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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att utifrån årsredovisningarna kartlägga omfattningen 
av etnisk och kulturell mångfald samt att analysera samma mångfalds posi-
tion och omfattning hos de statliga kulturinstitutionerna. Följande resumé 
lyfter fram några av de mönster vi uppmärksammat. För ytterligare resultat 
hänvisar vi dels till de sammanfattningar som nedan görs i anslutning till 
varje institutionsgrupp, dels till studiens övergripande diskussion. 
 Kartläggningen visar på att det pågår ett omfattande arbete med etnisk 
och kulturell mångfald på de statliga kulturinstitutionerna. Ämnet tas upp 
och bearbetas på många fronter. I det följande pekar vi på några punkter där 
vi ser brister, men också möjligheter till vidare utveckling.

Om det övergripande

Kulturinstitutionerna avspeglar inte samhället. Så gott som samtliga insti-
tutioner och myndigheter som redovisar eller kommenterar sin personal-
sammansättning, anger att de ur etnisk och kulturell synvinkel inte speglar 
samhället i stort. Många anger att de har en mycket liten andel medarbetare 
med utländsk bakgrund. Ett fåtal har, enligt egen utsago, god representation.

Många institutioner uppmärksammar mångfald på en internationell arena 
men inte bland ”härboende” på hemmaplan. Årsredovisningarna vittnar 
om ett omfattande internationellt engagemang hos institutionerna. Man har 
kontakter, samarbeten och engagemang främst i Norden och runt Östersjön 
och övriga Europa, men även med Nordamerika och länder i Afrika och på 
andra håll i världen. Redovisningarna av dessa kontakter är ofta detalje-
rade och utförliga. Men detta internationella engagemang utanför landets 
gränser kopplas sällan samman med det härboende internationella inslaget. 
Undantag finns dock.

Om mål och återrapporteringskrav

Endast ett fåtal mål i regleringsbreven uppmanar till mångfald. De övergri-
pande målen för varje institution och myndighet tar bara undantagsvis upp 
krav på pluralism vad gäller kulturarv, uttryck, kultur, etnicitet och annan 
mångfald. Vi saknar sådana tydliga mål för – och krav på återrapportering 
av resultat av – mångfald även inom de delområden av verksamheterna som 
omfattar organisation, produktion och publikarbete.
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Om årsredovisningarna

Årsredovisningarna innehåller få konkreta resultat av arbetet med inrikt-
ning på etnisk och kulturell mångfald. Enligt regleringsbreven ska de flesta 
institutionerna återrapportera om interna och externa insatser. Det totala 
inslaget av etnisk och kulturell mångfald i den genomsnittliga årsredovis-
ningen inskränker sig dock vanligen till några enstaka kommentarer eller 
tillägg i slutet – en försvinnande del av den totala textvolymen. Samma 
formuleringar kan dessutom upprepas flera år i rad. 

Årsredovisningarna uppvärderar verksamheterna. Kulturinstitutionerna 
avkrävs vanligtvis att återrapportera om ”åtgärder”, ”insatser” och ”tillvara-
tagande” av etnisk och kulturell mångfald. Avsaknaden av krav på konkret 
resultatredovisning leder enligt vår mening till god formuleringskonst – om 
”förändringsarbete”, ”visioner”, ”prioriterade områden” och ”genomsyran-
de mångfald” – som förskönar de faktiska förhållandena. 

Få institutioner öppet självkritiska. Endast några få institutioner redovisar 
tydligt sitt mångfaldsarbete och kommenterar varje år hur de lyckats eller 
inte lyckats att uppnå uppsatta mål och är öppet självkritiska.

Om organisationen

Internt arbete för etnisk och kulturell mångfald har låg prioritet. Få in-
stitutioner redovisar genomgripande åtgärder och resultat av internt mång-
faldsarbete. Flera av myndigheterna kommenterar knappt frågan. Dock kan 
vi skönja en utveckling, att myndigheterna ägnar frågan större uppmärk-
samhet i sina årsredovisningar för 2003, då ett krav på specifik redovisning 
av kompetensförsörjning införts. Fler har börjat uppmärksamma sina rekry-
teringsförfaranden. Som det framstår i årsredovisningarna har kulturinstitu-
tionerna kommit igång sent med mångfaldsarbetet. Vanliga formuleringar 
är att institutionen nu utreder frågan, diskuterar den, arbetar med att ta 
fram planer, planerar långsiktiga förändringar, osv. Initiativ och satsningar 
följs heller inte alltid upp mellan de bägge år vi studerat.

Analyser av mångfaldens plats saknas. I årsredovisningarna är det säll-
synt att institutionerna redovisar eller kommenterar var i organisationen 
personer med utländsk bakgrund befinner sig. Hur ser det ut på ledande 
befattningar? Hur ser mönstret ut bland dem som arbetar med konstnärlig 
verksamhet, har planeringsansvar eller bedömer stöd och bidrag? Med un-
dantag för några centrala institutioner och myndigheter, bedömer vi repre-
sentationsfrågorna som generellt mycket nedtonade när det gäller etnisk och 
kulturell mångfald. 

Rättviseperspektivet dominerar. De flesta som skriver om mångfaldssats-
ningar tar upp rättviseaspekten: att alla ska behandlas lika och att ingen 
ska diskrimineras. Man kan se denna strävan efter likabehandling som en 
effekt av aktuell lagstiftning och ett uttryck för det ökade fokus på diskri-
minering som finns i arbetslivet i stort. Några institutioner framhåller även 
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ett representationsperspektiv. Representationstanken bygger på en önskan 
att den egna organisationen ska motsvara det omgivande samhällets befolk-
ningssammansättning, däribland människor från etniska minoriteter. Ofta 
är representationsperspektivet kopplat till en rättvisetanke: att så många ka-
tegorier som möjligt ska finnas representerade. Frågan om representation är 
hos några institutioner dessutom kopplad till ett nyttoperspektiv, managing 
diversity, att organisationen tjänar på en mångfald av olikheter bland sina 
medarbetare. Överlag dominerar en liberal hållning; man utgår från tanken 
att mångfald i bred bemärkelse berikar verksamheterna. Vissa institutioner 
tar öppet avstånd ifrån mångkulturalism, det vill säga tanken att särskilt 
stödja eller uppmärksamma underrepresenterade kategorier.

Om produktionen

Tyngdpunkten i kulturinstitutionernas produktion ligger på ämnen och 
teman om etnisk och kulturell mångfald. Därefter prioriteras efter vår 
bedömning ambitioner att kulturproduktionen ska vara till för en mång-
faldig publik. I viss utsträckning genomförs produktioner tillsammans med 
personer med utländsk bakgrund eller tillhörande nationella minoriteter. 
Lägst prioritet har representationen av en bred etnisk och kulturell mång-
fald bland dem som planlägger, beslutar, producerar, skapar, utför och 
genomför. Intrycket av årsredovisningarna är att det ofta är amatörer och 
lekmän som bjuds in till samarbete. Detta varierar dock stort mellan olika 
konstformer och mellan olika typer av institutioner. Representationen är 
lägst inom museer, teater, kulturarvssektorn, konsthantverk och hemslöjd, 
högre inom bildkonst och högst inom dans och musik. Inom bildkonst, dans 
och musik uppträder även enligt vårt intryck de största variationerna i hur 
man uttrycker sig, med både blandformer/kreolisering och mer renodlade 
traditioner. Utövarnas ursprung ges ibland en koppling till de konstnärliga 
uttrycken, ibland dras inga paralleller alls mellan ursprung och uttryck.

Om publiken

Etnisk och kulturell mångfald i publikarbetet ses ofta som synonymt med 
skola och utbildning. Samarbete med barn och ungdom genom skolan är 
det publik-/målgruppsarbete som är vanligast förekommande i årsredovis-
ningarna. Många institutioner genomför ett utvecklingsarbete tillsammans 
med skolan och andra utbildningar, t.ex sfi. Läsningen av årsredovisning-
arna ger vid handen att den etniska och kulturella mångfalden främst söks 
bland personer som befinner sig i utbildning, och som man definierar som 
behövande. Vi saknar en bredare definition av en mångfaldig publik och 
grupp av brukare; att de också är personer som är utbildade, arbetar, är 
språkkunniga, och även verkar på andra platser än i förorter, osv.

Få resultat om publik och brukare ur ett mångfaldsperspektiv. Utifrån 
flertalet årsredovisningar går det inte att utläsa i vilken utsträckning man 
når en publik som representerar en bred etnisk och kulturell mångfald.¶
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INLEDNING

Syfte och frågeställningar

I föreliggande kapitel studerar vi kulturinstitutionernas årsredovisningar. 
Syftet är att kartlägga omfattningen av etnisk och kulturell mångfald samt 
analysera dess plats och inriktning hos institutionerna. För att söka rätt på 
mångfaldens plats har vi delat upp institutionernas verksamheter i de tre 
områdena organisation, produktion och publik/brukare. Vi har också en 
önskan att studera på vilka positioner personer med utländsk bakgrund 
befinner sig och – i stort – var i världen de har sina ursprung. Tanken bakom 
denna ansats är inte att exakt kartlägga eller registrera människor utan att 
skapa oss en uppfattning om förhållandena inom kulturinstitutionerna i 
jämförelse med situationen på – den etniskt segmenterade – arbetsmarkna-
den generellt.1 
 Kartläggningen av etnisk och kulturell mångfald hos institutionerna finns 
återgiven i sin helhet i den fristående tabellbilagan Tid för mångfald – tabell-
bilaga. Föreliggande kapitel har tabellbilagan som underlag och mycket av 
det som av utrymmesskäl fått utelämnas finns att tillgå i denna bilaga.
 Vår framställning följer Kulturdepartementets indelning mellan olika 
institutionsgrupper i regleringsbreven. I nämnd ordning inriktar vi oss 
på följande grupper: Teater, dans och musik, Museer och utställningar, Bild och 
form samt konsthantverk, Arkiv och kulturmiljö, Litteratur, trossamfund och film 
samt Statens kulturråd.2 Varje grupp bildar ett eget kapitel förutom Museer 
och utställningar, som på grund av sin storlek är uppdelad i fem kapitel.3 I 
föreliggande text har vi av utrymmesskäl inte kunnat uppmärksamma alla 
institutioner, dock finns alla med i underlaget och är kommenterade i den 
fristående tabellbilagan. 
 Kartläggningstextens disposition medger att läsaren kan göra ett eget 
urval bland institutionsgrupperna; varje avsnitt bildar en egen helhet med 
inledning och sammanfattning. Inom varje institutionsgrupp sammanstäl-
ler vi inledningsvis de mål och krav på återrapportering i regleringsbreven 

1. För en fördjupad diskussion, se kapitel 2, om begrepp och perspektiv.
2. Vi har placerat Statens kulturråd i en särskild grupp eftersom rådets verksamhet är 
omfattande, central och griper över flera olika konstområden, m.m.
3. Indelningen i fem delar har skett grovt efter verksamheternas karaktär eller inrikt-
ningar. Någon genomgående konsekvent indelning har dock inte kunnat göras, efter-
som institutionerna är många och ojämnt fördelade vad gäller inriktningar. 
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som uppmärksammar etnisk och kulturell mångfald. Tar de upp etnisk och 
kulturell mångfald och vilka krav ställer de i så fall på respektive institution? 
Vad uppmanas man till exempel att återrapportera om? 
 I vår genomgång urskiljer vi befattningsgrupperna organisation, produktion 
och publik/brukare. Genom en sådan uppdelning vill vi klargöra var mång-
falden förläggs och hur den framstår inom de olika delarna. När det gäller 
organisationerna koncentrerar vi oss på vad man redovisar som interna in-
satser och hur dessa insatser motiveras och följs upp. Handlar det till exem-
pel om fortbildning och kontakter eller om mångfaldsplaner och konkreta 
resultat? Vi granskar också hållningar till etnisk och kulturell mångfald och 
vilka bevekelsegrunder som lyfts fram för att arbeta med sådana frågor; 
Motiverar man sitt engagemang utifrån perspektiv som tar fasta på nytta, 
rättvisa eller representation?4

 Vårt intresse för produktionsledet gäller främst hur etnisk och kulturell 
mångfald uppmärksammas i utställningar, uppsättningar och föreställning-
ar, stöd och bidragsgivning, insamling och dokumentation, osv. Den grund-
läggande frågan är i vilken omfattning denna mångfald förekommer i årsre-
dovisningarna; Vilket intresse förmedlar respektive institution för frågan 
genom dess hantering? Nästa fråga rör mångfaldens plats och inriktning, 
vilket vi ringar in genom följdfrågor, som vi knyter till nedanstående ledord: 

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

Hur: Hur presenteras produktionen: som minoritetsuttryck, som bland-
former? 

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

Med: I vilken mån går det att utläsa om produktionen genomförs i sam-
arbete med referensgrupper, experter och andra inblandade som represen-
terar en etnisk och kulturell mångfald? 

För: Vi frågar oss främst i vilken utsträckning produktionen riktar sig 
till och är för en etniskt och kulturellt mångfaldig publik eller kategori av 
brukare.

4. Se vidare om mångfaldsarbete i Kapitel 2 om begrepp och perspektiv.
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 En ytterligare aspekt är om mångfalden förknippas med institutionernas 
internationella verksamheter eller inbegriper ”härboende” människor inom 
landets gränser. Hur kopplar institutionerna samman den internationella 
mångfalden med den som finns på hemmaplan? I föreliggande kapitel näm-
ner vi emellanåt institutionernas internationella verksamheter. Men vårt 
främsta fokus är mångfaldsarbetet inom Sverige. För att läsaren skall kunna 
skapa sig en bild av omfattningen av och inriktningen på internationella 
aktiviteter hänvisar vi till den fristående tabellbilagan. 

