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SAMMANFATTNING

Sammanfattningen bygger på den kvalitativa delen av studien om etnisk 
och kulturell mångfald. Materialet i denna del utgörs av intervjuer med 55 
företrädare för 18 utvalda myndigheter och institutioner. Syftet har varit 
att analysera och lyfta fram de intervjuades förhållningssätt till etnisk och 
kulturell mångfald. Särskilt ville vi förhöra oss om engagemanget för mång-
faldsfrågor och hur man valde att förankra temat i sina organisationer. Vi 
ställde också frågor om vilka bilder de intervjuade hade av mångfalden och 
vilken plats och vilka innebörder den ges i den egna organisationens interna 
arbete, i produktionen samt i kontakterna med brukare och publik.

Organisation

Engagemang och förankring
Mångfaldsfrågorna har låg prioritet och svag förankring. Generellt hade 
frågor om etnisk och kulturell mångfald låg prioritet. Vi fann få exempel 
på genomgripande och aktivt arbete med att öka mångfalden bland orga-
nisationernas olika befattningsgrupper. Framförallt var den etniska och 
kulturella mångfalden begränsad bland personer med chefsbefattningar. Det 
fanns dock undantag. 

Den högsta ledningens och chefens engagemang och kunskaper har avgö-
rande betydelse för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Hos de intervjuade 
cheferna varierade engagemang och kunskaper stort. Bristande intresse och 
engagemang avspeglade sig i medarbetarnas inställning och kunskaper som 
ofta motsvarade ledningens hållning. 

Aktiva och initierade chefer är också de som tydligast hävdar sambandet 
mellan mångfald i organisation, produktion och publik/brukare. De chefer 
som drev mångfaldsfrågorna aktivt menade till exempel att man inte kan 
förvänta sig att en mångfaldig publik ska identifiera sig med en homogen 
organisation.

Förhållningssätt till mångfaldsbegreppet
Mångfaldsbegreppet ges en bred innebörd av samtliga intervjuade. Inne-
börden av denna bredd tolkades dock på olika sätt. En del av de intervjuade 
framhöll bredden som ett argument för att inte särskilt uppmärksamma just 
etnisk mångfald. Företrädare som arbetade aktivt för en ökad etnisk mång-
fald var noga med att framhålla en bred innebörd av mångfaldsbegreppet, 
men renodlade samtidigt vissa centrala frågor.
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Interna representationsfrågor tonas ned till förmån för mångfaldens plats 
i produktionen. Frågor om mångfaldsarbete och representation i organisa-
tionen besvarades med redogörelser för kompetenskrav och en mångfaldig 
produktion. Det var som om kulturproduktionens innehåll och budskap 
alltid kunde lyftas fram för att bemöta frågor om representation. Inte sällan 
kom de intervjuade in på just verksamhetens inriktning där artisteri, konst-
närskap och humanism borgade för en öppenhet inför olikheter.

De intervjuades analys av hinder
Intervjupersonerna anförde många olika hinder för en ökad etnisk och kul-
turell mångfald i organisationerna: alltför komplexa uppdrag och många konkur-
rerande frågor att ta hänsyn till, trängd ekonomi med nedskärningar i stället för 
nyrekryteringar, mycket låg personalomsättning, befintlig personal med hög 
medelålder och liten representation av personer med utländsk bakgrund, 
hård konkurrens om utannonserade tjänster, svårigheter att få sökande med utländsk 
bakgrund på utannonserade tjänster, otillräckliga kunskaper hos den egna organi-
sationen om effektivt mångfaldsarbete.

Det är svårt att skapa motivation för mångfald och bredare rekrytering 
inom konstnärliga verksamheter. Framförallt de med ansvar för personal-
frågor kunde uppleva att det var svårt att förankra mångfaldsarbetet hos 
konstnärliga ledare.

Frågor om mångfald väcker farhågor om sämre kvalitet och minskad 
kompetens. Ett flertal intervjuade chefer kom in på diskussioner om sämre 
kvalitet och kompetens när vi ställde våra frågor. Få talade om kvalitets- och 
kompetenshöjning. De chefer och ansvariga som arbetade aktivt med mång-
faldsfrågor uttryckte inga sådana farhågor.

De intervjuades analys av problem och möjligheter
Möjligheter för ökad mångfald finns i organisationernas mer rörliga delar. 
Många organisationer som hänvisade till den låga personalomsättningen 
hade ändå inte utnyttjat sina rörligare delar för aktivt mångfaldsarbete. 
Sådana delar kan vara områden där man tar in personal som till exempel 
producenter, regissörer, konstnärer/skådespelare/musiker, praktikanter, 
säsongs- och projektanställda och värdar. De flesta tillfrågade menade att 
sådana satsningar skulle vara fullt möjliga, men att man ofta inte tänkt så 
långt.

Fristående verksamheter skulle kunna utmana och inspirera den egna 
organisationen. Några av de mest engagerade cheferna hävdade nödvän-
digheten av att inom organisationernas ramar skapa fristående mer lättför-
änderliga enheter, där man engagerar och ger mandat till medarbetare av 
varierande bakgrund och med kompetens och verktyg för att arbeta själv-
ständigt och mångfaldsinriktat.

En tydligare och ömsesidig dialog med Kulturdepartementet behövs när 
det gäller mångfaldsfrågor. De intervjuade efterfrågade, med vissa undan-
tag, mer vägledning och stöd från departementets sida. Vissa önskade att 
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kunna lyfta mångfaldsfrågorna och under vissa perioder prioritera dem 
framför andra konkurrerande åtaganden. Några chefer efterfrågade fler 
mätbara mål. De flesta av de tillfrågade menade att införandet av det övriga 
målet 1999 – om att man ska främja en samhällsutveckling som känneteck-
nas av social jämlikhet och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mång-
fald tas tillvara som en positiv kraft – inte påverkat organisationens arbete 
nämnvärt.

Utbytet med andra länder kopplas sällan samman med mångfalden på 
hemmaplan. Institutionerna presenterade ett omfattande internationellt 
samarbete, men skiljde vanligtvis på det internationella från etnisk och kul-
turell mångfald inom landets gränser. 

Exkluderande mönster
Det sker en omfattande rekrytering genom informella nätverk och kanaler. 
De intervjuade beskrev en omfattande rekrytering via kända nätverk som 
sällan inkluderade människor över exempelvis etniska gränser. Få hade sökt 
sig via nya informationsvägar för att nå ut bättre med sina annonseringar. 
Flera myndigheter och institutioner skrev in önskemål om bredare mångfald 
i sina annonser, några hade tagit bort sådana formuleringar. 

De intervjuades bilder av det man uppfattade som ”mångfaldens bärare” 
präglas av problem och ambivalens. De intervjuade välkomnade fler med-
arbetare med utländskt ursprung. Ett skäl till detta välkomnande var att de 
ansåg att organisationerna behövde vitaliserande tillskott genom en ökad 
mångfald. Ett annat skäl som angavs var att institutionerna i sin personal-
sammansättning borde likna befolkningssammansättningen i landet. 
 Samtidigt präglades flertalet av de intervjuades beskrivningar av problem 
och ambivalens, vilket sammantaget skapade en mörk bild. Människor med 
utländsk bakgrund kunde beskrivas som ointresserade av kultursektorns 
osäkra arbetsförhållanden och låga löner. De ansågs sakna rätt utbildningar 
och tillräckliga kunskaper i det svenska språket och om samhället. De kunde 
ses som personer i behov av särskilt stöd för att lära sig svenskt arbetsliv. 
De förknippades med risker för sänkt kompetens och kvalitet. Det fanns en 
viss osäkerhet över deras bidrag till organisationerna. De var också perso-
ner som måste förvänta sig långsiktiga och långsamma förändringar inom 
kulturarbetsmarknaden. Deras närvaro angavs höra till något nytt, det ”nya” 
Sverige, som flera av de intervjuade uttryckte det. Det fanns dessutom en ut-
bredd ambivalens hos de tillfrågade inför att särskilt efterfråga personer med 
utländsk bakgrund på grund av risken för stigmatisering genom utpekande 
av annorlundahet.
 Med andra ord väckte frågor om ökad kulturell och etnisk mångfald fler 
farhågor än förhoppningar om kvalitetshöjning och utveckling. Man skulle 
kunna sammanfatta det med att en utbredd ambivalens hos de tillfrågade 
skapade enligt vår mening en samfälld exkluderande effekt. Om man lade 
de intervjuades uttalande om förtjänster och problem i två vågskålar, skulle 
problemskålen väga betydligt tyngre. 
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Produktion

Mångfaldens plats i produktionen
De intervjuade framhåller främst produktioner som handlar om etnisk och 
kulturell mångfald. Det fanns två grundläggande förhållningssätt till att ta 
upp sådana mångkulturella ämnen. Det ena var att presentera särart i form 
av exempelvis gruppers livsformer, dräkter, mat och musik, bland annat för 
att skapa möten mellan kulturer. Det andra förhållningssättet var att pro-
blematisera det mångkulturella samhället. Dessa problematiseringar kunde 
också ske på olika nivåer, från uppmärksamhet på en mångfald av kulturarv 
till ett uttalat ifrågasättande av kulturens roll i nationalismens tjänst.

Produktion tillsammans med personer med immigrant- och minoritetsbak-
grund var ovanligare. En tendens var att produktioner som var gjorda till-
sammans med personer från minoriteter handlade om minoriteter, även när 
man anlitade föreläsare och experter. Referensgrupper förekom till exempel 
inom teaterns värld. Samarbete med föreningar och organisationer förekom 
inom musei- och musikområdet. Dock framgick inte vilket inflytande dessa 
grupper hade över produktionerna. 

Den mest sällsynta kategorin är produktioner av grupper av personer som 
representerar en bred etnisk och kulturell mångfald. Representationsfrå-
gorna hade, liksom i det interna arbetet, låg prioritet. Den aspekten fram-
hölls sällan som nödvändig. Några institutioner utgjorde dock undantag.

Hinder som de intervjuade hänvisade till
Att bevara det svenska kulturarvet och samtidigt verka för etnisk och 
kulturell mångfald kan upplevas som kontraproduktivt. Några av de inter-
vjuade menade att det övergripande målet att bevara det svenska kulturarvet 
var svårt att sätta i relation till att främja etnisk och kulturell mångfald. Det 
fanns ingen konsensus bland institutionerna när det gäller hur dessa två 
aspekter skulle sammanlänkas. Inte heller fanns det någon samstämmighet 
inom institutionerna, enligt de intervjuade. En del menade att det bland 
arbetskamrater kunde finnas ett starkt motstånd mot ökad etnisk och kultu-
rell mångfald, eftersom det kunde innebära omprioriteringar av resurser och 
följaktligen mindre utrymme för befintliga verksamheter.

Oklarheter rörande mångfaldsbegreppets innebörder och metoder skapar 
godtycklighet och diskontinuitet. De intervjuade inom produktionsledet 
saknade ofta grundläggande kunskaper om mångfaldens innebörder och 
tolkade in olika saker i begreppet. Man såg oklarheterna som ett problem 
i och med att de förde med sig otydliga målsättningar. Om tolkningen av 
mångfaldsbegreppen är helt upp till institutionerna själva ökar sannolikt ris-
ken för att man upprepar väletablerade förhållningssätt, uppfattningar och 
arbetsmodeller som inte förändrar verksamheterna i grunden. 

Även nätverksrekrytering, låg personalomsättning, konkurrerande åliggan-
den (exempelvis uppmärksamhet på genus) och stram ekonomi, beskrivs i 
vissa fall som hinder för en påbörjad utveckling mot en ökad mångfald. 
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Exkluderande mönster
Frågor om mångfald väcker farhågor om bristande kvalitet, kompetens 
och professionalism. Inom produktionsledet framkom i stort sett samma 
bilder av ”mångfaldens bärare” som inom organisationerna (se ovan). I 
beskrivningarna kunde mångfalden få ett drag av amatörism genom att man 
företrädesvis nämnde samarbeten med referensgrupper, föreningar, organi-
sationer och skolor etcetera och inte med professionella yrkesutövare inom 
produktionens olika led. Detta var mest framträdande inom verksamheter 
kopplade till museer och kulturarv.

Publik och brukare

Publikmålen med inriktning på att nå olika grupper kan upplevas mer 
som visioner än som realistiska målsättningar. De flesta tyckte inte att de 
i tillräcklig utsträckning lyckats nå en publik som kännetecknades av en 
etnisk och kulturell mångfald. Att nå ut till denna publik kunde beskrivas 
som något som låg utanför ordinarie verksamhet, som inte hörde till norma-
liteten. Intervjuade med ansvar för marknadsföring och publikarbete kunde 
dessutom uppleva det som orealistiskt att nå alla grupper som man enligt 
sina direktiv skall nå ut till.

Den vanligaste marknadsföringen görs brett utan särskilda satsningar på 
etnisk och kulturell mångfald bland publik och besökare. På några institu-
tioner kombinerade man dock en bred marknadsföring med riktade insat-
ser inom nätverk präglade av en större mångfald. Dessa institutioner hade 
enligt egen utsago också en mer representativ publik. En tredje mer ovanlig 
modell som vi återfann hos en institution var att i första hand rikta sig till 
målgrupper som veterligen saknades bland gängse publik. Den så kallade 
”bulkpubliken” nåddes ändå menade man.

Publikarbete med inriktning på etnisk och kulturell mångfald innebär 
för många samarbete med skolan och SFI. När vi förde mångfalden på tal 
berättade ett flertal intervjuade om satsningar på skolungdomar, samarbete 
med Svenska för invandrare (sfi) och kontakter med förorter. Berättelserna 
gav ett delat intryck av dels ett engagemang för att närma sig en ny publik 
och dels av en samlad bild av att mångfalden är identisk med sfi-deltagare, 
förortsbor och ungdomar. Vi  efterfrågar en större bredd i synen på den 
mångfaldiga publiken.

Hinder för att nå ut till en mångfaldig publik
Ett flertal angivna hinder bygger på problematiserande bilder av publiken, 
oavsett om hindren förläggs till omständigheter inom institutionerna eller 
ute i samhället. De intervjuade lyfte fram följande hinder för att kunna nå 
ut till en etnisk och kulturell mångfald: man menade att en stor del av den-
na publik uteblev för att den saknar intresse för kulturutbudet, har språk-
svårigheter, svag ekonomi, eller för att man känner sig osäkra inför pampiga 
byggnader och den ”ordinarie” publiken. Denna publik ansågs även kräva 
särskilda marknadsföringsresurser som man inte ansåg sig ha råd med.¶
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INLEDNING

Denna del av studien om etnisk och kulturell mångfald bygger på intervjuer 
med företrädare för 18 utvalda myndigheter och institutioner. Som vi påpe-
kade ovan förde frågor om utökad mångfald in diskussionerna på teman som 
kompetensbrist och kvalitetssänkning. Tanken med intervjuerna var att ta 
reda på hur personer i ledande ställning ser på mångfaldsarbete, dess möjlig-
heter och problem. Vi ville söka svar på frågor av reflexiv karaktär och för-
söka att fånga en djupare dimension än vad som varit möjligt utifrån årsre-
dovisningar och enkäter. Med en djupare dimension menar vi företrädarnas 
synsätt, engagemang, upplevelser av svårigheter, strategier och inte minst var 
de förlägger frågor om etnisk och kulturell mångfald i sin verksamhet. 
 Syftet med studien är att analysera och lyfta fram de intervjuades för-
hållningssätt till etnisk och kulturell mångfald. En central fråga är hur stort 
engagemanget är för mångfaldsfrågor och hur man väljer att förankra temat 
i sina organisationer. Vi ställer också frågor om vilka bilder de intervjuade 
har av mångfalden och vilken plats och vilka innebörder den ges i organisa-
tionernas interna arbete, i produktionen samt i kontakter med brukare och 
publik. Dessa tre delar – organisation, produktion och publik – utgör även 
studiens tre huvudkapitel. Precis som i kartläggningsstudien försöker vi 
ringa in mångfaldens position med hjälp av ett antal ledord och frågor.

