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SAMMANFATTNING

I detta kapitel analyseras resultaten av den enkätundersökning om mångfald 
i kulturlivet som besvarats av företrädare för de olika verksamhetsområdena 
organisation, produktion/anslagsfördelning och publik på samtliga kulturinstitu-
tioner som ingått i denna studie. Analysen är indelad i fem olika delar: en 
allmän del som har besvarats av samtliga respondenter; en del om organisa-
tion som besvarats av dem som i sin befattning hanterar lednings-, personal- 
och rekryteringsfrågor; en del om produktion och anslagsfördelning som besva-
rats av dem som i sin befattning hanterar frågor som berör den konstnärliga 
verksamheten, produktioner, uppsättningar eller utställningar, samt av dem 
som företräder institutioner som till sitt huvudsakliga ansvarsområde har att 
fördela anslag; en del om publik som besvarats av dem som i sin befattning 
hanterar frågor som berör programverksamhet, publikkontakt och mark-
nadsföring; samt slutligen en övrig del där alla har haft möjlighet att komma 
med ytterligare synpunkter och kommentarer.
 Vi har i analysen av enkätundersökningen kommit fram till nedanstående 
slutsatser.

Den allmänna delen 

När det gäller de allmänna frågorna kan vi konstatera att graden av målupp-
fyllelse när det gäller de nationella kulturpolitiska målen och övriga mål och 
återrapporteringskrav generellt sett av respondenterna själva upplevs som 
ganska hög, även om vissa skillnader mellan de olika institutionsgrupperna 
kan noteras. Här är det framför allt institutionsgruppen Litteratur, tros-
samfund och film som utmärker sig genom att respondenterna i denna grupp 
överlag har gjort en mycket positivare bedömning av de egna institutioner-
nas måluppfyllelse än vad respondenter i de andra grupperna har gjort. För 
samtliga gäller att de uppfattar personer med utländsk bakgrund som en 
viktig målgrupp, samtidigt som de anser att deras egna institutioner inte gör 
tillräckligt mycket för att få dem intresserade av den verksamhet som pågår 
där. Ökade ekonomiska resurser och öronmärkta pengar för mångfaldsar-
betet är de två mest efterfrågade åtgärderna för att fullt ut kunna främja 
kulturell mångfald i enlighet med de av riksdagen beslutade målen för den 
nationella kulturpolitiken. För att få fler personer med utländsk bakgrund 
intresserade av den egna institutionens verksamhet föreslår respondenterna 
bl.a. att fler personer med utländsk bakgrund anställs på institutionerna, att 
samarbetet med skolor, ungdomar och invandrarföreningar i invandrartäta 
områden ökar samt att riktade informations- och marknadsföringsinsatser 
för att nå fler och nya målgrupper genomförs. 
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Organisation 

När det gäller de frågor som berör organisationen kan vi notera att en majo-
ritet av institutionerna saknar en mångfaldsplan/policy och som orsak till 
detta anger bl.a. att den egna institutionen är för liten, att en plan/policy 
håller på att arbetas fram eller att det inte finns något behov av en sådan. 
Ansvaret för mångfaldsfrågor på institutionerna återfinns generellt högt 
upp i organisationen och vissa institutioner har dessutom utsett personer på 
handläggarnivå med speciellt ansvar för mångfaldsfrågor. 
 En stor majoritet av institutionerna har aldrig själva genomfört någon 
egen undersökning om mångfald och etnisk tillhörighet på den egna arbets-
platsen. Mellan 72 och 90% av de anställda på institutionerna har helsvensk 
bakgrund. Ser man till hur många som har sin bakgrund i Västvärlden ham-
nar siffrorna på mellan 93 och 98%, medan bara 2–6% har sin bakgrund i 
Övriga världen. Dessa siffror gäller för samtliga institutions- och befattnings-
grupper. Samtidigt som nästan samtliga respondenter ansåg att personer 
med utländsk bakgrund har något att tillföra den egna institutionen och 
dess verksamhet ansåg bara en dryg tredjedel att den egna institutionen, när 
det gällde personalsammansättningen, kunde betraktas som en mångkultu-
rell arbetsplats. I de fall där personer med utländsk bakgrund var anställda 
på institutionerna återfanns de oftast på befattningar längst ner i organisa-
tionen, t.ex. som butikspersonal, lokalvårdare, receptionister och tekniker. 
Endast lite drygt en fjärdedel av respondenterna upplevde att den egna 
institutionen hade svårigheter med att få personer med utländsk bakgrund 
intresserade av att arbeta där och för att öka intresset för detta nämndes som 
exempel att ange i annonsering av lediga tjänster att man gärna ser sökande 
med annan bakgrund än svensk och att rikta rekryteringen och bedriva upp-
sökande verksamhet. 
 Kvotering som metod för att förbättra representationen på institutio-
nerna avvisades av en överväldigande majoritet av respondenterna, både 
när det gällde den egna institutionen och de svenska kulturinstitutionerna 
i stort. Flertalet respondenter ansåg att ökade statliga anslag till den egna 
institutionen skulle underlätta arbetet med att främja kulturell mångfald 
och möten mellan olika kulturer inom landet samtidigt som bara ett fåtal 
respondenter uppgav att den egna institutionen idag i sin egen budget hade 
avsatt öronmärkta pengar för ändamålet. 

Produktion och anslagsfördelning 

När det gäller de frågor som berör produktion och anslagsfördelning kan vi 
notera att en stor andel av respondenterna ansåg att mångfaldsperspektivet 
fanns med som en integrerad del av den egna institutionens verksamhet när 
det gällde den konstnärliga verksamheten, produktioner, uppsättningar och 
utställningar samtidigt som endast två tredjedelar av respondenterna ansåg 
att den egna institutionen uppfyllde riksdagens beslutade mål för den natio-
nella kulturpolitiken när det gällde att främja möten mellan olika kulturer 
inom landet. Allmänhetens efterfrågan på och intresse för produktioner 
med en mångfaldsprägel bedömde respondenterna som relativt stor, fram-
för allt när det handlade om produktioner där den egna etniska gruppen 
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på något sätt var involverad. Som svårigheter med att främja den kulturella 
mångfalden uppgavs bl.a. brist på ekonomiska resurser, svårigheter med att 
nå nya grupper av besökare/publik utöver de traditionella och att de flesta 
utställningstexter/program bara fanns på svenska. Som särskilda mångfalds-
satsningar som har genomförts, genomförs och i framtiden planeras att 
genomföras på institutionerna uppgav respondenterna bl.a. skol- och ung-
domsprojekt i mångkulturella områden, utställningar och produktioner där 
mångfaldsperspektivet fanns med samt seminarier, föreläsningar och tema-
dagar kopplade till utställningar och produktioner där mångfalden på något 
sätt belystes. 

Anslagsfördelning 

När det gäller de frågor som berör anslagsfördelningen kan vi konstatera att 
nästan tre fjärdedelar av respondenterna ansåg mångfald vara ett viktigt 
kriterium att ta hänsyn till vid anslagsfördelningen men att färre än hälften 
ansåg att de idag i tillräckligt stor utsträckning tog hänsyn till detta. För att 
anslagsfördelningen bättre skulle främja kulturell mångfald och möten mel-
lan olika kulturer inom landet ansåg respondenterna bl.a. att ett medvetet 
kontinuerligt arbete för att uppmärksamma dessa frågor måste till samt att 
fler ansökningar som kommer in har som mål att främja kulturell mångfald. 

Publik

När det gäller de frågor som berör den publika verksamheten kan vi notera att 
endast hälften av respondenterna ansåg att mångfaldsperspektivet fanns 
med som en integrerad del i den egna institutionens verksamhet när det 
gällde programverksamhet, publikkontakt och marknadsföring. Åtgärder 
som respondenterna uppgav att deras institutioner hade vidtagit för att, i 
enlighet med de uppsatta målen i regleringsbrevet, öka tillgängligheten till 
den egna verksamheten och nå fler och nya besökare var bl.a. ett målinriktat 
informations- och marknadsföringsarbete, fri entré eller sänkta biljettpriser 
samt att den egna hemsidan hade utvecklats och byggts ut. Nästan samt-
liga respondenter ansåg att personer med utländsk bakgrund var en viktig 
målgrupp för den egna institutionens verksamhet och som exempel på åt-
gärder för att få fler personer med utländsk bakgrund intresserade nämndes 
att anställa flerspråkiga guider och museilärare/pedagoger, samarbeta med 
skolor och sfi-klasser samt förbättra marknadsföringen mot enskilda mål-
grupper. Slutligen ansåg lite drygt hälften av respondenterna att en åtgärd 
som fri entré eller sänkta biljettpriser skulle kunna leda till att fler personer 
med utländsk bakgrund skulle besöka och ta del av den egna institutionens 
verksamhet. 

Slutsatser av enkätundersökningen

De slutsatser som man kan dra av den genomförda enkätundersökningen är 
att en majoritet av respondenterna anser att deras institutioner uppfyller så-
väl de nationella kulturpolitiska målen som de övriga mål och återrapporte-
ringskrav som finns i regleringsbrevet när det gäller mångfaldsarbetet, även 
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om det förekommer vissa skillnader i synen på detta i de olika institutions-
grupperna. Man kan också dra slutsatsen att ju högre grad av konkretisering 
ett mål har desto lägre är graden av måluppfyllelse, dvs. att ju tydligare och 
mer preciserat ett mål är formulerat desto lägre upplevs graden av målupp-
fyllelse vara för det aktuella målet. Varför det är så är svårt att ge en förkla-
ring till. När det gäller bedömningen av hur respondenterna själva skulle 
vilja att deras institutioner arbetade med mångfald och vad de faktiskt gör 
idag när det gäller denna fråga kan man notera att det finns ett visst glapp i 
synen på hur långt arbetet med mångfald har kommit. Vidare framkommer 
det att det finns en medvetenhet bland respondenterna om att frågan om 
etnisk och kulturell mångfald i vissa fall inte har uppmärksammats tillräck-
ligt mycket på de enskilda institutionerna och åtgärder och förslag på hur 
man skulle kunna komma tillrätta med detta presenteras av respondenterna 
själva. 
 En annan slutsats som man kan dra är att andelen personer med utländsk 
bakgrund minskar ju högre upp i organisationen man kommer. Det fram-
kommer vidare att det finns en vilja att anställa personer med utländsk 
bakgrund på institutionerna men att det faktiska utfallet när det gäller 
representationen idag inte överensstämmer med denna vilja. 
 Skillnaderna mellan de olika institutions- och befattningsgrupperna i 
undersökningen var i vissa frågor ganska stora. Den största avvikelsen när 
det gäller graden av måluppfyllelse fanns i institutionsgruppen Litteratur, 
trossamfund och film som generellt placerade sig bättre än de andra grupperna 
när det gäller graden av måluppfyllelse. 
 Sambandet mellan de socioekonomiska variablerna och bedömningen av 
graden av måluppfyllelse var relativt lågt. Faktorer som kön, ålder, utbild-
ning, anställningstid och utländsk bakgrund hos respondenterna hade en 
mycket liten betydelse för deras bedömning av frågorna.
 En av huvudslutsatserna som man kan dra av resultatet av enkätunder-
sökningen är att representationsfrågan generellt sett är relativt lågt priori-
terad av respondenterna. Dessa nämner i högre utsträckning andra åtgärder 
som behöver vidtas för att öka den etniska och kulturella mångfalden på 
institutionerna och i mindre utsträckning på vilket sätt den egna persona-
lens sammansättning kan förändras för att bättre än idag spegla mångfalden 
i det svenska samhället.¶
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INLEDNING

Bakgrund 

Den kvantitativa delen av studien har utgjorts av en enkätundersökning som 
genomförts med företrädare för samtliga myndigheter, institutioner, stiftel-
ser och bolag som ingår i Kulturdepartementets ansvarsområde. Responden-
terna har förutom en allmän inledande del med bl.a. frågor om de nationella 
kulturpolitiska målens uppfyllelse också fått besvara frågor utifrån sina 
respektive ansvars- och befattningsområden, dvs. frågor om organisation, 
produktion/anslagsfördelning och publik/brukare. 