Material och källkritik

Materialet utgörs av regleringsbrevens mål och krav på återrapportering 
samt institutionernas årsredovisningar5 för 2002 och 2003.6 Skälet till att vi 
valt ut dessa två år är att dels kunna studera hur initiativ följs upp från ett år 
till ett annat. Dels vill vi vara tidsnära, så att den verksamhet som vi beak-
tar ska vara aktuell för institutionerna. Ett ytterligare skäl till att välja 2002 
och 2003 är att myndigheterna ålades att återrapportera om kompetens-
försörjning i sina årsredovisningar från och med 2003. Under avsnitten om 
handlingsplaner och kompetensförsörjning nedan redogör vi för vilka olika 
formella krav som kulturinstitutionerna har att beakta när det gäller etnisk 
och kulturell mångfald.
 Årsredovisningarna utgör en särskild genre där form och innehåll dels 
styrs av regleringsbrevens mål och krav på återrapportering och dels av den 
bild respektive institution vill förmedla till omvärlden. Årsredovisningarna 
är en form av självvärdering, och självvärdering innebär ofta uppvärdering. 
Vår erfarenhet från den kvalitativa studien i denna rapport är att årsredo-
visningarna tenderar att uppvärdera betydelsen och effekterna av insatser 
som rör etnisk och kulturell mångfald – såväl inom organisationerna som 
i utåtriktad verksamhet. Å andra sidan har det visat sig att det förekommit 
mångfaldsarbete som inte redovisats för att det dels inte funnits motsvaran-
de krav på återrapportering och dels för att berörda institutioner inte känt 
sig manade att lyfta fram exempelvis publikarbetet utifrån denna aspekt. 
En kartläggning utifrån årsredovisningar ger med andra ord ingen fullstän-
dig bild av kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald. 
Den ger en översikt över vad som rapporteras och hur detta formuleras. Det 
är också utifrån det inrapporterade som vi gjort våra uttolkningar. Det är 
följaktligen endast det inrapporterade som vi redovisar och kommenterar i 
detta kapitel. 
 Ett problem som vi erfarit är att institutionernas redovisningar om etnisk 
och kulturell mångfald varierar stort i omfång och engagemang. Många 
kommenterar frågan knappast alls eller ägnar den ett minimalt utrymme 

5. I kartläggningstexten använder vi benämningen årsredovisning genomgående för 
det som institutionerna omväxlande beskriver som verksamhetsberättelse, resultatredo-
visning och årsredovisning. De olika benämningarna är inte synonyma, men vi har valt 
en gemensam beteckning för att vara tydliga med att det handlar om institutionernas 
och myndigheternas årliga inrapportering till Regeringen. 
6. En förteckning över institutionerna återfinns i bilaga 1.
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medan andra redovisar hållningar, insatser och erfarenheter. Följden blir 
att det är de som skrivit mycket som oftast får många kommentarer i vår 
granskning. Uppmärksamheten på dessa mer ambitiösa institutioner kan 
förmedla bilden av att det är främst dem vi utsätter för kritik medan de som 
inte redovisat något i ämnet knappast kommenteras alls. Vi hoppas att vi 
lyckats undvika det intrycket i alltför stor utsträckning. Vi vill påpeka att vi 
ser det som att de utförliga årsredovisningarna inbjuder till analys och en 
dialog som leder till en utveckling av etnisk och kulturell mångfald inom 
kultursektorn.  

Disposition

I följande kapitel Handlingsplaner och policys redogör vi för diskriminerings-
lagstiftning och vad som gäller angående mångfaldsplaner. Vi redogör även 
för handlingsplaner och förhållningssätt bland myndigheter och institu-
tioner utifrån resultaten av vår enkätundersökning. Kapitlet avslutas med 
en genomgång av vad som gäller för redovisning av kompetensförsörjning. 
De följande nio kapitlen utgör kartläggningen av kulturinstitutionernas 
verksamheter. I det sista kapitlet Sammanfattande diskussion för vi fram och 
diskuterar resultatet av kartläggningen.

HANDLINGSPLANER OCH POLICYS

Bakgrund

Den 1 maj 1999 trädde lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskrimi-
nering i arbetslivet i kraft. I oktober samma år fick samtliga myndigheter di-
rekt under regeringen i uppdrag att upprätta handlingsplaner för att främja 
etnisk och kulturell mångfald bland de anställda. En del ändringar av den 
ovan nämnda lagen genomfördes den 1 juli 2003 då den bland annat bytte 
namn till lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på 
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Samtidigt 
togs begreppet etnisk mångfald bort.7 Detta gjordes sedan Ombudsman-
nen mot etnisk diskriminering (do) till regeringen framfört att begreppet 
mångfald, enligt dem, inte fått den innebörd som avsågs när lagen trädde i 
kraft 1999 och att det istället användes på ett sätt som gjorde att innebörden 
blev svårtolkad.8 Lagen föreskriver ”att i fråga om arbete, anställningsvillkor 
och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 

7. ”Handlingsplan 2003-2004 för att främja lika rättigheter och möjligheter i Reger-
ingskansliet oavsett etnisk eller religiös tillhörighet.” s. 1. 
8. Statskontoret 2004:18. Handlingsplaner för etnisk och kulturell mångfald - Ett lämpligt 
verktyg för att stärka etnisk och kulturell mångfald inom staten? 
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trosuppfattning” samt att ”arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksam-
het bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning”.9

 I vår enkätundersökning framkom att 61% av institutionerna saknade en 
mångfaldsplan/policy. Som orsak till detta angavs bl.a. att institutionerna 
var för små för att behöva upprätta en mångfaldsplan/policy, att den höll på 
att utarbetas eller att det inte fanns något behov för att upprätta en sådan. 
I ett regeringsbeslut från den 7 oktober 1999 (Ku 1999/2927/IM) uppdrog 
regeringen åt samtliga statliga myndigheter som lyder omedelbart under re-
geringen att upprätta handlingsplaner för främjandet av etnisk och kulturell 
mångfald bland de anställda. Detta beslut baserade sig bl.a. på förordningen 
(1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 
integrationspolitiken som föreskriver att ”myndigheterna skall fortlöpande 
beakta samhällets etniska och kulturella mångfald både när de utformar sin 
verksamhet och när de bedriver den”.10 I den förvaltningspolitiska proposi-
tionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136, bet. 1997/
98:KU31, rskr. 1997/98:294), som antogs av riksdagen i juni 1998, skriver 
regeringen att ”myndigheterna bör beakta den kvalitets- och kompetenshöj-
ning som kan uppnås genom ökad etnisk och kulturell mångfald bland de 
anställda samt att det är en viktig demokratifråga att statsförvaltningens 
personal återspeglar den arbetsföra befolkningens etniska sammansätt-
ning.”11 I ett annat regeringsbeslut (Ju 1999/4086/PP) uppdrog regeringen 
åt dessa myndigheter att senast den 1 mars varje år redovisa planerade och 
vidtagna åtgärder för att öka den etniska och kulturella mångfalden bland 
de anställda. Redovisningen av detta ska göras direkt till respektive departe-
ment som myndigheten sorterar under. I de fall ovanstående regeringsbeslut 
inte berör en enskild myndighet träder lagen (1999:130) om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning in. I denna står att en arbetsgivare måste bedriva 
ett målinriktat och aktivt arbete för att främja den etniska mångfalden. Ett 
resultat av detta skulle t.ex. kunna vara att myndigheter, institutioner, stif-
telser och bolag som ingår i Kulturdepartementets ansvarsområde upprättar 
mångfaldsplaner för sin verksamhet. 

9. 1 och 4 §§ Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund 
av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
10. 1 § Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomföran-
det av integrationspolitiken. 
11. Prop. 1997/98:136, bet. 1997/98:KU31, rskr. 1997/98:294. Statlig förvaltning i med-
borgarnas tjänst. 
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Myndigheter, institutioner, stiftelser och bolag med mångfaldsplaner/
policys. Följande myndigheter, institutioner, stiftelser och bolag i vår studie 
redovisade att de hade en mångfaldsplan/policy: 

Arkitekturmuseet 
Etnografiska museet  
 (anm. på myndighetsnivå)
Forum för levande historia 
Medelhavsmuseet 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
Prins Eugens Waldemarsudde 
Riksantikvarieämbetet 
Riksarkivet och landsarkiven 
Riksteatern 
Riksutställningar 
Röhsska museet 
Språk- och folkminnesinstitutet 

Följande myndigheter, institutioner, stiftelser och bolag i vår studie redovi-
sade att de saknade en mångfaldsplan/policy: 

Bildmuseet 
Flygvapenmuseum 
Föreningen Svensk Form 
Hallwylska museet 
 (anm. ska utarbetas under 2004)
Konstnärsnämnden 
Kungliga Dramatiska Teatern ab
Kungliga Myntkabinettet 
Kungliga Operan ab
Livrustkammaren 
Moderna museet 
Nationalmuseum (anm. utom  
 Prins Eugens Waldemarsudde) 
Naturhistoriska riksmuseet 
Nobelmuseet
Sjöhistoriska museet
Skoklosters slott 
Statens historiska museer 
Statens konstråd 
Statens kulturråd 
Statens maritima museer 

Följande myndigheter, institutioner, stiftelser och bolag i vår studie valde att 
i enkäten inte besvara frågan om de hade en mångfaldsplan/policy: 

Marinmuseum 
Samarbetsnämnden för statsbidrag 
 till trossamfund 

Resultat 

Antal institutioner som besvarat enkäten 63 %-andel av dem som svarat

Har mångfaldsplan/policy 23 39
Saknar mångfaldsplan/policy 36 61
Ej svar 4

Statens försvarshistoriska museer 
Statens museer för världskultur 
 (anm.  jämställdhets- och mångfaldsplan)
Statens musiksamlingar 
Stiftelsen Arbetets museum 
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation 
 och litteratur (Centrum för lättläst) 
Stiftelsen Judiska museet 
Stiftelsen Svenska rikskonserter 
Södra Teatern 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
Världskulturmuseet 
Östasiatiska museet 

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 
Stiftelsen Dansens Hus 
Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet 
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum/
 Sveriges Teatermuseum 
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna 
Stiftelsen Nordiska museet 
 (anm. ska utarbetas under 2004)
Stiftelsen Rooseum 
Stiftelsen Skansen (anm. har en 
 plan/policy mot diskriminering)
Stiftelsen Strindbergsmuseet 
Stiftelsen Thielska galleriet 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet 
 (anm. ska utarbetas under 2004)
Strindbergs Intima Teater
Svenska språknämnden 
Svenskhemmet Voksenåsen a/s
Svenskt biografiskt lexikon 
Vasamuseet 
Zornsamlingarna 

Stiftelsen Tekniska museet 
Sverigefinska språknämnden 
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Vad är en mångfaldsplan/policy? 

Med mångfaldsplan avses ett styrdokument som arbetsgivare upprättar 
och som innehåller tydliga och konkreta åtgärder för hur mångfalden ska 
främjas på den egna arbetsplatsen. Även benämningar som handlingsplan 
och åtgärdsplan för främjandet av mångfald används när det gäller denna 
typ av dokument. Till skillnad från en mångfaldsplan måste en mångfalds-
policy däremot inte innehålla några konkreta åtgärder utan det räcker om 
den uttalar en viljeinriktning. Mångfaldsplaner och policys brukar för det 
mesta förknippas med främjandet av etnisk och kulturell mångfald bland de 
anställda. Ett bredare perspektiv på begreppet där variabler som kön, ålder, 
religion, funktionshinder och sexuell läggning ingår kan däremot också ingå 
i en mångfaldsplan. En del myndigheter och institutioner har valt att upp-
rätta en kombinerad mångfalds- och jämställdhetsplan. Exempel på statliga 
myndigheter som har gjort detta är Jämställdhetsombudsmannen (jämo) 
och Integrationsverket.12 

 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (do) har utarbetat ett för-
slag till hur en mångfaldsplan kan se ut och vad man som arbetsgivare ska 
tänka på när man utarbetar en sådan. Enligt do är det viktigt att det sätts 
upp såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för mångfaldsarbetet samt att den 
aktuella mångfaldsplanen regelbundet följs upp och utvärderas.13

Exempel på mångfaldsplaner/policys 

De institutioner som har mångfaldsplaner/policys eller handlingsplaner för 
främjandet av etnisk och kulturell mångfald har valt att utforma dem på lite 
olika sätt. För att belysa de skillnader som finns mellan de olika institutio-
nerna har vi valt att fördjupa oss i tre institutioners mångfaldsplaner; Språk- 
och folkminnesinstitutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Statens 
musiksamlingar. 

Språk- och folkminnesinstitutet. Språk- och folkminnesinstitutet (sofi) 
upprättade en Handlingsplan för främjande av etnisk mångfald bland de anställda 
i februari 2003. sofi:s mångfaldsplan tar sin utgångspunkt bl.a. i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och ett antal kortsiktiga 
och långsiktiga mål för arbetet har satts upp. Det är direktören som har 
det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete rörande 
etnisk mångfald samtidigt som det direkta ansvaret för arbetet ligger på 
varje chef och arbetsledare inom myndigheten. I mångfaldsplanen står det 
vidare att detta arbete skall ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbets-
tagare. I utvärderingen av 2002 års mål konstaterar sofi att de under året 
inte har rekryterat någon person med annan etnisk tillhörighet och att detta 

12. Anna Envall, Sabine Gruber och Omar Nur. Förekomst av mångfaldsplaner i Sveriges 
kommuner. Integrationsverkets stencilserie 2000:1. S. 5-6. 
13. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (do), ”Råd för myndigheternas ar-
bete för etnisk mångfald och med mångfaldsplaner”. 
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mål därmed inte anses ha uppnåtts men att målet fortsatt bör gälla även för 
2003. 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
(tpb) upprättade 1999 tillsammans med de fackliga organisationerna en 
gemensam Jämställdhets- och mångfaldsplan som sedan integrerades i hand-
lingsplanen för arbetsmiljöarbetet och som följs upp varje år. TPB:s mång-
faldsplan tar sin utgångspunkt bl.a. i regeringens uttalanden i propositionen 
Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik 
(prop.1997/98:16) där betydelsen av att främja lika rättigheter och lika 
möjligheter oavsett etnisk bakgrund betonas. Det är bibliotekschefen som 
har det yttersta ansvaret för att målen uppfylls och arbetet med detta bedrivs 
inom arbetsmiljökommittén. Vid myndighetens kartläggning i december 
1998 framkom det att 17% av medarbetarna (12 st.) var utrikes födda (fram-
för allt i Finland och i de baltiska staterna). 

Statens musiksamlingar. Statens musiksamlingar upprättade i januari 
2001 i samarbete med de fackliga organisationerna ett samverkansavtal 
Samverkan på jobbet – lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling i vilken 
även frågor om mångfald ingår. Det är direktören för myndigheten som 
har det övergripande ansvaret men även institutions- och avdelningschefer 
har ett ansvar för att uppfylla de mål som gäller mångfaldsarbetet. Förutom 
ett övergripande mål för mångfaldsarbetet finns i samverkansavtalet också 
delmål som berör rekrytering, arbetsförhållanden och etniska trakasserier. 
Det övergripande målet utgår ifrån att motverka etnisk diskriminering och 
på längre sikt när det gäller personalen spegla samhällets etniska samman-
sättning. 