Om: I vilken utsträckning handlar etnisk och kulturell mångfald om per-
spektiv och teman som anknyter till etniska och kulturella frågor?
 
Var: Var presenteras mångfalden: i ordinarie verksamhet eller som 
projekt, på huvudarenor eller särskilda arenor, som särskilda uttryck eller 
delar av ordinarie större sammanhang (mainstreaming)? 

Hur: Hur förekommer etnisk och kulturell mångfald: som minoritetsut-
tryck, som blandformer? 

Av: I vilken mån uppmärksammas av vem och vilka som leder, planerar, 
skapar och genomför produktionen? 

Med: I vilken mån går det att utläsa om verksamheten genomförs i sam-
arbete med referensgrupper, experter och andra inblandade som repre-
senterar etnisk och kulturell mångfald? 

För: Vi frågar oss främst i vilken utsträckning man riktar sig till och är 
för en etniskt och kulturellt mångfaldig publik eller kategori av brukare.
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När det gäller teori hänvisar vi till det inledande kapitlet om begrepp och 
perspektiv. 

Material, urval och metod

Under perioden februari till och med maj 2004 genomförde vi 45 intervjuer 
med 57 personer i ledande ställning inom 18 utvalda institutioner och myn-
digheter. Vårt urval byggde på att vi ville nå:

• institutioner och myndigheter av varierande storlek,
• varierande områden, exempelvis: musik, teater, bildkonst och museer,
• olika typer av verksamheter, exempelvis: stöd och bidragsgivning, 
 utställningar, scenkonst, arkiv och dokumentation, 
• myndigheter och institutioner som befinner sig på “olika avstånd” från 
 mångfaldsfrågor det vill säga både sådana som har etnisk och kulturell 
 mångfald som sitt arbetsfält och de som inte primärt har det,
• geografisk spridning.

Vi vände oss till följande institutioner och myndigheter:
1. Arbetets museum: 3 intervjuer med 3 pers
2. Bildmuseet: 3 intervjuer med 4 pers
3. Konstnärsnämnden: 2 intervjuer, 3 pers
4. Kungliga Dramatiska Teatern: 3 intervjuer med 3 pers
5. Kungliga Operan: 4 intervjuer med 4 pers
6. Nordiska museet: 3 intervjuer med 4 pers
7. Nämnden för hemslöjdsfrågor: 1 intervju med 1 pers
8. Riksantikvarieämbetet: 3 intervjuer med 7 pers
9. Rikskonserter: 3 intervjuer med 3 pers
10. Riksteatern: 6 intervjuer med 7 pers
11. Riksutställningar: 4 intervjuer med 4 pers
12. Språk- och folkminnesinstitutet: 1 intervju med 2 pers
13. Statens kulturråd: 3 intervjuer med 4 pers
14. Svenska Filminstitutet: 3 intervjuer med 3 pers
15. Statens musiksamlingar: 1 intervju med 1 pers, 
16. Musikmuseet: 1 intervju med 1 pers
17. Statens myndighet för världskultur: 1 intervju med 1 pers
18. Världskulturmuseet: 2 intervjuer med 2 pers

Med några få undantag är de intervjuade i ledande ställning med befatt-
ningar som gd, vd eller högste chef (15 st), administrativ chef, personalchef, 
mångfaldsansvarig, produktionsansvarig, utställningsansvarig, marknadsan-
svarig, projektledare, informationschef och chefsdramaturg. Ett par av de till-
frågade hade inte chefsbefattning utan var tillfälligt anställda projektledare. 
 Vi har utöver dessa 45 intervjuer genomfört 20 intervjuer/samtal med 
kulturarbetare och representanter för organisationer som arbetar med 
kultur och mångfaldsfrågor. Som ett komplement till intervjuerna har en 
mindre enkät med öppna frågor skickats ut till personer som arbetar med 
produktion, som medlemmar i referens- och bedömningsgrupper, utställ-
ningsproducenter, osv. Av 50 tillfrågade svarade 19 personer på enkäten. 
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 Av de 57 intervjuade var 30 kvinnor och 27 män. Vi uppskattar att fyra 
av samtliga tillfrågade hade utländsk bakgrund: två chefer kommer från de 
nordiska grannländerna, en pedagog hade sitt ursprung i östra Europa och 
en i Sydamerika, dessa två var projektanställda. Att ungefär 53 av 57 perso-
ner har svensk bakgrund, motsvarar rätt väl hur intervjupersonerna – med 
vissa undantag – beskrev sammansättningen av personer med ledande upp-
gifter och befattningar på sina institutioner.1 Endast 2 av 18 institutioner 
hade personer med utomnordisk bakgrund bland de ledande befattningarna 
(en av dessa hade chefer med utomeuropeisk bakgrund).
 Med tanke på vårt breda urval av institutioner kan detta förhållande 
förmodligen vara en riktningsvisare för situationen i stort inom den statliga 
kultursektorn. Uppskattningsvis skulle det innebära att ungefär 6-8 procent 
av personer i ledande ställning – och med inflytande över produktionen 
– har utländsk bakgrund och att ca 1–2 procent har sitt ursprung utanför 
Västvärlden.2

 De strukturerade samtalsintervjuerna genomfördes på arbetsplatserna, 
vanligtvis på de tillfrågades tjänsterum. I bilaga 5 redogör vi för våra frågor. 
Samtalen varade i genomsnitt en timme och en kvart och spelades in på 
mp3-spelare för att sedan transkriberas i sin helhet. Syftet med dessa möten 
var att genomföra reflekterande samtal, som inte återupprepade innehållet i 
årsredovisningarna. De intervjuade har blivit lovade att få vara anonyma. I 
organisationsdelen har de givits pseudonymer för att känsliga resonemang 
och citat inte ska kunna knytas till enskilda identifierbara personer och 
institutioner. I delarna som tar upp produktion och publik nämns några 
personer och institutioner vid sina rätta namn. Vi har av de intervjuade fått 
löfte om att få hänvisa till dem då det gäller faktauppgifter och goda exem-
pel på produktioner och publikarbete.  

Att tala om mångfald under en intervju

Under arbetet med materialinsamling till studien såg vi ofta tecken på att 
många av de intervjuade uppfattade mångfald som något besvärligt att prata 
om. Vårt intryck är att olikartade känslor väcktes inför att behöva redogöra 
för sin och/eller institutionens hållning till ämnet. Det var vanligt att de vi 
intervjuade beskrev hur både de och institutionen hade inställningen att 
alla människor har samma värde. Man hävdade också att det numera är så 
naturligt att människor har olika bakgrund och olika utseende att det inte är 

1. Det stämmer också överens med våra intryck under besöken på arbetsplatserna. 
Personer med utländsk bakgrund återfann vi främst bland personal som arbetade med 
städning, café och restaurang, vaktmästeri, teknik och en och annan ekonomiassistent.
2. Siffrorna kan jämföras med att ungefär 30% av befolkningen i Stockholmsområdet, 
där många institutioner har sitt säte, har utländsk bakgrund. Vi tror att många insti-
tutioner inte känner igen sig i denna beskrivning, vilket beror på att en del inte har 
någon med utländsk bakgrund på strategiskt viktiga poster medan andra ligger över vår 
uppskattning. Vi vill påpeka att vi här inte talar om hela personalstyrkan, utan personer 
på centrala befattningar. Vi noterade också under intervjuerna att många personer med 
utländsk bakgrund som verkar inom den statliga kultursektorn är projektanställda. 
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något som man reflekterar över. Flera av de intervjuade menade att arbetet 
med att utöka mångfalden är kontraproduktivt, eftersom ett sådant per-
spektiv gör det nödvändigt att kategorisera människor, vilket beskrevs som 
obehagligt. Vid sådana tillfällen gjorde vi ofta jämförelsen med genusarbete, 
där kategorierna kvinnor respektive män måste definieras/uppmärksammas 
om någon förändring i (makt)relationerna ska kunna ske. Sällan vände sig 
någon mot jämförelsen och det blev tydligt för oss att medvetenheten i den 
frågan nått djupare i människors medvetande och fått en mer självklar posi-
tion. En annan reflektion är att människors kunskaper om mångfaldsfrågor 
skiljer sig åt avsevärt. 
 Vissa av dem vi intervjuat, framför allt verksamhetsledare, har stor vana 
vid att tala om och beskriva sin verksamhet inför till exempel media, med-
arbetare och kollegor. De behärskar den officiella agendan, den gällande 
mångfaldsretoriken och navigerar ibland elegant runt frågor de inte vill 
besvara.
 Sammantaget tyder mycket på att man har en positiv inställning till att 
”främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, respekt, 
tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald ska tillva-
ratas som en positiv kraft.”3 Samtidigt är det uppenbart att det inom många 
institutioner saknas kunskap och effektiva verktyg för att få till stånd en 
förändring. Svårigheten med att definiera och sätta sig in i mångfaldsbegrep-
pet – och därmed skapa verktyg för att förändra verksamheten – beskrivs 
talande av en generaldirektör: ”Vi har en jättestor frågeställning som vi inte 
klarar att lösa och det är att folk undrar vad betyder det här med mångkul-
tur?”
 Vi har också mött dem som från början fastslagit att mångfald inte är 
något man ägnar sig åt, att verksamheten har andra fokus. Ofta förklarade 
man den hållningen med att vilja värna om den kvalitet som verksamheten 
bygger sin produktion på. De intervjuade föreföll ha uppfattningen att de 
också därför kunde välja bort vissa innebörder i målen i regleringsbreven. 

ORGANISATION

I det följande redogör vi för hur de intervjuade berättade om sitt engage-
mang för mångfaldsfrågor inom sina organisationer, om och i så fall hur 
man förankrat sitt mångfaldsarbete samt vilka metoder och förhållningssätt 
man valt.

Engagemang och förankring

Hur föreföll då engagemanget vara för mångfaldsfrågor och vilken prioritet 
gav man frågan i sina organisationer?

3. Prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
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Låg prioritet. Vi frågade de intervjuade om deras bevekelsegrunder för att 
bedriva mångfaldsarbete. Så gott som samtliga framhöll skälet att Sverige 
har förändrats etniskt och kulturellt och att institutionerna och myndighe-
terna bör spegla och kunna förhålla sig till detta förändrade samhälle. Majo-
riteten av de tillfrågade var dock överens om att man inom organisationerna 
inte speglade dagens etniska och kulturella mångfald tillräckligt. Man drev 
inte den typen av representationsfrågor särskilt starkt, med några undantag. 
Snarare valde de flesta, enligt vår tolkning, att gå fram försiktigt för att följa 
och vänta in utvecklingen genom att till exempel skriva en ganska allmänt 
hållen mångfaldsplan, planera för tillkomsten av en sådan plan eller mer 
konkret formulera önskningar om mångfald vid utannonseringar av tjäns-
ter. Sammantaget uppgav 11 av 18 institutioner (61%) att de hade en mång-
faldsplan eller mångfaldspolicy. Det är dock en högre siffra än andelen bland 
samtliga statliga kulturinstitutioner och kulturmyndigheter, där vår enkät 
visar att endast 39% har en mångfaldsplan eller mångfaldspolicy. 
 Kännedomen om den egna mångfaldsplanen eller policyn och dess inne-
håll var generellt sett bristfällig bland de tillfrågade. Administrativa ledare 
kunde inte oväntat bäst redogöra för policys och planer. Hos de högsta 
cheferna varierade kunskaperna om innehållet stort. Sämst var kunskaperna 
bland verksamhetsansvariga, dock med flera undantag. Vår helhetsbild är 
att man inte skaffat sig tillräckliga kunskaper och förankrat mångfaldsarbe-
tet inom organisationerna. De intervjuade som företrädde organisationer 
med liten eller obefintlig intern mångfald förklarade situationen på skilda 
vis. Majoriteten var självkritiska över de egna insatserna och kunskaperna. 
De menade att det fanns mycket att göra, bland annat att utmana de villkor 
som verkade som hinder för en mer pluralistisk organisation. Vi kommer 
att återkomma till dessa villkor längre fram. Vi mötte också företrädare 
som hävdade att deras organisation genomsyrades av etnisk och kulturell 
mångfald, trots ett fåtal anställda med utländsk bakgrund. Ungefär hälften 
av de tillfrågade hade inte funderat så mycket över frågan eller visade sig 
helt ointresserade med hänvisning till att de främst prioriterade konstnärlig 
kvalitet. I en organisation – där alla vi talade med ställde sig undrande inför 
etnicitetsperspektivet – frågade vi den administrative chefen om det fanns 
någon mångfaldsplan:

Ingen särskild, vi har det här med kränkande särbehandling, diskriminering som vi 
fört in då i vår policy, när det gäller olika etnisk bakgrund och sexuell läggning och 
allt detta. Men det finns ingen plan där vi säger att vi ska ha x antal färgade anställ-
da, vi ska ha x antal homosexuella eller någonting sånt, eller med olika religioner. 
Det finns det inte och det kommer det inte att finnas heller. För vi ser inte att det 
är viktigt så att säga. Viktigt det är att vara helt neutral i förhållande till mångfald. 
Alltså om någon söker och är homosexuell så får de jobbet, det är inget problem för 
oss, verksamhetens karaktär är sån. Och samma sak gäller färgade och så vidare. Vi 
registrerar inte. Alltså det artistiska är det som betyder nåt, det är inte administra-
tion och teknik som är det som är viktigt. Jag uppfattar att det inte går att göra våld 
på det artistiska.

Erfarenheter visar att internt mångfaldsarbete måste förankras aktivt uppi-
från och att det övergripande ansvaret måste förläggas högt upp i organi-
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sationen och att man inte kan förvänta sig att arbetet avdelningsvis sköter 
sig självt (jfr Edström & Printz Werner 2004).4 Även om frågan diskuteras 
inom en organisation innebär ett begränsat intresse från ledningen att kun-
skaper och engagemang inte når fram till de enhetschefer som rekryterar. 
Det kan omvänt vara svårt för en engagerad och kunnig avdelningschef att 
få gehör i en organisation där frågan inte lyfts upp. Susanne, som är ansvarig 
för en avdelning på en stor institution berättade följande om förankringen:

Ja alltså när det gäller personal och sånt där så tror jag inte att den diskussionen 
knappast finns. Jag vet inte vad de personalansvariga har svarat, men det är klart att 
det finns allmän önskan om mångfald i rekrytering och sånt det utgår jag ifrån. Och 
det står väl i regleringsbrevet att man ska ha också. Men vi är som de flesta institu-
tioner rätt så svenska medelålders grå, det är ju så va. Så det tror jag nog, men det får 
ni ju höra från personalsidan hur de ställer sig.

Varken Susanne eller institutionens produktionsansvarige, Sven, kände 
till om man hade någon mångfaldsplan. Deras chef berättade att hon hade 
tänkt igenom frågan innan vår intervju och hade då gått igenom listan över 
anställda och ”då tänkte jag så här, usch vi har verkligen inte många”. Dock 
menar hon att det var en av planeringsförutsättningarna att alla verksamhe-
ter skulle arbeta med ”mångfald, tolerans och jämlikhet”.
 Vi kunde avläsa en samstämmighet mellan graden av engagemang hos 
högsta ledning och hos verksamhetsansvariga längre ner i organisationerna; 
en engagerad och initierad ledning hade ofta insatta medarbetare. Inom 
institutioner där ledningen saknade kunskaper om och argument för ett 
internt mångfaldsarbete kunde vi möta samma frågande attityd hos avdel-
ningschefer och motsvarande inför våra frågeställningar. Det fanns givetvis 
avvikelser från detta generella mönster av samstämmighet, exempelvis om 
en verksamhetsansvarig själv hade tväretniska sociala nätverk i sitt privatliv. 
Klas, produktionsansvarig, hade dels egna erfarenheter av antidiskrimine-
ringsarbete utomlands och dels ingående kunskaper om invandrade konstut-
övares situation i Sverige genom sitt vardagsumgänge. Han svarade följande 
på frågan om internt mångfaldsarbete:

Vi har väl en mångfaldsplan, jag har suttit med i jämställdhets- och mångfaldsgrup-
pen eller vad det kallas för, men vi har inte setts på några år. Och de har suttit med 
och jobbat med den här mångfaldsplanen som ska finnas, men rent praktiskt så kan 
jag inte säga att vi gör någonting på den här avdelningen, eller som jag ser det på 
någon avdelning. Jag anser att man måste göra det jättefort och jättesnabbt och en 
massa omvälvande saker. Och då sitter jag inte på rätt avdelning på för det kanske. 
Men där jag sitter kan jag väl förhoppningsvis påverka saker. Men det är konserva-
tivt, verksamheten och vår bransch är konservativ. Alltså, jag tycker att man måste 
nästan bara göra det, att man inte kan påverka folk, utan att man måste bara säga 
(att nu gör vi det). Jag är helt klart för kvotering, jag är för positiv diskriminering. 
Nånstans kvoteras folk in hela tiden. Det handlar om nätverk (när man rekryterar 
inom fältet). Så vi måste leta upp de här personerna och vara aktiva på ett annat sätt.