Syfte

Syftet med denna enkätundersökning har varit att undersöka hur företräda-
re för de statligt finansierade kulturinstitutionerna som ingår i Kulturdepar-
tementets ansvarsområde har bedömt sina respektive institutioners målupp-
fyllelse och återrapportering när det gäller arbetet med att främja etnisk och 
kulturell mångfald på institutionerna och då i synnerhet inom områdena 
organisation, produktion och publik. Vårt syfte har varit att få en bild av hur 
detta arbete ser ut på institutionerna idag och vilka svårigheter och problem 
som institutionerna själva lyfter fram som hinder för ett ökat och fördjupat 
mångfaldsarbete. Vi har också velat undersöka om det finns några skillnader 
mellan de olika institutions- och befattningsgrupperna i synen på graden av 
måluppfyllelse och vilka åtgärder de själva anser behöver vidtas för öka den 
etniska och kulturella mångfalden på institutionerna. 

Metod 

Enkäten har bestått av 41 frågor. Formuläret har utgjorts av såväl slutna 
som öppna frågor där respondenterna i de slutna har fått markera graden 
av instämmande på en femgradig skala och i de öppna själva haft möjlighet 
att utförligt skriva sina synpunkter och kommentarer. Syftet med denna 
enkät har varit att få en bild av hur respondenterna själva bedömt att de 
institutioner på vilka de varit verksamma uppfyllt, dels de nationella kultur-
politiska målen, och dels de särskilda mål och återrapporteringskrav som på 
något sätt berört den kulturella mångfalden i de enskilda institutionernas 
regleringsbrev, samt vad de ansett skulle behöva göras för att bättre än idag 
leva upp till dessa mål. Enkäten har skickats ut till 183 personer på totalt 63 
institutioner. Sammanlagt har 140 personer besvarat enkäten vilket ger en 
svarsfrekvens på 76,5%. Respondenter på samtliga 63 institutioner har be-
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svarat enkäten som har skickats ut med vanlig post och i vissa fall också med 
e-post. Minst en påminnelse har skickats ut i de fall enkäten inte har kom-
mit in i tid. Detta har skett med hjälp av e-post och i vissa fall per telefon. 
Materialet samlades in under perioden november 2003–mars 2004.1

Undersökningens tillförlitlighet och giltighet. Vår avsikt har varit att samtli-
ga respondenter enskilt skulle besvara frågorna och göra en egen bedömning 
av hur de institutioner på vilka de varit verksamma uppfyllt målen vid till-
fället då enkäten besvarades. Det har inte varit vår avsikt att respondenterna 
skulle göra en bedömning av hur de tror att deras respektive institutioner 
i framtiden skulle komma att uppfylla de aktuella målen. Respondenternas 
uppgift har således varit att bedöma hur de själva uppfattat sina respektive 
institutioners grad av måluppfyllelse i förhållande till de mål i reglerings-
brevet som berört mångfaldsperspektivet. Vår bedömning är att nästan alla 
respondenter också har utgått ifrån detta synsätt och att reliabiliteten, dvs. 
tillförlitligheten, i materialet därmed är god. Det kan naturligtvis ibland 
vara svårt att som enskild respondent göra en bedömning av den egna 
institutionens måluppfyllelse i olika frågor. Vi har dock valt att framför allt 
utgå ifrån de nationella kulturpolitiska målen samt även de särskilda mål 
och återrapporteringskrav som finns i institutionernas regleringsbrev, mål 
som i de flesta fall bör vara allmänt kända bland dem som arbetar på kultur-
institutionerna. Vi anser också att undersökningens validitet, dvs. giltighet, 
har varit god. Vår bedömning är att enkäten har utformats på ett konkret 
och tydligt sätt och att frågorna har varit relevanta för att uppnå syftet med 
undersökningen. 

Avgränsningar. De frågor i enkäten som berörde de anställdas etniska bak-
grund har vi valt att inte redovisa i nedanstående analys. Detta på grund av 
att svarsfrekvensen på dessa frågor har varit ganska låg och i vissa fall inte 
tillräckligt heltäckande för att undergå en statistisk analys. Respondenterna 
skulle i dessa frågor göra en ungefärlig uppskattning av hur många av de 
egna medarbetarna som hade utländsk bakgrund och var i världen de var 
födda. Med utländsk bakgrund avsåg vi personer som själva var födda ut-
omlands eller som hade minst en förälder som var det. Några respondenter 
motiverade sitt val att inte besvara denna fråga med att de hade som princip 

1. I vårt urval av respondenter utgick vi ifrån att samtliga 63 institutioner som ingår 
i Kulturdepartementets ansvarsområde också skulle finnas representerade i enkätun-
dersökningen i form av företrädare för områdena produktion, publik och organisation. 
Dessa utgjordes, förutom av myndighets- och institutionscheferna, framför allt av per-
soner i ledande ställning med ansvar för de olika områdena, även om det också förekom 
att personer på lägre nivåer besvarade enkäten. Respondenterna valdes ut enbart på 
grund av sina respektive befattningar och ansvarsområden. I genomsnitt besvarades 
enkäten av 2-3 personer på varje institution. Även om majoriteten av respondenterna 
besvarade enkäten individuellt, vilket också var meningen, valde några institutioner att 
centralisera sina svar och endast besvara en enkät (som antingen fylldes i gemensamt 
av ett antal personer, inte nödvändigtvis av dem som ursprungligen hade fått enkäten, 
eller av myndighets- och institutionscheferna själva). 



81

att inte registrera i vilket land deras anställda var födda medan andra upp-
gav antal och födelseland för samtliga sina anställda. Vi kommer dock, med 
utgångspunkt från de svar som vi har fått in, att redovisa några allmänna 
tendenser och göra en ungefärlig uppskattning av hur många av de anställda 
på institutionerna som har utländsk bakgrund och var i världen de är födda 
och framför allt hur proportionerna mellan de olika världsdelarna ser ut. 

Respondentgruppens sammansättning. För att lättare kunna bilda oss en 
uppfattning om dem som besvarade enkäten och kunna göra jämförelser 
mellan dem har vi använt oss av variablerna kön, ålder, utbildning, anställ-
ningstid och utländsk bakgrund. 
 Av respondenterna som besvarade enkäten uppgick andelen kvinnor till 
59,3% medan andelen män var 36,4%. 4,3% av respondenterna uppgav inte 
sitt kön. 
 Den yngsta respondenten var 25 år medan den äldsta var 66 år. Andelen 
respondenter i åldersgruppen 25–40 år var 24,4%, i åldersgruppen 41–55 år 
49,6% och i åldersgruppen över 56 år 26,0%. 9,3% av respondenterna upp-
gav inte sin ålder. 
 En stor majoritet, 87,9% av respondenterna, uppgav att de som högsta 
avslutade utbildning hade universitets- eller högskolestudier medan 7,1% 
uppgav gymnasiestudier. 5% av respondenterna uppgav inte något svar. 
 Anställningstiden bland respondenterna varierade från en månad upp till 
40 år. Andelen respondenter som hade arbetat mellan en månad och 5 år var 
57,2%, mellan 6 och 15 år 27,8% och över 16 år 15%. 5% av respondenterna 
uppgav inte hur länge de hade varit anställda på sin nuvarande arbetsplats. 
 Av respondenterna uppgick andelen personer med utländsk bakgrund till 
25% medan andelen med svensk bakgrund var 70%. 5% av respondenterna 
uppgav inte vilken bakgrund de hade. Med utländsk bakgrund avsåg vi om 
man själv var född utomlands eller hade minst en förälder som var det.

Institutions- och befattningsgrupper. För att lättare kunna göra jämförelser 
mellan de olika institutionerna och konstarterna har vi valt att gruppera 
institutionerna i fem institutionsgrupper; 1) Teater, dans och musik, 2) ?Mu-
seer och utställningar, 3) Bild och form samt konsthantverk, 4) Arkiv och kulturmiljö 
och 5) Litteratur, trossamfund och film.2 För att kunna göra jämförelser mel-
lan de olika befattningar och verksamhetsområden inom vilka responden-
terna i denna studie är verksamma har vi valt att även använda oss av tre 
befattningsgrupper; 1) Organisation, 2) Produktion och 3) Publik.3 Vi kommer 
däremot inte att nämna några enskilda institutioner vid namn eller göra 
jämförelser mellan olika institutioner inom samma institutionsgrupp. Detta 

2. Antalet respondenter tillhörande de olika institutionsgrupperna; 1) Teater, dans 
och musik: 14 st., 2) Museer och utställningar: 102 st., 3) Bild och form samt konst-
hantverk: 10 st., 4) Arkiv och kulturmiljö: 7 st. och 5) Litteratur, trossamfund och film: 
7 st.

3. Antalet respondenter tillhörande de olika befattningsgrupperna; 1) Organisation: 
87 st., 2) Produktion: 29 st. och 3) Publik: 24 st. För en genomgång av vilka institutio-
ner och vilka befattningar som tillhör vilka grupper se bilagan. 
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på grund av att de flesta institutionsgrupper, med undantag från gruppen 
Museer och utställningar, är relativt små och att jämförelserna därmed kan bli 
missvisande. 

DEN ALLMÄNNA DELEN

Den allmänna delen av enkäten skulle besvaras av samtliga respondenter. 
De första frågorna bygger på riksdagens beslutade mål för en nationell 
kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129) vilka 
återfinns under rubriken Mål i samtliga kulturinstitutioners reglerings-
brev. Syftet med valet av dessa frågor var att få en bild av till vilken grad 
respondenterna bedömde att de institutioner där de själva var verksamma 
uppfyllde de nationella kulturpolitiska målen i de frågor som berörde etnisk 
och kulturell mångfald. Respondenterna fick markera på en femgradig skala 
där 1 betydde instämmer inte alls och 5 betydde instämmer helt. Utifrån denna 
skala har sedan tre grupper skapats; instämmer inte, har ingen bestämd uppfatt-
ning i frågan och instämmer helt med syfte att göra presentationen mer lättå-
skådlig och lättförståelig (gäller samtliga slutna frågor i enkäten). Att tre 
(av sammanlagt sju) av de nationella kulturpolitiska målen som fanns med 
i regleringsbrevet valdes ut till enkäten har att göra med att dessa tog upp 
och behandlade frågor om delaktighet, kulturell mångfald och möten mellan 
olika kulturer inom landet, begrepp som ligger inom vårt intresseområde 
och som har varit av avgörande betydelse för denna studies genomförande. 

Nationella kulturpolitiska mål 
med ett mångfaldsperspektiv 

Jämlikhetsmålet. När det gällde frågan om att verka för att alla får möjlighet 
till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande svarade 
72,2% av respondenterna att de ansåg att deras institutioner uppfyllde målet, 
23,3% svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning medan 4,5% svarade 
att de ansåg att deras institutioner inte uppfyllde målet. Nedan redovisas mål-
uppfyllelsen i procent enligt uppdelning i institutionsgrupper.

 Instämmer  Ingen bestämd  Instämmer 
Institutionsgrupp  helt uppfattning inte

Teater, dans och musik  71,4  21,4  7,1  

Museer och utställningar  71,4  23,5  5,1

Bild och form samt  50,0  50,0  0,0
konsthantverk

Arkiv och kulturmiljö  85,7  14,3  0,0

Litteratur, trossamfund  100,0  0,0  0,0
och film 

Samtliga grupper  72,2  23,3  4,5 
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 Skillnaderna i synen på måluppfyllelse mellan de olika institutionsgrup-
perna är i vissa fall stora. Intressant är att samtliga respondenter i gruppen 
Litteratur, trossamfund och film anser att deras institutioner helt uppfyllt det 
aktuella målet medan endast hälften av respondenterna i gruppen Bild och 
form samt konsthantverk har gjort samma bedömning. 
 Orsaken till att 72,2% av samtliga respondenter som besvarade denna frå-
ga ansåg att deras institutioner uppfyllde målet kan ha att göra med att man 
i denna fråga inte efterfrågade en specifik målgrupp utan talade om samtliga 
medborgares möjlighet till delaktighet i kulturlivet. Det är möjligt att gra-
den av instämmande hade sett annorlunda ut om frågan hade varit formu-
lerad på ett annat sätt och om man hade efterfrågat respondenternas syn 
på om deras institutioner uppfyllt målet när det gällt en specifik målgrupps 
möjlighet till delaktighet i kulturlivet. Jämlikhetsmålet, som detta kulturpo-
litiska mål har kommit att kallas, bygger på att institutionerna ”verkar för”, 
dvs. i aktiv handling arbetar för att öka människors delaktighet i kulturlivet, 
något som kanske säger mer om vad institutionerna i framtiden bör göra 
snarare än om vad de faktiskt konkret har gjort för att uppfylla det aktuella 
målet. Detta skulle kunna vara en förklaring till respondenternas höga grad 
av instämmande i denna fråga.

