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Varamodellen 
 
 
Kultur som samhällsutveckling  

 
Samarbete, öppenhet och kultur. Vad betyder kulturen i 
samhällsutvecklingen – egentligen? Och vilken roll spelar varje människa 
när det gäller inkludering? Hur definierar vi ordet integration, vilka gäller det 
och vems är yttersta ansvaret för att den ska äga rum? Hur är relationen 
mellan kommunens verksamhet och dess anställda, civilsamhälle och 
näringsliv? I Varamodellen vill vi samla idéer och verksamheter som främjar 
all slags integration genom kultur.  
 
Varamodellens bakgrund 
Vara kommun har sedan länge förstått kulturens betydelse för 
samhällsutvecklingen. Olika konstnärliga yttringar genomsyrar olika 
verksamheter, och kulturen nämns i en mängd styrdokument. Vara 
konserthus firar 10-årsjubileum och Vara kulturskola firar 50 år som 
levande kulturinstitution. De fria föreningarna med kulturell inriktning är 
många, och i förskolor och skolor växer intresset. Samtidigt är statistiken 
entydig: det är de redan invigda som i stor utsträckning hittar till kulturen. 
Ett arbete för breddade målgrupper är nödvändigt för att fullfölja det 
kommunala uppdraget att nå alla människor. 
 
Hur kan kulturenheten, i Varas fall med bibliotek, kulturskola och 
fritidsgårdar, rent konkret bli en livfull aktör i dagens situation i Sverige, där 
vi behöver integration mer än någonsin? Vi tog kontakt med Vara 
konserthus som funderat kring samma frågor. Vad spelar kulturen för roll i 
samhället? Vem har tillgång till vilken kultur? Vad är sann integration? 
Ordet pekar ofta på etnicitet, men låt oss också tänka åldrar, 
storstad/glesbygd, intresseområden, funktionsvariationer eller andra 
erfarenheter/förutsättningar än de vi är vana vid. 
 
Sverige i förändring 
2015 blev ett år då vi ställdes inför solidariska ställningstaganden i större 
skala än på länge. Världskartan ritas nu om och människor är på flykt. 
Medieretoriken kring händelseförloppet relaterar till kriser av olika slag, och 
många vill hjälpa till men vet inte hur. Somliga blir rädda och vill stänga 
gränser. På kulturenheten i Vara konstaterade vi att ordet kris betyder 
utveckling, men för att kunna utvecklas tillsammans, nå alla och få en sann 
integration att äga rum måste vi hjälpas åt. Vi vill aktivt verka för att 
institutioner, organisationer, budgetar och nya och gamla vanor ska kunna 
samarbeta till allas bästa.  
 

Vad är kultur? 

Vårt gemensamma uppdrag är att nå alla invånare, med utbildning, 
hälsofrämjande aktiviteter, arbete, delaktighet, vård och omsorg, 
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förutsättningar för en god fritid, bra miljö, inflytande och sammanhang. 
Varje människa ska känna sig värdefull, lyssnad på och delaktig både på 
individ-, familje- och samhällsnivå. Alla ska också ges förutsättningar att 
förstå både lagar, kontext och traditioner, och dessutom ha rätt att leva 
enligt egna övertygelser, så länge dessa inte skadar någon annan. Allt detta 
kan sammanfattas i ordet kultur. 
 
Ordet kultur har dock fler betydelser. Vi lever i en tid där de mänskliga 
rättigheterna tyvärr behöver upprepas igen och igen, i en tid då vi i Sverige 
är i färd med att lagstadga Barnkonventionen, i en tid då behovet av att 
förklara rättigheter och skyldigheter är större än på länge. Att i detta 
mediebrus hävda att också den konstnärliga kulturen är en mänsklig 
rättighet inte främst för nyttans skull utan i egen kraft – som en rätt att få 
uppleva skönhet – kanske kan ses som överkurs. Att lägga kraft och 
ekonomi inom kultursektorn skulle kunna ses som en lyx. 
 
Varamodellen tar ton och hävdar det omvända. 
 