4. De flesta institutionerna hade förlagt mångfaldsansvaret högt upp i organisationen. 
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 Det fanns ett gap mellan Klas engagemang och engagemanget hos led-
ningen och inom organisationen han arbetade inom. Utifrån vår intervju 
med den högsta chefen kan vi på goda grunder anta att denna dessutom 
mycket väl skulle dela hans åsikter och ge honom rätt i bedömningen av 
läget. Men engagemang handlar om något mer än attityder, det handlar om 
i vilken grad attityder omsätts i handling. Det fanns medarbetare i ansvars-
ställning inom andra institutioner och som hade liknande erfarenheter 
och engagemang, som Klas. Problemet för dessa personer kunde vara att 
få gehör och uppmärksamhet inom organisationen. Sådan brist på respons 
uppgavs bero på olika omständigheter som: att de anställda inte tilläts inta 
kritiska hållningar gentemot den egna organisationen och högste chefen, 
eller att det inte fanns något utrymme för engagemanget, när frågan inte 
fanns på bordet och/eller fick konkurrera med andra mer prioriterade ar-
betsuppgifter. 

Sambandet organisation, produktion och publik. Under intervjuerna var 
det märkbart hur chefer med kunskaper och engagemang också var de som 
tydligast kopplade samman de tre leden organisation, produktion och publik 
– både i teori och praktik. Eva, chef för en institution, resonerade på följande 
vis när vi frågade om bevekelsegrunder och strategier för mångfald: 

Jag rekryterar  aldrig med etnicitet eller med kön som grundpremiss, det handlar om 
folk som har kvalifikationer. Men jag har en grundpremiss. Att de människor som 
du inte har i din organisation, har du heller inte bland dem som intresserar sig för 
din verksamhet. Det är egentligen väldigt banalt, och samtidigt kontroversiellt. När 
jag annonserar ut en tjänst får vi 200 ansökningar av såna som mig, enormt välme-
riterade kvinnor, dom har hur mycket som helst av erfarenheter, fantastiska betyg. 
Men jag kan inte anställa dem, jag kan inte förvänta mig att få en mångfaldig publik 
om arbetsplatsen är homogen, då får du inte en heterogen publik.  

Eva tummade inte på de sökandes kvalifikationer, men menade samtidigt att 
det finns en akademisk tradition av att inte uppmärksamma subjektiviteten 
i den egna organisationen. Vi tolkar hennes synpunkter som att man inte 
ser sambandet mellan medarbetarnas sociala och kulturella sammansätt-
ning och de hållningar och uttryck institutionen förmedlar. Hennes poäng, 
som vi förstod det, var att mångfaldsfrågor borde påkalla en breddad syn på 
kompetens och istället för att enbart leda in på farhågor om sänkta kvalifika-
tioner (såväl artistiska, fackmannamässiga som administrativa). 
 Olof, som är chef för en institution, hade en liknande uppfattning om 
förbindelsen mellan institutionerna och den omvärld de enligt sina direktiv 
ska spegla och interagera med. Han hänvisade till styrkan i en organisations 
varumärke:

Vi har haft en stor diskussion om varumärke hos oss. Ett varumärke för mig är vilket 
förtroende du har för oss, det är ju inte logotypen. Och en storinstitution, som ska 
stå för stora allmänna värderingar, kan inte folk känna igen sig i. Det här kan verka 
provocerande, det är en borgarklass, en vit medelklasskultur som konsumeras av 
många kvinnor. Jag tror problemet med den typen av stora institutioner är att man 
tappar förtroendet till slut. De nya generationerna som växer upp får inte komma 
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in och påverka, då går dom någon annanstans. Många institutioner är ganska fega, 
om jag ska vara ärlig. Jag tycker att de har extrema möjligheter att presentera något 
som har en bredare utgångspunkt. Jag förstår inte varför till exempel teatrar som har 
många miljoner i anslag inte ska kunna representera (en bredare mångfald) under 
ett år en enda grej. Det är fegparametrarna man ska ta tag i.

 
Enligt Olof saknar institutionerna inte bara handgrepp och kunskap om 
hur de ska arbeta för ökad mångfald. Han hävdade att kulturinstitutionerna 
inte vet hur de ska ge mandat till dem som har kunskaper och nätverk, att 
de inte släpps in och ges inflytande och förtroenden: ”Det är ju galet att de 
inte får komma in, att man inte sätter av en hörna och ger dom tio miljoner, 
eller femton miljoner och säger ’okej, nu kör vi igång nåt här’.” Vi tolkar det 
som att Olof menade att det saknas mod och framförallt vilja att göra något 
genomgripande.
 Olofs recept var att institutioner och myndigheter måste omfördela delar 
av sina befintliga resurser och bryta loss mindre verksamheter där det är till-
låtet att våga och ta till radikala grepp. En sådan mindre och operativ enhet 
kan inspirera och vara en spjutspets in i den stora institutionens föränd-
ringsarbete:

Jag tror att när man skapar någonting nytt, så behöver det få en egen identitet, det 
måste bli identitetsstarkt och det blir det på något sätt genom att avgränsa sig. ”Det 
här är vårt. Det är vårt eget varumärke, vår egen stil och vi gör det på vårt eget sätt.”

 
Olof menade att den lilla institutionen, som fortfarande är kopplad till den 
stora, måste ges dessa förutsättningar att vara en egen fristående enhet. De 
drivande ska kunna känna en entreprenörsanda, att de skapar något nytt 
som de verkligen tror på, vilket kan vara svårt att iscensätta inom den stora 
traditionstyngda institutionen. 

Förhållningssätt till mångfaldsbegreppet

Frågor om de intervjuades syn på mångfaldsbegreppet löper som en röd tråd 
genom intervjuerna. Ofta svarade man med att förmedla sina egna defini-
tioner för att motivera insatserna inom området. Hur organiserades mång-
falden: vad svarade man på frågan om innebörden av begreppet, var förlade 
man den i verksamheten och hur förstods den? 

Mångfaldens innebörder – betydelseglidningar. De intervjuade gav begrep-
pet mångfald olika innebörder. Oftast förknippades termen med kön och 
ålder. När vi bad de intervjuade beskriva institutionen eller avdelningen 
med avseende på mångfald började man med att beskriva andelen män res-
pektive kvinnor. Sen beskrevs åldersstrukturen och till sist sammanfattades 
institutionen som kvinnodominerad och medelålders. Detta gällde givetvis 
inte alla institutioner men kultursektorn har enligt de intervjuade en ojäm-
lik könsfördelning och en hög medelålder. Vad denna snedfördelning beror 
på diskuterades under vissa intervjuer men ligger utanför vårt fokus här. 
 Vår hemvist vid Mångkulturellt centrum var troligen anledningen till att 
flera intervjuade koncentrerade sig på resonemang om etnicitet och kultur. 
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Man påpekade dock att mångfald, förutom etnicitet, kön och ålder, också 
handlade om klass, sexualitet och funktionshinder. Det fanns också de som 
menade att ur deras perspektiv handlar mångfald om en sammansatt pro-
duktion, om genrer, stilar och uttryck, mm. Man placerade sig med andra 
ord nära den liberala traditionen och ideologin som säger att många olika 
uttryck skapar något dynamiskt och gott. Reidar, högste chef för en organi-
sation, svarade följande på frågan om innebörden av begreppet: 

Alltså, och det var en av mina remarks när jag svarade på enkäten, nämligen att 
mångfald hos oss inte är liktydigt med etnisk mångfald, utan vi har ju i hela vårt 
uppdrag att verksamheten ska vara så mångfaldig som möjligt. Men när du frågar 
om vi har någon mångfaldsplan så är svaret ja, nämligen att ha en så stor mångfald 
som möjligt i vårt arbete, men det är ju en allmän policy. Det är ett alldeles vanligt 
konstnärligt planeringsarbete det här. När vi har rekryterat personal under de se-
naste åren har det ju varit för att vi haft en vakans med ett preciserat uppdrag, för att 
behovet uppstod. Ur min aspekt så är det fackkunskapen som är den viktigaste. Vi 
tror fortfarande på kompetensfaktorn som den viktigaste rekryteringsgrunden. 

I intervjuerna var det vanligt med sådana glidningar som i citatet ovan; 
frågor om mångfaldsarbete och representation i organisationen besvarades 
med redogörelser för kompetenskrav och en mångfaldig produktion. Det var 
som om det låg i sakens natur att kulturproduktionens innehåll och budskap 
alltid kunde lyftas fram för att bemöta frågor om representation. Inte sällan 
kom de intervjuade in på att just verksamhetens inriktning där artisteri, 
konstnärskap och humanism borgade för en öppenhet inför olikheter. På 
några institutioner förknippades mångfald i första hand med de internatio-
nella kontakter organisationen hade i form av till exempel gästspel, bidrags-
givning för utlandsvistelser, samarbeten med internationella systerorga-
nisationer, kontraktsanställda från utlandet osv. Inom scenkonsten talade 
flera intervjuade om mångfald i betydelsen av att de stycken man sätter upp 
spelas över hela världen. Det vill säga, man gled över till vad verksamheten 
handlade om på frågan om vem eller vilka den initierades och genomfördes 
av. Vår tolkning är att detta speglar hur mångfaldsfrågor kanske vanemässigt 
betraktats inom den statliga kultursektorn med en fokusering på ämnen, 
teman, genrer och i viss mån publik. 
 Under många samtal blev benämningen ”kulturella uttryck” alltmer 
sammankopplad med etnicitet. Etnisk och kulturell mångfald tenderade 
att glida ihop i de intervjuades resonemang. Det etniskt svenska konstutö-
vare producerar förknippades i princip aldrig med deras etnicitet på det sätt 
som påtagligt ofta var fallet med konstutövare med utländsk bakgrund. En 
etniskt tillhörighet som inte är svensk stod sällan fri utan knöts till speci-
ella företeelser och uttryck. Den utländska bakgrunden förknippades med 
särskilda estetiska uttryck, normer och sedvänjor, språk och språksvårigheter 
och exotiska kännetecken. Mångfalden förknippades sålunda under sam-
talen med det exotiska och annorlunda. Och det var i samband med dessa 
övergångar som bilden av mångfalden också kunde ändra karaktär genom 
att snäva in på förståelseformer som bär på ett kolonialt mönster (jfr Pripp 
2002).
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De intervjuades analys av hinder

Samtalen om etnisk och kulturell mångfald gled ofta in på det problema-
tiska med att förändra organisationerna. De problem som fanns var av olika 
art; ovan har vi till exempel visat hur bristande engagemang och kunska-
per hos ledningar var ett av problemen. Ett annat problem var ett diffust 
mångfaldsbegrepp och ovana vid att koppla samman organisationernas inre 
sammansättning med dess utåtriktade verksamheter. Ungefär hälften av de 
tillfrågade var – som vi påpekat – öppet självkritiska över sina insatser och 
framhöll att den egna kunskapsbristen och kunskapsbehovet utgjorde ett hinder, 
som man höll på att försöka åtgärda. I det följande tar vi upp andra hinder 
som de intervjuade berättade om.

Begränsande villkor. Ett flertal av de hinder som de intervjuade cheferna 
pekade på hade karaktären av villkor som de verkade under och som ansågs 
vara svåra att rå på. Man tog upp problemet med att ha för många parallella 
uppdrag för att mäkta med. Ett närliggande problem var erfarenheter av 
hur flera frågor av gemensam karaktär konkurrerar om utrymmet, att samtidigt 
prioritera perspektiv som exempelvis genus, arbetsmiljö, funktionshinder, 
osv. Ett ganska vanligt svar var att man arbetat med just genus och arbets-
miljö och därför ”ännu inte riktigt kommit till skott” med mångfaldsarbe-
tet. Lena, som är högsta chef:

Ja när det gäller diskriminering och sexuella trakasserier där har vi gjort insatser. För 
vi har gjort en arbetsklimatundersökning, där man tar upp saker som jämställdhet 
och sexuella trakasserier och allting sånt. Och där utgår vi från värdena, att det ska 
förbättras och att det ska inte finnas sexuella trakasserier etcetera. Utan nästa år ska 
det vara ett bättre värde. Och där är vi konkreta. Men för mångfald finns det inga 
konkreta mål. Det finns det inte. Om jag ska vara ärlig.

Under intervjuerna med framförallt administrativa chefer kunde vi spåra 
en viss frustration över att inte ha tid och ork – och framförallt ekonomiska 
resurser – att ta tag i alla konkurrerande mångfaldsfrågor. 
 Ett annat villkor som man hänvisade till var problem med ekonomi och 
svårigheter att vara offensiv på mångfaldssidan samtidigt som det gjordes 
nedskärningar bland personalen. Dessutom kunde det vara just personer med 
utländsk bakgrund som fick sluta på grund att de var projektanställda, 
tillfälligt anställda eller kommit in sist i organisationen. En diskussion om 
mångfaldssatsningar med ledningen för en ekonomiskt pressad institution 
kunde därför innehålla en viss ton av bitterhet över att Kulturdepartementet 
inte tillgodosett olika slags kostnadsökningar och att vissa framgångsrika 
insatser och förhoppningar grusats på grund av en bister ekonomisk verk-
lighet. Det kan ju också konstateras att pressade organisationer kan motverka 
mångfald och jämlikhet (Tilly 2000); det är mindre kostsamt att följa 
invanda rutiner, kopiera beprövade lösningar och rekrytera igenkännbara 
medarbetare genom upparbetade nätverk än att utsätta organisationen för 
förändringar. I ett initialskede är förändringarna behäftade med transak-
tionskostnader. Ett annat förhållande som motverkar större mångfald är att 
när utrymmet blir mindre med ”eftersträvansvärda resurser” – i detta fall 
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arbete och uppdrag inom den statliga kultursektorn – tenderar människor 
att organisera sig efter vad Charles Tilly benämner ”parställda och ojämlika 
kategorier” (Tilly 2000). Dessa ojämlika par organiseras efter exempelvis 
klass (överklass – underklass), kön (män – kvinnor) eller ursprung/ras (in-
hemsk befolkning – immigranter/minoriteter). Inom kultursektorn skulle 
det innebära att ojämlikheten är något som ”byggs in” i organisationerna. 
Ojämlikheten byggs in med hjälp av bland annat kvalitets- och kompetens-
krav, certifiering, nätverksrekrytering, osv. 
 På några institutioner angav man som hinder att framgångsrika initiativ och 
projekt lagts ned på grund av omorganisationer och/eller uteblivet ekonomiskt 
stöd. För vissa institutioner innebar sådana avbrott att utvecklingsarbetet 
avbrutits. 
 Så gott som alla tillfrågade pekade på problemet med låg personalomsätt-
ning. Den begränsade personalrörligheten inom institutionerna kombinera-
des dessutom med högt söktryck på utlysta tjänster. Erika, verksamhetsan-
svarig, menade att denna låsta personalsituation skapade stora problem för 
institutionen att kunna avspegla det omgivande samhället: ”Men det är ju 
svårt när man ser till den här trögrörliga sektorn. Och det är vi som finns, 
som ska göra det. Man ska lära gamla hundar sitta, hela museivärlden är 
sån.” Den låga omsättningen påverkade också åldersstrukturen som ansågs 
vara alltför hög. 
 Ett närliggande problem som också kan sägas höra till ogynnsamma 
villkor var bristen på mångfald bland sökande till tjänster. En verksamhetschef 
berättade:
 

Samtidigt vi står ju i precis samma situation som alla andra institutioner när det 
gäller rekrytering då, vad vi har för underlag. Vi har ju haft sökande till tjänster här, 
femtio sextio sjuttio personer, det är bara samma sort allihop. Mest kvinnor, fem 
män och sen så ett par med utländska namn, alltså som man kan se då på namnet. 