Förekomsten av handlingsplaner hos statliga myndigheter

I Statskontorets nyligen utkomna rapport Handlingsplaner för etnisk och 
kulturell mångfald redovisades uppdraget att kartlägga och analysera statliga 
myndigheters arbete med handlingsplaner för etnisk och kulturell mångfald. 
I rapporten framkom det att 63% av de kartlagda myndigheterna hade en 
handlingsplan och att det fanns ett samband mellan myndigheternas stor-
lek och förekomsten av handlingsplaner. Sannolikheten för att det fanns en 
handlingsplan var högre ju större myndigheten var. Enligt Statskontorets 
undersökning var det vanligast att handlingsplanerna innehöll åtgärder för 
rekrytering och åtgärder för utbildning och kompetensutveckling. Vidare 
framkom det att hälften av de myndigheter som hade handlingsplaner också 
hade mätbara mål inom ett eller flera områden, även om kvaliteten varierade 
när det gällde att utforma mätbara mål för mångfaldsarbetet. I rapporten 
framkom det också att mångfald är ett område med låg prioritet från myn-
digheternas sida och att handlingsplanerna, enligt Statskontoret, snarare 
var att betrakta som policydokument som i de flesta fall saknade operativa 
verktyg för att främja etnisk och kulturell mångfald. 
 Av totalt 234 myndigheter i undersökningen hörde 25 till Kulturdeparte-
mentets ansvarsområde. Av dessa saknade 56% en handlingsplan för främ-
jandet av etnisk och kulturell mångfald. Detta kan jämföras med vår egen 
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enkätundersökning där 61% av institutionerna saknade en mångfaldsplan/
policy. I vår studie ingick dock förutom myndigheter också institutioner, 
stiftelser och bolag. Av de tio departement vilkas myndigheter Statskontoret 
kartlade hade Kulturdepartementet den näst högsta procentandelen myn-
digheter utan handlingsplaner.14

Kartläggningar av anställdas etniska bakgrund

Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) är det inte tillåtet att i Sverige föra 
register över de anställdas etniska ursprung utan deras uttryckliga samtycke. 
Institutionerna i studien har, i de fall de har valt att besvara denna fråga i 
enkäten, därför gjort egna uppskattningar över antalet anställda med ut-
ländsk bakgrund på deras respektive institutioner. Det finns ett antal olika 
metoder att använda sig av för att göra detta. En sådan metod kan vara att 
avgöra ursprung med utgångspunkt från de anställdas namn. En annan 
metod kan vara att fråga chefer eller anställda om deras ursprung eller att 
samköra personallistorna med scb för att få fram andelen utlandsfödda i 
den egna organisationen. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (do) 
har utarbetat ett förslag till enkät som arbetsgivare kan använda sig av för 
att kartlägga de anställdas etniska tillhörighet. Denna enkät, som bygger på 
frivillighet och på den tillfrågades uttryckliga samtyckte, har som syfte att 
bl.a. ta reda på om den egna personalens sammansättning överensstämmer 
med den etniska och kulturella mångfalden i samhället i stort eller med den 
som finns på den ort eller i den kommun där myndigheten/institutionen/
företaget är verksamt.15

 I vår enkät framkom det att endast 23,1% av institutionerna någon gång 
hade genomfört en undersökning på den egna arbetsplatsen i syfte att kart-
lägga representationen av olika etniska grupper. I några av de öppna frågor-
na motiverade respondenterna sina beslut att inte genomföra kartläggningar 
med att de har som princip att inte kartlägga de egna medarbetarnas etniska 
bakgrund eller att det inte finns något intresse av att redovisa de anställdas 
födelseländer. Ingen av respondenterna uppgav dock personuppgiftslagens 
förbud mot registrering av etniskt ursprung utan de berördas uttryckliga 
samtycke som skäl för att avstå från detta. 
 Flera myndigheter och organisationer motsätter sig förekomsten av kart-
läggning och registrering av de anställdas etniska bakgrund som en metod 
för att främja etnisk och kulturell mångfald. Rådet för Integration i Arbets-
livet tar t.ex. avstånd från all form av registrering av utländsk bakgrund på 
arbetsplatserna men anser däremot att en tillförlitlig statistik på nationell 
nivå kan bidra till att främja integrationen i samhället och i arbetslivet. 
Rådet menar att det finns andra metoder att använda sig av om syftet är att 

14. Statskontoret 2004:18. Handlingsplaner för etnisk och kulturell mångfald – Ett lämpligt 
verktyg för att stärka etnisk och kulturell mångfald inom staten? 
15. Enkäten ingår i ”Råd för myndigheternas arbete för att främja lika rättigheter 
och lika möjligheter och med främjandeplaner” och finns att hämta på do:s hemsida 
www.do.se under rubriken Trycksaker. 
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främja etnisk och kulturell mångfald men presenterar inga konkreta exempel 
på vilka man avser.16

Kompetensförsörjning 

Bakgrund. Sedan 1997 har regeringen årligen begärt in uppgifter från 
Arbetsgivarverket om de statliga myndigheternas arbetsgivarpolitik. Syftet 
med detta har varit att ge riksdagen en samlad bild av hur kompetensför-
sörjningen inom statsförvaltningen ser ut. I ett regeringsbeslut från den 18 
juni 2003 (Fi2003/3537) beslutade regeringen att ”varje myndighet med 
minst fem anställda skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för 
kompetensförsörjningen under 2003 har uppnåtts, samt vilka mål som gäller 
för myndighetens kompetensförsörjning under 2004 respektive 2005-2006. 
Redovisningen skall göras i myndighetens årsredovisning.”17 I beslutet står 
det att de myndigheter som lyder omedelbart under regeringen ska redo-
visa mål för sin kompetensförsörjning indelade i kategorierna åldersstruktur, 
könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald samt rörlighet. Denna redovisning 
ska göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna led-
ningskompetens (personal i ledande ställning), kärnkompetens (personal med 
sakområdeskompetens) samt stödkompetens (övrig personal). 
Vidare ska målen ha en tydlig koppling till myndighetens mål för verksam-
heten när det gäller bl.a. handlingsplaner, nuvarande kompetensförsörjning 
samt bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen ska dessutom vara kon-
kreta och uppföljningsbara. 

Former för återrapportering. Formerna för återrapporteringen av målen 
för myndigheternas kompetensförsörjning har under de senaste åren varie-
rat. I samband med 2002 års regleringsbrev skulle myndigheternas kom-
petensförsörjning redovisas i en separat rapport. I 2003 års regleringsbrev 
fick myndigheterna istället i uppdrag att redovisa kompetensförsörjningen i 
sina årsredovisningar och verksamhetsberättelser. Ytterligare en förändring 
skedde i samband med 2004 års regleringsbrev då kravet på redovisning av 
kompetensförsörjningen fördes in under punkten Organisationsstyrning med 
krav på återrapportering av detta. Redovisningen av målen ska dock även fort-
sättningsvis ske i årsredovisningarna och i verksamhetsberättelserna. 

16. Rådet för Integration i Arbetslivet (2003). Rådet består av Svenskt Näringsliv, 
Arbetsgivarverket, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Försäkringskas-
seförbundet, lo, tco och saco. 
17. Regeringsbeslut 37, ”Uppdrag till myndigheterna att redovisa sin kompetensför-
sörjning m.m.”, (Fi2003/3537). 



124

TEATER, DANS OCH MUSIK

I gruppen Teater, dans och musik ingår Kungliga Dramatiska Teatern, 
Kungliga Operan ab, Riksteatern, Stiftelsen Svenska rikskonserter och Stif-
telsen Dansens Hus. 
 Bland övergripande mål för statens bidrag till respektive institution finns 
inget angivet om etnisk och kulturell mångfald. Målen manar till att slå vakt 
om och främja ”det svenska språket”, ”svensk scenkonst”, ”samtida svensk 
och internationell danskonst” och ”vårda och främja det nationella kultur-
arvet”. Rikskonserters övergripande mål avviker från mönstret genom att 
organisationen ska verka för bredd och variation i musikutbudet och främja 
utvecklingen av olika musikgenrer. I Rikskonserters övergripande mål ingår 
det med andra ord en mångfaldsaspekt.

Organisationerna – interna mål och återrapportering

I regleringsbreven för Teater, dans och musik saknas mål som är direkt 
inriktade på organisationernas interna arbete med mångfald. Vi tolkar det 
som att de interna frågorna hamnar inom kategorin övriga mål, där det 
står att man ska främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social 
jämlikhet och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tas till-
vara som en positiv kraft. Dock står det inte preciserat vilken typ av interna 
åtgärder som åsyftas; Det interna arbetet kan då innebära att man utbildar 
personal eller arbetar mer konkret med exempelvis mångfaldsplaner, policys 
och rekryteringsrutiner. Samtliga institutioner inom gruppen har detta mål 
att förhålla sig till och ska återrapportera vilka åtgärder man vidtagit externt 
och internt. Dock står det ingenting om skyldigheter att rapportera om 
åtgärdernas resultat.18

Organisationerna – årsredovisningarna

Institutionerna inom Teater, dans och musik lägger ner olika mycket möda 
på att redovisa interna förhållanden och insatser som anknyter till etnisk 
mångfald; På en fallande skala med avtagande uppmärksamhet inrättar de 
sig enligt följande: Riksteatern, Operan, Riksutställningar, Dramaten och 
Dansens hus. Det utrymme man ägnar åt intern mångfald behöver dock inte 
säga något om det verkliga arbetet med frågan, men ger en fingervisning om 
hur kraven på återrapportering kan vara otydliga. 

Litet utrymme för etnisk och kulturell mångfald i organisationen. Varken 
Dramaten, Dansens hus eller Rikskonserter ägnar något större utrymme åt 
vilka åtgärder man vidtagit internt (se övriga mål ovan). Dramaten redovisar 

18. Målet omfattar flera olika sociala kategorier och inte endast etnisk och kulturell 
mångfald.
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mångfaldsfrågor i organisationen med ett par korta kommentarer; I årsredo-
visningen från år 2002 skriver teaterchefen: ”Åtgärder behöver vidtagas för 
att Dramaten i framtiden även internt ska spegla det samhälle som vi gärna 
skulle vilja befinna oss mitt i.” Året efter, 2003, nämns att man sjösatt ett 
kompetensutvecklingsprogram som inte bara syftar till utveckling inom det 
egna yrkesområdet utan också väger in många andra aspekter såsom jäm-
ställdhet och mångfald. Med andra ord ger återrapporteringen ingen närma-
re vägledning om åtgärder och hur man ser på etnisk och kulturell mångfald 
i det interna arbetet. Även Dansens hus är sparsmakade med mångfaldsfrågor 
internt.19 Rikskonserter kommenterar inte heller sin interna organisation, 
utan hänvisar till sitt uppdrag att tillgodose mål om bland annat respekt 
och tolerans och att tillvarata etnisk och kulturell mångfald genom produk-
tionernas innehåll och att man engagerar artister från andra länder. Delvis 
används samma formuleringar 2002 och 2003. Man redovisar också ett 
omfattande internationellt utbyte som organisationen är inblandad i, bland 
annat när det gäller folk- och världsmusik.

En liberal tradition hos Operan. En annan variant av återrapportering om 
etnisk och kulturell mångfald i organisationen finner vi hos Operan; Håll-
ningen är att musikteatern har en internationell karaktär vilket medför 
att det finns en kulturell och etnisk bredd bland dem som är verksamma. 
Operan skriver att organisationen har många anställda som kommer från 
andra länder och att det finns en naturlig respekt för olikheter, eftersom 
man väljer ut den som är bäst – fokuserar konstnärskapet – oavsett exem-
pelvis ursprung och kön. Operan framhåller att organisationen speglar ”det 
samhälle vi lever i, där många kulturer möts och samverkar”. Dessutom ökar 
andelen anställda som kommer från andra länder. Institutionen anger även 
att man förutom jämställdhetsplan har särskilda mål och strategier avseende 
mångfald, diskriminering och kränkande behandling. Året efter, 2003, skri-
ver man ungefär liknande saker och använder bitvis samma formuleringar. 
 Operan framhåller sin syn på etnisk och kulturell mångfald, som vi upp-
fattar ansluter till begreppet i bred bemärkelse. Det handlar om konstnärliga 
uttryck och till viss del berör man den antropologiska innebörden såtillvida 
att människor med skilda ursprung är olika, vilket till en del måste hanteras 
i organisationen. Dock håller man isär det estetiska och det antropologiska 
kulturbegreppet: musikteatern sägs vara internationell och människors 
ursprung saknar betydelse i förhållande till deras kompetenser. Operan 
framhåller en rättviseaspekt genom att beskriva sig som rättvis rekryterare. 
Rättvisan skapas genom att alla sägs ges samma chanser, de som har tillräck-
lig förmåga och kapacitet möter inga hinder på grund av sin sociala katego-
ritillhörighet (jfr Young 1990). Något rättvisemotiv utifrån gruppers sociala 
underordning framhåller man dock inte. Man tangerar även nyttan och 
kvaliteten genom att organisationen tjänar på att man rekryterar brett inter-
nationellt och bland olika sociala kategorier. Ideologiskt skulle man kunna 
säga att Operan ansluter sig till en klassisk liberal hållning, som tar avstånd 

19. Dock redovisar man en förteckning över samtliga anställda 2002. För år 2003 sak-
nas sådan rapportering.
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från särskilda åtgärder för att lyfta fram vissa gruppers representation, det 
vill säga mångkulturalism (se kapitel 2).
 Operans skrivning utgår mycket från en positiv självvärdering och som 
kartläggare kan vi inte bedöma huruvida man rekryterar rättvist och i sin 
organisation verkligen speglar mångfalden i Sverige. Vi kan ej heller bilda 
oss en uppfattning om inriktning och innehåll i de planer och policys som 
man säger sig arbeta efter.