Mångfaldsmålet. På frågan om respondenterna ansåg att deras institutioner 
uppfyllde målet att främja kulturell mångfald svarade 69,2% att de instämde 
helt, 24,8% svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning medan 6,0% 
svarade att de inte instämde. Nedan redovisas, institutionsgruppvis, respon-
denternas bedömning av måluppfyllelsen i procent.

 Instämmer  Ingen bestämd  Instämmer 
Institutionsgrupp  helt uppfattning inte

Teater, dans och musik  71,4  28,6  0,0  

Museer och utställningar  70,4  23,5  6,1

Bild och form samt  55,6  33,3  11,1
konsthantverk

Arkiv och kulturmiljö  42,9  42,9  14,3

Litteratur, trossamfund  100,0  0,0  0,0 
och film 

Samtliga grupper  69,2  24,8  6,0 

I institutionsgruppen Arkiv och kulturmiljö noterades den lägsta graden av in-
stämmande. Endast 42,9% av respondenterna i denna grupp ansåg att deras 
institutioner uppfyllde målet. Detta kan jämföras med gruppen Litteratur, 
trossamfund och film där samtliga respondenter bedömde att deras institutio-
ner helt uppfyllt det aktuella målet. 
 När det gäller denna fråga ser vi att graden av instämmande är något läg-
re än i föregående fråga. Att den ändå är så pass hög (69,2%) skulle kunna 
ha att göra med att respondenterna tolkat begreppet kulturell mångfald 
olika. Kulturell mångfald är ett mångfacetterat begrepp som kan innehålla 
allt ifrån olika synsätts och perspektivs inflytande på den egna verksamheten 
till olika konstarters och uttrycks representation i kulturlivet i stort. Det tro-



84

liga är att respondenterna i denna fråga har tolkat detta begrepp utifrån den 
bredd av olika kulturella uttryck som visas på de olika institutionerna och 
bedömt sin egen verksamhet och måluppfyllelse därefter. Det finns också 
en viss osäkerhet kring vad som konkret avses med att ”främja kulturell 
mångfald”, något som också kan ha spelat in i respondenternas bedömning 
av frågan. Att nästan en tredjedel av respondenterna svarade att de inte hade 
någon bestämd uppfattning eller inte instämde i denna fråga kan kanske ha att 
göra med att dessa institutioner antingen inte prioriterar mångfaldsfrågor 
särskilt mycket i sin verksamhet eller att respondenter verksamma på dessa 
institutioner ansett att de inte gör det i tillräckligt stor utsträckning för att 
uppfylla det uppsatta målet. 

Kulturmötesmålet. När det gällde frågan om att främja möten mellan olika 
kulturer inom landet svarade 60,8% att de ansåg att deras institutioner upp-
fyllde målet, 23,1% svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning medan 
16,2% svarade att de ansåg att deras institutioner inte uppfyllde målet. Nedan 
redovisas, institutionsgruppvis, respondenternas bedömning av måluppfyl-
lelsen i procent. 

 Instämmer  Ingen bestämd  Instämmer 
Institutionsgrupp  helt uppfattning inte

Teater, dans och musik  64,3  14,3  21,4  

Museer och utställningar  66,3  19,4  14,3

Bild och form samt  11,1  55,6  33,3
konsthantverk

Arkiv och kulturmiljö  50,0  33,3  16,7

Litteratur, trossamfund  33,3  66,7  0,0
och film 

Samtliga grupper  60,8  23,1  16,2 

Lägst grad av instämmande noterades i institutionsgruppen Bild och form 
samt konsthantverk där endast 11,1% av respondenterna i denna grupp ansåg 
att deras institutioner uppfyllde det aktuella målet.
 Denna fråga är mer konkretiserad och här ser vi att gruppen som inte 
instämmer i frågan är betydligt högre än i de två föregående frågorna. Även 
om själva frågan är mer konkret är det fortfarande något oklart med vad 
som egentligen avses med att ”främja möten mellan olika kulturer inom 
landet”. Detta skulle kunna vara en orsak till att graden av instämmande 
i denna fråga är lägre än i de föregående frågorna men skulle också kunna 
tolkas som att respondenterna faktiskt inte ansett att deras institutioner 
i tillräckligt stor utsträckning uppfyllt detta mål. Värt att notera är att så 
många som 16,2% av respondenterna gjorde bedömningen att deras institu-
tioner inte uppfyllde det aktuella målet. Detta är en betydligt högre siffra än 
för de andra två kulturpolitiska målen som redogjorts för ovan. 
 En slutsats som man skulle kunna dra av hur respondenterna svarat på 
ovanstående frågor är att ju högre grad av konkretisering en fråga har desto 
lägre upplevs graden av måluppfyllelse för den aktuella frågan vara. 
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Övriga mål och återrapporteringskrav 

När det gällde målet att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av respekt 
och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som 
en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och 
rasism svarade 78,4% att de ansåg att deras institutioner uppfyllde målet, 17,9% 
svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning medan 3,7% svarade att de 
ansåg att deras institutioner inte uppfyllde målet. Nedan redovisas, institu-
tionsgruppvis, respondenternas bedömning av måluppfyllelsen i procent.

 Instämmer  Ingen bestämd  Instämmer 
Institutionsgrupp  helt uppfattning inte

Teater, dans och musik  92,9  7,1  0,0  

Museer och utställningar  80,6  14,3  5,1

Bild och form samt  11,1  88,9  0,0
konsthantverk

Arkiv och kulturmiljö  85,7  14,3  0,0

Litteratur, trossamfund, film  100,0  0,0  0,0 

Samtliga grupper  78,4  17,9  3,7 

Skillnaderna mellan de olika institutionsgrupperna är relativt stora. Medan 
samtliga respondenter i gruppen Litteratur, trossamfund och film bedömde att 
deras institutioner helt uppfyllde målet gjorde bara 11,1% av respondenterna 
i gruppen Bild och form samt konsthantverk samma bedömning. 
 Vad innebär det att ”främja en samhällsutveckling” och vad är en ”positiv 
kraft”? Målets formulering väcker ett antal frågor om hur man konkret ska 
göra för att kunna uppfylla det. Det anger snarare en viljeinriktning och ett 
långsiktigt mål om en framtida samhällsutveckling där dessa olika aspekter 
tillvaratas än om vad man konkret i sin verksamhet har åstadkommit på de 
olika institutionerna. Eftersom detta mål innehåller ett antal mindre delmål 
som vart och ett för sig kan vara svåra att avgränsa och bedöma är det svårt 
att veta om institutionerna uppfyllt hela eller delar av målet och vilka av 
delmålen som man särskilt har valt att prioritera framför de andra. 
 På frågan om respondenterna ansåg att deras institutioner vidtagit åtgär-
der för att öka tillgängligheten till verksamheten och nå fler och nya besökare sva-
rade 80,2% att de instämde helt, 16,0% svarade att de inte hade någon bestämd 
uppfattning medan 3,8% svarade att de inte instämde. Nedan redovisas, institu-
tionsgruppvis, respondenternas bedömning av måluppfyllelsen i procent.

 Instämmer  Ingen bestämd  Instämmer 
Institutionsgrupp  helt uppfattning inte

Teater, dans och musik  85,7  14,3  0,0  

Museer och utställningar  78,6  17,3  4,1

Bild och form samt  75,0  25,0  0,0
konsthantverk

Arkiv och kulturmiljö  83,3  0,0  16,7

Litteratur, trossamfund, film  100,0  0,0  0,0  

Samtliga grupper  80,2  16,0  3,8 
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 En majoritet av respondenterna i samtliga grupper har gjort bedöm-
ningen att deras institutioner helt uppfyllt det aktuella målet. Även när det 
gäller detta mål kan vi se att samtliga respondenter i gruppen Litteratur, tros-
samfund och film har gjort bedömningen att deras institutioner helt uppfyllt 
målet medan 16,7% av respondenterna i gruppen Arkiv och kulturmiljö inte 
anser att deras institutioner uppfyllt målet. 
 Här har vi återigen en fråga utan specifik målgrupp. Underförstått skulle 
man kunna tolka benämningen ”nya besökare” bl.a. som personer med 
utländsk bakgrund men då detta inte konkretiseras finns möjligheten att 
respondenterna kan ha uppfattat frågan på annat sätt och därmed gjort en 
annan bedömning av sin egen institutions måluppfyllelse. Öka tillgänglighe-
ten till verksamheten kan man göra på flera olika sätt. Det kan t.ex. handla 
om att förlänga öppettiderna, rikta information och marknadsföring mot 
bestämda grupper eller bygga ut och utveckla den egna hemsidan och göra 
den mer tillgänglig bl.a. genom information på flera olika språk. Viktigt att 
notera i detta sammanhang är att det finns institutioner i studien som inte 
har något uttalat mål att nå fler och nya besökare då deras verksamhet är av 
en annan art. 
 När det gällde frågan om respondenterna ansåg att deras institutioner 
vidtagit åtgärder för att bättre spegla skilda perspektiv, så som t.ex. kulturell 
bakgrund och skapa debatt kring dess betydelse svarade 63,4% att de instämde helt, 
28,2% svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning medan 8,4% svarade 
att de inte instämde. Nedan redovisas, institutionsgruppvis, respondenternas 
bedömning av måluppfyllelsen i procent.

 Instämmer  Ingen bestämd  Instämmer 
Institutionsgrupp  helt uppfattning inte

Teater, dans och musik  57,1  35,7  7,1  

Museer och utställningar  37,5  62,5  0,0

Bild och form samt  42,9  28,6  26,6
konsthantverk

Arkiv och kulturmiljö  83,3  0,0  16,7

Litteratur, trossamfund  50,0  25,0  25,0 
och film 

Samtliga grupper  63,4  28,2  8,4 

När det gäller denna fråga kan vi se att skillnaderna mellan de olika institu-
tionsgrupperna i synen på måluppfyllelsen är ganska stora. Arkiv och kultur-
miljö är den grupp där flest respondenter anser att deras institutioner helt 
har uppfyllt målet medan endast 37,5% av respondenterna i gruppen Museer 
och utställningar har gjort samma bedömning. 
 Att nästan var tredje av samtliga respondenter svarade att de inte hade 
någon bestämd uppfattning i denna fråga skulle kunna tolkas som att många av 
respondenterna har haft svårt att bedöma om den egna institutionen upp-
fyllt detta mål eller inte. Att dessutom bedöma om man vidtagit åtgärder för 
att bättre ”spegla” denna fråga och om man har ”skapat debatt” kring dess 
betydelse kan ha gjort det ännu svårare att göra en entydig bedömning. De 
många gånger vaga formuleringar som många av dessa mål består av kan 
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i vissa fall lämna ett alltför stort utrymme åt enskilda personer att själva 
avgöra vad som egentligen avses med målformuleringarnas innehåll. Detta 
skulle kunna leda till att olika personer definierar begreppen på olika sätt 
varmed den enhetlighet som eftersträvas i regleringsbrevens mål och åter-
rapporteringskrav riskerar att utebli. 