De vanligaste förklaringarna som de intervjuade gav till den etniska under-
representationen var att personer med utländsk bakgrund inte är intres-
serade av arbete inom kultursektorn, att man inte väljer de typer av utbild-
ningar som krävs, alternativt att utbildningsinstitutionerna inte lyckas bryta 
sin snedrekrytering och därigenom förse den egna sektorn med större urval. 
Vi anknyter till denna diskussion nedan under rubrikerna ”rekrytering” och 
”bilden av mångfalden”. 
 Ett annat hinder för mångfald som man framförallt pekade på inom 
scenkonstområdet var de särskilda villkor som gäller för konstnärlig verksamhet. 
Särskilda villkor kunde vara att arbetsfördelning och samarbeten skedde 
inom kända nätverk, ett förhållande som administratörer och till och med 
producenter upplevde sig ha svårt att påverka. Anna, administratör på en 
institution, berättade om varför de inte uppmärksammat mångfald i den 
egna organisationen:
 

Nej alltså vi har inte aktivt haft någonting på det sättet. Men jag tror ju att proble-
met är utbudet för de här organisationerna, det är en oerhörd fokusering på själva 
kärnverksamheten och vi ligger ju efter när det gäller ledarutveckling. Ämnet har 
inte varit uppe på det sättet. Men ofta är det ju så här också, om jag ska vara riktigt 
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ärlig, rekryteringsbasen för cheferna inom de konstnärliga områdena, den sker i de 
egna leden. Den konstnärliga processen är ju ingen demokratisk process.

Britt, administrativ chef, menade att det var svårt att bemöta motargument 
om konstnärlig kvalitet, när hon försökt att påtala vikten av sammansätt-
ningen bland de medverkande i produktioner. Att ta upp sådana ämnen 
kunde ses som ett hot mot konstnärlig frihet, menade en annan intervjuad.  

De intervjuades analys av problem som bär på möjligheter

Givetvis såg de intervjuade inte alla hinder som opåverkbara. Under våra 
diskussioner förmedlades också tankar om möjliga vägar till förändring.

Rörliga delar. Liten personalomsättning innebär begränsningar för många 
institutioner att ens prova idéer om ökad mångfald bland de anställda. 
Kritiska röster hos intervjuade både inom och utanför institutionerna 
ifrågasatte dock varför man inte arbetade mer målinriktat med de delar av 
verksamheterna som präglades av en viss personalrörlighet, till exempel vid 
anlitande av artister, regissörer, skådespelare, producenter, säsongsanställd 
extrapersonal, vikarier, publikvärdar, osv. Vid intervjusamtalen frågade vi 
hur man såg på sådana möjligheter. Svaret blev, med vissa undantag, att 
man inte tänkt så mycket på de möjligheterna, men att det skulle vara fullt 
realiserbart att bedriva ett aktivt mångfaldsarbete inom dessa områden. Vi 
vill påpeka att några institutioner tagit med mångfaldsaspekten vid rekryte-
ring av bland annat värdar och kassapersonal. 

Tydligare styrning. Samtal om planer och policys ledde ofta in på diskus-
sioner om vilket uppdrag verksamheten hade enligt regleringsbrev och vilka 
mål som skulle uppfyllas. De intervjuade var noga med att hänvisa till vad 
som låg inom och utanför det egna ”uppdraget”, ibland för att parera kritis-
ka frågor och ibland för att markera hur mångfaldsinriktningen var en del av 
själva ”uppdraget”. Vi frågade även hur man påverkats av målet ”att främja 
en samhällsutveckling som bland annat kännetecknas av att etnisk, kulturell, 
språklig och religiös mångfald tillvaratas”. Målet tillkom inom kategorin 
övriga mål i regleringsbreven 1999 och institutionerna ska återrapportera 
om åtgärder som vidtagits i intern och utåtriktad verksamhet. 
 Så gott som samtliga intervjuade som kom in på ämnet menade att det 
nya målet inneburit marginella förändringar i verksamheten, ofta med hän-
visning till att man uppmärksammat mångfald redan innan målet infördes. 
Som vi kunde se i kartläggningsdelen av denna studie visar institutionernas 
och myndigheternas återrapporteringar att man främst tar fasta på det utåt-
riktade arbetet och undantagsvis berör det interna arbetet. 
 En synpunkt som återkom i flera samtal var att man kan tänka sig mycket 
tydligare styrning och klarare besked om prioriteringar från Kulturdepar-
tementets sida. En del uttryckte sin förvåning över att departementet inte 
påpekat vikten av etnisk mångfald inom organisationerna, till exempel vid 
diskussionerna om mål och återrapportering. 
 De intervjuade menade att mångfaldsarbetet – med befintliga resurser 
– skulle bli effektivare med tydligare krav på inriktning och måluppfyllelse 
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och hjälp med att nedprioritera vissa andra mål och verksamheter under en 
period för att kunna arbeta koncentrerat med genomgripande förändringar. 
”Hjälp att skala av”, som en chef uttryckte det. Det fanns även de som för-
ordade en mycket mer genomarbetad förvaltningspolitik där institutionerna 
skulle vara tvungna att återrapportera hur de både kvantitativt och kvalita-
tivt uppnått mätbara mål. Dessa synpunkter på tydligare styrning kan tyckas 
paradoxala, med tanke på att de intervjuade samtidigt frånsade sig alltför 
mycket detaljstyrning från departementets sida. En chef med erfarenheter 
från andra länder menade att det ibland kunde vara bra att upprätta ömse-
sidiga kontrakt mellan departementet och institutionerna. Dessa kontrakt 
skulle bygga på överenskommelser via en dialog mellan parterna och inne-
hålla prioriteringar, mätbara mål och sträcka sig över ca fyra år för att borga 
för arbetsro och kontinuitet. 

Internationell och nationell mångfald. Som vi påpekade i kartläggningen 
av årsredovisningarna hade många institutioner och myndigheter kontakter 
och samarbeten med andra länder både inom och utanför Europa. I inter-
vjuerna framhölls samarbetet med exempelvis afrikanska stater och det 
internationella kunde presenteras som ett slags mångfaldsarbete. En slutsats 
från kartläggningsdelen är att samarbetet med andra länder mycket väl kan 
rymmas inom en institutions arbete med mångfald. Men frågan är om och 
hur personer med utländsk bakgrund boende i Sverige berörs och eventuellt 
är involverade i detta internationella samarbete. Det förekommer visserligen 
sådan samverkan mellan verksamheter utanför och innanför landets grän-
ser. De flesta av de intervjuade sammanband dock inte det internationella 
engagemanget med ”härboende” av utländskt ursprung. Det var som om 
man hade olika sätt att tolka den härboende och den internationella mång-
falden, mellan ”det mångkulturella” och ”det internationella”. De inter-
vjuade tyckte själva att det vore rimligt med ett bredare synsätt, som en chef 
uttryckte det:

Sen är vi i ett land i Afrika och jag vet inte, det finns väl säkert folk från samma land 
här också. Men rör vi oss genom jobbet ute, så borde vi ju koppla ihop det med det 
hemma också. Det finns ju folk som vi skulle kunna fånga upp och som kunde vara 
med oss och jobba också. På något sätt. Men där har vi väl inte riktigt tänkt.

Exkluderande mönster

I det följande ska vi fördjupa oss i ett par ytterligare omständigheter som vi 
menar hindrar mångfaldsarbetet. I jämförelse med de problem som vi dis-
kuterat ovan är dessa hinder inte nödvändigtvis sådana som de intervjuade 
själva angivit. Det är snarare omständigheter som vi funnit relevanta att 
lyfta fram och diskutera, först om nätverksrekrytering och sedan om bilden 
av personer med utländsk bakgrund.

Rekrytering och nätverk. I en nyligen genomförd studie om mångfald i 
kommunala organisationer konstaterar Nina Edström och Saara Printz 
Werner (2004) att nätverksrekrytering är betydligt vanligare högre upp än 
på lägre nivåer i organisationerna. Den etniska mångfalden var – omvänt 
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– större bland personal med serviceyrken än vad den var bland anställda 
med ledande poster. Bilden de intervjuade gav av den statliga kultursektorn 
stämmer väl överens med mönstret inom de kommunala organisationerna 
– med avtagande mångfald och mer nätverksrekrytering högre upp.
 Inom de studerade kommunerna valde man att rekrytera via nätverk av 
bland annat kostnadsskäl. Det var mer kostsamt med utannonseringar, både 
ekonomiskt och tidsmässigt. Man menade att annonser ändå inte ledde 
till att de mest lämpade personerna sökte jobben. Även om de kommunala 
cheferna ekonomiskt och praktiskt kunde motivera sina nätverksrekryte-
ringar, bidrog sådana förfaranden till att man motverkade en ökad mångfald 
(jfr Tilly 2000). Eller för att ansluta till vårt begreppsresonemang i kapitel 
2: man omsatte det sammanbindande sociala kapitalet istället för att utveckla 
det överbryggande (Borevi 2002:43f). Alireza Bethoui pekar på hur rekryte-
ring via nätverk förekommer i stor utsträckning i Sverige (Bethoui 2004). 
Han konstaterar att svenska arbetsgivare framförallt rekryterar arbetskraft 
via informella kanaler – ca 65% av all rekrytering. Utifrån våra intervjuer 
med ansvariga chefer förefaller nätverksrekryteringen inom kulturinstitutio-
nerna vara väl så utbredd som på andra områden på arbetsmarknaden. 
 En tanke kanske värd att tillfoga resonemanget om rekryteringsmönster 
är att Sverige kännetecknas av en etniskt segmenterad arbetsmarknad och 
en starkt segregerad bostadsmarknad. Om en betydande del av rekryte-
ringen sker via informella kanaler, torde det innebära att även dessa kanaler 
följer arbetslivets och bostadsmarknadens demarkationslinjer, det vill säga 
följer sammanbindande informella kanaler istället för överbryggande. Det 
skulle understryka behovet av dels andra rekryteringsförfaranden, dels en 
större representation av personer med utländsk bakgrund inom institutio-
nerna och som eventuellt har andra nätverk som leder igenom segmente-
ringen och tvärs över segregationens gränser.
 I studien av kommunerna kunde man också dra slutsatsen att en avgörande 
faktor för att motverka snedrekrytering är att aktivt söka sig via nya informationska-
naler och nätverk, så att man når kompetenta personer som av olika skäl inte 
nåtts av information eller känt sig kallade (Edström & Printz Werner 2004).
 Ett intressant exempel på en rekryteringsstrategi fann vi utanför den 
statliga kultursektorn, inom den förberedande konstutbildningen vid Ang-
eredsateljén utanför Göteborg.5 Initiativtagaren Lennart Larsson, verksam 
vid Göteborgs universitet, berättar att en av utgångspunkterna – vid starten 
för några år sedan – var att det finns betydligt fler personer med utländsk 
bakgrund som har kvalifikationer och intresse för konstutbildning än vad 
som avspeglar sig inom konstutbildningarna. I början gick man ut via olika 
nätverk, lokaltidningar, lokalradions sändningar på olika språk och infor-
merade via en rad andra formella och informella kanaler. Det resulterade 
i många sökande med utländsk bakgrund och idag behöver verksamheten 
inte längre gå ut via alla dessa kanaler. De sökande består av en etnisk mix 
som vad vi förstått är representativ för regionen. En del av skolans verksam-
het bygger också på att skapa kontakter inom konstlivet, att med våra ord 
skapa ett överbryggande socialt kapital och sociala nätverk.

5. Intervju med Lennart Larsson 2004-06-04.
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 Vi vet inte hur omfattande nätverksrekryteringen är inom de studerade 
organisationerna. Vi kan bara konstatera att man berättade om hur det 
förekom såväl inom myndigheter som inom övriga institutioner, för admi-
nistrativa tjänster och inom produktionen vid anlitande av producenter, 
regissörer, skådespelare, osv. De intervjuade berättade också om förfaranden 
vid rekryteringar – av till exempel musiker – där man är minutiöst noggrann 
med att enbart se till kompetens.
 I intervjuerna vittnade flera om en klassmässig snedrekrytering både 
inom den egna institutionen eller myndigheten och inom kultursektorn i 
stort. Man skildrade förekomsten av informella sociala nätverk med vida 
förgreningar via vänkretsar, tidigare arbeten och uppdrag, familjer och släk-
ter, gemensamma utbildningar, osv. Vi har dock inte utrett frågan närmare i 
denna studie.
 Hur ställde sig då de intervjuade till nätverksrekryteringen inom orga-
nisationerna? Hur kunde den se ut? På en stor institution berättade den 
ansvariga att man inte rekryterar genom att gå ut med annonser längre. 
Hon menade att inom verksamhetsfältet var världen inte större än att man 
kände till dem som kunde komma i fråga. Institutionen har också många 
som ringer och gör sig påminda med jämna mellanrum och under året kom-
mer man inte att gå ut med några annonser: ”Vi har ju gått ut, men får ju så 
himla många då, när man vet att man redan har folk med företräde.” Även 
till tjänster längre ner i denna organisation hade man ett stort söktryck och 
på grund av otympligheten med så många sökande, tog man in dem som 
redan var kända på ett eller annat sätt sedan tidigare. Trots att en del av 
arbetsuppgifterna handlade om att möta publik fick mångfalden stryka på 
foten för de befintliga nätverken. Mönstret gick igen på en rad arbetsplatser. 
Chefen för en institution berättade: 

Vi har idag enbart två personer med utländsk bakgrund. Men det har vi sagt när 
det gäller mångfald och vi går ut och rekryterar, att vi gärna ser människor med 
olika kulturell bakgrund. Vi har inte rekryterat på länge, men det kommer att stå i 
annonserna. Och dom rekryteringar som varit är projektrekryteringar och då har vi 
inte gått ut och annonserat utan det har varit ganska givna personer som vi har gått 
ut och jobbat med, konstnärer och så vidare. Men när vi går ut med reguljär annon-
sering har vi fastställt att vi ska ha den skrivningen. Sen har vi fastställt att när det 
gäller att få in praktikanter ska vi se till att vi får med även andra nationaliteter då.