Vad är Varamodellen? 
Varamodellen samlar de initiativ som redan idag finns och ökar 
medvetenheten kring dessa. Modellen inkluderar kommun, konserthus, 
näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle och vill öppna existerande 
mötesarenor för fler målgrupper än idag. Alla människor ska känna sig 
välkomna till alla offentliga platser i kommunen. För att detta ska kunna ske 
krävs samordning och kommunikation. Den samordningen väljer vi att kalla 
Varamodellen.  
 
Modern integration och arbete 
Arbetet behöver vara i ständig förändring liksom världen är det. Vi rör oss i 
spännvidden mellan parametrarna vilja och ansvar, kultur som verktyg och 
kulturens egenvärde, individen och kollektivet, inkludering och exkludering. 
Kulturen skulle kunna möjliggöra att kommun, civilsamhälle och näringsliv 
kan ta ett gemensamt ansvar för en modern integration.  
 
I Vara-modellen går kulturenheten i bräschen för ett öppet samhälle där alla 
får plats. Det handlar inte heller bara om konstnärliga kulturyttringar. En av 
de största frågorna inom integration handlar om att få människor i arbete. 
Under våren 2016 har regeringen formulerat målsättningen att minska 
etableringstiden från nuvarande sju till fyra år. Vi tror att Varamodellen kan 
bidra till detta och dessutom göra de fyra första åren mer meningsfulla. 
 
Infrastruktur och tillgänglighet 
Genom att få bidra till och delta i kulturella evenemang skapas mötesplatser 
som behövs för att öka modet att ta kontakt, både hos människor som bott 
i Vara i generationer och för nyinflyttade Varabor. Nya mötesplatser ger ny 
utveckling. Varamodellen är ett sätt att bygga framkomliga vägar som till 
slut blir en faktisk infrastruktur i en segregerad verklighet. Med våra 
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sammanlagda erfarenheter kan vi åstadkomma positiv och tillgänglig 
utveckling för alla. 
 
Både helhetsdiskussioner och ett individuellt perspektiv behövs. Genom 
Varamodellens grundkurser och möten med gruppdiskussioner, inspiration 
och ett konkret delande av erfarenheter och kunskap kan vi komma längre 
än om varje enhet gör egna punktinsatser. I Vara ska ingen nyinflyttad, 
vilken bakgrund denna än har, kunna bo i ett halvår och bara träffa 
myndighetspersoner. Mellanmänskligheten måste ges utrymme, och här är 
kulturen självklar.  
 
Estetiska läroprocessers betydelse 
Att estetiska läroprocesser främjar empatiutveckling, samarbetsförmågor, 
känslan av tillhörighet och förståelsen av både individ och helhet är ingen 
nyhet. Samtidigt bör inte nyttofokuseringen dras för långt. Kulturen är en 
mänsklig rättighet och inte bara ett ämne vars existensberättigande ligger i 
att en lär sig andra saker om en också får lära sig teater, dans, musik, bild, 
form, cirkus, film eller vad det än må vara. Varamodellen har ett 
förhållningssätt till kulturens olika uttryck där alla får plats och där kulturen 
spelar roll i samhällsbygget.  
 
”Förbättring är förändring” sade Winston Churchill. Han lär också ha sagt att 

nedskärningar på kultur i krigstider lämnar oss utan land att kämpa för. 

Sverige är mitt i en förändringsfas, och nu behövs hållbar kultur mer än 

någonsin. Vi behöver hitta, belysa, analysera, lyfta fram och upprepa goda 

exempel, hitta våra drivkrafter, befinna oss i rörelse och vila om vartannat.  

 
Sammanfattning 
Varamodellen är en flexibel, samverkansinriktad, samhällstillvänd och 
lösningsfokuserad samordningsidé med kulturen i fokus. Den riktar sig till 
både utbildning, kommun, politik, näringsliv och ideella krafter. Den vill 
möjliggöra möte mellan människor och vägar för nya målgrupper att hitta in 
i samhället. Varamodellen samordnar existerande verksamhet och 
uppmuntrar allas ansvar i att arbeta tillsammans för en bättre värld – en 
värld som behöver vara i ständig förändring för att ständigt förbättras. 
Samarbete, öppenhet och kultur. 
 
 
  