En bred och engagerad återrapportering. Riksteatern beskriver sitt interna 
mångfaldsarbete mer utförligt än övriga institutioner inom gruppen. Vilken 
hållning har då teatern i förhållande till etnisk och kulturell mångfald? Man 
signalerar ett brett angreppssätt genom arbetet under 2002 med en mång-
faldsplan som kompletterar jämställdhetsplanen. Man skriver: ”Målet är att 
leda, utveckla och tillvarata mångfalden. Det är inte olikheterna i sig utan 
samspelet mellan dem som gör mångfalden till en framgångsfaktor. Mång-
faldsarbetet ska genomsyra hela Riksteatern och syftar till att höja kvaliteten 
i den interna och externa verksamheten, stärka konkurrenskraften och höja 
kreativiteten.” Riksteaterns hållning ligger alltså precis som hos Operan 
nära den liberala ideologin om det kreativa med en mångfald av olikheter 
och att denna blandning höjer kvaliteten och är en framgångsfaktor. Det är 
alltså individers olikheter som skapar de positiva effekterna hos Riksteatern, 
vilket skiljer sig från Operans hållning att det är olika individer skapar kva-
litet genom att de delar samma höga kompetens. Teaterns bevekelsegrunder 
ligger med andra ord nära den managementorienterade ideologin, att olik-
heter skapar förtjänster i organisationen (se kapitel 2). Riksteatern framhål-
ler också en rättviseaspekt genom att hävda mångfaldsarbetets nödvändig-
het för att skapa lika rättigheter och möjligheter, där skiljer man sig också 
från Operan genom att involvera förhållanden i det omgivande samhället. 
 Riksteatern går även in på mångfaldsarbetets karaktär. Man understryker 
vikten av ett planmässigt medvetet arbete med mål och uppföljning och att 
det sker i samverkan mellan ledningen och personalen. I återrapporteringen 
från 2002 sägs att ”ett antal” utredningar kom igång, bland annat om 
Riksteatern och minoriteterna. Under 2003 skriver man ungefär i samma 
ordalag om vikten av mångfaldsarbete och hur viktigt det är att högsta led-
ningen ansvarar för förankringen hos chefer och medarbetare. 
 Riksteatern intar en bred och engagerad hållning i sina återrapportering-
ar, inte minst genom att lyfta fram olika bevekelsegrunder för att bedriva 
mångfaldsarbete. I  återrapporteringen från 2002 och 2003 saknar vi dock 
redogörelser för vilka mål och förväntningar som satts upp och resultatet av 
dessa strävanden. I återrapporteringen för 2003 nämns ej heller resultatet av 
det antal utredningar som sjösattes under 2002.

Produktion – mål och återrapportering

Målen för produktionen innehåller få preciseringar om etnisk och kulturell 
mångfald. Dramaten och Operan saknar sådana preciserade mål och för 
Dansens hus handlar det om att inrikta sig på svenska och internationella 
gästspel. Riksteatern har heller inga särskilda mångfaldsmål när det gäller 
produktionen. Dock har man återrapporteringskrav om verksamheten på 
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mångkulturscenen Södra teatern, som ska vara en arena för mångkulturell 
scenkonst. Rikskonserter ska – förutom de övergripande målen att bidra till 
bredd och variation och främja utvecklingen av olika musikgenrer – ge mu-
sikformer med svag institutionell förankring starkare ställning i musiklivet. 
Återrapporteringen ska ange antalet produktioner i Sverige och utomlands 
uppdelat efter genrer. Rikskonserters mål säger alltså lite mer än de övrigas 
när det gäller etnisk och kulturell mångfald, till exempel att man ska beakta 
genrer. Rikskonserter ska dessutom återrapportera om verksamheten på 
folk- och världsmusikscenen Stallet. 

Produktion – årsredovisningarna

Sparsamt utrymme för etnisk och kulturell mångfald i produktionen. Dra-
matens mycket kortfattade redovisning i ämnet handlar främst om etnisk 
och kulturell mångfald. I årsredovisningen från 2002 framhålls Mats Eks 
bearbetning av Racines Andromaque, som belyser aktuella erfarenheter av 
krigen på Balkan. Under 2003 nämns två uppsättningar som särskilt belyst 
individens situation under en totalitär regim: Jasenko Selimovics bearbet-
ning av Sofokles Antigone, och Niklas Rådströms Kvartett. Man tillägger att i 
rollbesättningen av Becketts I väntan på Godot beaktades mångfaldsperspek-
tivet. I återrapporteringen skriver Dramaten att samtliga produktioner mer 
eller mindre är relevanta för målet att främja en samhällsutveckling som 
bland annat 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. Vi tolkar det 
som att man menar att alla produktioner på något sätt handlar om mångfald. 
Det framgår inte om man också syftar på representationsfrågan, vilka som 
till exempel ingår i ensemblen, anlitas som regissörer, pjäsförfattare mm. 
Operan är också en institution som ägnar litet utrymme åt mångfaldsfrågan 
inom produktionen. Institutionen framhåller, som vi påpekade ovan, att 
sammansättningen av artister väl speglar mångfalden i samhället. I åter-
rapporteringarna anges att föreställningarna har ”den bredd och mångfald 
som regleringsbrevet anger”. Det är svårt att bedöma vad denna mångfald 
består av, särskilt med tanke på att regleringsbrevet saknar sådana mål för 
operans produktion (bortsett från kategorin övriga mål). Operans återrap-
portering ger oss heller ingen vägledning för att kunna bedöma om och hur 
etnisk och kulturell mångfald mer precist uppmärksammas i produktionen. 
Vårt intryck är att man framhåller hur produktionerna utförs av artister med 
varierad bakgrund, alltså vilka föreställningarna genomförs med. Verksamhe-
ten präglas av internationella förhållanden, men det är oklart vilken roll den 
”härboende” etniska mångfalden spelar.

Institutioner med särskilda scener för mångfald. Riksteatern har – utöver 
Södra teatern – enligt återrapporteringarna ett blygsamt inslag av etnisk 
och kulturellt mångfald i produktionen. Man skriver att man utvecklat en 
rad nya verksamheter med uppgift att spegla mångfalden i Sverige. 2002 
spelas Stilla vatten av Lars Norén i samarbete med Judiska teatern och det 
finns ett samarbete med andra länder om ”vår gemensamma historia runt 
Östersjön”. Två produktioner som framhålls är Den tjocka kurdiska kvinnan 
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säger vad hon vill med Özz Nujen och Ät kött och demonstrera mera med hip-
hoppoeten Daniel Boyacioglu (jam, som ska bana väg för ung scenkonst). 
Vårt intryck är annars att Riksteatern lägger tonvikten vid innehållet, att 
produktionen med mångfaldsanknytning handlar om ämnet och inte vilka 
som exempelvis författar, producerar och utför produktionen (det vill säga 
aspekterna med och av); Under 2003 tog man ut ”Elektras systrar” – som 
producerats av Uppsala stadsteater och Fryshuset – på en turné. Uppsätt-
ningen handlar om unga flickors situation i familjer där hederskulturen är 
stark. Pjäsen Kyla som handlade om våld bland unga, främlingsfientlighet 
och utanförskap spelades på teatrar, skolor och fängelser. I återrapporte-
ringarna får vi någon gång vetskap om vilka produktionerna är av och med. 
Dock framgår inte sammansättningen av skådespelare och andra aktörer 
som knyts till Riksteaterns uppsättningar. 
 Södra teatern hör till Riksteatern men bildar vad vi förstår en självständig 
enhet och mångfaldsscen. Under 2003 hade 100 av totalt 400 evenemang 
”världskulturell karaktär”. Evenemangen var både av och med aktörer med 
utländsk bakgrund, företrädesvis artister och grupper från hela världen, 
dock inte så många boendes i Sverige (vad vi kunnat utläsa). Några axplock 
ur en rik flora av evenemang kan nämnas; År 2002 arrangerades exempelvis 
”Gypsy Weekends”, som var en festival om och av den romska kulturen i 
samarbete med romska föreningar i Sverige. Under 2003 gavs konserter av 
Egyptens popkung Hakim, Mory Kante (Guinea) och Clotaire K (Libanon/
Frankrike). Enligt egen utsago var Södra teatern den scen i norden som 
hade flest besök av utomeuropeiska artister under 2003. 
 Inom Rikskonserter ingår folk- och världsmusik som en del av ordinarie 
verksamhet och man har en ansvarig producent, som verkar både inom 
och utanför Sverige. Institutionens företrädare är aktiv inom flera interna-
tionella samarbetsorganisationer som verkar inom genren. Rikskonserters 
produktioner och stöd till produktioner förefaller främst gälla internationell 
verksamhet där artister och grupper utifrån kommer till Sverige eller artister 
från Sverige åker utomlands. Vårt intryck är att engagemanget är betydligt 
lägre för musiker med utländsk bakgrund boende i Sverige.  Dock har man 
stöttat grupper med blandat ursprung och Ale Möllers verksamhet Världens 
musik (se vidare tabellbilagan). Inom barn- och ungdomsverksamheten finns 
också ett antal forum som Ethno – folkmusikläger och Music Crossroads. En och 
annan cd har producerats och givits ut med i Sverige boende musiker med 
utländsk bakgrund, till exempel 2002 med den kurdiske sångaren Sivan Per-
wer och kurdiska musiker bosatta i Sverige (se vidare tabellbilagan).
 En annan särskild enhet utgör Stallet som är en scen för folk- och världs-
musik och som drivs av Riksföreningen för folkmusik och dans (RFoD) på 
uppdrag av Rikskonserter. I RFoD:s uppdrag ligger att spegla alla kulturers 
folkmusik och att särskilt uppmärksamma kvinnliga och invandrade folk-
musiker. Återrapporteringen från verksamheten i Stallet är både informativ 
och levererar siffror om verksamhetens inriktning och i vilken utsträck-
ning produktionerna var av/med artister med utländsk bakgrund boende 
i Sverige. Under 2002 hade 32 av totalt 121 evenemang (1/4) på Stallet 
artister/musikgrupper eller delar av musikgrupper utländsk bakgrund eller 
tillhörde etniska minoriteter. 2003 hade denna andel stigit till över 1/3 (37 
av totalt 101 evenemang). Vad vi kan utläsa präglades Stallets verksamhet 
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av mångfald både vad gäller genrer och ämnen/teman och de medverkandes 
bakgrund. Under 2003 skedde samarbete med exempelvis Svenska klezmer-
föreningen, Baluz föreningen, Föreningen Africa i Västberga, British Coun-
cil och Torshälla finska förening.

Kreoliserad mainstream? Dansens hus förefaller enligt årsredovisningen att 
sträva efter att involvera etnisk och kulturell mångfald som en del av sin 
ordinarie produktion. Man bedriver ett internationellt utbyte och presen-
terar olika dansuttryck och traditioner. Koreograferna och dansarna som 
gästspelar har olika ursprung och verkar representera en mångfald både 
inom landet och utomlands, vilket bland annat framgår av föreställningarna 
i ”Blå lådan”. Från 2002 och 2003 års verksamheter finner vi bland annat 
”Slängt & Meriten”– en föreställning av Rani Nair, ”Colombiansk afton 
– svensk-colombiansk Mixed Bill”, ”Glances of India”, ”The Space between 
& Happiness” – en föreställning av Norrdans. Man har också utställningar 
och föredrag på temat.

Publik – mål och återrapportering

Ett mångfaldsmål som återkommer i några regleringsbrev är att kulturen 
skall göras mer tillgänglig, man ska verka för en bredare publik; Dramaten 
har målet att dess publik i högre grad skall återspegla befolkningens sam-
mansättning vad gäller kön, klass och kulturell bakgrund. Man ska redovisa 
marknadsförings- och informationsarbetets resultat, särskilt när det gäl-
ler åtgärder för att bredda publiken geografiskt och socialt. Man ska även 
redovisa en resultatanalys bland annat vad gäller kontakt med nya publik-
grupper. Operan ska nå en så stor och bred publik som möjligt. Man har 
dock inga återrapporteringskrav vad gäller publikens sammansättning vad 
vi kunnat se. Riksteatern har inga publikmål, vad vi kunnat se. Rikskonser-
ters åligganden i förhållande till sin publik är knutna till målet för konsert-
produktionen – att ge musikformer med svag institutionell förankring en 
starkare ställning i musiklivet. Rikskonserter ska ange antalet besökare per 
produktion. Ytterligare en variant av publikmål har Dansens hus som under 
”övriga arrangemang” ska verka för danskonstens utveckling, tillgänglighet, 
bredd och mångfald gentemot publik och massmedier. 

Publik – årsredovisningarna

Ska man gå efter återrapporteringarna om etnisk och kulturell mångfald 
nämns skolsamarbete ganska ofta som en form av en förbättrad kontakt 
med nya publikgrupper, till exempel yngre personer med utländsk bak-
grund (se tabellbilaga). Dramaten tillhör dem som ska redovisa analyserat 
resultat av marknadsföringsarbetet. Under 2002 har de ingen sådan åter-
rapportering utan skriver: ”Vi håller på att ta fram en långsiktig plan för att 
bättre nå invandrargrupperna.” Och 2003 anger man att 10% av de totalt 
247 498 besökarna var födda utomlands. Dramaten framhåller också att 
man i samband med det arabiska gästspelet samarbetade med mångfalds-
konsulenten i Stockholms län för att nå arabisktalande grupper. Invandrar-
föreningar besöktes och produktionen affischerades och annonserades på 
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arabiska. Vidare har ett nittiotal skolklasser med invandrare tagits emot på 
studiebesök och kostnadsfria teaterbesök. Den andra institutionen som har 
inskrivet att nå en bredare publik är Operan som inte tar upp något konkret 
hur en publik med exempelvis utländsk bakgrund ska nås. Däremot tar 
Operan upp allmänt informations- och marknadsföringsarbete och visar 
liksom Dramaten att man har skolkontakter för att bredda publiken. Dock 
har det gjorts särskilda ansträngningar att locka utländska journalister och 
turister till Operan. Riksteatern skriver inget särskilt om sin publik utöver 
i samband med verksamheten vid Södra teatern; Denna enhet samarbetar 
med minoritetsorganisationer och liknande när det gäller programlägg-
ning, publikarbete och involverar dem i delar av produktionen. Exempelvis 
2003 genomfördes Kultur i exil tillsammans med persiska kulturföreningen 
Farhang. Medverkade gjorde Irans största artister, bland annat performan-
ceartisten Sussan Deyhim från New York. Dansens hus skriver 2002 om sin 
publik att de internationella gästspelen lockade personer med utländsk bak-
grund från framförallt de länder varifrån gästspelen kom. 2003 nämner man 
ingenting om publiken. När det gäller Rikskonserter redovisas inte publikens 
sammansättning. Arbetet med att nå nya grupper ligger till en del på samar-
beten med skolor/kulturskolor genom Ale Möllers projekt All världens musik. 
Man redovisar dock antalet besökare på evenemang inom området folk- och 
världsmusik (för uppgifter, se tabellbilaga).20

Sammanfattande diskussion

Bland gruppens institutioner är det endast Rikskonserter som har ett över-
gripande mål som uppmanar till mångfald i form av bredd och variation i 
musikutbudet och vad gäller musikgenrer. En tanke är att denna breddning 
och variation borde ingå i varje institutions övergripande mål. Bland annat 
skulle det ansluta till utvecklingen på kulturarvssidan. Varken regleringsbrev 
eller årsredovisningar innehåller konkreta mål och resultat för det interna 
arbetet. Institutionerna ska visserligen enligt övriga mål redovisa interna 
åtgärder vilket endast Riksteatern och i viss mån Operan gör. Dock framgår 
ingenting om konkreta årgärder och uppnådda resultat. Årsredovisningarna 
ger därför intrycket av att arbetet med intern etnisk mångfald inte är prio-
riterat hos Dramaten, Dansens hus och Rikskonserter. Operan och Rikstea-
tern framhåller hållningar och visioner men ytterst lite om faktiska förhål-
landen och resultat. Vi efterlyser fler mätbara mål och krav på redovisningar 
av resultat.
 Få mål uppmärksammar etnisk och kulturell mångfald inom produk-
tionsledet. Villkoren och möjligheterna skiljer sig visserligen åt för de olika 
konstarterna och mellan fasta ensembler och gästspelsverksamhet. Givet 
de olika sammanhangen borde målen för produktionen uppmärksamma 
mångfalden på ett mycket mer konkret sätt. Ett förslag är att tillföra krav på 
breddning vad gäller genrer/uttrycksformer och de involverades ursprung 
– hos dramatiker, producenter, regissörer och artister, m.m.