Bilden av ”mångfaldens bärare”. Som vi nämnde ovan ansåg de intervjuade 
att mångfaldsarbetet hindrades på grund av att alltför få med utländsk 
bakgrund sökte utlysta tjänster. Vi frågade vad denna underrepresentation 
kunde bero på; främst utpekades orsaker som låg utanför de egna organi-
sationerna. Man hänvisade till att utbildningarna inte förmådde rekrytera 
studenter med utländsk bakgrund och att det därför helt enkelt inte fanns 
några med rätt utbildning och kompetens. En förklaring till underrepre-
sentationen på utbildningarna angavs vara att det för vissa ”invandrargrup-
per” inte var attraktivt att exempelvis arbeta på museer eller ägna sig åt 
konstnärlig verksamhet. Denna förklaring, oavsett dess giltighet, har sin 
parallell i en berättelse – som vi hörde i olika sammanhang under fältarbetet 
– om varför det finns så lite av arbetarklass/underklass på de konstnärliga 
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utbildningarna: att det beror på att man inte är intresserad av den typen av 
arbete, som ger alldeles för lite lön, att konstnärligt arbete helt enkelt saknar 
status inom arbetarklassen.6 Det som fångar vårt intresse är inte graden av 
relevans i sådana förklaringar utan vad det är för bild av arbetarklassen eller 
”invandrare” som förmedlas och som bekräftar uppfattningar om hur im-
migranter eller arbetare ”är”. Med andra ord är vi här ute efter övergripande 
förståelseformer, som flera av de intervjuade delar. Sådana förklaringar om 
”invandrare” ser vi som etniska berättelser. Sådana berättelser behöver inte 
innehålla teman om specifika etniska grupper, utan gör åtskillnad mellan en 
svensk normalitet och immigranters egenskaper och förehavanden. Berät-
telserna är med andra ord ett utövande av svensk etnicitet. Så här berättade 
Åsa, produktionsansvarig på en institution:

Det är inte någon högstatusbransch för vissa då. Till exempel från östländerna. 
Varför ska man söka sig hit, eller folk som kommer från södra Europa och sånt, om 
det är lågstatusbransch? Vad ska man här och göra om man har andra ambitioner? 
Man måste ju kunna vända på det och se det så också, att vår bransch kanske inte är 
så lockande, man tjänar inte mycket pengar.

Det var flera av de intervjuade som förmedlade liknande förklaringar om 
invandrarungdomar som inte var intresserade av konstnärliga och humanis-
tiska utbildningar; att det saknades ”invandrartjejer” för att föräldrarna inte 
tillät dem att studera, i alla fall inte långt ifrån hemmen, och att det därför 
inte fanns några sökande med utländsk bakgrund till utannonserade tjäns-
ter. Erland, ansvarig för mångfaldsutvecklingen inom en organisation:

Det är svårt att säga. Det kan man bara fundera om. Mina egna funderingar har 
handlat om att om man kommer till ett land som flykting eller att man har flyttat hit 
och utbildar sig, eller om man är andra generationen som utbildar sig, så är man ju 
väldigt angelägen om att lyckas i det nya landet. Och den här sektorn är väldigt smal 
och det är ju inte säkert man får jobb. Och jag menar, ingen har väl egentligen råd 
att inte få jobb efter sina akademiska studier. Men jag kan tänka mig att det kan vara 
ännu mer vanskligt om man nu kommer och liksom ska bygga upp en ny tillvaro 
och inte har någonting att falla tillbaks på. Så, det är en reflexion.

Bilderna av det man uppfattade vara ”mångfaldens bärare” var förstås inte 
enkla och svartvita, utan snarare komplexa och motsägelsefulla. Exempelvis 
kan vi inte entydigt utläsa i intervjuerna vilka befolkningskategorier man 
ansåg ingå i den etniska mångfalden. Ett genomgående mönster var dock att 
även om en person beskrev hur den etniska mångfalden bestod av alla grup-
per, så talade hon eller han i praktiken nästan uteslutande om invandrarka-
tegorin, dvs. de immigranter och immigrantättlingar som har sitt ursprung i 
östra och södra Europa och framförallt utanför Västvärlden (Pripp 2001).
 Komplexiteten förstärktes av att flera av de intervjuade kunde vara öppet 
kritiska mot den egna institutionens arv, roll och tolkningsföreträde, att ha 

6. I till exempel Anna Furumarks intervjustudie med professorer inom Konstfack är 
sådana förklaringsmodeller framträdande (Furumark 2002, jfr Furumark 2004).
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skapat ”dom andra”, osv. Samtidigt kunde samarbetet med ”mångfalden” 
beskrivas som något besvärligt; det kunde handla om krångliga intresse-
grupper, subjektiva personer med brist på distans eller kompetens, eller om 
människor med särskilda behov av vägledning och stöd.7 En personalchef 
uttryckte till exempel sin oro för att man inte skulle ha tillräckliga resurser 
för att ta om hand personer med utländsk bakgrund, att det inte var bara att 
rekrytera: 

Vi får tänka på vad vi tar in, vad är belastningen, vad får vi ut av det. Vi måste få 
nåt tillskott nånstans, eller göra en väldigt, väldigt långsiktig planering för att det 
här ska fungera. Att man ska ta på sig och ta in någon som man ska ta hand om helt 
enkelt.

Med denna bild av mångfalden för ögonen skulle man kunna anta att den 
inte entydigt ses som en kvalitetshöjande tillgång, utan att den också kan be-
traktas som ett hot mot kvalitet och kompetens. Vid flera tillfällen bemötte 
chefer våra frågor, om hur det ser ut med mångfalden, med att associera till 
sänkt kvalitet och irrelevant kvotering. Karl, högste chef för en institution:

Vi tvingar inte in olika folkgrupper för dess egen skull. Det gör vi inte utan vi utgår 
från dem som är skickligast i sina jobb. Så uppfattar vi vårt uppdrag. Och det är just 
att den stora delen är artistisk i jämförelse om vi skulle vara en bank eller försäk-
ringsbolag. Den här verksamheten är oerhört öppen för olika bakgrundvariabler. 
Men jag är medveten om att vi skulle kunna säga för ett visst segment av de anställ-
da så skulle vi aktivt liksom kvotera. Så att vi säger att även om det är lägre kompe-
tens på dem som söker så försöker vi få in personer  med annan bakgrund, som vi 
gissar har annan bakgrund då, religiöst eller på annat sätt. 

Det fanns ett ambivalent förhållningssätt inför mångfald hos de flesta av 
de intervjuade.8 Denna ambivalens som yttrade sig i: försiktiga handlingar, 
försiktiga utfästelser, påminnelser om långsiktighet, sökande efter kon-
sensus bland medarbetarna, krav på fortsatt utredande och planering, och 
inte minst genom att våra frågor associerade till betydligt mer problem och 
invändningar än till möjligheter (jfr Bhabha 1984, Tilly 2000). Exempelvis 
gav frågor om mångfald klassaspekten ny aktualitet; många påpekade att en 
särskild uppmärksamhet på etnicitet inte var något relevant eftersom det 
ändå bara skulle locka immigranter från medel- och överklass. 
 Anställda som arbetade med frågor om jämlikhet och mångfald kunde 
berätta om hur medarbetare inom organisationerna värjde sig inför frågorna 
och att de ansvarigas försiktiga attityd och sökande efter konsensus kunde 
fungera som katalysatorer för en utbredd ambivalens. Som en avdelnings-
chef med mångfaldsansvar uttryckte det:

7. Man kan med andra ord uttyda hur den minoritetsinriktade modellen fungerar i sin 
logik, se vidare i kapitlet om begrepp och perspektiv. 
8. Framförallt inom institutioner som var mycket aktiva med mångfaldsarbete fann vi 
inte denna ambivalens.
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Folk värjer sig kring de här frågeställningarna. Det är intressant att fundera på var-
för man värjer sig. För vi värjer ju oss inte kring frågeställningar som rör barn och 
ungdom eller kring kvinnor och jämställdhet på samma sätt. Vi har tagit upp diskus-
sionen och det är väl ingen direkt som kan svara på varför organisationen värjer sig 
kring dessa frågor.

Det var som om man önskade att alla dubier och eventuella problem skulle 
kunna lösa sig innan det skulle bli dags för organisationen att ta tag mer 
konkret i problemen. En annan ambivalent hållning – väl spridd – var att 
ifrågasätta tanken på att ”invandrare” bara ska få jobba med invandrarfrågor 
och vara experter på sig själva (jfr Essed 1996, Hörnfeldt m fl 2004). Man 
hänvisade till personer med utländsk bakgrund som vittnat om hur de i 
sådana roller låsts fast vid en invandraridentitet. Ett ytterligare förhållnings-
sätt som skapade ambivalens var invändningarna mot att särskilda satsning-
ar medför att man registrerar och pekar ut invandrare som en speciell grupp, 
att detta ökar diskrimineringen. Lena som är chef för en institution där man 
försöker åtgärda snedrekryteringen berättar: 

Vi söker aktivt och det som har varit knepigt är att vi också har haft någon sorts 
formulering i våra annonser när vi har sökt personal hit, att vi värdesätter en 
arbetsplats som präglas av etnisk mångfald etcetera. Vi har också haft någon slags 
formulering som har varit lite snitsigare. Men den har också varit en provokation, vi 
har faktiskt tagit bort den nu, för det har varit många som har ringt och frågat, jaha 
med vad menar ni med det här och jag vill inte vara något slags alibi för någon slags 
etnisk folkgrupp för att ni ska få en bra statistik.

Karin, chef för en stor organisation, förde ett liknande resonemang:

Man vill ju inte gärna att de personer som har tillfrågats ska få klart för sig att det 
gått till på det viset (att man vägt in ursprung), för de känner sig ganska föroläm-
pade över att bli rekryterade som någon slags legitimitetsskapare. Och det har heller 
inte varit lätt att etablera en sån här tanke (hos ansvariga för produktionen). För 
många gånger får du svaret att vi måste ha kompetens som urvalsmetod. Och så stäl-
ler man sig frågan vilken norm du har för kompetens och kvalitet. 

Trots Karins fundering över det lämpliga i att ta hänsyn till ursprung i re-
kryteringarna hade hon infört kravet att det skulle finnas en representation 
av personer med immigrant- eller minoritetsbakgrund bland alla experter 
och bedömare som institutionen slöt till sin produktion: ”Vad jag gör varje 
gång vi ska tillsätta en grupp där det bara finns svenskar, då kräver jag att de 
kommer tillbaka och hittar åtminstone tre kandidater som kommer någon 
annanstans ifrån och då visar det sig att man hittar alltid någon och att alla 
blir nöjda.”
 Många av de ambivalenta hållningar som vi skildrat hos de intervjuade 
kan vara relevanta var och en för sig. Exempelvis är frågan om det para-
doxala i att peka ut kategorin ”invandrare” mycket komplicerad (se diskus-
sion i kapitlet om begrepp och perspektiv). Lagstiftningen säger att alla 
människor ska ha samma chanser oavsett exempelvis kön och etnicitet. En 
följdfråga vi ställer är hur organisationerna ska kunna tillämpa en sådan lag 
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om allas likabehandling utan att på något sätt uppmärksamma ”den etniska 
mångfalden”. Man kan dra en parallell till genusfrågan, hur diskrimine-
ring på grund av kön ska kunna motarbetas utan att man uppmärksam-
mar faktiska förhållanden mellan könen vad gäller lönesättning, befordran, 
rekrytering/tillsättningar och inflytande. En annan fråga, som heller inte 
är enkel, är om en person ska förväntas arbeta med frågor som har med 
ens bakgrund att göra. Som vi påpekade i kapitlet om perspektiv och be-
grepp tror vi själva på en modell där kulturell mångfald måste innebära flera 
parallella – men dock distinkta –hållningar; personer som vill förknippa sin 
bakgrund med sitt arbetsområde eller konstform ska kunna göra det, men 
den som inte vill det behöver inte göra – eller avkrävas att göra – det. Man 
ska inte förväntas representera sin grupp eller kultur (Young 1990). I detta 
avseende går det åter att dra en parallell till genusfrågan. En arbetstagare ska 
inte behöva se sig som en representant för sitt kön. Samtidigt ser många det 
som otänkbart att endast exempelvis manliga journalister och författare ska 
få definiera och återberätta kvinnors erfarenheter, att endast män ska ingå i 
och vara beslutande i jämställdhetsgrupper och stå för analyser av orsakerna 
bakom kvinnlig underordning. Men när det gäller både frågor med anknyt-
ning till immigranter och immigrantättlingar är det i dag fortfarande fullt 
möjligt att majoriteten ser sig som kapabla att definiera och representera 
minoriteternas erfarenheter av bland annat hinder och möjligheter. 

PRODUKTION

I detta avsnitt redovisas intervjumaterialet med betoning på institutionernas 
produktion. Först ger vi några exempel på hur mångfalden fanns närvarande 
i produktionen på de institutioner vi besökte. Därefter redogör vi översikt-
ligt för vanliga hinder som de intervjuade menade försvårade arbetet med 
mångfald inom produktionsledet.
 Institutionerna i studien ser olika ut med avseende på uppdrag, pro-
duktionsinriktning, villkor och de traditioner de ingår i. De statliga kul-
turinstitutionernas produktion består av så skilda ting som exempelvis 
myndighetsutövning, fördela och förmedla ekonomiska bidrag till konst-
närer, musikgrupper och filmskapare, producera utställningar inom och 
för museer, producera och stödja produktioner med anknytning till musik, 
dans och teater, publicera kataloger och böcker, bevara och förnya arkiv och 
samlingar.

Om, med eller av?

När de intervjuade beskrev varför man bör utveckla mångfaldsarbetet i sin 
verksamhet kom resonemangen ofta att röra sig på en övergripande och ab-
strakt nivå. Man sade sig till exempel vilja tillföra flera perspektiv, öka kom-
petensen, ha större bredd, inte fortsätta i uppkörda hjulspår, hålla ögonen 
öppna, hitta nya förhållningssätt och skärpa sitt seende och sin uppmärk-
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samhet, fokusera och förändra de attityder och värderingar som styr verk-
samheten i praktiken. Man var mer konkret när det gällde att ge exempel på 
hur mångfalden fanns närvarande i den dagliga verksamheten. 

Etnisk och kulturell mångfald som tema – om

På våra frågor om mångfald i produktionen gav de flesta av de intervjuade 
spontant exempel på produktioner och utåtriktad verksamhet som hand-
lade om etnisk och/eller kulturell mångfald; temat låg till grund för hela 
utställningar och produktioner eller fanns med som delar i en större helhet. 
Innehållet kunde behandla skiftande ämnen som minoriteternas kulturer, 
kulturkrockar, invandrares minnen, språksvårigheter, estetiska uttryck, reli-
gioner eller jakten på identitet. 
 Intervjuade inom museer och utställningar samt arkiv och kulturmiljö 
kunde relativt tydligt urskilja teman om mångfalden i sin produktion. Det 
kunde handla om att uppmärksamma nationella minoriteter, dokumenta-
tion av immigranters högtider och traditioner, insamling av olika gruppers 
föremål, samla konstnärer från ett särskilt land för en utställning eller lyfta 
fram särskilda hantverkstraditioner. Även inom teaterns värld gavs vi främst 
exempel på uppsättningar om etnicitet och kulturskillnader. Ett exempel var 
Andromaque i Mats Eks uppsättning på Dramaten om människors erfaren-
het av kriget på Balkan. Inom dansens och musikens värld var det inte lika 
lätt att samtala exempelvis om det mångkulturella inslaget. Våra diskussioner 
kom mer naturligt in på det musikaliska innehållet, det vill säga hur genrer, 
stilar, traditioner och former blandades, renodlades och presenterades.
 När de intervjuade berättade om den etniska mångfaldens plats var va-
riationen stor beträffande vad man valt att fokusera i produktionerna och 
hur detta innehåll presenterades, både estetiskt och tankemässigt. En typ av 
framställningar handlade om temat utifrån ett särartsperspektiv där olika 
gruppers kulturella uttryck som mat, dans och dräkter presenterades, ofta 
som underhållning och/eller med avsikt att skapa möten mellan människor. 
Ett sådant evenemang är Den internationella hembygdsdräktens dag på Skansen. 
Vid detta evenemang bjuds allmänheten in att visa upp sin egenart i form av 
nationella eller regionala dräkter (fri entré för den som kommer i folkdräkt) 
och det finns försäljning av mat från olika världsdelar. 
 En annan typ av produktioner, som man berättade om, handlade om att 
problematisera ”det mångkulturella samhället” och en globaliserad värld. 
Riksantikvarieämbetet är ett exempel på en myndighet där mångfaldsarbe-
tet ännu så länge primärt är inriktat mot att handla om etnisk och/eller kul-
turell mångfald i form av särartsuttryck.9 De intervjuade berättade om hur 
mångfaldstanken håller på att föras in som en del i arbetet med att ombear-
beta det grundläggande uppdrag man haft under mycket lång tid, att bevara 
”svenskt kulturarv”. Man sa sig förbereda en utveckling mot det vidare 
begreppet ”kulturarv i Sverige”, vilket för med sig nya kriterier för vad som 
anses vara värt att bevara och synen på vad som är ”svenskt”. Ett exempel på 

9. Dock förekommer produktioner som kritiserar särartsuttryck och stigmatisering av 
immigranter, exempelvis boken Miljonprogram och media (Arvastson m fl 2002). 