Värderings- och självskattningsfrågor 

På frågan om respondenterna ansåg att personer med utländsk bakgrund var en 
viktig målgrupp för institutionens verksamhet svarade 91,0% att de instämde helt, 
6,8% svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning medan 2,3% svarade 
att de inte instämde. 
 Högst grad av instämmande noterades i befattningsgruppen Publik där 
100% av respondenterna i denna grupp instämde helt i frågan. Här ser vi att 
en överväldigande majoritet av respondenterna anser att personer med ut-
ländsk bakgrund är en viktig målgrupp för den egna institutionens verksam-
het. Orsaken till att graden av instämmande är så pass hög kan ha att göra 
med att personer med utländsk bakgrund av institutionerna upplevs som en 
viktig målgrupp som idag inte i tillräckligt stor utsträckning tar del av deras 
verksamhet. Det kan också ha att göra med att institutionerna i dagens allt 
hårdare konkurrens mellan olika fritidsaktiviteter (där kulturen är en av de 
viktigaste) helt enkelt inte har råd att bortse från någon enskild målgrupp i 
arbetet med att nå fler och nya besökare. 
 När det gällde frågan om man från institutionernas sida gjorde tillräckligt för att 
få personer med utländsk bakgrund intresserade av deras verksamhet svarade 44,4% 
av respondenterna att de instämde helt, 36,8% svarade att de inte hade någon 
bestämd uppfattning medan 18,8% svarade att de inte instämde. 
 I institutionsgruppen Bild och form samt konsthantverk svarade hela 33,3% av 
respondenterna att de inte ansåg att de institutioner de var verksamma på 
gjorde tillräckligt för att få personer med utländsk bakgrund intresserade av 
den egna verksamheten. I befattningsgruppen Publik var procentsiffran ännu 
högre, 36,8%. När det gäller denna fråga ser vi att det finns ett glapp mellan 
respondenternas syn på vikten av personer med utländsk bakgrund som mål-
grupp (se föregående fråga) och vad man faktiskt gör för att få denna mål-
grupp intresserad av den egna verksamheten. Av ovanstående siffror kan man 
dra slutsatsen att institutionerna själva gjort bedömningen att de inte i till-
räckligt hög grad vidtagit åtgärder för att få personer med utländsk bakgrund 
intresserade av den egna verksamheten. Vad detta kan bero på är svårare att 
säga men skulle t.ex. kunna ha med bristande information och marknadsfö-
ring att göra. Institutionerna saknar många gånger de kanaler och nätverk 
som behövs för att fånga in nya grupper. De använder sig i sin marknadsfö-
ring och i sina produktioner många gånger av ett språk och ett uttryckssätt 
som kan upplevas som formellt och främmande. Förklaringen kan också vara 
att det som visas på institutionerna av många inte upplevs som något som 
berör dem själva tillräckligt mycket och att de således känner sig främmande 
inför den bild av samhället som dessa institutioner försöker förmedla. 
 På frågan om respondenterna ansåg att det är viktigt att resa utanför Sveriges 
gränser och samtidigt lära känna nya människor och kulturer svarade hela 94,7% 
att de instämde helt medan 5,3% svarade att de inte hade någon bestämd upp-
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fattning. Ingen av respondenterna svarade att de inte instämde. Dessa siffror 
visar med all tydlighet att respondenterna anser att det är viktigt att resa 
utomlands och lära känna nya människor och kulturer och att därmed låta 
sig influeras av andra idéer, tankesätt och perspektiv på tillvaron, något som 
är av stor vikt om man sedan också ska kunna omsätta detta i praktiken på 
institutionerna och bättre än idag spegla hur det samhälle vi lever i ser ut. 

Åtgärder för att främja kulturell mångfald 

När det gällde frågan om vad respondenterna ansåg att institutionerna själva 
skulle behöva göra för att fullt ut kunna främja en kulturell mångfald i enlighet med 
de av riksdagen beslutade målen för en nationell kulturpolitik såg fördelningen ut 
på följande sätt. Flera svarsalternativ var möjliga. 

Tabell 1. Förslag till åtgärder för att fullt ut kunna främja kulturell mångfald uppdelat 
på olika institutionsgrupper 

Inst.- Teater, Museer  Bild och form  Arkiv och  Litteratur, 
grupper dans och  och  samt konst-  kulturmiljö  trossamfund
 musik utställn. hantverk  och film
Åtgärder

Ökade  85,7%  69,7%  70,0%  85,7%  83,3% 
ekonomiska resurser

Öronmärkta pengar 50,0%  38,4%  30,0%  42,9%  0% 
för mångfaldsarbetet 

Tydligare mål och 7,1%  22,2%  10,0%  28,6%  16,7%
återrapporteringskrav i
regleringsbrev och regeringsbeslut 

Förändrad rekryterings- 14,3%  11,1%  30,0%  0%  33,3%
policy och riktlinjer 
för organisationen 

Förändrade  14,3%  18,2%  50,0%  28,6%  33,3%
attityder hos de anställda 

Förändrade attityder 21,4%  24,2%  50,0%  14,3%  16,7%
hos publik och brukare

Annat  21,4%  17,2%  20,0%  28,6%  16,7% 

Anm. De redovisade procentsiffrorna anger andelen respondenter som svarat ja genom 
att kryssa i de markerade rutorna i enkäten. Flera svarsalternativ har varit möjliga. 

I tabell 1 ovan ser vi att samtliga institutionsgrupper anger ökade ekonomiska 
resurser som den främsta åtgärden för att fullt ut kunna främja kulturell 
mångfald. När det däremot gäller öronmärkta pengar för mångfaldsarbetet är 
det dock betydligt färre som anger detta som en tänkbar åtgärd, även om 
den också placerar sig högt upp på listan över viktiga åtgärder. Eftersom 
många institutioner idag befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge är det 
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inte konstigt att man efterfrågar ökade ekonomiska resurser till sin verk-
samhet. Om sen dessa pengar verkligen kommer mångfaldsarbetet till del 
eller istället går till att ”täppa igen” hål i andra verksamheter är svårare att 
bedöma. Det är också svårare för utomstående bedömare att undersöka om 
de ökade ekonomiska resurserna verkligen går till arbetet med att främja 
mångfalden om pengarna som tilldelas saknar öronmärkning för detta 
ändamål. Värt att notera är att inte en enda respondent i gruppen Litteratur, 
trossamfund och film ansåg att öronmärkta pengar för mångfaldsarbetet var en 
bra åtgärd för att öka mångfalden. Om detta har någonting med verksam-
heternas art att göra eller om det är någonting annat som spelat in i bedöm-
ningen är svårt att säga. 
 Tydligare mål och återrapporteringskrav i regleringsbrev och regeringsbeslut efter-
frågas av relativt få respondenter, även om det finns vissa skillnader mellan 
de olika institutionsgrupperna. Detta skulle kunna tolkas som att institu-
tionerna inte anser att en tydligare styrning från statens sida är rätt åtgärd 
för att främja den kulturella mångfalden. Det kan också vara så att respon-
denterna redan anser att målen och återrapporteringskraven är tillräckligt 
tydliga och därför inte behöver bli ännu tydligare. 
 Förändrad rekryteringspolicy och riktlinjer för organisationen är däremot mer 
efterfrågade även om det också här finns stora skillnader mellan de olika 
institutionsgrupperna (se tabell 1 ovan). I gruppen Arkiv och kulturmiljö var 
det t.ex. ingen som efterfrågade förändrad rekryteringspolicy och riktlinjer 
för organisationen samtidigt som bara 11,1% i den största gruppen, Museer 
och utställningar, ställde sig positiva till denna åtgärd. Störst bifall fick detta 
förslag av gruppen Litteratur, trossamfund och film där 33,3% ansåg att det var 
en viktig åtgärd att vidta för att kunna främja den kulturella mångfalden. 
 När det gäller förändrade attityder hos de anställda respektive hos publik 
och brukare kan vi se att ungefär var fjärde respondent anser att detta är en 
viktig åtgärd. För institutionsgrupperna Teater, dans och musik och Museer och 
utställningar är det fler som efterfrågar förändrade attityder hos publik och 
brukare än hos de anställda medan det för Arkiv och kulturmiljö och Littera-
tur, trossamfund och film är det omvända. Slutligen är det ungefär var fjärde 
respondent som anser att något annat än det som nämnts ovan skulle behö-
vas för att fullt ut kunna främja kulturell mångfald. 
 Exempel på andra åtgärder som nämndes var t.ex. att dra lärdom av redan 
påbörjade projekt, att fokusera mindre på interna och mer på omvärldens 
behov, att tänka på ”ett annat sätt” och utgå från målgruppers behov och 
intressen, att öka kunskaperna om mångfaldsfrågor internt, att bedriva 
uppsökande verksamhet i skolor och samarbeta med invandrarföreningar i 
förorterna, att genomföra en medveten kraftsamling och modernisering av 
museernas utställningar, att öka kunskaperna om hur man ska kunna främja 
målen, att förändra bidragshanteringssystemen och göra de mer öppna 
och målstyrda så att nya institutioner och grupper kan komma in samt att 
bedriva en aktiv omvärldsanalys av vad som händer i landet och inom det 
aktuella verksamhetsområdet. 
 När det gäller uppdelningen mellan de olika befattningsgrupperna Orga-
nisation, Produktion och Publik se tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Förslag till åtgärder för att fullt ut kunna främja kulturell mångfald uppdelat 
på olika befattningsgrupper 

Befattningsgrupper  Organisation  Produktion  Publik 
 
Åtgärder

Ökade ekonomiska resurser 76,8%  76,9%  68,4%

Öronmärkta pengar för 39,0%  34,6%  42,1%
mångfaldsarbetet 

Tydligare mål och återrapporteringskrav 17,1%  23,1%  21,1%
i regleringsbrev och regeringsbeslut 

Förändrad rekryteringspolicy-  15,9%  7,7%  10,5%
och riktlinjer för organisationen 

Förändrade attityder hos de anställda  23,2%  11,5%  26,3%
Förändrade attityder  28,0%  19,2%  26,3%
hos publik och brukare

Annat  15,9%  30,8%  15,8% 

Anm. De redovisade procentsiffrorna anger andelen respondenter som svarat ja genom 
att kryssa i de markerade rutorna i enkäten. Flera svarsalternativ har varit möjliga. 

I tabell 2 ovan kan vi se att det även här är ökade ekonomiska resurser och 
öronmärkta pengar för mångfaldsarbetet som är de två mest efterfrågade åtgär-
derna bland de tre befattningsgrupperna för att fullt ut kunna främja kul-
turell mångfald. Befattningsgruppen Publik utmärker sig genom att i större 
utsträckning än de övriga två grupperna anse att öronmärkta pengar för 
mångfaldsarbetet skulle kunna vara en bra åtgärd, även om skillnaden gen-
temot de övriga grupperna är relativt liten. Tydligare mål och återrappor-
teringskrav i regleringsbrev och regeringsbeslut efterfrågas av ungefär var 
femte av respondenterna medan förändrad rekryteringspolicy och riktlinjer 
för organisationen efterfrågas av ännu färre. Noteras kan att befattnings-
gruppen Organisation i dubbelt så hög utsträckning som befattningsgrup-
pen Produktion efterfrågar det sistnämnda. Detta skulle kunna tolkas som 
att den sistnämnda gruppen anser sig vilja ha friare händer att arbeta med 
mångfaldsfrågor utan att anse att organisatoriska förändringar skulle vara 
nödvändiga för att kunna göra detta medan den förra gruppen delvis reso-
nerar tvärtom. När det gäller förändrade attityder hos de anställda och hos publik 
och brukare efterfrågar något fler förändrade attityder hos den sistnämnda 
gruppen. När det gäller annat som skulle behöva göras för att fullt ut främja 
kulturell mångfald är det främst befattningsgruppen Produktion som ut-
märker sig i detta hänseende med ungefär en tredjedel av respondenterna 
i denna grupp som anser att andra åtgärder måste till. Exempel på andra 
åtgärder som nämndes var t.ex. att förändra attityderna till mångfald hos 
utbildningsinstitutioner och branschen i helhet, att arbeta mer aktivt med 
referensgrupper, att hitta nya strategier för att nå fler och andra grupper än 
de som redan är vana besökare, att förnya presentation och marknadsföring, 
att bli bättre på att bygga nätverk, att öka kompetensutvecklingen för de 
anställda samt att utöka samarbetet och kontakterna med ungdomar i bl.a. 
invandrartäta kommuner. 
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Åtgärder för att öka intresset 
bland personer med utländsk bakgrund 

När det gällde synen på vad institutionerna skulle behöva göra för att få fler per-
soner med utländsk bakgrund intresserade av verksamheten hade respondenterna 
möjlighet att själva föreslå åtgärder som de ansåg skulle behöva vidtas. De 
mest efterfrågade åtgärderna var:
• att anställa fler personer med utländsk bakgrund/annat språk för att
 arbeta med de nya målgrupperna, 
• att samarbeta med skolor och ungdomar i invandrartäta områden,
• att öka samarbetet med invandrarföreningar och SFI-klasser,
• att rikta informations- och marknadsföringen mot nya målgrupper, 
• att fler utställningar speglar de erfarenheter man har som invandrare, 
• att genomföra fler projekt som engagerar invandrartäta förorter i 
 storstadsområdena, 
• att skapa fler och djupare kontakter med nätverk där människor med olika
 kulturell bakgrund ingår, 
• att informera om den egna verksamheten på olika språk och översätta 
 utställningstexter och program till olika språk, 
• att bedriva mer uppsökande verksamhet för att nå fler och nya 
 målgrupper samt 
• att vidareutbilda den egna personalen. 