20. Av Rikskonserters totala publik under 2003 bestod ca 28 procent av besökare på 
produktioner med folk- och världsmusik.
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 Som framgår varierar inslaget av etnisk och kulturell mångfald inom 
produktionen stort mellan institutionerna; Dramatens visar ett begränsat 
intresse för frågan i sina årsredovisningar medan Riksteatern är något mer 
utförlig. Vårt intryck är att Riksteatern uppmärksammar frågan mer än 
Dramaten, men ingen av dem visar upp någon bredare etnisk och kulturell 
mångfald i val av dramatiker, regissörer, producenter och skådespelare (se 
dock Södra teatern nedan). Gemensamt för de två institutionerna är att då 
mångfalden ges plats handlar det om själva temat. Rikskonserter har både 
egen verksamhet och stödjer produktioner som är inriktade på folk- och 
världsmusik. Vi har dock svårt att utifrån årsredovisningarna bedöma huru-
vida man stödjer och uppmärksammar etnisk och kulturell mångfald bland 
musiker som är bosatta och verkar i Sverige. Intrycket är att de är underre-
presenterade i såväl internationella sammanhang som på hemmaplan. 
 Ett särskilt engagemang har vi funnit hos Dansens hus och de särskilda 
profilscenerna Södra teatern och Stallet. Dessa tre scener intar enligt vår 
uttolkning ett särskilt förhållningssätt till etnisk och kulturell mångfald, 
det som vi betecknar som parallella hållningar (se kapitel 2); Artister eller 
grupper kan representera en viss genre, stil eller uttryck som anknyter till 
deras ursprung, men det är ingen regel. Förhållandet kan vara det omvända, 
att artister – eller upphovskvinnor och upphovsmän – skapar och framför 
uttryck som inte förknippas med deras ursprung, eller framför unika bland-
former. En artist eller grupp kan framföra ämnen som anknyter till etnicitet 
och mångkultur, till exempel om transnationalism eller minoritetserfaren-
heter. Eller, att man behandlar vilka ämnen som helst, som kärlek och svek. 
Vi tolkar att dessa scener tar fasta på etnisk och kulturell mångfald: om äm-
net, hur framförandet gestaltas/uttrycks, av vem och vilka som skapar idéer 
och framför och med vilka aktörer budskapen utvecklas och framförs. Från-
sett Dansens hus, utgör inte dessa scener sina moderorganisationers huvud-
fåra, det vill säga ingår i en mainstreaming. Dock gäller för de tre scenerna 
att de genom sina repertoarval skapar en egen mainstreaming med ett totalt 
sett mycket brett utbud.
 Institutionerna inom denna grupp har få preciserade publikmål och låga 
krav att redovisa resultat huruvida man når och tilltalar målgrupper som 
representerar en etnisk och kulturell bredd.
 Årsredovisningarna ger ingen vägledning om hur man lyckas nå en 
mångfaldig publik (undantaget Dramatens siffror). I publikarbetet fram-
hålls kontakter och samarbete med skolan. Södra teatern förefaller vara den 
institution som samarbetar mest intimt med målgrupper ur den härboende 
etniska mångfalden, och där en mångfaldig publik verkar ha inflytande över 
produktionen (kan även gälla Stallet).
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MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR 1

Ur den grupp vi valt att kalla Museer och utställningar 1 lyfter vi i det ned-
anstående fram Arkitekturmuseet, Bildmuseet, Moderna museet, National-
museum med Prins Eugens Waldemarsudde. 
 I denna grupp ingår även Stiftelsen Rooseum, Röhsska museet, Stiftelsen 
Carl och Olga Milles Lidingöhem, Stiftelsen Thielska Galleriet, Zornsam-
lingarna. Dessa institutioner tas inte upp i föreliggande text men återfinns 
med kommentarer i tabellbilagan.  
 Myndigheterna inom gruppen är Arkitekturmuseet, Moderna museet och 
Nationalmuseum.
 Bland övergripande mål för statens bidrag till respektive institution 
finns inget angivet om etnisk och kulturell mångfald. Arkitekturmuseet ska 
verka för att svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett 
fruktbart internationellt samarbete. Bildmuseet och Nationalmuseum ska 
förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet. Moderna museet ska 
bevara och förmedla modern och samtida konst.

Organisationerna – interna mål och återrapportering

I regleringsbreven för Museer och utställningar 1 saknas mål som är direkt 
inriktade på organisationernas interna arbete med mångfald. Vi tolkar det 
som att de interna frågorna hamnar inom kategorin övriga mål, där det 
står att man ska främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social 
jämlikhet och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tas till-
vara som en positiv kraft. Dock står det inte preciserat vilken typ av interna 
åtgärder som åsyftas; Det interna arbetet kan då innebära att man utbildar 
personal eller arbetar mer konkret med exempelvis mångfaldsplaner, policys 
och rekryteringsrutiner. Samtliga utvalda institutioner inom gruppen har 
detta mål att förhålla sig till och ska återrapportera vilka åtgärder man vid-
tagit externt och internt. Dock står det ingenting om skyldigheter att rap-
portera om åtgärdernas resultat. Därtill kommer att myndigheterna ska rap-
portera om sin kompetensförsörjning i årsredovisningen från och med 2003: 
detta gäller Arkitekturmuseet, Moderna museet och Nationalmuseum. 

Organisationerna – årsredovisningarna

Bildmuseet tar inte upp något om sin interna mångfald i årsredovisningar-
na. Bland de övriga institutionerna, vilka alla är myndigheter, har vi noterat 
ett ökat utrymme åt de interna frågorna från och med 2003. Nationalmu-
seum är den institution som ägnar minst utrymme åt etnisk och kulturell 
mångfald i organisationen. I årsredovisningen för 2002 skriver man ingen-
ting och 2003 noterar man att personalrörligheten bland tillsvidareanställda 
varit låg under en längre tid och det är därför svårt att förändra bland annat 
etnisk och kulturell mångfald. Några ytterligare upplysningar ger man inte, 
trots kravet på redovisning av kompetensförsörjning. 
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 Moderna museet är också kortfattade om mångfalden i organisationen, 
men mer utförliga än Nationalmuseum. I årsredovisningen för 2002 skriver 
man: ”En återkommande aspekt i museets policydokument är vikten av 
att eftersträva balans/representativitet i fråga om genus, etnicitet och ålder. 
När det gäller såväl global som lokal balans avseende etnicitet och kulturell 
bakgrund fortsätter museet att förbättra sin position och markerar tydligt en 
hög medvetenhet om frågans vikt.” Mer detaljerad än så är man inte utöver 
denna hänvisning till representationsfrågans vikt. Året därpå, 2003, förtydli-
gar Moderna museet sin hållning och skriver bland annat om rekryteringen 
av museivärdar där ett av målen var att gruppen skulle spegla publikens 
sammansättning. Huruvida man lyckades förverkliga detta representations-
perspektiv framgår inte. Moderna museet skriver också att det i personal-
policyn ingår att främja etnisk och kulturell mångfald. Personalgruppen 
har enligt utsago en mångkulturell sammansättning, med 14 procent av de 
anställda som kommer från nio olika länder. Man försöker nu upprätthålla 
mångfalden som skapats. Inte minst är det viktigt, skriver man, för att göra 
museet intressant för befolkningen som har sitt ursprung i andra länder. Var 
personalen har sina ursprung i världen framgår inte, inte heller var de befin-
ner sig i organisationen.
 Arkitekturmuseet skriver 2002 att två utlandsfödda kvinnor anställdes i 
kortare projekt. Man tillägger att det avgörande för kompetensutvecklingen 
inte är kön, ålder eller etnisk tillhörighet utan ”de krav som verksamheten 
ställer på de olika funktionerna inom huset.” Vidare skriver museet: ”Vid 
rekrytering är meriter för tjänsten avgörande. /…/ Det krävs inte svenskt 
medborgarskap för att arbeta vid Arkitekturmuseet.” Man anger också att 
samma lönesättning gäller oavsett etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet. 
Den hållning och självuppfattning som Arkitekturmuseet uttrycker påmin-
ner om det liberala tänkande som vi bland annat kunde identifiera hos Ope-
ran, att det vid Arkitekturmuseet inte finns några begränsningar mot utö-
kad etnisk mångfald, varken vad gäller rekrytering eller arbetsförhållanden. 
Arkitekturmuseet tillämpar dock vissa förhållningssätt mot snedrekrytering 
genom att ha en handlingsplan för främjande av etnisk mångfald och att 
man vid urval till anställningsintervjuer särskilt uppmärksammar personer 
med utländsk bakgrund. Man redovisar dock inte vilka bevekelsegrunder 
som ligger till grund för strävan att uppmärksamma personer med utländsk 
bakgrund. Vi tolkar det som om grundhållningen gäller rättvis rekrytering.

Produktion och publik – mål och återrapportering

Moderna museet och Nationalmuseet har som ett av sina bevarandemål 
att samlingarnas sammansättning bättre ska spegla skilda perspektiv, däri-
bland kulturell bakgrund. Man ska återrapportera i vilken utsträckning olika 
perspektiv uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyförvärv m.m. 
Arkitekturmuseet och Bildmuseet har inga sådana mångfaldsmål i anslut-
ning till bevarande.
 Samtliga fyra institutioner har som mål att öka tillgängligheten till sam-
lingarna och nå fler och nya besökare. I sina årsredovisningar ska alla utom 
Bildmuseet redovisa prestationer som syftar till att ge perspektiv på verk-
samhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande 
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exempelvis kulturell bakgrund. Inom verksamhetsområdet Kunskapsuppbygg-
nad finns inga mångfaldsmål. 

Produktion – årsredovisningarna

I årsredovisningarna är det Nationalmuseum och Arkitekturmuseet som 
minst uppmärksammar etnisk och kulturell mångfald i sin produktion. Na-
tionalmuseum nämner i årsredovisningen från 2002 att utställningen Elsa 
Beskow – vår barndoms bildskatt diskuterades i fem pedagogiska kabinett och 
i en installation i salarna rörande frågor om makt, kön, klass och kulturell 
mångfald. Man skriver också att museet deltagit i en serie radioprogram: 
Jakten på det svenska  av Pierre Usselman. I årsredovisningen från 2003 nämns 
inget särskilt om etnisk och kulturell mångfald i till exempel utställningar. 
(Däremot tar man upp en del perspektiv i sin förmedlande verksamhet i 
övrigt, vilket vi återkommer till längre ner.) 
 Arkitekturmuseet har få hänvisningar till etnisk och kulturell mångfald i 
sina årsredovisningar och lägger tyngdpunkten på det internationella sam-
manhanget. Man uppvisar många kontakter och engagemang där bland 
annat utländska konstnärer och arkitekter mm presenteras i Sverige och 
utställningar som presenteras i utlandet. År 2002 var sista året för eu Co-
menius projekt SMILE-Schools Museum Internet Learning for Europe, i samar-
bete med lärarhögskolor och museer i England, Belgien, Italien, Polen och 
Österrike. Projektet ska främja respekt och tolerans för etnisk, kulturell och 
språklig mångfald. Utställningen Jaenecke & Samuelsson visades på museet 
men är producerad av Malmö Kulturmiljö inom ramen för Storstadsprojektet. 
Utställningen berörde bland annat perspektiv på kulturell bakgrund efter-
som den förstnämnde var invandrad från Tyskland. Samma ”problematik” 
fanns i utställningen Nicodemus Tessin d.y. kunglig arkitekt och visionär eftersom 
Nicodemus var ”en andra generationens invandrare”.
 En högre grad av engagemang finner vi i Moderna museets årsredo-
visningar, där det nämns att man från och med 2002 har en ny policy vid 
förvärv av konst. Policyn tydliggör enligt egen utsago de centrala frågor som 
bör ställas inför varje enskilt förvärv; tidsperiod, nationellt och internatio-
nellt, lokalt och globalt, genusbalans, etc. Under 2003 förvärvades verk av 
31 svenska konstnärer och 9 av annan härkomst. Moderna museet visade 
samlingen på olika håll under den tid man var utflyttade på grund av reno-
veringen av sina ordinarie lokaler. Man hade tillfälliga utställningar bland 
annat på Skulpturens hus med tre videoverk/installationer av Sam Taylor, 
Jaan Toomik och Katarzyna Kozyra. På Enkehuset presenterades fotografier 
av Seydou Keïta, Malick Sidibé och Samuel Fosso. De är alla porträttfoto-
grafer från Västafrika och representerar tre olika generationer. Ur program-
verksamheten kan nämnas I främmande kontext med Yuie Kamiya, Iftikhar 
Dadi och Charlotte Bydler. Moderna museet nämner också ett omfattande 
internationellt utbyte och man stöder konstnärers medverkan i olika konst-
biennaler.
 Bildmuseets årsredovisningar präglas av ett stort engagemang i frågor 
som rör migration, globala förhållanden samt etnisk och kulturell mångfald. 
År 2002 var det sista året som man hade Kulturdepartementets ”Nationella 
uppdrag för samtidskonst”, vilket inneburit att man kunnat profilera sin 
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utställningsverksamhet med internationell samtid. I årsredovisningen skri-
ver Bildmuseet: ”Ett av huvudstråken i 2002 års verksamhet /---/ var den 
kulturellt gränsöverskridande konsten – kulturmöten och kulturkrockar, 
dialog öst-väst eller nord-syd, teman som exil, flykt, migration och hem-
komst.” Vad vi kunnat utläsa har Bildmuseet initierat och producerat en 
serie utställningar med internationell samtid i fokus. Man har uppmärksam-
mat både europeiska och utomeuropeiska konstnärer, främst sådana som 
inte bor och är verksamma i Sverige. Dock förekommer det också ”härbo-
ende” eller före detta ”härboende” med utländsk bakgrund i produktionen 
(exempelvis Carlos Carpelán). År 2002 visades grupputställningen Transfer 
där konstnärer från Europa, Afrika och Nordamerika reflekterade över 
avfärd och hemkomst och diasporans dubbla identiteter. Parallellt visades 
Apolonija Sustersics installation Ljusterapi. Egyptiska Ghada Amers separat-
utställning, Reading between the threads, med gränsöverskridande textilkonst-
verk var sommarens huvudnummer. Tre videokonstverk, Om du kunde tala 
svenska, xy – ungelöst och Family Sha La La, med fokus på mångkultur visades 
under mars-april. Under 2003 pågick exempelvis det långsiktiga projektet 
Gemenskaper/Särarter: Samisk konst i dåtid och nutid som inleddes i början av 
våren med en utställning med teckningar och målningar av Nils Nilsson 
Skum. Senare under våren visades graffitikonst i form av en gruppmålning, 
direkt på en av museets väggar, av fem av Sveriges mest välkända graffiti-
konstnärer; Ruskig, Daniel Diaz, Hotel, Ångest och Plåster. I samarbete 
med konstnären Roger Talik m fl arrangerades workshops, föreläsningar 
osv. om graffiti. I maj öppnade utställningen Hanoi-Umeå som rymde mål-
ningar av 14 vietnamesiska konstnärer. Utställningarna kompletterades med 
en omfattande programverksamhet bland annat i form av föreläsningar, 
visningar, konstnärspresentationer, filmvisning osv. I anslutning till utställ-
ningen Samtida arabisk bild hölls en serie föreläsningar under samlingsnam-
net Contemporary Arab Representation där bland andra de libanesiska konstnä-
rerna Paola Yacoub, Michelle Laserre och Mohammad Fazlhashemi talade. 
I samband med Samisk vecka i mars arrangerades bland annat en välbesökt 
jojk-konsert med Nuoraid Làvdi – Ung scen.