198

förändringsprocessen är arbetet med Agenda kulturarv som betonar vikten 
av att olika befolkningsgruppers kulturarv lyfts fram. Ett annat exempel är 
att man under 2004 förbereder ett projekt inom vilket andra religiösa rum 
än kyrkor ska dokumenteras (vi är dock osäkra över huruvida detta projekt 
innebär en problematisering av temat).
 En mer problemorienterad hållning fann vi i Musikmuseets utställ-
ning Ton och nation. Museets representant berättade om intentionerna med 
utställningen, att – utifrån musik och instrument – i klarspråk visualisera 
och ifrågasätta maktutövning och konstruktion av kulturarv, nationalstater, 
etnisk identitet och klass, m.m. En ytterligare fördjupning av problematise-
ringen av etnisk och kulturell mångfald fann vi i samband med våra besök 
på Bild- respektive Världskulturmuseet. Hos det senare berättade man om 
grundhållningen att behandla kontroversiella frågor och i samband med 
dessa spörsmål se till att det fanns en ”mångfald av röster” närvarande. 
Rösternas närvaro betydde till exempel att de som fokuserades i program 
och utställningar själva ska vara närvarande i processer och presentationer. 
Denna hållning om medverkan och inblandning leder oss in på nästa aspekt 
om mångfaldens plats, produktioner med etnisk och kulturell mångfald.  

Ett mångfaldigt medskapande – med

Den näst vanligaste formen för inblandning av etnisk och kulturell mång-
fald var produktioner genomförda tillsammans med människor av olika ur-
sprung. Avgörande för i vilken grad produktionen är genomförd i samarbete 
med personer, som representerar en bred mångfald, är i vilket skede dessa 
kommer in och vilket inflytande de tillåts ha. 
 Av intervjuerna framgick det att produktioner som var gjorda tillsammans 
med personer från minoriteter oftast handlade om minoriteter. Man mena-
de att det i dessa fall var angeläget att få in sådan kompetens som man själva 
inte hade inom den berörda institutionen. Ett sätt att arbeta tillsammans 
med representanter från etniska minoriteter var att använda referensgrup-
per. Detta var vanligt vid flera institutioner, framför allt inom scenkonst och 
museer. Tanken var att människor med andra perspektiv, än de som fanns 
bland institutionens anställda, skulle bidra med infallsvinklar, kontakter och 
annat som kunde gagna en produktion. Referensgrupperna rekryterades på 
olika sätt, vanligtvis via kontakter. 
 Utställningen Gud har 99 namn är ett exempel på en produktion som på 
ett påtagligt sätt både handlar om och är gjord tillsammans med etniska 
minoriteter. Intressant med denna utställning är att den rymmer etnisk, 
kulturell och religiös mångfald utan att fokusera på en eller två specifika 
etniska minoriteter. Den producerades av Riksutställningar och turne-
rade under 2000-2003 i två olika versioner över hela landet. De sex största 
världsreligionerna (mätt i antalet utövare) presenterades ur olika perspektiv. 
Exempelvis gestaltades fest, mat, död, tempel, kropp och kläder. På varje ort 
utbildades dessutom ungdomar, med olika religiös tro, till utställningsgui-
der. I anslutning till utställningen arrangerades programverksamhet där det 
mångreligiösa samhället diskuterades. Utställningen väckte enligt Riksut-
ställningar mycket känslor hos besökarna, bland annat därför att kristendo-
men inte fick mer plats än någon annan religion.
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 Det förekom också att man engagerade olika minoriteters föreningar eller 
organisationer, framförallt inom museer och på musikområdet. För inter-
vjuade engagerade inom områden som folk- och världsmusik utgjorde ofta 
samarbetet med föreningar och organisationer en del av det dagliga arbetet. 
Den så kallade Reputställningen som stod på Arbetets museum när vi gjorde 
intervjuer där under mars 2004, är ett exempel på ett sådant samarbete. De 
intervjuade berättade att museet är ett av sex svenska museer som ingår i 
ett volontärprojekt. På Arbetets museum innebar projektet att man aktivt 
sökte upp lokala invandrarföreningar för att hitta människor intresserade av 
att delta i museets verksamhet. Inom Reputställningen, som till huvuddelen 
handlade om rep ur ett svenskt kulturhistoriskt perspektiv, arbetade volontä-
rerna med en mindre del som presenterade repanvändning i andra kulturella 
sammanhang. Delen som volontärerna producerade presenterades – enligt 
vår uppfattning – som något som både kompletterade och avvek från ”det 
svenska”. Volontärerna visade utställningen på sitt modersmål för sina fören-
ingar och de deltog också i anslutande programverksamhet. 
 Enligt de intervjuade är det relativt vanligt att teaterinstitutionerna 
använder sig av referensgrupper när de sätter upp föreställningar som in-
begriper ämnen som den ordinarie personalen kanske inte har tillräckliga 
erfarenheter av. Särskilt när det gällde produktioner som inbegriper etnisk 
och/eller kulturell mångfald ansågs det viktigt att engagera referensgrupper 
som innehöll människor med utländsk bakgrund. En intervjuad administra-
tör på en teater hävdade dock att en majoritet av regissörerna för närvarande 
”alltid plockar in invandrarbarn både i referensgrupper och som statister”.
 När det gäller aspekten med kan det finnas anledning att fundera över 
vilka mandat de som samarbetar med institutionen har, vilket utrymme de 
får och hur tungt deras idéer och vilja väger. De människor med utländsk 
bakgrund som institutionerna samarbetar med utgör en heterogen grupp. 
Det kan vara någon som sitter med i en referensgrupp vid något enstaka 
tillfälle, volontärer som regelbundet deltar i utställningar och program eller 
kvalificerade experter som föreläser om sitt ämne. De flesta av dessa, exper-
terna undantagna, får inte ekonomisk ersättning eller endast ringa sådan.10

Planering och genomförande – av vem?

Under samtalen var det ovanligt att de intervjuade kunde hänvisa till pro-
duktioner som utarbetades och genomfördes av människor med utländsk 
bakgrund. På några få institutioner var det dock tvärtom, det vill säga att 
man kontinuerligt arbetade med sådan produktion. Precis som i organi-

10. I någon enstaka intervju påpekades också att det är svårt att ställa professionella 
krav på människor som deltar i arbetet på sin fritid utan ersättning. En intendent me-
nade att den typen av samarbete, genom förseningar i produktionsarbetet och risk för 
bristande kvalitet på det som producerades, kunde få både ekonomiska följder och sätta 
museets anseende på spel. Vi tolkar inte det som sades som ett utslag av misstroende 
mot icke professionella i allmänhet och människor med utländsk bakgrund i synnerhet. 
Snarare uppfattade vi att intendenten ville understryka den obalans som kan uppstå när 
människor befinner sig i samma verksamhet på mycket olika villkor.
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sationsarbetet fann vi att engagerade och initierade – högsta – chefer var 
viktiga drivkrafter för att hålla representationsfrågorna aktuella och levande. 
 När det nya Världsmuseet i Göteborg slår upp portarna i december 2004 
kommer en av öppningsutställningarna ha namnet Afrikanska röster. Vid 
museet berättade man att en del av utställningen är producerad tillsammans 
med personer från Afrikas horn, nu boende i Skandinavien. De ansågs ha 
unika kunskaper om delar av museets afrikanska samlingar och har genom 
ett arbetsmarknadsprojekt fått anställning för att vara involverade i pro-
duktionen. Som vi nämnde ovan finns det en grundläggande tanke i musei-
verksamheten, att människor som har personliga relationer till föremål och 
problemställningar ska finnas med och vara representerade i verksamheten.  
 Södra teatern, som är Riksteaterns internationella gästspelsscen, är ett 
annat exempel där de intervjuade pekade på hur produktioner regelbundet 
genomförs av personer med utländskt ursprung och tillhörandes minoriteter 
(ofta utanför Europa). Eftersom teatern är en gästspelsscen köper man in 
färdiga föreställningar och konserter producerade i olika delar av världen. 
Däremot är det inte lika vanligt med evenemang av härboende med ut-
ländskt ursprung. Dessa är mer involverade i planerings- och publikarbetet.
 Bildmuseet ställer regelbundet ut konst av konstnärer som har sitt ur-
sprung utanför Europa, framför allt konstnärer som bor i andra länder men i 
någon mån också de som bor och verkar i Sverige. De intervjuade berättade 
att arbetet med produktionerna regelmässigt skedde i nära samarbete med 
konstnärerna och med museer, organisationer och föreningar både lokalt, 
nationellt och internationellt. 
 Världskulturmuseet, Södra teatern och Bildmuseet är exempel på insti-
tutioner som vi besökte där aspekterna om, med och av beskrevs som en 
normalitet. Inom en och annan verksamhet som inte präglades av denna 
normalitet fanns det dock funderingar på förändringar som skulle kunna 
leda till att etnisk och kulturell mångfald blir en del av den ordinarie verk-
samheten. Sådana funderingar fanns till exempel på Dramaten, där man 
förberedde en produktion med äldre svenska historiska pjäser gestaltade av 
regissörer, konstnärer, skådespelare med olika bakgrund. Projektet beskrevs 
som ett sätt att berätta om den gamla nationen genom den nya. Vid teatern 
såg man projektet som ett sätt att förena de kontraster man menade finns 
inbyggda i regleringsbrevet; där krävs att man ska både värna det nationella 
kulturarvet och tillvarata etnisk och kulturell mångfald som en positiv kraft.
 Det finns också verksamheter som inte på ett enkelt sätt låter sig beskrivas 
utifrån om-, med- och av-aspekterna. Inom (det statliga) musik- och dans-
området är bilden av flera skäl mer komplicerad än när det gäller till exempel 
museer och bidragsgivande organisationer. Västerländsk konstmusik och 
dans är av tradition internationell till sin natur och dess utövare rör sig i ett 
internationellt rum. Därtill är exempelvis musik en konstform som rör sig 
över en transnationell arena och som historiskt sett är internationellt präglad 
och hybridiserad i sina uttryck.11 När representanterna för dessa institutioner 

11. Detsamma skulle förstås kunna sägas om t.ex. teatrar eller museer. Men vi vill 
ändå hävda att det är mer påtagligt inom dans och musik. Och det är just dessa verk-
samheters internationella karaktär som framhålls i intervjuerna.
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under intervjuerna ombads ge konkreta exempel på mångfald i produktionen 
så var det just verksamheternas transnationella karaktär som de framhöll: 
både avseende artisternas härkomst och de framförda verkens ursprung.

Hinder

Som framgick i ovanstående avsnitt existerar det intressanta exempel på et-
nisk och/eller kulturell mångfald i kulturinstitutionernas produktion. Totalt 
sett handlar det dock om en liten del av verksamheterna och personer med 
utländsk bakgrund är underrepresenterade. Vilka svårigheter upplevde då 
de intervjuade att det fanns för att öka mångfalden i verksamheterna? I det 
följande beskriver vi övergripande några av dessa hinder.
 Flertalet av de vi intervjuade inom produktionsledet ansåg att etnisk och 
kulturell mångfald var svårfångade begrepp. Man menade också att det 
framförallt var svårt att omvandla begreppen till arbetsredskap i produk-
tionen. Det fanns med andra ord en oklarhet över mångfaldens innebörder och 
metoder. Exempelvis var det många som sa sig sakna tillräckliga kunskaper 
i ämnet.12 De menade att det fanns för många möjliga tolkningar av vad 
mångfald kunde innebära, vilket hindrade dem från att inta en konstruktiv 
hållning. De saknade inspiration, fördjupning och vägledning. En producent 
nämnde, att om det saknas en klar bild av vad det är man ska arbeta med 
blir det förstås också svårt att sätta upp klara och konkreta mål för arbetet. 
 De intervjuade får medhåll av Naseem Khan, som arbetat fram ett pro-
gram om etnisk och kulturell mångfald på den brittiska regeringens uppdrag 
i Storbritannien (The Arts Council of England). Hon hävdar att det finns en 
fara med att tolkningen av mångfaldsbegreppet helt överlåts till kulturinsti-
tutionerna (Kahn 2002). Hennes poäng är att förändringarna motverkas om 
institutionerna bara upprepar väletablerade arbetsmodeller och saknar den 
kunskap och de perspektiv som behövs för att förnya arbetssätten mot en 
större mångfaldsinriktning.
 Ett hinder för mångfald som beskrevs under intervjuerna var hur man 
skulle förhålla sig till att både ha som mål att bevara och främja det nationella 
kulturarvet och samtidigt verka för etnisk och kulturell mångfald. Här fann vi 
ingen konsensus mellan de olika institutionernas hållningar i frågan. Men vi 
förstod att diskussionerna pågick på många håll, inte minst om hur kultur-
arvsbegreppet skulle behöva reformeras. De intervjuade berättade om att det 
heller inte rådde någon konsensus internt i organisationerna, att det också 
fanns starkt motstånd mot ett vidgat och delvis omformulerat kulturarvs-
begrepp (likt det som föreslås i Agenda kulturarv). Det fanns en oro för att 
mångfaldsinriktningen skulle konkurrera ut viktiga kunskapsområden som 
institutionerna av tradition prioriterat. 
 Övriga synpunkter på hinder för en mångfaldig produktion följde gan-
ska väl de teman vi skildrade ovan i organisationsdelen. På de flesta håll 
talade man om en omfattande nätverksrekrytering och liten personalomsättning. 
Ett annat återkommande hinder var konkurrerande åligganden, som inte gav 

12. Givetvis fanns det även exempelvis mycket kunniga producenter som arbetat 
länge med frågorna.
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utrymme för tillräckliga satsningar på etnisk och kulturell mångfald, exem-
pelvis prioriteringar av genusfrågor. Stram ekonomi angavs som ytterligare ett 
hinder. Kritiken av de snäva ekonomiska ramarna förekom inte bara bland 
produktionsansvariga inom institutioner som stod inför att ta tag i dessa 
frågor. Även på institutioner med lång erfarenhet av produktioner inom fäl-
tet – och med initierade specialister inom sina led – berättade man om hur 
minskade ekonomiska ramar bromsat utvecklingen av dokumentationer och 
produktioner med en ”härboende” mångfald inblandad.13 

 Våra frågor om de kulturella och etniska dimensionerna i produktionen 
fick också många tillfrågade i produktionsledet att komma in på en kvali-
tetsdiskussion;14 ett vanligt svar var att man inte tänkte köpslå om kvaliteten 
när det gällde att visa, skapa eller stödja konst eller andra former av produk-
tioner. I ett par fall hävdades att institutionernas uppgift inte är att med-
verka till rättvisa eller bredd utan att premiera de yppersta konstnärskapen. 
Ett liknande ämne som berördes var farhågor om amatörism. Våra frågor 
framkallade med andra ord ungefär samma föreställningar om ”mångfaldens 
bärare” i produktionsledet som hos den administrativa personalen. 
 Inom bidragsgivande organisationer hävdades att det bland bedömarna 
visserligen kunde saknas kompetens med hänsyn till en bredare mångfald. 
Men samtidigt menade man att det var svårt att involvera experter med 
utländsk bakgrund, eftersom det inte fanns någon försäkran om att exem-
pelvis en bedömare från Iran skulle kunna bedöma konstnärliga uttryck 
från Senegal, som en av de intervjuade uttryckte det. Detta sätt att koppla 
samman bristande kvalitet med etniska representationsfrågor bygger på 
ett resonemang som var ganska vanligt bland de intervjuade. Logiken i 
resonemanget innebär att man med representation menar att en person 
med utländsk bakgrund skall representera en specifik etnisk grupp. Och ett 
sådant system med representanter med särintressen skulle följaktligen inte 
fungera eftersom det skulle behövas en oändlig mängd av representanter för 
att täcka in alla grupper. Och dessutom vad säger att dessa representanter 
verkligen är experter på sina egna konstnärliga traditioner. När det gäl-
ler vår egen hållning i representationsfrågan hänvisar vi till diskussionen i 
kapitlet om begrepp och perspektiv.15