Av svaren att döma kan man dra slutsatsen att respondenterna efterfrågar en 
rad olika åtgärder för att öka intresset där såväl representationsfrågan som 
samarbeten av olika slag särskilt betonas. Det finns bland respondenterna 
en insikt i att något måste göras för att öka intresset och att personer med 
utländsk bakgrund själva spelar en nyckelroll i det arbetet. 

Definition av begreppet mångfald

Vad är mångfald och hur definierar man detta begrepp? Vi valde medvetet 
att inte definiera begreppet i enkäten utan gav respondenterna möjligheten 
att själva göra detta eftersom vi ville undersöka hur de ställde sig till, och 
vad de lade in i, detta begrepp. I tabell 3 nedan ges exempel på de vanligaste 
definitionerna indelade i tre olika grupper.

Tabell 3. Respondenternas definition av begreppet mångfald utifrån ett antropologiskt, 
ett estetiskt och ett universellt synsätt.

Definition av begreppet mångfald utifrån ett antropologiskt synsätt

• ”mångfald handlar om etnicitet, kultur, religion, språk, ålder, kön, 
 utbildningsbakgrund, social bakgrund, sexuell läggning och handikapp” 
• ”möten mellan olika traditioner, kulturer och värderingar”
• ”förmågan att se saker och ting ur många olika perspektiv”
• ”öppenhet mot alla kulturer” 
• ”tolerans och respekt”
• ”delaktighet, gemenskap och kunskapsutbyte”
• ”att belysa människors levnadsvillkor och åsikter”
• ”att man med en positiv syn lever med olikheter i vardagen”
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• ”olika sätt att leva, tänka och tro”
• ”summan av de olika kulturerna – summan av olikheterna” 

Definition av begreppet mångfald utifrån ett estetiskt synsätt

• ”olika genrer inom kulturlivet”
• ”ett stort och varierat antal kulturella traditioner tar plats i offentligheten” 
• ”att tillåta många olika alternativ”
• ”det har med innehållet i verksamheten att göra, vad man väljer att visa” 
• ”fungerar som en påminnelse om att det finns någonting att vinna på att ge 
 utrymme åt olika kulturella uttryck”

Definition av begreppet mångfald utifrån ett universellt synsätt 

• ”alla människors lika värde oavsett etnisk, kulturell, religiös, språklig eller social 
 bakgrund”
• ”att alla människors kunskaper och erfarenheter tas tillvara oavsett deras bakgrund” 
• ”alla människors möjlighet att delta i kulturlivet och få tillgång till sitt kulturarv”

Anm. Ovan nämnda exempel på definitioner utgör de vanligast förekommande svaren 
på denna fråga och är ett urval av samtliga svar. 

Vi fick in lika många definitioner av begreppet mångfald som antalet re-
spondenter som besvarade frågan. Det fanns inte två exakt likadana defi-
nitioner. Detta visar att synen på vad mångfald är och vad man lägger in i 
själva begreppet är mycket varierande och inkluderar en mängd olika per-
spektiv. 
 Mångfald är ett mångfacetterat och komplext begrepp som inte låter sig 
definieras på ett enkelt sätt. Enligt Svenska Akademiens ordlista över svens-
ka språket definieras mångfald som ”mängd av enheter m.m.”.4 Mångfald 
kan förstås som antingen ett estetiskt eller ett antropologiskt kulturbegrepp. 
Med ett estetiskt mångfaldsbegrepp avses t.ex. en mängd av olika konst-
arter medan ett antropologiskt mångfaldsbegrepp avser t.ex. en mängd av 
olika åsikter, idéer och perspektiv. Respondenterna ger i sina svar på frågan 
framför allt uttryck för en antropologisk definition av begreppet mångfald. 
Man skriver t.ex. om ”möten mellan olika traditioner, kulturer och värde-
ringar” och om ”förmågan att se saker och ting ur många olika perspektiv”. 
Även om mångfald berör mycket mer än bara etnicitet och kultur har de 
flesta respondenter ändå på något sätt associerat mångfalden till just dessa 
uttryck, trots att vi inte själva definierat vad mångfald är i enkäten. Några 
respondenter har associerat mångfald med ”summan av olikheterna” medan 
andra har gett begreppet en mer universell definition och bl.a. skrivit om 
”alla människors lika värde”. 
 Ett försök till en allmän definition av begreppet mångfald utifrån de 
definitioner som vi har fått på frågan och utifrån ett antropologiskt synsätt 
skulle därför kunna vara: ”Alla människors lika värde oavsett kön, ålder, 
klass, utbildning, etnicitet, kultur, språk, religion, sexuell läggning eller 
handikapp.” 

4.  Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, Norstedts ordbok, 1998. 
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ORGANISATION 

Den del av enkäten som handlade om organisationen skulle besvaras av dem 
som i sin befattning hanterade lednings-, personal- och rekryteringsfrågor 
på de olika institutionerna. 

Förekomsten av mångfaldsplaner/policys 

På frågan om den institution på vilken respondenterna var verksamma hade 
en mångfaldsplan/policy eller inte uppgav 61% att deras institution inte hade en 
mångfaldsplan/policy medan 39% uppgav att de hade en sådan. Att en majo-
ritet av institutionerna uppgav att de saknade en mångfaldsplan/policy för 
den egna institutionen kan ha med flera olika saker att göra. De som svarade 
nej på denna fråga hade möjlighet att skriva varför en mångfaldsplan/policy 
saknades. De vanligaste orsakerna till detta var enligt respondenterna: 
• att institutionen är för liten för att ha en mångfaldsplan/policy,
• att den håller på att arbetas fram, 
• att det inte finns något behov av en sådan, 
• att det inte finns några resurser för att ta fram en sådan eller 
• att den redan ingår i jämställdhetsplanen/policyn. 

Andelen som svarade att de hade respektive saknade en mångfaldsplan/
policy i de olika institutionsgrupperna såg ut på följande sätt:

Institutionsgrupp Har mångfaldsplan/policy Saknar mångfaldsplan/policy 

Teater, dans och musik 40% 60%

Museer och utställningar 43% 57%

Bild och form samt  29% 71%
konsthantverk 

Arkiv och kulturmiljö 80% 20%

Litteratur, trossamfund, film 25% 75%

Samtliga grupper 39% 61% 

Ovanstående siffror visar att det finns ganska stora skillnader mellan de 
olika institutionsgrupperna när det gäller förekomsten av mångfaldsplaner/
policys. Den enda grupp där andelen institutioner som har en 
mångfaldsplan/policy överstiger andelen som saknar en sådan är Arkiv och 
kulturmiljö. Detta är dock en relativt liten grupp med ett fåtal institutioner 
varför resultatet bör tolkas med en viss försiktighet. Att en så pass stor andel 
av institutionerna uppger att se saknar en mångfaldsplan/policy behöver 
inte betyda att de inte prioriterar mångfaldsfrågor. Arbetet med dessa kan 
fortgå även utan en utarbetad strategi men som policydokument fyller den 
ändå en viktig funktion inte minst när det gäller att förankra mångfaldsar-
betet internt inom organisationen och i de externa kontakterna med bl.a. 
samarbetspartners, publik och brukare. 
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Ansvaret för mångfaldsfrågor 

På frågan om det fanns någon på institutionerna som var speciellt ansvarig 
för mångfaldsfrågor, och i så fall på vilken befattning och var i organisationen denna 
person återfanns hörde till de vanligast förekommande svaren
• gd, vd, myndighetschef, institutionschef 
• samtliga avdelnings- och enhetschefer på institutionerna 
• informations- och personalchefer 
• ledningsgruppen 
• handläggare med ansvar för mångfaldsfrågor 
• det finns ingen person som har ansvar för detta
 
Som vi kan se av ovanstående uppräkning är det vanligast att ansvaret för 
mångfaldsfrågor återfinns högst eller högt upp i organisationen. Inga märk-
bara skillnader när det gäller detta noterades vid en jämförelse mellan de 
olika institutionsgrupperna. Vissa institutioner har valt att utse en person, 
ofta på handläggarnivå, som är speciellt ansvarig för mångfaldsfrågor, även 
om detta är relativt ovanligt sett till det totala antalet institutioner som 
ingår i denna studie. Att ett antal respondenter har svarat att det på deras 
institutioner inte finns någon som har ansvar för mångfaldsfrågor skulle 
kunna tolkas som att det antingen råder en oklarhet om vem i organisatio-
nen som är ansvarig för dessa frågor eller att dessa institutioner faktiskt inte 
har utsett någon mångfaldsansvarig. Om detta beror på att mångfaldsfrågor 
är lågt prioriterade eller om det beror på någonting annat är svårt att säga. 

Kartläggning och representation 

När det gällde frågan om institutionerna någon gång genomfört en egen under-
sökning om mångfald och etnisk tillhörighet i syfte att kartlägga representationen av 
olika etniska grupper svarade 23% av respondenterna ja medan 77% svarade 
nej. Uppdelat på de olika institutionsgrupperna såg svaren ut på följande 
sätt: 

Institutionsgrupp Har genomfört  Har inte genomfört 
 undersökning  undersökning 

Teater, dans och musik 16% 84%

Museer och utställningar 21% 79%

Bild och form samt 14% 86% 
konsthantverk 

Arkiv och kulturmiljö 33% 67%

Litteratur, trossamfund och film  0%  100%

Samtliga grupper 23%  77% 

Endast ett fåtal institutioner inom varje enskild institutionsgrupp har någon 
gång genomfört egna undersökningar i syfte att kartlägga den etniska re-
presentationen. Inom gruppen Litteratur, trossamfund och film var det inte en 
enda respondent som svarade att deras institution hade genomfört en egen 
undersökning. 
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 En del respondenter har i några av de öppna frågorna svarat att de har 
som princip att inte kartlägga de egna medarbetarnas etniska ursprung 
medan andra har svarat att det inte finns något intresse av att redovisa de 
anställdas födelseländer. När det gäller representationsfrågan är det dock 
viktigt att som person i ledande befattning ha en någorlunda klar bild av 
hur representationen ser ut på den egna arbetsplatsen för att sedan even-
tuellt kunna vidta åtgärder i syfte att förändra rekryteringsprocessen och 
åstadkomma förändringar för att bättre än idag spegla det samhälle vi lever 
i när det gäller representation, deltagande och inflytande på olika nivåer 
inom den egna organisationen. För att kunna göra detta är det nödvändigt 
att man på något sätt genomför antingen en informell kartläggning eller en 
uppskattning av hur många av de anställda på avdelningen och/eller på in-
stitutionen i sin helhet som har utländsk bakgrund. I de flesta fall har chefer 
och verksamhetsansvariga ett så pass stort intresse för och kännedom om sin 
personal på den enskilda avdelningen att en kartläggning eller uppskattning 
när det gäller deras eventuella utländska bakgrund inte behöver genomföras. 
I de fall där man inte har det bör man fundera på vilka metoder som kan 
vara lämpliga att använda sig av för att kartlägga personalens sammansätt-
ning sett utifrån ett mångfaldsperspektiv. 
 I enkätundersökningen hade vi en fråga där vi bad respondenterna göra 
en ungefärlig uppskattning av hur många medarbetare med utländsk bak-
grund som de hade ansvar för på sin avdelning/institution. Med utländsk 
bakgrund avsåg vi personer som var födda utomlands eller som hade minst 
en förälder som var det. Eftersom svarsfrekvensen på denna fråga var rela-
tivt låg valde vi att lyfta bort den från vår statistiska analys (se diskussion 
under rubrik Avgränsningar). Vi kan dock utifrån det material som ändå 
finns säga något om i vilken riktning tendenserna pekar när det gäller hur 
många av de anställda på institutionerna som har utländsk bakgrund och 
var i världen de är födda. Vi kan dock inte, utifrån enkätsvaren, dra några 
generella slutsatser om hur representationen ser ut på institutionerna i 
allmänhet men däremot säga något om hur proportionerna ser ut mel-
lan i vilken region/världsdel de anställda med utländsk bakgrund är födda. 
Respondenterna hade till uppgift att uppge antalet anställda uppdelat på föl-
jande länder/regioner/världsdelar: 1) Sverige, 2) Norden (förutom Sverige), 
3) Östeuropa och Baltikum, 4) Övriga Europa (förutom Norden och Öst-
europa) och Västvärlden (usa, Kanada, Australien och Nya Zeeland) samt 
5) Övriga världen (Afrika, Asien och Latinamerika). När det gäller uppdel-
ningen mellan olika institutionsgrupper se tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Uppskattning av de anställdas etniska bakgrund uppdelat på olika länder/
regioner/världsdelar och institutionsgrupper

