos någon av verksamheterna. Åtminstone inte en enskild mångfaldsplan 

avsedd för den specifika verksamheten. Däremot omfattas Film i Värmland, som nämnt i 

avsnittet ”Presentation av material”, av Region Värmlands mångfaldspolicy. Slutsatsen av 

detta är att första steget mot en verksamhet som integrerar mångfald i alla aspekter av 

arbetet är att upprätta en mångfaldsplan utformad för verksamhetens speciella utseende 

och behov.  

En annan likhet är tendensen att föra fram mål och visioner men inte diskutera huruvida 

detta ska uppnås, oavsett hur konkret eller abstrakt målet är. Inte heller redovisas hur 

målet har uppnåtts, då det i vissa fall står uttryckligen att ett visst mål med mångfald 

under året har realiserats. I verksamhetsberättelserna från Film i Värmland 2009 och även 

2010 står under målet ”Öka nyttan av mångfalden” att man bidrog till detta genom bland 

annat ”… Projekt med anknytning till mångfaldsfrågor – hedersproblematik. Särskilt stöd 

för jämställdhetsprojekt med koppling till film har erhållits” samt ”Rekrytering, 

praktikanter och samverkan t ex med Molkoms folkhögskola och universitet bidrar starkt 

till kopplingen mellan mångfald och kompetens.” (Film i Värmlands verksamhetsberättelse 

2010: 28-29). Detta är ett problem som även tas upp i rapporten Tid för mångfald. 

Undersökningen visar att de flesta myndigheter och kulturinstitutioner inte har en 

mångpaldsplan eller ens en mångfaldspolicy, och att de mål som framförs är 

övergripande otydliga och lågt ställda (Pripp, Plisch och Werner 19). Ett faktum som har 

förändrats mot det bättre sedan rapporten gavs ut 2004, men utifrån det material jag tagit 

del av så kvarstår en del av problemet under den aktuella tidsperioden.  

 

3.4 Statliga kulturpolitiska mål 

 

Själva grunden i de kulturpolitiska målen kring mångfald ligger i att mångfalden av 

kulturyttringar ställer nya och ökade krav på kulturinstitutionera. I kulturpropositionen 

Tid för kultur tar man upp en av UNESCO:s konventioner som trädde i kraft 2007, om 
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skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Konventionen var den första 

internationella överenskommelsen inom kulturpolitiken som hävdar rätten och 

skyldigheten att föra en kulturpolitik som stödjer kulturell mångfald (qtd. i Tid för kultur 

84). I de senast beslutade målen för nationell kulturpolitik framhävs vikten av 

interkulturella utbyten. I Tid för kultur presenteras i ett avsnitt viktiga framtidsfrågor för 

kulturpolitiken, där ”mångfald och interkulturell samverkan” är en av dem. Kulturen ska 

vara relevant för hela befolkningen, kulturpolitiken ska därmed bidra till ökad mångfald 

och ett brett kulturutbud som i sin tur ökar valfrihet och möjlighet. Man uttrycker också 

att en av förutsättningarna för demokratin är att de olika kulturer som lever i samhället 

tillvaratas och speglas (22).  

 

Om man då återgår till Värmland och Värmlands kulturplan 2013-2015 så ser man tydliga 

effekter av kulturpropositionen Tid för kultur. Framförallt har Värmlands kulturplan 

plockat upp begreppena mångfald och interkulturell, och deras mål ”mångfald och 

interkulturell utveckling” ligger inte långt ifrån kulturpropositionens ”mångfald och 

interkulturell samverkan”. Att man valt utveckling tyder på att man vill komma framåt i 

arbetet och utveckla regionen inom området mångfald, som är ett nyligen prioriterat 

område. I propositionen talas mer om interkulturella utbyten och samarbeten vilket tyder 

istället på att man vill öka graden av dessa, därmed är samverkan ett lämpligt ord.  

 

Värmlands kulturplan 2013-2015 utgår också, precis som Tid för kultur, från den nya 

diskrimineringslagen som trädde i kraft 2009 och dess ändamål att motverka 

diskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Tid för 

kultur 22, Värmlands kulturplan 2013-2015: 12).  