13. Ekonomi som hinder för mångfald handlade givetvis inte enbart om resursfördel-
ning inom etablerade institutioner. Några frilansande etablerade kulturarbetare som 
svarade på vår produktionsenkät hävdar att fria ”konstgrupper” inte kan söka pengar 
hos Kulturrådet vilket fria teatergrupper kan. Detta leder enligt dem till att statliga 
pengar inte satsas på små, relativt billiga, projekt som har potential att på längre sikt 
också få effekt inom institutionerna. De frilansande kulturarbetarna är i princip överens 
om att den nyskapande konsten eller det nyskapande uttrycket föds utanför institutio-
nerna. Enligt dem finns det varken tillräckligt med pengar eller rum för experiment och 
nytänkande. Man saknar helt enkelt små scener/lokaler där man kan få pröva nya grepp 
utan att det måste bli ekonomisk katastrof om succén uteblir.
14. Kvalitetsaspekten kom sällan upp spontant i diskussioner hos institutioner som 
verkligen arbetade aktivt med mångfald.
15. Vi vill påpeka att vår utgångspunkt i studien inte bygger på sådant särartstänkan-
de som anges i exemplet. Snarare för vi en diskussion om representation i kapitlet om 
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 Vi vill passa på att inflika att frågor om representation finns på agendan 
inom vissa institutioner. Exempelvis har Konstnärsnämnden på uppdrag 
av Kulturdepartementet gjort en undersökning av invandrade konstnärers 
situation som pekar på att dessa är missgynnade i konstlivet (Englund & 
Lundberg 2003). Ett av problemen är att konstnärens synlighet på konstsce-
nen utgör ett centralt kriterium när nämndens arbetsgrupper fattar beslut 
om bidrag och stipendier. En handläggare berättade att det pågick diskussio-
ner om huruvida detta kriterium borde tas under övervägande:  

Så att man tonar ner verksamhetskriteriet [synlighet] till förmån för andra kriterier 
när det gäller konstnärer som vi tror har blivit utestängda från en naturlig plats i 
svenskt konstliv. Ett beslut från vår sida kan på så vis vara ett sätt att häva den låsta 
situation som blir; de har inga utställningar, alltså kommer de inte in, de får inte 
stipendium och så vidare.

Vi är inte tillräckligt insatta i olika konstarter och genrer för att tillräckligt 
djupt kunna delta i en initierad diskussion om hur just hävdandet av kvali-
tet utgör ett hinder för ökad mångfald. Vi kan endast konstatera att frågan 
debatteras bland initierade. I rapporten Varför blir det så snett? 2 (Furumark 
2004) beskriver till exempel Hans Hedberg, dekan på Konstvetenskapliga 
fakulteten vid Göteborgs universitet, i en intervju vilka konsekvenser åbero-
pandet av kvalitetskrav kan få: 

Många av kulturinstitutionerna arbetar med ett gammalt, nedärvt kvalitetsbegrepp. 
Ett begrepp som skapats, på vissa institutioner under århundraden och av kunglig 
nåd, av en kulturens maktelit med funktion att utesluta de som inte kan koderna 
och sådant som inte kan betraktas som ”god smak”. Genom detta sätts grundläg-
gande demokratiska rättigheter ur spel; ”din historia har för oss inte mening, därför 
får du inte berätta den”. De verk, vars upphovsman/kvinna varken förstått överens-
kommelserna och/eller förhåller sig till dem stämplas; ”dålig kvalitet”.

Hedbergs resonemang påminner om diskussionen som förs i rapporten Ge-
nus på museer (Ds 2003:61) där författarna konstaterar att det är ytterst är en 
demokratisk fråga om vad det kan innebära att inte finnas representerad på 
kulturinstitutionerna.

15 (forts.) begrepp och perspektiv som bygger på en logik som ansluter till hur ge-
nusfrågor i dag i allmänhet uppfattas. Det betyder till exempel att kvinnor inte behöver 
vara experter på kvinnor utan inom sina kompetensområden som kan innefatta både 
kvinnor och män. (Dock menar vi att etnisk representation i vissa fall är försvarbart när 
det exempelvis gäller vissa minoriteters rättigheter till landområden och livsformer.)
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PUBLIK

Efter att ha berört ämnena organisation och produktion ska vi i det följande 
redogöra för den kvalitativa delens tredje fokus, institutionernas publik, 
brukare eller mottagare. I regleringsbreven förekommer mål som att nå nya 
grupper och att via en bredare publik tillvarata etnisk och religiös mångfald 
som en positiv kraft samt bidra till minskad diskriminering, främlingsfient-
lighet och rasism. Publikens sammansättning är med andra ord en av flera 
mätare på etnisk eller/och kulturell mångfald inom kulturlivet.
I föreliggande avsnitt kommer vi att ta upp följande teman: 
• olikheter mellan institutionernas förutsättningar,  
• vilka man riktar sig till och vilka ambitionerna är,
• vad man gör och skulle vilja göra för att bredda publiken,
• upplevda hinder för ett framgångsrikt publikarbete,
• bilden av ”mångfaldens bärare”.

Denna del av studien bygger i första hand på den del av materialet som 
består av intervjuer med personer som arbetar med information, marknads-
föring och i viss mån publikarbete. Därtill kommer sådant som intervjuade 
inom andra yrkesområden sagt om förhållandet till publik och brukare.

Publik och publikarbete

Olika publik- och brukarkategorier. Institutionernas skilda typer av verk-
samhet har naturligtvis ett samband med deras olika brukar- och publikkon-
takter. En kategori av institutionerna har en produktion som (1) vänder sig 
direkt till en bred allmänhet. Det gäller museer och utställningsinstitutioner 
och institutioner för scenkonst och musik. En annan typ av institutioner 
är de som (2) förmedlar bidrag till konstutövare eller ensembler, till exem-
pel Svenska filminstitutet, Statens kulturråd och Konstnärsnämnden. Det 
finns de som har till uppgift att (3) arbeta myndighetsutövande, som att 
förmedla pengar till verksamhet inom länen och kommunerna, till exempel 
Riksantikvarieämbetet och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Därutöver finns 
en disparat grupp som bland annat ska (4) tillvarata vissa intressen, fördela 
bidrag, upprätthålla arkiv och i viss mån arbeta myndighetsutövande, till 
exempel sofi (Språk- och folkminnesinstitutet) och Samarbetsnämnden för 
statsbidrag till trossamfund.16

 Den avgörande skillnaden mellan den första gruppen av institutioner i 
förhållande till den andra och tredje gruppen ligger i graden av interaktion 
med allmänheten. Inom grupp 1, museer/utställningar och scenkonst, finns 
också stora skillnader avseende tillgänglighet. Vissa institutioner kräver att 

16. Här väljer vi att göra en annan uppdelning av institutionerna än den som görs i 
den kvantitativa delen. Detta på grund av att det här handlar om vilken publik som är 
möjlig för institutioner med olika inriktning att nå.
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publiken relativt noga planerar sina besök, och satsar en del pengar, medan 
andra kanske är en del av familjens söndagsutflykt eller föremål för ett spon-
tant besök av nyfikenhet. Också koncentrationen till landets storstäder är 
bestämmande för hur publiken ser ut, även för de institutioner – med fasta 
scener eller utställningslokaler – som ska nå alla medborgare.
 Institutionerna i grupp 2 – bidragsgivarna – har en annan typ av publik 
och brukarkontakter, eftersom en del har brukare som söker bidrag och 
stipendier och en del samlar in eller bevarar, vilket sker på relativt stort 
avstånd från en bred allmänhet. Samtidigt kommer den kultur, som dessa 
institutioner bidrar till, många människor till del, exempelvis genom konst-
närliga utsmyckningar på allmänna platser.
 Institutionerna i den tredje (3) gruppen – myndighetsutövarna – har en 
relativt liten publikkontakt. Det handlar i första hand om att distribuera 
statliga pengar vidare till exempelvis Länsstyrelser som i sin tur använder 
medlen för finansiering av olika kulturprojekt. Men också inom denna 
grupp finns verksamheter som kommer den stora allmänheten till del, till 
exempel Slöjdcirkus (Nämnden för hemslöjdsfrågor) som pågår under som-
rarna 2004 och 2005, ett turnerande ”tvärkulturellt projekt som uppstår i 
mötet mellan urgammal slöjdkunskap, teaterns berättarkonst och musiken” 
eller Riksantikvarieämbetets guidningar på Birka och Glimmingehus. 

Nå alla – realitet eller vision? Typ av verksamhet – och tillgänglighet – har 
således inverkan på publikens/brukarnas sammansättning och huruvida det 
är realistiskt att kunna nå en bredare publik. Men även inom institutioner 
som har ”alla och envar” som potentiell publik poängterar de intervjuade 
svårigheten i att nå ut till en tillräckligt bred allmänhet; de kulturpolitiska 
målen för institutionerna inom kultursektorn har en hög ambition vad 
gäller vilka som ska nås av den kultur som understöds av staten. En institu-
tionschef menade att ”det är nästan omöjligt att hitta någon som befinner 
sig i landet som inte ska drabbas av vår verksamhet”. Även andra poängte-
rade att regleringsbreven med avseende på målen för publikarbetet upplevdes 
som orealistiska, eller som en markandsansvarig uttryckte sig: ”Ska man tolka 
regleringsbrevet till punkt och pricka så ska publiken spegla samhället och 
det gör vi ju inte i publiken. Samtidigt så får väl det nästa ses som en vision, 
man kan inte bära hit människor.” 
 Det finns en sedan länge etablerad ”sanning” om att det är den medelål-
ders, välutbildade medelklasskvinnan (ibland kallas hon vid andra namn) 
som håller kulturlivet under armarna. De samtal som vi haft med olika 
yrkesgrupper på institutionerna bekräftar den bilden. Men de intervjuade 
hade uppfattningen att publiken också var blandad, främst med betoning på 
kön och generation. 
  Några av institutionerna genomför ambitiösa publikundersökningar. 
Av dem vi tagit del av framgår att publiken inte är ett genomsnitt av den 
svenska befolkningen. Snarare tyder siffrorna på – och våra egna sporadiska 
intryck – att kultur, i den form den erbjuds på de statliga kulturinstitutio-
nerna, är en angelägenhet framför allt för den vita medelklassen. Etnisk 
mångfald framstår inte som en högt prioriterad fråga i publikundersökning-
ar. Endast en av institutionerna, placerad i Stockholm, gör publikundersök-
ningar som ger säkra svar på hur stor andel av publiken som har utländsk 
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bakgrund. I just denna undersökning, vilken görs regelbundet, rörde det sig 
om cirka 10 procent av publiken som var födda i ett annat land än Sverige, 
varav 3 procent utanför Europa, 13 procent av publiken hade minst en mor- 
eller farförälder som var född i ett annat land. 

Vilka riktar man sig till? 

Nedan ska vi bland annat titta på vilken publik/brukare man vänder sig till 
med sin produktion. Finns det delar av institutionernas produktion som 
anses vara speciellt för publik med utländsk bakgrund eller medtänks dessa 
kontinuerligt som möjlig publik? 

Bred ansats med smal publik. De flesta av de intervjuade tror inte att män-
niskor med utländsk bakgrund bara är intresserade av kulturuttryck med an-
knytning till deras etnicitet. En marknadsansvarig menade att ”med teater 
som konstform kan man nog inte säga att ’det här passar araber och det här 
passar norrmän och så vidare’, så kan man inte tänka”. En återkommande 
synpunkt hos de intervjuade var att det inte kan förutsättas att människors 
smak hänger ihop med deras ursprung, utan att produktionen måste ta fasta 
på sådant som har ett allmänmänskligt värde. Trots denna ambition kan vi 
konstatera att etniska svenskar är starkt överrepresenterade – i förhållande 
till sin andel av den svenska befolkningen – bland institutionernas publik.
 Ansvariga på de bidragsgivande institutionerna berättade att den etniska 
och kulturella mångfalden är relativt begränsad bland sökande och bland 
projekt som erhåller stöd. Marknadsföringen av bidragsmöjligheter är dock 
inte särskilt omfattande, vilket bland annat förklarades med att man vän-
der sig till professionella yrkesutövare och att det i denna professionalism 
ingår att ha kunskaper om möjliga stöd och bidrag. Man medgav ogärna att 
bristen på bidragskunskap skulle kunna ha sin grund i andra omständighe-
ter som var man fått sin utbildning eller vilka nätverk man ingår i osv. En 
hållning hos de intervjuade var att förändringsåtgärder – för att lösa sådana 
informationsproblem – inte skall genomföras av de statliga institutionerna 
utan till exempel inom utbildningar och intresseorganisationer.17

 Inte heller på de institutioner som arbetar gentemot andra myndigheter 
hävdade man något större intresse för etnisk och kulturell mångfald. Man 
var osäkra över vilka krav som kunde ställas på sina ”brukande myndighe-
ter”, huruvida dessa skulle involvera mångfaldsaspekter i sina verksamheter.
 På institutioner, som regelbundet producerar produktioner med mång-
faldsperspektiv, hävdade man att det inte i första hand är ”de i produktio-
nerna ingående grupperna” man vänder sig till. Snarare vänder man sig till 
en bred allmänhet. De intervjuade menade att också den typen av produk-
tioner tilltalar en stor del av majoritetsbefolkningen. 

Bred ansats med bred publik. Södra teatern (en del av Riksteatern) och 
Bildmuseet i Umeå hör till de institutioner som har en internationell inrikt-

17. Det fanns också de som problematiserade sin egen roll genom att ta upp nödvän-
digheten av att utveckla arbetet med att nå fler och nya grupper med sin information.
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ning på sin produktion – med övervikt mot icke-västerländska konstnärer 
och scenartister. Ingen av de intervjuade där hävdade att deras produktioner 
främst vänder sig till etniska minoriteter. Snarare eftersträvade de att locka 
en stor och blandad publik. Trots ambitionerna att locka bred publik, kunde 
erfarenheterna av den verkliga publiksammansättningen vara en annan. En 
av de verksamma berättade:

Går jag på Solo Cissokho och Ellika Frisell, så förväntar jag mig att en helt annan 
publik kommer in och det är en helsvensk publik. Och sen så går jag till exempel på 
Sexteto Mayor, då är det liksom allt från dramatenpubliken till hela det argentinska 
kollektivet och tangomänniskorna och musikälskarna. Fado-konserterna, då tror jag 
hälften av publiken var portugiser. När man pratade portugisiska, då fattade folk 
och man skrattade. Vi hade den romska kvällen och var huset fullt av romer. Medan 
på ett annat event är det totalt blandat. Så det är väldigt svårt att säga att det är det 
ena eller det andra.