Publik – årsredovisningarna

I årsredovisningarna har vi inte kunnat utläsa något om publikens sam-
mansättning utifrån ett mångfaldsperspektiv. Hos Arkitekturmuseet finner 
vi inget överhuvudtaget om etnisk och kulturell mångfald när det gäller 
publikfrågor. Bildmuseet nämner att man inom projekten kunnat utveckla 
integrationsinriktade projekt med samtida konst som huvudsakligt innehåll. 
Transit samarbetar med SFI-utbildningar och kombinerar språkinlärning 
med samtidskonst. Moderna museet nämner konstmobilen som turnerar 
i på olika orter utanför Stockholm med en utställning av den amerikanska 
konstnären Andrea Zittel. Verkstan som saknat lokaler under den tid Mo-
derna museet varit utflyttat (under 2002 och till och med augusti 2003) har 
bedrivit uppsökande verksamhet i skolan, delvis med Film i Stockholm och 
Tensta konsthall. 2003 medverkade Moderna museet i ett projekt i Vårby 
gård som var särskilt inriktat på invandrarkvinnor där man arbetade med 
verk av Lenke Rothman och Sirous Namazi. Verkstan inbjöd flickor från 
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Tensta/Spånga att se konstvideos och göra egna bilder under temat ”Verk-
lighet och fiktion”. 
 Nationalmuseum är den institution som ägnar mest utrymme åt publik-
arbete i sina årsredovisningar. Museet skriver att samarbetet kring projektet 
Nationalism. Från midsommardans till skivad dalahäst forsätter med Framtids-
verkstan i Botkyrka kommun och att man genom denna verksamhet försöker 
nå publikgrupper som normalt inte besöker museet. Det är ett projekt riktat 
till högstadie- och gymnasieklasser inom vilket bildens, men också museets 
roll som medskapare och förmedlare av den nationella identiteten diskuteras. 
Till utställningen Från El Greco till Dalí producerades ett studiematerial på 
olika språknivåer som förberedelse inför museibesöket. En audioguide på lätt 
spanska producerades också. Konceptet att arbeta med språklärare visade sig 
vara synnerligen framgångsrikt. Nationalmuseum skriver att till utställning-
en Från El Greco till Dalí inleddes ett samarbete med Spansklärarnas fören-
ing som gjorde det möjligt för museet att erbjuda skolvisningar på spanska. 
Sammanlagt gjordes fler visningar på spanska än svenska. Genom att anlita 
pedagoger från Spanien och Sydamerika fördes arbetet medvetet mot att 
bredda synen på etnicitet, kulturell och språklig mångfald samt möten mel-
lan olika kulturer inom landet. På grund av det stora intresset för den span-
ska satsningen erbjuder museet våren 2004 ateljékurser för spansktalande. 
Marknadsföringen inför Från El Greco till Dalí och det pedagogiska arbetet 
inriktade sig särskilt till spansktalande invandrargrupper. Utskick gick också 
till spansklärare och företag med spansk anknytning.

Sammanfattande diskussion

Bland gruppens institutioner är det ingen som har något övergripande mål 
som uppmanar till mångfald. Varken regleringsbrev eller årsredovisningar 
innehåller konkreta mål och resultat för det interna arbetet. Institutionerna 
ska visserligen enligt övriga mål redovisa interna åtgärder. Bildmuseet 
redovisar inget om det interna arbetet. Nationalmuseum nämner den låga 
personalrörligheten, men inget mer trots krav på redovisning av kompe-
tensförsörjning. Moderna museet är mer utförliga med bland annat åtgärder 
och förhållanden med anknytning till representation. För museet gäller det 
att upprätthålla den mångfald som finns inom personalstyrkan. Arkitek-
turmuseet skriver om sin rättvisa och öppna hållning inför medarbetarnas 
bakgrund och hur man vid anställningar uppmärksammar personer med ut-
ländsk bakgrund. Ingen av årsredovisningarna – förutom Moderna museets 
försök att uppmärksamma mångfald vid anställning av museiguider – inne-
håller konkreta åtgärder. Som läsare får vi inte ta del av några uppnådda 
resultat av internt mångfaldsarbete. Årsredovisningarna ger därför intrycket 
av att arbetet med intern etnisk mångfald inte är prioriterat hos framfö-
rallt Bildmuseet och Nationalmuseum. Vi efterlyser övergripande mål som 
uppmanar till mångfald och fler mätbara mål och krav på redovisningar av 
uppnådda resultat.
 Inom produktionsledet finns det inga mål som direkt uppmanar institu-
tionerna att ta fasta på mångfald i uttryck och hos verksamma i produktio-
nen. Dock har Moderna museet och Nationalmuseum bevarandemålet att 
samlingarna bättre ska spegla skilda perspektiv. Moderna museet tar också 
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fasta på målet medan vi inte funnit någon sådan hänvisning till mångfald 
hos Nationalmuseum. När det gäller publik ska alla institutionerna inom 
gruppen öka tillgängligheten och nå fler och nya besökare.  Ett förslag är att 
tillföra mätbara mål och krav på resultatredovisning till exempel vad gäl-
ler breddning i uttryck/presentationsformer och de involverades ursprung 
– hos utställningsansvariga, producenter/kuratorer, konstnärer/designers/
formgivare, mm. Vi föreslår även krav på resultatredovisning när det gäller 
publikarbete och publik ur ett mångfaldsperspektiv. 
 Enligt årsredovisningarna är det Nationalmuseum och Arkitekturmu-
seet som ägnar minst uppmärksamhet åt etnisk och kulturell mångfald i sin 
produktion. Moderna museet redovisar ett större inslag bland annat genom 
sin programverksamhet. Bildmuseet presenterar en omfattande produk-
tion där etnisk och kulturell mångfald förefaller ha en stark ställning i det 
ordinarie utbudet av utställningar och programverksamhet. Till och med 
2002 hade man Kulturdepartementets Nationella uppdrag för samtidskonst, 
vilket vi tolkar har haft betydelse för att stärka Bildmuseets uppmärksamhet 
på utomeuropeisk konst. I utställningsverksamheten har vi funnit en bred 
repertoar från hela världen och inom landets gränser, tematisering/ämnen, 
representation av nationell och internationell mångfald hos konstnärer/
medverkande. Vi uppfattar det som om att Bildmuseet intar det vi i tidigare 
kapitel kallat för parallella hållningar till etnisk och kulturell mångfald som 
framförs i den ordinarie verksamheten (mainstreaming) (se kapitel 2 och 
ovan om Dansens hus, Södra teatern och Stallet).
 När det gäller publikarbete återkommer redovisningar om kontakter med 
skolan och sfi-undervisning. Nationalmuseum framhåller bland annat hur 
man tagit fram studiematerial på olika nivåer på spanska, ett samarbete med 
Spansklärarnas förening. Man har anlitat pedagoger med ursprung i Spa-
nien och Sydamerika och man har marknadsfört sig hos utbildningar och 
företag med spansk anknytning. Man har mött ett stort intresse och erbju-
der bland annat skolvisningar på spanska. Verksamheten har med andra ord 
tagit fasta på aspekten av konstnärer med utländskt ursprung, med spansk-
talande i Sverige och för en spansktalande publik, som återfinns inom olika 
sociala sammanhang. 

MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR 2 

I gruppen Museer och utställningar 2 ingår Forum för levande historia och 
Statens museer för världskultur (Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, 
Världskulturmuseet och Östasiatiska museet).
 Både Forum för levande historia och Statens museer för världskultur är 
myndigheter.
 Målet för Forum för levande historia är att främja arbetet med demo-
krati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. 
Forumet skall ha som övergripande mål att stärka människors vilja att aktivt 
verka för alla människors lika värde. Verksamheten skall mana till diskus-
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sion och reflektion, men också behandla andra brott mot mänskligheten ur 
ett historiskt såväl som ett samtida perspektiv. Det övergripande målet för 
smvk är att bevara vårt kulturarv och utveckla och förmedla kunskap om 
och upplevelser av kulturarvet. 

Organisationerna – interna mål och återrapportering

Varken Statens museer för världskultur (smvk) eller Forum för levande his-
toria (flh) har interna mål med inriktning på etnisk och kulturell mångfald 
i regleringsbreven. Dock har de som myndigheter skyldighet att återrappor-
tera om kompetensförsörjning. smvk ska under övriga mål främja en sam-
hällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, där etnisk, kulturell, 
språklig och religiös mångfald tas tillvara som en positiv kraft. Dock står 
det inte preciserat vilken typ av interna åtgärder som åsyftas; Det interna 
arbetet kan då innebära att man utbildar personal eller arbetar mer konkret 
med exempelvis mångfaldsplaner, policys och rekryteringsrutiner. smvk 
ska återrapportera vilka åtgärder man vidtagit externt och internt. Dock står 
det ingenting om skyldigheter att rapportera om åtgärdernas resultat.

Organisationerna – årsredovisningarna

Varken smvk eller flh ger några närmare beskrivningar av organisatio-
nernas anställda, rekryteringsmetoder eller detaljer kring kompetensförsörj-
ningen. smvk skriver att mångfalden är kanske det som är kännetecknet 
för dess museer och ”att de utgör en fora för många röster”. Man nämner 
att planen för jämställdhet och mångfald omfattar både den utåtriktade 
verksamheten och arbetet inom organisationen. smvk definierar också vad 
man menar med mångfald, att det är en blandning av individers erfarenhe-
ter, kön, ålder, kulturell, religiös och social bakgrund. Man menar att denna 
blandning berikar och förbättrar verksamheten. Det kan vara svårt att ut-
tolka denna mångfaldshållning mer än att det i botten finns en uppfattning 
att olikheterna berikar organisationen. Men samtidigt avläser vi att känne-
tecknet ”många röster” som framhålls av smvk talar för att det inte bara är 
olikheter i sig som skapar en bättre organisation utan att det också handlar 
om representation, det vill säga röster från olika befolkningskategorier. Man 
intar med andra ord ett slags liberal grundhållning i att mångfald berikar, 
den är till nytta för organisationen, och samtidigt ett representations- och 
rättvisetänkande genom att framhålla närvaron av många röster som ett 
kännetecken. I årsredovisningen för 2003 konstaterar smvk att planen för 
att rekrytera för ökad jämställdhet och mångfald inte varit framgångsrik, 
utan att det krävs kraftfullare åtgärder. I samband med kompetensförsörj-
ning skriver man att jämställdhets- och mångfaldsaspekter vägts in vid 
samtliga rekryteringar utan att situationen förbättrats. 
 Även flh framhåller ett slags representationsperspektiv i och med att 
man säger att myndigheten strävar efter att personalens sammansättning 
vad gäller etnisk och kulturell tillhörighet ska spegla samhället i övrigt. Man 
menar att myndigheten redan idag har en stor bredd inom personalstyrkan. 
Man behandlar inte kompetensförsörjning men tar upp personalföreläs-
ningar och deltagande i konferenser m.m. 
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Produktion och publik – mål och återrapportering

Verksamhetsgrenarna hos flh är dels Programverksamhet och dels Kunskap, 
information och utbildning. Ett mål för programverksamheten är att sprida 
kunskap om Förintelsen samt i övrigt bidra till fördjupning och reflektion 
som kan stärka en demokratisk samhällsutveckling (se vidare tabellbilaga). 
Inom Kunskap, information och utbildning är ett av målen att genom bred 
samverkan och med stöd i forskning uppnå ökad kunskap externt såväl som 
internt inom det område som myndigheten verkar, kring demokrati, tole-
rans och mänskliga rättigheter. När det gäller målgrupper nämns att flh 
dels ska nå barn och ungdomar samt vuxna i barns och ungas närmiljö och 
dels nå största möjliga geografiska spridning. 
 smvk har under Bevarande som mål att samlingarnas sammansättning 
bättre ska spegla skilda perspektiv, däribland kulturell bakgrund. Man ska 
återrapportera i vilken utsträckning olika perspektiv uppmärksammats och 
prioriterats när det gäller nyförvärv mm. Under Förmedling har smvk inga 
mål som anknyter till etnisk och kulturell mångfald. Ett förmedlingsmål är 
att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. I sina 
årsredovisningar ska smvk bland annat redovisa insatser för att uppnå må-
let och prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet 
och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande exempelvis kulturell 
bakgrund. Man ska också redovisa utställningar etc. som riktats mot be-
stämda grupper. Inom verksamhetsområdet Kunskapsuppbyggnad finns inga 
mångfaldsmål (se vidare om ansvarsmuseum i tabellbilagan). 