En viktig aspekt som plockas upp både i Tid för kultur, Om kulturell mångfald – Kulturrådets 

omvärldsanalys 2005 och Mångfaldens gränser är kulturens kraft och möjlighet att riva hinder 

och gå över gränser. Samarbeten mellan olika etniska grupper, vare sig det är inom 

kultursektorn eller någon annan sektor i samhället, kan skapa bättre förståelse för 

varandras olikheter. Dessutom kan det leda till vad Roth kallar för ”kulturella 

innovationer”, där man balanserar och kompletterar varandra och där individen ges 

friheten att plocka från olika kulturer för att skapa sin egen identitet (72). Precis som 

hävdas i Tid för kultur så kan kulturella uttrycksformer också vara ett bra sätt att föra fram 

tankar och idéer och på så sätt underlätta kulturmöten och lösa de motstånd som finns 
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för ett mångkulturellt samhälle (14-15).  
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4. Slutsats 
 

”Den kulturella mångfalden är ett ett socialt fenomen och en politisk utmaning, den 

handlar om hur grupper av människor med olika kultur, kön, klass och ålder ska kunna 

leva tillsammans, olika men jämlika.” (Lidskog och Deniz 62). Detta inledande citat 

sammanfattar problemet med ett mångkulturellt samhälle, där kärnan är just hur man 

som oliksinnade ska kunna leva tillsammans på lika villkor. Som en del i att lösa detta 

problem finns kulturinstitutionernas skyldighet att bedriva en verksamhet som är 

tillgänglig för alla, både i produktion och organisation, konstnärlig verksamhet och 

publikverksamhet.  

 

Enligt frågeställningen ville jag ta reda på hur verksamheterna integrerar ett 

mångfaldsperspektiv enligt sina verksamhetsberättelser från 2007-2011, och vilket 

genomslag detta får i verkligheten. Undersökningen har visat på att de två 

verksamheterna skiljer sig åt i den bemärkelsen.  

 

Enligt verksamhetsberättelserna för Värmlands museum är mångfald en naturlig del av 

verksamheten. Man sätter löpande upp mål som man jobbar emot, och man anser sig 

också uppfylla dessa mål. Under den tidsperioden jag har undersökt blir även 

mångfaldsperspektivet allt mer integrerat. Resultatet av min undersökning visar att 

Värmlands museum arbetar med mångfald i mindre grad inom de olika delarna av 

verksamheten. I viss mån inom produktion, i viss mån inom den konstnärliga 

verksamheten och i viss mån inom publikarbetet. Om man endast utgår från 

verksamhetsberättelserna så talar de för ett mer omfattande mångfaldsarbete än vad 

verkligheten visar. Dels på grund av att man formulerar på olika sätt hur viktigt det är att 

verksamheten möter de nya utmaningarna med ett mångkulturellt samhälle, och att man 

ska vara tillgänglig för alla grupper i samhället. Problemet är att det sedan inte redovisas 

hur man ska eller hur man har uppnått detta, och det är också svårt att hitta information 

om flera av projekten som har genomförts. På så vis menar jag att 

verksamhetsberättelserna ger sken av att mångfaldsperspektivet är en omfattande del av 

verksamheten.  

 

Det fanns några projekt som gick att hitta information om och som på något sätt berörde 

mångfald, där Rötter och Utan spaning, ingen aning – berättelser om Vålberg var två av dem. 
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Utställningen Rötter visade sig vara ett bra exempel på hur Värmlands museum integrerar 

mångfaldsperspektiv i sin verksamhet där både produktionen, den konstnärliga 

verksamheten och i viss mån även publikarbetet kan sägas belyste mångfalden. Projektet 

med elever från Vålbergsskolan å andra sidan integrerade inte ett mångfaldsperspektiv i 

den mån det hade kunnat göra det, då man inte speglade den mångfald av kulturer som 

lever i samhället mer än utifrån Vålbergs pizzeria. Därmed har jag två olika exempel på 

hur Värmlands museum integrerar mångfald i sin verksamhet. Utifrån övriga projekt som 

jag på grund av tidsbrist inte har haft möjlighet att ta upp närmare i denna uppsats, så har 

de flesta projekt och utställningar ett tema som berör mångfald vilket stämmer överens 

med resultaten av Tid för mångfald. Det är alltså ovanligare att personer med utländsk 

bakgund leder och genomför projekten. När det gäller publikarbete och att nå nya 

målgrupper så delar de ut gratis årskort till nyinflyttade i Karlstad och Forshaga, vilket 

kan sägas vara en del av mångfaldsarbetet inom publikverksamheten.  