Inst.- Teater, Museer  Bild och form  Arkiv och  Litteratur, 
grupper dans och  och  samt konst-  kulturmiljö  trossamfund
 musik utställn. hantverk  och film
Länder/regioner/världsdelar

Sverige 77,3%  80,0%  73,5%  78,9%  72,8%

Norden (utom Sverige) 4,6%  5,2%  12,3%  13,1%  11,7%

Östeuropa och Baltikum  1,7%  3,6%  3,7%  3,9%  5,1%

Övriga Europa (utom  10,5%  7,0%  6,2%  2,0%  6,6%
Norden och Östeuropa) 
och Västvärlden (usa, Kanada,
Australien och Nya Zeeland) 

Övriga världen (Afrika,  5,8%  4,1%  4,3%  2,0%  3,6% 
Asien och Latinamerika) 

I tabell 4 ovan kan vi se att majoriteten av de anställda inom samtliga insti-
tutionsgrupper har svensk bakgrund. Andelen med svensk bakgrund ligger 
på mellan 72 och 80%, med lägst andel i gruppen Litteratur, trossamfund och 
film och högst andel i gruppen Museer och utställningar, som också är den 
största av grupperna sett till antalet respondenter som deltagit i enkätun-
dersökningen. Skillnaderna mellan grupperna är i vissa fall stora. Man ska 
dock vara medveten om att vissa av grupperna, t.ex. Bild och form samt konst-
hantverk och Arkiv och kulturmiljö är relativt små, sett i förhållande till hur 
många som har besvarat enkäten, och att proportionerna när det gäller den 
etniska bakgrunden därför ibland kan vara missvisande. Det intressanta är 
att andelen av de anställda som har sitt ursprung i Östeuropa och Baltikum, 
med länder som ligger i vårt närområde, i många fall är lägre än andelen 
anställda med utomeuropeisk bakgrund. Detta beror till största delen på att 
Östeuropa och Baltikum är ett geografiskt sett mindre område än gruppen 
Övriga världen där stora världsdelar som Afrika, Asien och Latinamerika 
ingår, något som också påverkar proportionerna mellan dem. När det gäller 
uppdelningen mellan olika befattningsgrupper se tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Uppskattning av de anställdas etniska bakgrund uppdelat på olika länder/
regioner/världsdelar och befattningsgrupper 

Befattningsgrupper Organisation  Produktion  Publik 

Länder/regioner/världsdelar

Sverige  77,4%  89,5%  79,4%

Norden (utom Sverige) 6,6%  1,5%  6,3%

Östeuropa och Baltikum  3,3%  1,5%  3,7%

Övriga Europa (utom Norden och 7,7%  5,3%  5,3%
Östeuropa) och Västvärlden (usa, 
Kanada, Australien och Nya Zeeland) 

Övriga världen (Afrika,  4,8%  2,3%  5,3%
Asien och Latinamerika)



97

I tabell 5 ovan kan vi se att majoriteten av de anställda inom samtliga befatt-
ningsgrupper, även när det gäller uppdelningen mellan befattningsgrupperna 
organisation, produktion och publik, har svensk bakgrund. Andelen med svensk 
bakgrund ligger på mellan 77 och 90%, med lägst andel i gruppen organisation 
och högst andel i gruppen produktion. Noteras kan också att andelen anställda 
med utländsk bakgrund inom gruppen produktion är lägre när det gäller samt-
liga länder/regioner/världsdelar i jämförelse med de andra två grupperna. 
Vad detta kan bero på är svårt att ge en entydig förklaring till. 
 Om man istället väljer att titta på hur proportionen ser ut vid en uppdel-
ning mellan västvärlden (Sverige, Norden, Östeuropa och Baltikum, övriga 
Europa, usa, Kanada, Australien och Nya Zeeland) och övriga världen 
(Afrika, Asien och Latinamerika) framträder en annan bild av hur represen-
tationen på institutionerna ser ut. 
 I tabell 6 nedan kan vi se att en stor majoritet av de anställda på kultur-
institutionerna, mellan 93 och 98%, har sin bakgrund i någon av de länder 
som räknas till västvärlden medan andelen anställda med bakgrund i övriga 
världen på institutionerna ligger på mellan 2 och 6%. Dessa siffror gäller 
samtliga institutions- och befattningsgrupper. 

Tabell 6. Uppskattning av de anställdas etniska bakgrund uppdelat på de geografiska 
områdena Västvärlden och Övriga världen samt på institutions- och befattningsgrupper 
och totalt

Geografiska områden Västvärlden  Övriga världen 

Institutionsgrupper

Teater, dans och musik  93,9%  6,1%

Museer och utställningar  95,7%  4,3%

Bild och form samt konsthantverk  95,7%  4,3% 

Arkiv och kulturmiljö  98,0%  2,0%

Litteratur, trossamfund och film 96,2%  3,8%

Befattningsgrupper

Organisation  95,0%  5,0%

Produktion  97,7%  2,3%

Publik  94,4%  5,6% 

Totalt:  95,0%  5,0% 

Personalsammansättningen på institutionerna 

När det gällde respondenternas syn på om personer med utländsk bakgrund har 
något att tillföra den egna institutionen och dess verksamhet svarade 94,0% att de 
instämde helt medan 6,0% svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning. 
Ingen av respondenterna svarade att de inte instämde i frågan. Av ovanstå-
ende siffror kan vi dra slutsatsen att nästan samtliga respondenter anser att 
personer med utländsk bakgrund har något att tillföra den egna institutio-
nen och dess verksamhet. Men att sedan gå från ord till handling och om-
sätta denna ståndpunkt i praktiken har visat sig vara betydligt svårare. 
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 En fråga som tar upp denna problematik är den där respondenterna hade 
att ta ställning till om de ansåg att den institution på vilken de var verksamma, när 
det gällde personalsammansättningen, kunde betraktas som en mångkulturell ar-
betsplats. Här svarade endast 32,4% att de instämde helt, 26,5% svarade att de 
inte hade någon bestämd uppfattning, medan 41,2% svarade att de inte instämde. 
Detta visar att det finns en vilja att anställa personer med utländsk bak-
grund på institutionerna men att det faktiska utfallet när det gäller repre-
sentationen idag ser helt annorlunda ut. Viktigt att poängtera när det gäller 
denna fråga är dock att respondenterna själva har fått definiera vad de anser 
är en mångkulturell arbetsplats utan att vi har presenterat några kriterier för 
detta. I den största gruppen Museer och utställningar var det 9% som instäm-
de helt medan 9% inte instämde alls i frågan om de ansåg att deras institu-
tion kunde betraktas som en mångkulturell arbetsplats. Resterande 82% av 
respondenterna i denna grupp placerade sig någonstans mellan ytterlighe-
terna 1 och 5 på den femgradiga skalan. 
 När det gällde på vilka befattningar det var vanligast att personer med utländsk 
bakgrund fanns representerade på institutionerna hörde till de vanligast förekom-
mande svaren:
• assistenter 
• bibliotekspersonal 
• butikspersonal 
• forskare 
• handläggare 
• lokalvårdare 
• museilärare/pedagoger 
• receptionister 
• tekniker 

Av svaren att döma är det mycket sällsynt att personer med utländsk bak-
grund återfinns på ledande befattningar högt uppe i organisationen. I de fall 
institutionerna överhuvudtaget har personer med utländsk bakgrund an-
ställda återfinner man dem oftast på assistent- eller handläggarbefattningar, 
som receptionister, tekniker och lokalvårdare och i vissa fall som forskare. 
En slutsats av detta är att andelen personer med utländsk bakgrund minskar 
ju högre upp i organisationen man kommer. Ofta återfinner man dem dess-
utom i tillfälliga anställningsformer, t.ex. som projektanställda med tidsbe-
gränsade uppdrag. Det fanns inga större skillnader mellan de olika institu-
tionsgrupperna i denna fråga, varför vi kan dra slutsatsen att detta resultat 
är representativt för samtliga institutioner i denna studie. 
 När det gällde frågan om respondenterna upplevde att den institution på 
vilka de var verksamma hade svårigheter med att få personer med utländsk bakgrund 
intresserade av att arbeta där svarade 23,4% att de instämde helt, 15,6% svarade 
att de inte hade någon bestämd uppfattning, medan 60,9% svarade att de inte 
instämde i frågan. Detta visar att endast drygt var fjärde respondent upplevde 
att det var svårt att attrahera personer med utländsk bakgrund till institutio-
nerna medan en majoritet (60,9%) upplevde att så inte var fallet. Av detta 
kan man dra slutsatsen att det finns ett intresse från personer med utländsk 
bakgrunds sida av att arbeta på institutionerna, enligt den bedömning som 
respondenterna själva gjort, men att den faktiska personalsammansättning-
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en på institutionerna idag inte avspeglar detta intresse. Det finns naturligt-
vis skillnader mellan de olika institutionernas attraktionskraft bland perso-
ner med utländsk bakgrund och på arbetsmarknaden i stort. Av svaren att 
döma kan man dock inte säga att intresse för att arbeta på de statligt finan-
sierade kulturinstitutionerna saknas hos personer med utländsk bakgrund, 
utan att det är andra faktorer som spelar in när det gäller att förklara varför 
dessa personer idag i så relativt liten utsträckning finns representerade på 
institutionerna. 
 På frågan vad respondenterna ansåg att man från de institutioner på vilka de 
var verksamma skulle behöva göra för att få fler personer med utländsk bakgrund 
intresserade av att arbeta där hörde till de vanligast förekommande svaren: 
• att ange i annonsering av lediga tjänster att man gärna ser sökande med
 annan bakgrund än svensk, 
• att rikta rekrytering och bedriva uppsökande verksamhet, 
• att erbjuda praktikplatser för högskole- och universitetsstuderande med
 utländsk bakgrund, 
• att satsa mer pengar för att kunna anställa överhuvudtaget samt 
• att inga särskilda åtgärder behöver vidtas. 

Av svaren på denna fråga att döma skulle man kunna dra slutsatsen att det 
på institutionerna idag finns en viss medvetenhet om att någonting måste 
göras för att få fler personer med utländsk bakgrund intresserade av att 
arbeta på institutionerna men att man i dagsläget saknar enkla åtgärder att 
ta till för att åstadkomma en sådan förändring i syfte att förbättra repre-
sentationen inom alla delar av organisationen. De förslag till åtgärder som 
presenterats har ofta varit av en konstruktiv karaktär där man bl.a. påpekat 
vikten av att aktivt gå ut med uppsökande verksamhet och riktad rekryte-
ring för att nå dem som kanske inte självmant söker sig till institutionerna. 
Många efterlyser också ökade ekonomiska resurser för att kunna anställa 
överhuvudtaget medan andra är nöjda med läget som det ser ut idag och 
påtalar att inga särskilda åtgärder behöver vidtas. 