Produktion – årsredovisningarna

smvk:s årsredovisning är komprimerad med tanke på att den innefattar fyra 
museers verksamhet. Under bevarandemålet – att spegla skilda perspektiv 
– tar inte smvk upp något 2002. Men 2003 skriver man om hur återföran-
defrågor prioriterats, bland annat genom dialog med Aboriginal and Torres 
Islander Comission (atsic) i Australien beträffande återförande av mänskliga 
kvarlevor. Under bevarande nämns även projektet kring smvk:s material 
från Kongo där aspekter på kön, klass och kulturell bakgrund lyfts fram. 
 Under förmedling år 2002 nämner smvk att varje museum haft flera 
utställningar där olika kulturer presenterats, undantaget Världskulturmu-
seet som varit under byggnation och därför inte kunnat verka fullt ut. Man 
hävdar 2003 att mångfaldsaspekten ligger i själva uppdraget och är verksam-
hetens kännetecken i utställningar, pedagogisk verksamhet och program. 
Bland verksamheterna 2003 kan nämnas att Etnografiska museet visade 
utställningen Kinesiska tecken som var producerad i Kina och omarbetad i 
Sverige. Medelhavsmuseet producerade Tutanchamun´s Wardrobe, vandrings-
utställning och samarbetsprojekt med Vävskolan i Borås och Stitching Re-
search Center i Leiden. Ett annat exempel från Medelhavsmuseet är Minoer 
och Mykenare, Mat och dryck i bronsålderns Grekland, internationell vandrings-
utställning med stöd från The Cultural Olympiad och The Hellenistic Mi-
nistry of Culture. Världskulturmuseet har bedrivit försöksverksamhet med 
utställningar i ”Kuben”, till exempel: Ingen dag är vardag, som bland annat 
handlar om att synliggöra olika högtider som firas (Newroz, Djurdjevdan, 
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Gothia Cup) vilket ger en ”bild av det mångkulturella Sverige”. En annan 
utställning var Born in Europe på temat kulturella identiteter och aspekter på 
födande och föräldraskap i ett brett europeiskt perspektiv. Utställningen är 
ett eu-projekt med samarbetspartners runt om i Europa och den har fortsatt 
till Danmark, Portugal och Tyskland. 
 smvk redovisar även hur museerna har haft ett stort antal programpunk-
ter där länder och kulturer presenterats. Etnografiska museet har i genom-
snitt haft fem punkter per vecka och Medelhavsmuseet tre. Etnografiska 
nämner bland annat teceremonierna, Ursprungsfolkens dag, Mytteatern 
m.m. Medelhavsmuseet har haft programverksamhet med temadagar och 
föreläsningar, exempelvis om bronsåldern i Egypten och Grekland, om Ara-
bisk kultur som återkommande tema på Bagdad café, föreläsningar av Alex-
andra Pascalidou och Teodor Kallifatides om sina författarskap och dubbla 
identiteter. Man nämner också konferenser om bland annat Islam i Norden. 
Östasiatiska har under stängningen 2003 bland annat hållit publikkontakt 
genom sin filmklubb och kursverksamhet i kalligrafi och måleri.
 Etnografiska ger ut den internationella tidskriften Ethnos och Östasiatiska 
ger ut den årliga The Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. 
 Under Kunskapsuppbyggnad framhålls att Världskulturmuseet under 
2002 och 2003 bedrivit det så kallade Equal-projektet Advantage Göteborg 
– Världskulturer i fokus med syfte att uppnå en bredare etnisk mångfald på 
arbetsmarknaden. Man nämner att vkm samarbetar med Göteborgs uni-
versitet inför öppningsutställningen Afrikanska röster. Etnografiska fördjupar 
vissa perspektiv bland annat genom ett projekt som syftar till en nordisk 
vandringsutställning ”som tar avstamp i den roll nordiska aktörer spelade i 
koloniseringen av Kongo”.
 Forum för levande historia redovisar ett program med seminarier, ut-
bildningar och olika samarbeten. Följande redovisning är ett axplock bland 
dessa aktiviteter (se vidare i tabellbilaga). Seminarierna hölls kring ämnen 
som folkmordet i Rwanda, om förintelselägret i Belzec, om Kristallnatten, 
om förintelsens idéhistoriska rötter mm. Man har tagit fram en katalog med 
filmer på temat, visat skolbio, producerat en film om den svenska nazis-
men, köpt in rättigheter till en film om den svenska extremhögern. Forum 
för levande historia har också bedrivit fortbildning i ämnet för lärargrup-
per, bland annat för deras undervisning om Förintelsen och terrorn under 
Sovjetregimen. Samarbeten har skett dels med olika universitet och dels 
med brå kring en elevundersökning om antisemitism, islamofobi, rasism 
och homofobi. Bland målgrupperna för de olika aktiviteterna nämns elever i 
årskurs 9 och på gymnasiet, lärare och journalister. 

Publik – årsredovisningarna

När det gäller publik verksamhet lägger smvk tyngdpunkten på skolsam-
arbeten. Man betonar att man är ett komplement till skolan bland annat 
genom ett lustfyllt lärande och som hjälp för människor att orientera sig i 
sammanhang som ”vårt eget mångkulturella samhälle”. smvk skriver att: 
”Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för smvk, museerna ger 
många skolvisningar. Den pedagogiska verksamheten är integrerad i alla 
utställningsprojekt, bl.a. genom planering och utveckling med lärare och 
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elever.” En ingång till din undervisning är en katalog producerad av Etnogra-
fiska museet och som utgör grunden till ett samarbetsprojekt med Nacka 
kommun, Utbildningsförvaltningen, Integrationsförvaltningen och Stads-
ledningskontoret.  Medelhavsmuseet ”har under året mött ett behov från 
elever och lärare att fördjupa kunskapen och skapa större förståelse mellan 
dåtid och nutid. Detta gäller framförallt de islamiska och främre orienta-
liska samlingarna”. Under Världskulturmuseets utställning Tänk om bestod 
all  personal som bemannade och guidade utställningen av personer med 
funktionshinder. 
 

Sammanfattande diskussion

flh har övergripande mål som uttryckligen definierar myndighetens arbete 
med frågor som anknyter till etnisk och kulturell mångfald. smvk saknar 
sådana övergripande mål och vi förordar målsättningar som mer tar fasta 
på breddning och variation av kulturarv, vilket ansluter till utvecklingen 
på kulturarvssidan. Varken regleringsbrev eller årsredovisningar innehåller 
konkreta mål och resultat för det interna arbetet. Institutionerna ska dock 
enligt övriga mål redovisa interna åtgärder. Som myndigheter ska man även 
redovisa sin kompetensförsörjning. Varken smvk eller flh ger dock några 
närmare beskrivningar av organisationernas anställda, rekryteringsmetoder 
eller detaljer kring kompetensförsörjningen. Som läsare får vi inte ta del av 
några uppnådda resultat av internt mångfaldsarbete. Vi efterlyser mätbara 
mål och krav på redovisningar av uppnådda resultat. Båda myndigheterna 
förmedlar ett representationsperspektiv när de motiverar mångfalden och 
smvk har också en management-inriktad hållning genom att ta fasta på hur 
mångfalden berikar verksamheten.
 Det vi kunnat utläsa ur smvk:s årsredovisningar är att det pågår en 
mängd aktiviteter som alla på något sätt fokuserar etnisk och kulturell 
mångfald. Det finns i dessa aktiviteter inslag av att förhålla sig till både his-
torien och samtiden utifrån ett såväl nationellt som internationellt perspek-
tiv och det som knyter dessa perspektiv samman. Vi finner också ett stort 
mått av problematisering som utmanar samtidens dominerande perspektiv. 
I årsredovisningarna finner vi exempel på hur den etniska och kulturella 
mångfalden bland ”härboende” knyts till aktiviteterna men det är osäkert 
om detta görs i någon större omfattning och med vilka mandat – och vilket 
inflytande – personer med utländsk bakgrund har när det gäller upphov, 
produktion och genomföranden. Vi uppfattar det som om tyngdpunkten 
ligger på frågor om etnisk och kulturell mångfald och i viss mån med, det vill 
säga delaktighet. Även flh:s årsredovisningar redogör för en omfattande 
verksamhet som berör frågor om etnisk och kulturell mångfald. Det framgår 
inte hur man ser på representationsfrågan i anslutning till information och 
utbildning, vilket gör att vi inte kan kommentera hur verksamheten sker 
av och med en bred etnisk och kulturell mångfald. Utifrån bland annat de 
samarbetspartners som nämns är dock intrycket att man tar fasta på repre-
sentationsfrågan. Båda organisationerna lyfter fram skolelever som en viktig 
målgrupp och redovisar ett omfattande skolsamarbete. 
 De två myndigheterna har enligt vår bedömning få preciserade publikmål 
och låga krav att redovisa resultat huruvida man når och tilltalar målgrupper 
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som representerar en etnisk och kulturell bredd. Man rapporterar inget om 
målgruppernas/publikens sammansättning ur ett mångfaldsperspektiv. 

MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR 3

I gruppen Museer och utställningar 3 har vi valt att skriva om Statens för-
svarshistoriska museer (Armémuseum, Flygvapenmuseum), Statens historis-
ka museer (Historiska museet, Kungliga myntkabinettet), Statens maritima 
museer (Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet), Naturhistoriska 
riksmuseet, Stiftelsen Tekniska museet.
 I denna grupp ingår även Nobelmuseet, Stiftelsen Strindbergsmuseet, 
Livrustkammaren med Hallwylska museet och Skokloster, Svenskhemmet 
Voksenåsen a/s. Dessa institutioner tas inte upp i föreliggande text men 
återfinns med kommentarer i tabellbilagan.
 Av de fem museer vi tittat närmare på är alla utom Tekniska museet 
myndigheter och omfattas av krav på redovisning av kompetensförsörjning i 
årsredovisningarna från och med 2003.
 Det övergripande målet för myndigheterna och institutionerna inom den-
na grupp är att bevara vårt kulturarv och utveckla och förmedla kunskap om 
upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutveck-
lingen. I det följande används följande förkortningar: Statens försvarshis-
toriska museer (sfhm), Statens historiska museer (shm) Statens maritima 
museer (smm), Naturhistoriska riksmuseet (nrm), Tekniska museet (tm).

Organisationerna – interna mål och återrapportering

Ingen i gruppen har särskilda mål för den interna organisationen inskrivna 
i regleringsbreven. Dock är alla, förutom tm skyldiga att redovisa kompe-
tensförsörjningen från och med 2003 och samtliga omfattas av det övriga 
målet att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlik-
het där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tas tillvara som en 
positiv kraft. Dock står det inte preciserat vilken typ av interna åtgärder som 
åsyftas; Det interna arbetet kan då innebära att man utbildar personal eller 
arbetar mer konkret med exempelvis mångfaldsplaner, policys och rekryte-
ringsrutiner.

Organisationerna – årsredovisningarna

smm redovisar inget på temat etnisk och kulturell mångfald internt i orga-
nisationen i sina årsredovisningar. sfhm, nämner kort i sin årsredovisning 
för 2002 att den etniska och kulturella mångfalden bland personalen är 
tillfredställande. Däremot har vi inte funnit något om kompetensförsörjning 
– eller om etnisk och kulturell mångfald i organisationen i övrigt – i redovis-
ningen för 2003. Hos de övriga institutionerna inom gruppen kan vi skönja 
en utveckling när det gäller redovisning av arbetet med intern mångfald; tm 
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redovisar inget om etnisk och kulturell mångfald i organisationen 2002. I års-
redovisningen för 2003 nämns att en partsammansatt grupp bildats för att se 
över personalpolicyn och ta fram en jämställdhetsplan som även ska omfatta 
etnisk och religiös mångfald. En av ledningsgruppens ledamöter har utsetts 
till att bevaka hur etnicitetsfrågor tillvaratas i museets kärnverksamheter. I 
övrigt redovisar man inga aktuella förhållanden eller resultat. nrm skriver 
heller inget om etnisk och kulturell mångfald i årsredovisningen för 2002. 
Men i redovisningen för 2003 nämns att man bland målen för sin kompe-
tensförsörjning eftersträvar: att uppnå bra balans vad gäller kön, ålder samt 
etnisk och kulturell mångfald, att i sitt rekryteringsarbete med beaktande av 
museets kompetenskrav uppnå bland annat etnisk och kulturell mångfald. I 
övrigt kommenterar man inte situationen inom organisationen. shm följer 
nrm:s exempel att inte nämna något på temat vad gäller organisationen år 
2002, men däremot i liknande ordalag i årsredovisningen för 2003. shm skri-
ver: ”Målet är att upprätta en handlingsplan och påbörja ett långsiktigt och 
systematiskt arbete med mångfaldsfrågor som bl.a. kan leda till att andelen 
anställda med annan bakgrund än svensk ökar. Under 2004 kommer t.ex. re-
kryteringsprocessen att ses över för att stärka detta arbete.” Ingen av institu-
tionerna inom gruppen redovisar några konkreta förhållanden, åtgärder eller 
resultat av mångfaldsarbetet inom organisationerna. Vi har heller inte kunnat 
bedöma vilka bevekelsegrunder institutionerna har för sitt arbete.

Produktion och publik – mål och återrapportering

Samtliga institutioner undantaget nrm har som bevarandemål att samling-
arnas sammansättning bättre ska spegla skilda perspektiv, däribland kultu-
rell bakgrund. Man ska återrapportera i vilken utsträckning olika perspektiv 
uppmärksammats och prioriterats.
 Samtliga har som mål att öka tillgängligheten till samlingarna och nå 
fler och nya besökare. I sina årsredovisningar ska alla utom nrm redovisa 
prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och 
skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande exempelvis kulturell 
bakgrund. 
 Inom verksamhetsområdet Kunskapsuppbyggnad finns inga mångfaldsmål. 