 

När det gäller Film i Värmland så ger de inte sken av ett mer omfattande 

mångfaldsarbete än vad som sker i verkligheten. Enligt sina verksamhetsberättelser gör 

man vissa projekt med temat mångfald, och utifrån Region Värmlands mångfaldspolicy 

uppfyller man vissa mål. Även här framgår tendenser av Tid för mångfald, där man jobbar 

mot mångfald enbart som en del av den konstnärliga verksamheten som tema för vissa 

projekt. Det finns heller inte i det här fallet någon uppföljning av hur detta går till, och i 

och med att man slår ihop mångfald och jämställdhet i ett gemensamt mål så blir det 

ännu otydligare hur man jobbar mot dessa mål i varje enskilt fall. Personer med utländsk 

bakgrund anges inte som målgrupp för verksamheten, även om de i viss mån tillhör 

målgruppen barn och unga. När man ser till de projekt jag tittade närmare på så är de 

båda två projekt med mångfald som tema. Evenemanget ”Etisk Pub” är ett bra exempel 

på mångfaldsarbete inom verksamheten, då man tar upp och diskuterar viktiga frågor. 

Här kan mångfald också bli en del av produktion och publik verksamhet, men det 

framgår inte av informationen kring projektet om så var fallet med med visningen av 

Israel vs Israel. Projektet Fördomar i Värmland tar också upp mångfalden i samhället, och då 

i skolmiljö. Projektet lyfter fram viktiga frågor som ungdomarna får möjlighet att fundera 

kring, och sedan göra en film av. Film i Värmland enligt sina verksamhetsberättelser och i 

verkligheten kan sägas integrera mångfald till viss del, och då främst inom den 

konstnärliga verksamheten genom projekt som berör ämnet.  
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Både Värmlands museum och Film i Värmland utgår från ett brett mångfaldsperspektiv, 

där man innefattar kulturella tillhörigheter utifrån flera aspekter och inte endast etniskt 

ursprung. Eftersom jag har utgått från etnisk mångfald i min undersökning så utesluter 

jag alltså en del av verksamhetens arbete med mångfald i den breda aspekten. Att de 

utgår från ett brett mångfaldsperspektiv är absolut nödvändigt och positivt. Man bör vara 

tillgänglig för alla grupper i samhället oavsett kulturell tillhörighet, och inte utesluta 

någon grupp i enlighet med diskrimineringslagen. Däremot behöver man enligt mig ha en 

tydlig mångfaldsplan eller policy som är anpassad för den enskilda verksamheten, och 

som går djupare in på hur man ska nå ut till specifika målgrupper med olika kulturella 

tillhörigheter. Planen bör också sätta upp mål för att vissa typer av projekt som berör 

ämnet mångfald ska genomföras. Sedan bör man också fundera över hur man ska 

integrera mångfald i produktion, där de krävs särskilda insatser för att nå en mångfald av 

kulturutövare. Ytterligare en utmaning i mångfaldsarbetet är att även internt representera 

samhällets mångfald, alltså i form av personalomsättning. Även här kan det krävas 

särskilda insatser som exempelvis kvotering för att uppnå en förändring.  

 

Förutom en mångfaldsplan eller policy som sätter upp tydliga mål för verksamheten så 

anser jag även att de gruppöverskridande aktiviteter som Roth föreslår för att uppnå en 

associativ identitet skulle kunna vara ett bra sätt för kulturinstitutionerna att jobba 

utifrån. Att sträva efter att anordna aktiviteter med olika kulturyttringar, där människor 

från olika kulturella tillhörigheter deltar och samarbetar. Där olika samhällsgrupper ges 

möjlighet att lära känna och förstå varandras olikheter men även likheter. Den här typen 

av gruppöverskridande aktiviteter inom kultursektorn anser jag har möjligheten att främja 

acceptansen av ett mångkulturellt samhälle.  

 

Avslutningsvis vill jag ge förslag på fortsatt forskning. Man skulle kunna göra intervjuer 

med nyckelpersoner inom kulturinstitutionerna för att få en nulägesanalys, samt ta reda 

på vilka strategier och insatser som planeras för uppnå målet ”mångfald och interkulturell 

utveckling” till 2015 enligt Värmlands kulturplan 2013-2015. Samma typ av undersökning 

som gjorts här skulle också kunna göras på de övriga regionala kulturinstitutioner som 

omfattas av kulturplanen.  
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