Kvotering 

När det gällde att ta ställning till om man ansåg att kvotering är en bra metod 
för att få fler personer med utländsk bakgrund representerade på de svenska kulturin-
stitutionerna i allmänhet svarade 7,5% av respondenterna att de instämde helt, 
19,4% svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning, medan 73,1% svarade 
att de inte instämde. När det gällde frågan om man ansåg att kvotering är en 
bra metod för att få fler personer med utländsk bakgrund representerade på de insti-
tutioner där de själva var verksamma svarade 4,5% att de instämde helt, 13,6% 
svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning, medan 81,8% svarade att de 
inte instämde. Av svaren på dessa båda frågor kan vi dra slutsatsen att en stor 
majoritet av respondenterna inte anser kvotering vara en bra metod för att 
få fler personer med utländsk bakgrund representerade, varken på den egna 
institutionen eller på kulturinstitutionerna i allmänhet. Det var dock något 
fler som kunde tänka sig kvotering som metod på kulturinstitutionerna i 
stort än på den egna institutionen. Inga större skillnader mellan de olika 
institutionsgrupperna noterades i denna fråga. Kvotering är en metod som 
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väcker blandade känslor hos människor. Åsikterna går isär om positiv särbe-
handling är rätt metod att använda sig av för att förändra representationen 
på en arbetsplats. I enkäten döms kvotering som metod ut av en stor majori-
tet av respondenterna. Orsakerna till detta kan vara flera. Det kan dels ha att 
göra med att kvotering av respondenterna upplevs som en konkurrensnack-
del i kampen om de få anställningar med den relativt lilla rörlighet som idag 
finns på arbetsmarknaden för kulturarbetare. Men det kan också handla om 
att man som kvoterad kanske inte blir bedömd för sina personliga meriter 
utan istället enbart bedömd utifrån t.ex. sin etniska eller kulturella bak-
grund och att detta istället kan få en motsatt effekt eftersom de som kvote-
ras in därmed också automatiskt ses som representanter för sina etniska eller 
kulturella grupper vilket gör att deras personliga kunskaper och erfarenheter 
riskerar att hamna i skymundan. 

Ekonomiska faktorer 

När det gällde att uppge hur stor procentuell andel av budgeten på den institution på 
vilken respondenterna var verksamma som idag satsades på att främja mångfaldsar-
betet där var de vanligast förekommande svaren: 
• inget svar på frågan 
• vet ej
• 0% 
• 100% 
• mångfalden är integrerad i hela budgeten 
• inga öronmärkta pengar är avsedda för detta 

Det finns en stor variation i svaren som ges på denna fråga. Några respon-
denter anger exakta procentsiffror uppdelade på olika år medan andra skri-
ver att de inte vet, om eller i så fall, hur stor andel av budgeten som satsas 
på mångfaldsfrågor. Syftet med denna fråga var för oss att få en bild av om 
och i så fall ungefär hur stor del av institutionernas budget som avsätts för 
arbetet med mångfald. Av svaren att döma är det bara ett begränsat antal av 
institutionerna som redovisar mångfald som en egen budgetpost, vilket i sig 
inte behöver betyda att man i verksamheten inte satsar på mångfaldsfrågor, 
men kan ändå ge en viss indikation på att denna fråga för just dessa institu-
tioner skulle kunna vara särskilt prioriterad. Av de institutioner som svarade 
att de satsade 100% av sin budget på mångfaldsarbetet (dvs. att i stort sett 
hela deras verksamhet på ett eller annat sätt går ut på att spegla mångfalden 
ur någon aspekt) tillhörde majoriteten gruppen Teater, dans och musik. Av 
de institutioner som uppgav 0% på denna fråga tillhörde den största delen 
gruppen Museer och utställningar. Många respondenter svarade att mångfalds-
frågorna är integrerade i budgeten och att det således inte går att säga exakt 
hur mycket som satsas på mångfaldsarbetet. 
 När det gällde att göra en bedömning av om respondenterna ansåg att 
ökade statliga anslag skulle underlätta arbetet med att främja kulturell mångfald och 
möten mellan olika kulturer inom landet på den institution på vilken de själva var 
verksamma svarade 80,6% av respondenterna att de instämde helt, 10,4% sva-
rade att de inte hade någon bestämd uppfattning, medan 9,0% svarade att de inte 
instämde. Detta visar tydligt att en stor majoritet av respondenterna efterfrå-



101

gar ökade statliga anslag för att kunna bedriva detta arbete. Om sedan dessa 
ökade ekonomiska resurser verkligen skulle komma mångfaldsarbetet till 
del eller istället användas för att ”täppa till” andra hål är svårare att bedöma. 
Med mer pengar ökar också förutsättningarna för att bedriva ett långsiktigt 
mångfaldsarbete och permanenta redan påbörjade satsningar. Ungefär 20% 
av respondenterna ställer sig dock tveksamma till om ökade ekonomiska 
resurser verkligen skulle underlätta arbetet med att främja mångfalden eller 
om det istället är någonting annat förutom pengar som måste till för att 
kunna göra detta. 

PRODUKTION 
OCH ANSLAGSFÖRDELNING

Följande frågor skulle besvaras av dem som i sin befattning hanterade frågor 
som berörde den konstnärliga verksamheten, produktioner, uppsättningar 
eller utställningar på institutionerna samt de institutioner som hade som sin 
främsta uppgift att fördela anslag. 

Mångfaldsperspektivet inom produktionen 

På frågan om respondenterna ansåg att mångfaldsperspektivet fanns med som 
en integrerad del i institutionernas verksamhet när det gällde den konstnärliga 
verksamheten, produktioner, uppsättningar eller utställningar svarade 84,2% att 
de instämde helt, medan 15,8% svarade att de inte hade någon bestämd uppfatt-
ning. Ingen av respondenterna svarade att de inte instämde i frågan. Att en 
så stor andel av respondenterna ansåg att mångfalden är en integrerad del 
av produktionsverksamheten på kulturinstitutionerna skulle kunna tolkas 
på flera olika sätt. Vad man dock ska komma ihåg är att vi i denna fråga 
inte specifikt efterfrågade etnisk eller kulturell mångfald utan mångfald i 
stort, något som kan ha påverkat respondenternas bedömning av frågan. 
Att inte en enda av respondenterna svarade att deras institution inte hade 
ett integrerat mångfaldsperspektiv i sin verksamhet kan tolkas på flera olika 
sätt. Det troliga är att mångfaldsbegreppet i just den här frågan har getts en 
vidare innebörd och även innefattat variabler som t.ex. kön, ålder och klass, 
frågor som nästan alla institutioner idag på ett eller annat sätt arbetar med i 
sin konstnärliga verksamhet. 

Måluppfyllelse 

När det gällde frågan om respondenterna ansåg att den institution på vilken de 
var verksamma när det gällde den konstnärliga verksamheten uppfyllde riksdagens be-
slutade mål för en nationell kulturpolitik när det gällde att främja möten mellan olika 
kulturer inom landet svarade 63,2% att de instämde helt, medan 36,8% svarade 
att de inte hade någon bestämd uppfattning. Ingen av respondenterna svarade 
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att de inte instämde i frågan. Att en så pass stor andel av respondenterna 
svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning i frågan skulle kunna 
tolkas som att de antingen inte vet eller kan bedöma om målet har uppfyllts. 
Det skulle också kunna vara så att definitionen av vad som egentligen avses 
med att ”främja möten mellan olika kulturer inom landet” inte är tillräck-
ligt tydlig och att den följaktligen har inneburit att respondenterna har haft 
svårt att göra en uppskattning av måluppfyllelsen på denna fråga. 

Allmänhetens efterfrågan och intresse

På denna fråga skulle respondenterna bedöma allmänhetens efterfrågan på och 
intresse för produktioner, uppsättningar eller utställningar med en mångfaldsprägel. 
Till de vanligast förekommande svaren hörde: 
• ganska stort intresse och efterfrågan 
• ganska litet intresse och efterfrågan 
• stort intresse och efterfrågan när ett program handlar om den egna 
 etniska gruppen 

I gruppen Teater, dans och musik var det 41% av respondenterna som ansåg att 
det fanns ett stort eller ganska stort intresse medan 6% av respondenterna 
i samma grupp ansåg att intresset var litet eller ganska litet. Övriga 53% 
kunde inte göra någon entydig bedömning av detta. I gruppen Museer och 
utställningar var andelen 20, 13 respektive 67%. 
 Svaren på denna fråga skilde sig ganska mycket åt. Andelen som svarade 
att det fanns ett stort eller ganska stort intresse och efterfrågan på pro-
duktioner med en mångfaldsprägel var ungefär lika stor som andelen som 
svarade att intresset och efterfrågan var litet eller ganska litet. Någon sva-
rade att produktioner med en mångfaldsprägel utgör basen för den egna 
institutionens verksamhet medan andra svarade att efterfrågan är ganska 
liten för att institutionen själv inte är medveten om att det finns en sådan 
och därmed inte vidtar några särskilda åtgärder för att tillmötesgå denna 
efterfrågan. Publiken och brukarna spelar en viktig roll när det gäller vad 
som produceras på institutionerna. Deras förväntningar styr mycket av det 
konstnärliga arbete som bedrivs. Även om institutionerna många gånger 
hävdar att det endast är den konstnärliga friheten som sätter gränser för vad 
som produceras går det ändå inte att bortse ifrån att det också handlar om 
huruvida en produktion i slutändan kommer att bli lönsam eller inte. I den 
värld av begränsade ekonomiska resurser som de flesta institutioner lever 
i har man som institution inte råd med att misslyckas med en produktion. 
Detta kan göra att man blir mindre benägen att satsa på ”osäkra kort”, till 
vilka produktioner med utpräglat mångfaldsperspektiv ofta hör. Finns det 
däremot ett stort intresse för och en efterfrågan på denna typ av produktio-
ner från allmänhetens sida kan institutionerna bli mer benägna att satsa på 
produktioner med en mångfaldsprägel. Uppgiften att skapa intresse för och 
efterfrågan på denna typ av produktioner ligger många gånger på institutio-
nerna själva. Det handlar om att ”våga” gå utanför de givna och förväntade 
ramarna och att arbeta gränsöverskridande med nya och oväntade perspek-
tiv. Men ”vågar” man satsa bör man naturligtvis också på något sätt ”belö-
nas” för sin insats. Hur formerna för detta ska se ut återstår dock att besvara. 
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Eventuella hinder i arbetet 
med att främja den kulturella mångfalden 

Denna fråga handlade om vilka svårigheter/motgångar som respondenterna 
upplevde i sitt arbete med att främja den kulturella mångfalden när det gällde den 
konstnärliga verksamheten. Till de vanligast förekommande svaren hörde: 
• brist på ekonomiska resurser 
• svårt att nå nya grupper av besökare/publik utöver de traditionella 
• att de flesta utställningstexter/program bara är på svenska 
• kontakterna mellan institutioner och enskilda kulturutövare med 
 utländsk bakgrund är många gånger bristfälliga med tanke på att nätverk 
 saknas eller är outvecklade
• inga svårigheter/motgångar finns 

Många respondenter efterfrågade ökade ekonomiska resurser för att kunna 
främja den kulturella mångfalden medan andra tog upp konkreta problem 
och hinder som låg i vägen för en sådan utveckling. Av svaren att döma ver-
kar dock de flesta vara överens om att det finns åtgärder som måste vidtas 
för att bättre än idag främja den kulturella mångfalden. Påtagligt många av 
respondenterna kom med konkreta exempel på satsningar och åtgärder som 
de tyckte att deras institutioner borde arbeta mer med. Att arbetet med att 
främja mångfalden inte är någon enkel uppgift framkom tydligt i enkäten. 

Särskilda mångfaldssatsningar 

Frågan handlade om vilka särskilda satsningar på mångfald som under de senaste 
åren genomförts, för närvarande genomförs, och planeras att i framtiden genomföras 
på de enskilda institutionerna när det gällde den konstnärliga verksamheten. Till de 
vanligast förekommande svaren på denna fråga hörde:
• skol- och ungdomsprojekt i mångkulturella områden 
• utställningar och produktioner där mångfaldsperspektivet finns med 
• seminarier, föreläsningar och temadagar kopplade till utställningar och
 produktioner 
• inga särskilda satsningar har genomförts, genomförs för närvarande, 
 eller planeras att i framtiden genomföras med fokus på mångfald 

Det finns ett antal institutioner som har haft, idag har och planerar att i 
framtiden ha produktioner, uppsättningar eller utställningar som skildrar 
olika perspektiv på samhället och dess utveckling och där mångfaldsper-
spektivet i hela dess omfattning och i synnerhet de delar som berör etnicitet 
och kultur har varit, är eller kommer att vara framträdande. Det finns dock 
ett stort antal institutioner där dessa frågor tycks vara mindre prioriterade. 
En del respondenter uppger att alla produktioner på ett eller annat sätt 
berör mångfald ur någon aspekt medan andra uppger att de styrs av vissa 
ålägganden, traditioner och förväntningar på den egna verksamheten som 
inte låter sig kombineras med ett mångfaldstänkande. Viktigt att påpeka 
i detta sammanhang är dock att de olika institutioner och konstarter som 
finns representerade i denna studie har olika ansvarsområden och uppgifter 
som inte alltid låter sig kombineras med utåtriktad publik verksamhet och 
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där det således kan vara svårare att uppge enskilda satsningar i vilka mång-
faldsperspektivet på något sätt har funnits med. Av svaren att döma kan 
man dock dra slutsatsen att många av institutionerna är medvetna om, och 
själva skriver, att de inte gjort tillräckligt mycket för att spegla mångfalden i 
det svenska samhället och att de ämnar arbeta mer aktivt med detta i fram-
tida satsningar. 