Riktad marknadsföring för en breddad publik. De intervjuade som ansvara-
de för marknadsavdelningar angav att den vanligaste marknadsföringsmeto-
den är att gå ut brett med till exempel annonser i dagstidningar, göra utskick 
och affischera. Metoder som ”gör informationen tillgänglig för alla”, som en 
marknadschef uttryckte det. En annan chef för en markandsavdelning me-
nade att man på hans institution bestämt sig för att särskilt gå ut till första-
gångsbesökare, icke-stockholmare, ungdomar samt redan befintlig publik.
 Världskulturmuseet, som ännu inte öppnat, har valt en annan strategi. 
Man anser sig veta hur ”bulkpubliken” kommer att se ut – vit, medelålders, 
välutbildad kvinna – och lägger därför huvuddelen av sina marknadsfö-
ringsresurser på att attrahera andra publikgrupper. Bland annat genomförs 
publikundersökningar för att ta reda på vad den framtida publiken har för 
förväntningar på museet, vad de skulle vilja se där och om museets egna 
idéer framstår som intressanta. En av de personer vi talade med menar att: 
”Man får den publik man förtjänar. Man kan aldrig tala om att publiken 
sviker museet, utan snarare är det tvärtom. Museet sviker publiken om det 
får dåliga besökssiffror eller om det bara får en och samma sorts besökare.”
 På Världskulturmuseet såg man en utmaning i att kunna locka till sig alla 
de som är intresserade av de ämnen som museet behandlar men som är oin-
tresserade av att gå på museum. Man sade sig särskilt vilja nå dem som man 
vet är underrepresenterade som besökare: ungdomar, män, lågutbildade och 
personer med invandrarbakgrund. Marknadsansvarige menade att det i lika 
hög grad handlade om produktionens innehåll som om marknadsföringen: 

Det gäller att jobba tillsammans med dem så att de är representerade, att det är deras 
röster som hörs på museet. För om det inte är skapat av dem, så tror jag inte de är 
intresserade att komma och kolla heller. Om det bara är skapat av en högutbildad vit 
svensk medelklass så är det också det man får i publiken.18

18. På andra institutioner kunde man förmedla en motsatt ståndpunkt: ”det inte 
handlar om vilka vi är utan vad vi gör”. En möjlig tolkning till denna hållning är att en 
organisation med låg personalrörlighet måste lita till förmågan hos befintlig personal.
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 Sammanfattningsvis uttryckte de intervjuade på institutionernas mark-
nadsavdelningar en tro på och förhoppning om att den produktion man har 
att marknadsföra i princip är tillgänglig för och kan uppskattas av alla. Dock 
gjordes det även insatser för att nå särskilda publikgrupper. Den ena av dessa 
grupper var elever på skolor, inklusive SFI (Svenska för invandrare). Den 
andra var föreningar och organisationer vars medlemmar har utländsk bak-
grund. Skolor och SFI-undervisning erbjöds produktioner vilka ofta inte var 
särskilt utformade för en publik med utländsk bakgrund. Snarare var det i de 
allra flesta fall produktioner som erbjöds alla, även om undantagen fanns. 
 När institutionerna i sin marknadsföring vände sig särskilt till minorite-
ternas organisationer och föreningar berodde det ofta på att man hade en 
produktion som ansågs lämpa sig särskilt väl för vissa grupper av immigran-
ter. Det kunde vara ett gästspel på ett främmande språk eller en utställning 
med verk av en eller flera konstnärer från ett särskilt land eller världsdel. Vår 
tolkning – vilken inte med säkerhet kan sägas gälla generellt – är att produk-
tioner som marknadsförs riktat mot minoritetsgrupper skiljer sig åt bero-
ende på om besökarna eller publiken betraktas som elever i behov av utbild-
ning eller om de ses vara ett tillskott till ”den vanliga publiken” i samband 
med produktioner som anses ha någon särskild koppling till vissa grupper. 

Strategier för en bredare publik

Vilka strategier och metoder använde de institutioner som aktivt försökte 
nå en mer mångfaldig publik? Vilka resultat kunde man nå? 
 Även om de intervjuade främst vände sig till ”allmänheten” var de med-
vetna om att traditionell marknadsföring inte når alla. Därför gjordes också 
riktade insatser mot etniska minoriteter vid enstaka produktioner med sär-
skilt innehåll. Det särskilda innehållet kunde vara ett annat språk än svenska 
eller kopplingar till olika kulturer genom ämnesval, artisternas ursprung 
eller de konstnärliga uttrycken. En marknadschef jämförde marknadsföring-
en gentemot minoritetsgrupper med satsningar mot gymnasieskolor och 
universitet då man har en produktion som berör ungas livssituation. 
 Många institutioner ska enligt sina regleringsbrev särskilt nå barn och ung-
domar. Fokuseringen på barn och ungdom var också ett ämne som togs upp 
under samtalen. Arbetet med att nå unga sågs av de intervjuade både som ett 
sätt att försäkra sig om en publik i framtiden och ett sätt att nå olika grup-
per. Många hade enligt egen utsago goda och upparbetade kontakter med skolor. 
Dock hävdade vissa institutioner med avgiftsbelagda verksamheter att sko-
lorna numera sällan har råd att göra något utöver sin ordinarie verksamhet. 
 En annan grupp som nämndes när institutionerna beskrev sitt arbete 
gentemot etniska minoriteter var deltagarna i den kommunala språkundervis-
ningen SFI. På en institution berättade marknadschefen att man bearbetade 
lärarna för att via dem entusiasmera eleverna att besöka verksamheten. Flera 
institutioner där vi gjorde intervjuer fick regelbundet besök av SFI-grup-
per och deras lärare. Det fanns dock en variation institutionerna emellan 
beträffande vad man erbjöd grupperna och vilken ambition man hade med 
besöksverksamheten. Ambitionerna kunde variera från att vilja förmedla 
kunskaper om det svenska samhället till aktiv språkträning utan anknytning 
till ”det svenska”.



209

 På Bildmuseet berättade man att sfi-grupper erbjöds språkträning i 
museets utställningar. Ett skäl till en sådan satsning var att en av museets 
pedagoger själv varit sfi-elev och då varit missnöjd med undervisningen. 
Nu ville hon och andra på museet genom projektet Transit ge eleverna en 
mer stimulerande undervisning, med inriktning både på språkträning och 
träning i att känna sig ”mer hemmastadda i samtidskonstens olika uttryck”. 
Pedagogerna menade att eleverna tvingades att öva på språket och uttrycka 
sig på ett sätt som inte kunde frammanas i ett klassrum genom att de fick 
formulera kring olika konstverk och de känslor som verken spontant väckte. 
Ofta förberedde pedagogerna teman som diskuterades med utgångspunkt i 
konsten, vilken har en världsomfattande prägel. 
 Vi frågade de institutioner som – tillfälligt eller regelbundet – gjorde 
riktade insatser för att nå en mångfaldig publik, om samma publik återkom 
även när inga särskilda satsningar gjordes; merparten svarade att det var 
svårt att avgöra om så var fallet. Det finns dock undantag. En drivande idé 
bakom arbetet med sfi-grupperna vid Bildmuseet är att de kommer tillbaka 
flera gånger till museet. En pedagog berättade:

Då märker vi ju tredje, fjärde gången att de känner sig hemmastadda här, det är 
inget konstigt sen att komma tillbaka. Och det är flera som sagt sen att de har kom-
mit hit på helgen. De tar hit sina familjer och bekanta och visar utställningen för 
dem. För de har fördjupat sig lite i våra teman också. Så att det här ju nåt som man 
lär sig mer och mer att det räcker ju inte att skicka ut papper, utan det handlar ju 
om att hitta, få folk att komma hit och kanske inte bara en gång, inte bara snabba 
studiebesök. Det funkar inte heller. Utan man måste på nåt vis erövra platsen. Och 
då är det här ett sätt som vi provat nu, och är väl ett steg på vägen.

Förutom pedagogerna på Bildmuseet fanns det också ett par andra inter-
vjuade som menade att deras publik från särskilda satsningar i viss mån kom 
tillbaka vid andra tillställningar. På Södra teatern var man särskilt nöjd med 
hur publiken blandade sig:

Det finns ju inga gränser. Publiken kryssar över från den ena upplevelsen till den 
andra. Så går du på Reorientklubben här då är det inte långt över till den judiska 
föreställningen här intill eller att komma till Bagdadklubben eller gå på performance 
från Belgien. 

På några av de institutioner där vi gjorde intervjuer arbetade man också – i 
olika hög grad – med minoriteternas organisationer och föreningar. Och på ett 
par av dessa institutioner handlade arbetet om något mer än marknadsfö-
ring, exempelvis då produktioner genomfördes tillsammans med represen-
tenter för etniska minoriteter. På Södra teatern beskrev en producent det 
som: ”Vi sitter i samtal med och gör produktioner med folk från Azerbajd-
jan och Iran och allt vad det nu må vara och det är vi ju vana vid att göra.” 
Man önskade alltså inte bara att locka människor ur minoriteterna som 
publik, utan mycket av arbetet med produktionerna och kringarrangemang-
en gjordes tillsammans med dem. Genom olika erfarenheter kunde man 
i till exempel programverksamheten på Bildmuseet bredda och belysa en 
utställning ur något annat perspektiv. På både Bildmuseet och Södra teatern 
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menade man att det nära samarbetet var en förutsättning för att få förening-
arnas medlemmar att delta i den verksamhet man arbetade fram.
 Det sista exemplet på strategier som användes för att nå en breddad 
publik går att finna hos de institutioner som arbetade med att skapa nya 
former av produktioner för att möta publiken där den bor, snarare än att få 
den att gå till etablerade ”förmedlingsställen”. En intervjuad på Riksutställ-
ningar berättade: ”Det står i vårt regleringsbrev att vi ska nå en ny publik. 
Vi ställer oss frågan ’ja, var finns den då?’ Det är därför vi har satt igång de 
här frågorna. Och då ser vi ju att där finns det definitivt mycket ny publik i 
[förorts]områdena.” De intervjuade berättade att man för att nå nya grupper 
under 2004 satsar på projektet Välkommen till förorten – ett mobilt projekt 
som bygger på lokala konstprojekt i Orminge, Hammarkullen, Rosengård 
och Rinkeby i samarbete med etablerade konstnärer. Utställningarna visas 
i respektive förort för att sedan i mindre delar fortsätta i form av en turne-
rande utställning i ett tiotal förorter i Riksutställningars nya mobila utställ-
ningshall Konstmobilen. På de aktuella orterna samarbetar man enligt de 
intervjuade med det lokala konstlivet som i sin tur gör avtryck i vandrings-
utställningen. 
 Sammanfattningsvis riktade sig de flesta institutioner – som vi gjorde 
intervjuer på – till en bred publik. De strategier och metoder de använde rik-
tades mot alla och bara undantagsvis, när man ansåg sig ha något av särskilt 
intresse, riktades marknadsföringen mot personer med utländsk bakgrund. 
Det fanns undantag från denna tendens, i första hand hos Bildmuseet, 
Världskulturmuseet och Södra teatern. Dessa satsade på produktioner som 
tematiskt speglade mångfald, var gjorda av och riktade sig till en bred publik 
där personer med utländsk bakgrund ingick.

Hinder för en mångfaldig publik

De hinder som de intervjuade refererade till handlade om orsaker som 
förlades både utanför och inom de egna organisationerna. En förklaring 
till svårigheterna med att attrahera en mångfaldig publik var att alla inte är 
intresserade av den kultur som erbjuds. På en marknadsavdelning menade man 
att ”man måste ha en viss ödmjukhet inför att de inte kommer hit.” Frågan 
om publikens sammansättning handlade enligt flera av de tillfrågade främst 
om klasstillhörighet. Denna hållning kunde bero på att man var ovilliga att 
kategorisera människor efter ursprung och föredrog att tala om klass. 
 Ett annat hinder som de intervjuade tog upp var språksvårigheter hos 
människor med invandrarbakgrund: En marknadschef menade att ”det 
räcker inte att vara högutbildad för att kunna tillgodogöra dig en pjäs på tre 
timmar. Du måste ju faktiskt tycka att det är kul med teater och du måste 
behärska språket så till den grad att du kan njuta”. Att se goda språkkunska-
per som nyckeln till integration är något som de intervjuade även delar med 
tjänstemän och praktiker i ett flertal undersökningar gällande andra delar av 
samhället till exempel inom arbetsmarknaden och sjukvården.19

19. Jfr Lukkarinen Kvist 2001. Vård i mångfald, Lukkarinen Kvist 2002. Patienterna, vård-
centralen  och mångfalden samt Hertzberg 2003. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. 
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 Dålig ekonomi var ett ytterligare skäl som anfördes till varför det var svårt 
att nå en bred publik. Man menade att människor med låga inkomster 
– däribland personer med utländsk bakgrund – av ekonomiska skäl tvingas 
välja bort kulturen. Inom några institutioner som hade en bred och blan-
dad publik såg man dock inte detta som en avgörande orsak. En annan typ 
av ekonomiskt hinder var institutionernas bristande resurser; publiken 
med utländsk bakgrund kunde av de intervjuade ses som en särskilt ar-
betskrävande kategori, i behov av vägledning, stöd och som nåddes bäst av 
information genom personliga kontakter. Det krävdes till exempel att man 
ringde eller gjorde besök, något som de flesta sa sig inte ha ekonomiska 
eller personella resurser till. Flera marknadschefer talade även om att man 
fick mer för pengarna om marknadsföringen inriktades på att förmå den 
befintliga publiken att gå oftare än om man vände sig till dem som aldrig 
besökt verksamheterna. Arbetet med att bredda publikgruppen beskrevs av 
en ansvarig som marknadsföringsmässigt självmord eftersom det innebär att 
man arbetar mot publikströmmen. Trots det ansåg han att detta arbete var 
nödvändigt eftersom skattefinansierade institutioner annars skulle förlora 
sitt existensberättigande.
 Ytterligare hinder som de intervjuade nämnde var miljön på institutio-
nerna. Med miljön avsågs en kombination av den fysiska byggnaden och den 
sociala sammansättningen bland besökare och publik. En av de intervjuade 
uttryckte följande: ”Men det är ju inte sådär att man uppenbart säger att det 
är mycket invandrare i huset, det är det inte. Jag tror att byggnaden skräm-
mer kanske lite, alltså det här är ju en väldigt traditionell gammal institu-
tion.” En annan berättade: ”Vi vill att publiken ska komma igen. Genom att 
få in en bredare publik kanske man förändrar marmorfoajén och att det är 
så högborgerligt. Att man inte blir krossad av prakten.” En chef menade att 
den ”ordinarie” publiken, de som hör till de invigdas skara och känner sig 
hemma på institutionen, inte vill ha in några som inte känner till hur man 
ska föra sig. Han ansåg det ha stor betydelse för att de ”oinvigda” kände sig 
illa till mods. 
 Sammanfattningsvis kan man säga att det fanns fyra huvudsakliga om-
ständigheter som de intervjuade angav som hinder för att nå en etniskt (och 
klassmässigt) bredare publik: bristande intresse, dålig ekonomi, språksvå-
righeter och miljön på institutionerna. Hindren förlades med andra ord 
både till egenskaper hos den mångfaldiga publiken och till förhållandena på 
de egna institutionerna. Dock kan man säga att även om problemen delvis 
förlades till den egna verksamheten byggdes orsakskedjorna upp på före-
ställningar om minoriteternas uppfattningar och egenskaper. Bland dessa 
egenskaper kan nämnas obehag inför pampiga traditionella byggnader och 
stampubliken, okunskap om koder, svårigheter med det svenska språket, 
ointresse inför kulturutbudet och alltför dålig ekonomi. Problembilden som 
växer fram följer ganska väl den minoritetsinriktade integrationsmodell som 
vi tecknade ovan i kapitlet om begrepp och perspektiv, där integrationssvå-
righeter främst förläggs till egenskaper hos personer med utländsk bak-
grund. Ett exempel på denna modell är att det sågs som ett ”merarbete” att 
nå immigranter istället för att fundera över hur de sociala nätverken inom 
institutionerna inte hade naturliga kopplingar till delar av verkligheten 
utanför. Ett rimligt antagande kan vara att kontakter ses som extra resurs-



krävande så länge de inte ingår i en given normalitet. Vi vill dock påpeka 
att dels saknades denna dystra syn på etnisk och kulturell mångfald inom 
institutioner som arbetade aktivt med produktioner – om, med, av och för 
etnisk och kulturell mångfald. Dels fanns det en utbredd självkritik på flera 
institutioner i så motto att man talade om att kunna ta till fler åtgärder för 
att förändra situationen.¶