Anslagsfördelning 

Följande frågor hade med anslagsfördelningen att göra. När det gällde att be-
döma om mångfald är ett viktigt kriterium att ta hänsyn till vid anslagsfördelningen 
svarade 71,4% av respondenterna att de instämde helt, medan 28,6% svarade 
att de inte hade någon bestämd uppfattning. Ingen svarade att de inte instämde i 
frågan. Detta visar att en stor majoritet av dem som på något sätt är inblan-
dade i anslagsfördelningen anser att mångfald är ett viktigt kriterium att ta 
hänsyn till. När det gällde att bedöma om de institutioner på vilka de var verk-
samma idag i tillräckligt stor utsträckning tog hänsyn till mångfaldsperspektivet när 
det gällde anslagsfördelningen svarade 38,5% att de instämde helt, 53,8% svarade 
att de inte hade någon bestämd uppfattning, medan 7,7% svarade att de inte 
instämde i frågan. I jämförelse med föregående fråga visar dessa siffror att det 
finns ett glapp mellan frågan om man anser att mångfald är ett viktigt kri-
terium vid anslagsfördelningen och om man anser att man idag i tillräckligt 
stor utsträckning tar hänsyn till detta. Att endast något fler än en tredjedel 
instämmer helt i frågan visar att det finns mycket kvar att göra för de insti-
tutioner som på något sätt fördelar anslag när det gäller att uppmärksamma 
mångfalden vid fördelningen, förutsatt att man överhuvudtaget anser att 
detta är ett viktigt kriterium att ta hänsyn till. På frågan om vad responden-
terna ansåg skulle behöva göras från institutionernas sida för att anslagsfördelningen 
bättre än idag skulle främja kulturell mångfald och möten mellan olika kulturer inom 
landet hörde till de vanligast förekommande svaren: 
• att få ökade anslag, 
• att bedriva ett medvetet kontinuerligt arbete för att uppmärksamma 
 dessa frågor, 
• att fler ansökningar som kommer in har som mål att främja kulturell 
 mångfald samt
• att bedriva mer nätverksbyggande och uppsökande verksamhet. 

Många respondenter ansåg att resurserna var för små och att anslagen borde 
öka. Majoriteten av dem som ansåg detta tillhörde gruppen Museer och 
utställningar. Respondenter i gruppen Bild och form samt konsthantverk 
föreslog i högre utsträckning åtgärder som t.ex. ett mer aktivt nätverksarbe-
te samt att fler ansökningar som kommer in har som mål att främja kulturell 
mångfald. De förslag till åtgärder som respondenterna uppgav varierade 
stort. Flera betonade vikten av att arbeta mer medvetet med mångfalds-
frågor och vända sig till utomstående nätverk för att få in nya erfarenheter 
och influenser. Några uppgav att anslagsfördelningen när det gällde dessa 
frågor fungerade bra och inte behövde förändras medan andra svarade att 
huvudmannen måste ta ett större ansvar och påtala vikten av att dessa frågor 
uppmärksammas vid anslagsfördelningen. 
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PUBLIK 

Frågorna skulle besvaras av dem som i sin befattning hanterade frågor som 
berörde programverksamhet, publikkontakt och marknadsföring på de res-
pektive institutionerna. 

Mångfald inom den utåtriktade verksamheten 

På frågan om respondenterna ansåg att mångfaldsperspektivet fanns med som en 
integrerad del av institutionernas verksamhet när det gällde programverksamhet, 
publikkontakt och marknadsföring svarade 50,0% att de instämde helt, 44,4% 
svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning, medan 5,6% svarade att de 
inte instämde. Att endast hälften av respondenterna uppgav att mångfalds-
perspektivet fanns med som en integrerad del i de delar som berörde publik-
arbetet är relativt lite. Visserligen var det bara en mindre andel som svarade 
att så inte var fallet men den sammanlagda bilden, inklusive dem som inte 
kunde göra en entydig bedömning, är ändå att det fortfarande, givet respon-
denternas svar på denna fråga, återstår mycket arbete för institutionerna 
innan mångfaldsperspektivet är en naturlig del av deras verksamhet inom 
områdena program, publik och marknadsföring. Var gränsen går för när ett 
mångfaldsperspektiv kan betraktas som fullt integrerat i en verksamhet är 
svårt att bedöma, men det viktiga är att man arbetar aktivt med denna fråga 
och låter den genomsyra verksamhetens samtliga nivåer och områden. 

Måluppfyllelse 

På frågan om vilka åtgärder institutionerna hade vidtagit för att, i enlighet med de 
uppsatta målen i regleringsbrevet, öka tillgängligheten till verksamheten och nå fler 
och nya besökare hörde till de vanligast förekommande svaren: 
• målinriktat informations- och marknadsföringsarbete för att nå nya
 målgrupper genom bl.a. besök på skolor, samarbete med sfi och 
 invandrarföreningar, reklam i lokaltidningar och närradiostationer m.m. 
• fri entré eller sänkta biljettpriser 
• en utvecklad och utbyggd hemsida 
• flerspråkigt informationsmaterial och utställningstexter 

Av svaren att döma har institutionerna, när det gäller publikområdet, 
försökt att vidta ett antal olika åtgärder för att öka tillgängligheten till 
verksamheten och nå fler och nya besökare. Bland annat har marknadsfö-
ringen riktats in mot bestämda målgrupper som t.ex. invandrarföreningar 
och skolklasser i mångkulturella områden och en respondent nämnde att 
deras institution har börjat samarbeta med en reklambyrå som vänder sig 
till invandrare för att nå ut med information om pågående utställningar och 
programverksamhet. Att hitta nya vägar och kommunicera via nya kanaler 
är viktigt, och kommer i framtiden att bli ännu viktigare, för att nå ut med 
det egna budskapet och attrahera fler och nya besökare. Den institution som 
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i ett tidigt skede inser vikten av att arbeta på detta sätt kommer att öka sina 
möjligheter att bredda publikunderlaget och få fler och nya besökare som är 
intresserade av institutionens verksamhet. 

Målgruppers betydelse 

På denna fråga skulle respondenterna uppge om de ansåg att personer med 
utländsk bakgrund var en viktig målgrupp för institutionernas verksamhet. 94,4% 
svarade att de instämde helt, medan 5,6% svarade att de inte hade någon be-
stämd uppfattning. Ingen respondent svarade att de inte instämde i frågan. 
Detta visar tydligt att personer med utländsk bakgrund är en viktig mål-
grupp för de delar av institutionerna som ansvarar för programverksam-
het, publikkontakter och marknadsföring. Anledningen till att så relativt få 
personer med utländsk bakgrund (även om det naturligtvis varierar stort 
mellan olika institutioner och konstarter) regelbundet besöker och tar del 
av institutionernas verksamheter har alltså mindre att göra med att de inte 
skulle vara välkomna dit. Nästan samtliga respondenter uppgav att de var en 
viktig målgrupp för den egna institutionens verksamhet. Orsakerna till det 
relativt låga deltagandet hos denna grupp måste därför alltså sökas någon 
annanstans än i frågan om målgruppers betydelse. 

Åtgärder för att öka delaktigheten 

På frågan om vad respondenterna ansåg att man från institutionernas sida 
behövde göra för att få fler personer med utländsk bakgrund intresserade av den egna 
verksamheten var det vanligast att respondenterna svarade på följande sätt: 
• flerspråkiga guider och museilärare/pedagoger 
• samarbeta med skolor och sfi-klasser 
• förbättra marknadsföringen mot enskilda målgrupper 
• utveckla programverksamheten i samarbete med berörda grupper 
• uppsökande verksamhet samt personliga kontakter 
• anställa fler medarbetare med utländsk bakgrund 

Om man ser till vad respondenterna i de olika institutionsgrupperna ef-
terfrågade mest var det för Museer och utställningar framför allt förbättrad 
marknadsföring men också ökad representation av personer med utländsk 
bakgrund på institutionerna. För Bild och form samt konsthantverk var det 
viktigast att se över informationen och anpassa den till målgruppen. Re-
spondenternas svar på denna fråga innehöll många förslag till vad de själva 
skulle behöva göra för att få fler personer med utländsk bakgrund intres-
serade av verksamheten. Många betonade vikten av att börja i skolan och 
få framtidens kulturkonsumenter, barn och ungdomar, intresserade av vad 
som pågår på kulturinstitutionerna. Detta är en av de viktigaste åtgärderna 
för institutionerna att vidta om man även i framtiden vill behålla samma 
publikunderlag som idag eller utöka det och nå fler och nya målgrupper. 
Flera respondenter betonade också vikten av att förbättra samarbetet med 
sfi (Svenska för invandrare) för att på så sätt nå fler och nya besökare. Det 
finns många väl genomtänkta och bra förslag till åtgärder i respondenternas 
svar på denna fråga. Den stora utmaningen för institutionerna blir nu att 
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omsätta dessa idéer i praktiken, något som kanske inte alltid är så enkelt att 
genomföra, men som är nödvändigt om institutionerna även i framtiden vill 
behålla eller bredda det besöksunderlag som de har idag. 
 På frågan om respondenterna ansåg att åtgärder som t.ex. fri entré eller sänkta 
biljettpriser skulle kunna leda till att fler personer med utländsk bakgrund skulle besöka 
och ta del av institutionernas verksamhet svarade 47,1% att de instämde helt, 17,6% 
svarade att de inte hade någon bestämd uppfattning, medan 35,3% svarade att de 
inte instämde i frågan. Detta visar att det finns en grupp som anser att fri entré 
eller sänkta biljettpriser skulle kunna leda till att fler personer med utländsk 
bakgrund skulle besöka eller ta del av institutionernas verksamhet medan en 
annan grupp respondenter uppger att så inte skulle vara fallet eller har svarat 
att de saknar en bestämd uppfattning. Det finns naturligtvis många olika 
åtgärder att vidta för att nå fler och nya besökare och en av dem är fri entré 
eller sänkta biljettpriser. Det återstår dock att se i vilken utsträckning de mu-
seer som redan under 2004 infört fri entré har lyckats attrahera fler och nya 
grupper. Prissättningen är naturligtvis bara en av flera tänkbara faktorer som 
kan påverka publikunderlaget. Andra faktorer kan vara vad man som institu-
tion väljer att visa och på vilket sätt, vilka man involverar i produktionspro-
cesserna och vilken bild av samhället man väljer att förmedla. 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Under rubriken övriga synpunkter i slutet av enkäten kunde respondenterna 
komma med ytterligare synpunkter och kommentarer till de frågor som 
tagits upp i enkäten. Följande är några exempel från denna del av enkäten: 
• ”Mångfaldsarbetet handlar om ett långsiktigt och nödvändigt 
 förändringsarbete.”
• ”En av de viktigaste uppgifterna är det interna synsättet. Där får vi 
 börja vårt arbete. Det handlar inte bara om att ’vi’ producerar till ’dom’.
  Det finns spännande arbeten i vårt samhälle idag, bland människor,
 i områden, som vi inte har kontakt med ännu.” 
• ”Jag som marknadsförare skulle vilja ha in en person som kan kanalerna
 till personer med utländsk bakgrund som vi inte når genom traditionell 
 media, dessförinnan måste vår verksamhet förändras så att den upplevs 
 som ännu mer relevant för vanliga människor.” 
• ”Politisk korrekthet är en styggelse var den än dyker upp i samhället.”
• ”Tycker att dessa frågor inte är så relevanta för vår verksamhet. 
 Eftersom vi sysslar med en rätt stor publik – vi vänder oss till alla!” 

Många av de övriga synpunkterna kretsade kring behovet av att påbörja 
ett internt arbete i organisationerna med syfte att diskutera och synliggöra 
behovet av ett ökat mångfaldstänkande inom samtliga verksamhetsområden 
och på alla nivåer i organisationen. Andra betonade vikten av att söka sig ut 
i förorterna och öka samarbetet med skolor och föreningar för att på så sätt 
bättre kunna spegla den mångfald som finns i det svenska samhället idag.¶