Produktion – årsredovisningarna

I nrm:s årsredovisningar har vi inte kunnat finna något om etnisk och kul-
turell mångfald i produktionen, dock har man arbetat med internationella 
frågor inom eu- och Östersjösamarbetet och till exempel inom Kulturarv 
utan gränser medverkat med återuppbyggnad av forsknings- och museiverk-
samhet i Sarajevo. Ingen av institutionerna inom gruppen tar upp presta-
tioner som anknyter till bevarandemålet att samlingarna bättre ska spegla 
perspektiv som kulturell bakgrund. Ingen utom shm kommenterar frågan; 
shm påpekar att ingen nämnvärd förbättring skett varken 2002 eller 2003 
(se vidare i tabellbilagan). I sfhm:s redovisningar förekommer det sparsamt 
med hänvisningar till etnisk och kulturell mångfald. 
 När det gäller förmedling redovisar inte nrm, smhm eller tm något om 
etnisk och kulturell mångfald som teman i sina produktioner. Hos sfhm 
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förekommer det, om än i begränsade ordalag; Flygvapenmuseum tar inte 
upp något medan Armémuseum beskriver 2002 hur basutställningarna tar 
upp etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald i 1600-talets paneuro-
peiska svenska armé samt etnisk och kulturell mångfald i dagens värnplikts-
armé. År 2003 har Armémuseum inga sådana beskrivningar, dock framhålls 
att flera av dem som tillverkade fanor och standar till utställningen Krigets 
Prakt hade utländsk bakgrund. Man skriver också hur Armémuseums årsbok 
speglar Östersjöområdets etniska, kulturella, språkliga och religiösa mång-
fald. Intrycket är att etnisk och kulturell mångfald har en tillbakaskjuten 
plats hos sfhm och det går inte att bilda sig en uppfattning om hur man ser 
på sådana frågor. 
 Hos shm kan vi i jämförelse med övriga i gruppen utläsa ett större en-
gagemang i mångfaldsfrågor. I årsredovisningen från 2003 skriver shm 
att man strävar efter att skapa perspektiv och debatt genom att uppmärk-
samma kön, klass, kulturell bakgrund och generation i all verksamhet, s.k. 
mainstreaming, ”snarare än att tillgodose dem genom ett mindre antal sär-
skilda prestationer”. Från 2003 tar shm upp bland annat följande insatser: 
En resa som ingen annan – en interaktiv utställning om att vara flykting. En 
temahelg med samma titel genomfördes under året. Memento Mori – genom 
ett historiskt perspektiv belysa frågor om klass, kulturell bakgrund, genera-
tion, mm. ”Utställningen är gjord med utgångspunkt från en västerländsk 
kulturtradition, men jämförelser görs med till exempel den judiska kulturen 
och forntidens kulturer.” (Bland annat det västerländska samhällets behand-
ling av åldringar) Forntid nu  – forntidsutställning med samtidsperspektiv. 
Genom utställningen ”har perspektiv på kulturell mångfald, långväga kon-
takter och skillnader beroende på kön lyfts fram”. Kungliga Myntkabinet-
tet producerade Är vi inte alla bröder (fortsättning från 2002) och Häftlinge 
– Hitlers ofrivilliga falskmyntare – Judarnas lidande skildrat i anslutning till 
koncentrationsfångarnas ofrivilliga framställning av falska pengar. shm 
redovisar också hur punkter ur deras programverksamhet innehåller teman 
med etnisk och kulturell mångfald (se tabellbilaga). 

Publik – årsredovisningarna

I årsredovisningen för 2003 skriver nrm att man inom skol- och program-
verksamheten inriktat sig på nya grupper, till exempel genom ”att undervisa 
om svensk natur för invandrarbarn”. Just skol- och undervisningssamman-
hang är kanske det mest utpräglade när det gäller institutionernas publik-
arbete med anknytning till etnisk och kulturell mångfald. Vanligtvis är det 
samarbete med grundskolor, gymnasier och SFI-undervisning (nrm, sfhm, 
shm, smm, tm ). 
 Marinmuseum och Historiska museet är de institutioner som i sina 
årsredovisningar ägnar mest utrymme åt  arbetet att nå en bred mångfaldig 
publik. Marinmuseum har översatt utställningstexter till olika språk och 
beskriver både 2002 och 2003 om samarbetet med Sunnandalskolan, där 
majoriteten bland eleverna har annat modersmål än svenska. Eleverna i sko-
lan har utbildat sig till miniguider och sedan guidat sina föräldrar på svenska 
och hemspråken. Historiska museet skriver exempelvis om produktionen av 
ett pedagogiskt material till utställningen Vikingar för sfi. ”Materialet finns 
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tillgängligt på museets hemsida, stöder språkträning och ordkunskap samti-
digt som det ger en nordisk kulturhistorisk orientering.” Ett annat exempel 
är Vitt oljud – nordiskt mörker – en webbaserad kunskapsbank och nordiskt 
samarbetsprojekt med syfte att ge högstadie- och gymnasieungdomar per-
spektiv på rasism och främlingsfientlighet.

Sammanfattande diskussion

Ingen i gruppen har övergripande mål som uttryckligen definierar myndig-
hetens arbete med frågor som anknyter till etnisk och kulturell mångfald. 
Vi förordar målsättningar som mer tar fasta på breddning och variation av 
kulturarv, vilket ansluter till utvecklingen på kulturarvssidan. Varken regle-
ringsbrev eller årsredovisningar innehåller konkreta mål och resultat för det 
interna arbetet. Institutionerna ska dock enligt övriga mål redovisa interna 
åtgärder. Myndigheterna ska även redovisa sin kompetensförsörjning. Var-
ken smhm eller sfhm ger dock några närmare beskrivningar av organisa-
tionernas anställda, rekryteringsmetoder eller detaljer kring kompetensför-
sörjningen. Hos nrm, shm och tm har vi kunnat skönja en utveckling i och 
med att de 2003 börjar nämna det interna mångfaldsarbetet. Som läsare av 
årsredovisningarna får vi dock inte ta del av några uppnådda resultat av in-
ternt mångfaldsarbete. Vi efterlyser mätbara mål och krav på redovisningar 
av resultat. 
 När det gäller förmedling redovisar inte nrm, smhm eller tm något om 
etnisk och kulturell mångfald som teman i sina produktioner. Hos sfhm 
förekommer det, om än i begränsade ordalag. Intrycket är att mångfald i 
denna bemärkelse har en tillbakaskjuten plats hos dessa fyra institutioner. 
Vi har heller inte kunnat bilda oss någon uppfattning om vilka hållningar 
man intar till frågorna. Hos shm kan vi – i jämförelse med övriga i grup-
pen – utläsa ett större engagemang för mångfaldsfrågor i både utställningar 
och programverksamhet. shm är också den institution i gruppen som 
förmedlar en hållning till sin produktion. Man förordar mainstreaming, 
att mångfalden ska genomsyra all produktion. Vi har dock funnit det svårt 
att utifrån årsredovisningarna tolka hur dessa perspektiv gör sig gällande i 
produktionerna. Vårt intryck av gruppens årsredovisningar är att man i sin 
produktion lägger tonvikten vid ämnen och teman om etnisk och kulturell 
mångfald. Aspekterna av och med har en tillbakaskjuten plats. I det publika 
arbetet visar dock Marinmuseum hur verksamheter varit för och med vissa 
grupper, bland annat genom att ungdomar guidat sina föräldrar. Även His-
toriska museet visar exempel på att man riktat sig till vissa grupper. Fram-
förallt är det skolan och sfi som figurerar i det publika arbetet hos grup-
pens institutioner. Inom gruppen finns det enligt vår mening få preciserade 
publikmål och låga krav att redovisa resultat huruvida man når och tilltalar 
målgrupper som representerar en etnisk och kulturell bredd.
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MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR 4

I gruppen Museer och utställningar 4 ingår Statens musiksamlingar (Mu-
sikmuseet, Svenskt Visarkiv), Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet, 
Riksutställningar och Drottningholms teatermuseum.
 Inom gruppen är Statens musiksamlingar och Riksutställningar myndig-
heter.
 Bland de övergripande målen för institutionerna finns inga direkta mång-
faldsmål. Riksutställningar och Statens musiksamlingar ska ”bevara vårt 
kulturarv” och förmedla kunskap om och upplevelser av detta. Dansmuseet 
och Drottningholms teatermuseum har inga sådana mål.

Organisationerna – mål och återrapportering

Ingen i gruppen har särskilda mål för den interna organisationen inskrivna 
i regleringsbreven. Dock är Statens musiksamlingar och Riksutställningar 
skyldiga att redovisa kompetensförsörjningen från och med 2003 och omfat-
tas av det övriga målet att främja en samhällsutveckling som kännetecknas 
av social jämlikhet och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald 
tas tillvara som en positiv kraft. Det står inte preciserat vilken typ av interna 
åtgärder som åsyftas, utan det interna arbetet kan innebära alltifrån att man 
utbildar personal till att man arbetar mer konkret med exempelvis mång-
faldsplaner, policys och rekryteringsrutiner. Detta övriga mål gäller inte 
Dansmuseet och Drottningholms teatermuseum. 

Organisationerna – årsredovisningarna

Dansmuseet tar inte upp arbetet med etnisk och kulturell mångfald i den 
interna organisationen i sin årsredovisning. Drottningholms teatermuseum 
skriver att man tillgodgjort sig invandrares särskilda kunnande vid ett flertal 
tillfällen vid föreställningar på originalspråk. Dessutom finns det bland 
anställda med icke-konstnärliga funktioner årligen ett antal med invandrar-
bakgrund. Och bland engagerade artister och andra professionella finns ett 
tiotal nationaliteter företrädda. Det går inte att utläsa om museet avser en 
bred och etnisk kulturell mångfald bland personer som bor inom landet el-
ler inte och vilken hållning man har till frågor som rör ämnet i sin organisa-
tion. Riksutställningar skriver inget om internt mångfaldsarbete 2002 mer 
än att man under 2003 ska genomföra en kartläggning och en handlings-
plan. I årsredovisningen för 2003 nämns att ett långsiktigt mål är att perso-
nalomsättning och sammansättning av praktikanter ska spegla samhällets 
sammansättning i etniskt och kulturellt avseende. Riksutställningar fram-
håller en helhetsgrepp på områdena jämställdhet, arbetsmiljö, mångfald och 
tillgänglighet, jamt, och att jamt ska genomsyra all verksamhet och finnas 
som en aktiv del i alla medarbetares medvetanden i det dagliga arbetet. 
Riksutställningars hållning visar på att man tar fasta dels på representations-
frågan, att spegla samhället, och dels vikten av förankringsarbetet. I övrigt 
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finns inget om preciserade mål eller förväntade effekter för mångfaldsarbe-
tet angivet i årsredovisningen. 
 Statens musiksamlingar nämner – i likhet med Riksutställningar – inget 
om etnisk och kulturell mångfald i organisationen i årsredovisningen för 
2002. I rapporteringen om 2003 skriver man att det inom myndigheten 
från och med 2001 funnits övergripande mångfaldsmål och en handlings-
plan: I årsredovisningen för 2003 skriver Statens musiksamlingar: ”Som 
en del av handlingsplanen ingår bl.a. att i samband med rekrytering arbeta 
för att motverka etnisk diskriminering och att förstå, värdesätta och tillva-
rata olikheter hos personer från andra länder när olika sökandes meriter 
jämförs. /…/ Myndigheten har också i nuläget en relativt god spridning av 
medarbetare med blandad etnisk bakgrund då nästan var tredje anställd har 
sitt ursprung från andra länder.” Vi är osäkra på vilken hållning sms intar i 
mångfaldsfrågan. Det finns ett rättevisemotiv angivet i att ingen ska diskri-
mineras, men vad som menas med ”förstå, värdesätta och tillvarata” olik-
heter kan betyda fler saker. Det kan exempelvis innebära ett liberalt synsätt 
att olikheter skapar en dynamisk organisation (innehållet i mångfaldsplanen 
redovisas ovan under rubriken Handlingsplaner och policys).

Produktion och publik – mål och återrapportering

Statens musiksamlingar har som ett bevarandemål att samlingarnas sam-
mansättning bättre ska spegla skilda perspektiv, däribland kulturell bak-
grund. Man ska återrapportera i vilken utsträckning olika perspektiv 
uppmärksammats och prioriterats. Drottningholms teatermuseum och 
Dansmuseet har inga sådana bevarandemål. Dock ska Dansmuseet, Teater-
museet och Statens musiksamlingar öka tillgängligheten till samlingarna 
och nå fler och nya besökare. I sina årsredovisningar ska de redovisa presta-
tioner som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa de-
batt kring dess betydelse för frågor rörande exempelvis kulturell bakgrund. 
Riksutställningar har som ett av sina verksamhetsmål att ge perspektiv på 
samhällsutvecklingen och människors villkor samt stimulera till debatt, i 
synnerhet kring frågor som rör kulturarvet. I återrapporteringen ska man 
redovisa aktiviteter som syftar till att ge perspektiv och skapa debatt kring 
frågor bland annat rörande kulturell bakgrund. Inom verksamhetsområdet 
Kunskapsuppbyggnad finns inga mångfaldsmål. 

Produktion och publik i årsredovisningarna

Vad vi kunnat utläsa tar inte Dansmuseet upp något om etnisk och kultu-
rell mångfald inom landet i sin produktion. Däremot har man i sina ut-
ställningar ett utpräglad internationellt inslag, bland annat fotografer och 
bildkonstnärer från Tyskland, Spanien, Brasilien och usa. Drottningholms 
teatermuseum redovisar inte heller något om etnisk och kulturell mångfald 
på hemmaplan i sin produktion. Man betonar dock den internationella 
mångfalden i repertoarval, språk och konstnärliga medverkande. Under 
sommaren 2003 visades utställningen Louis Gallodier – den svenska balettens 
fader. Till utställningen producerades en mindre skrift på svenska, engelska, 
tyska och franska. 
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 Både Statens musiksamlingar och Riksutställningar utmärker sig genom 
att man uppmärksammar etnisk och kulturell mångfald i sin ordinarie pro-
duktion i relativt stor utsträckning. sms skriver under bevarande att man 
täcker in utomeuropeisk musik både vad gäller årliga inköp av litteratur och 
noter och i de omfattande samlingarna med invandrarmusik, som speglar 
olika invandrargruppers musikutövande i Sverige. Under perioden för vår 
undersökning överfördes samlingen från Musikmuseet till Svenskt Visarkiv. 
sms skriver att museets insamling av musik med invandrargrupper är den 
enda större insamlingen som skett under senare tid av invandrade minorite-
ters musik. Verksamheten startade 1991 och präglades av upptagningar och 
dokumentationer, ofta i samband med konsertverksamhet inom Mix Mu-
sikcafé. Den avbröts 2001 då anslaget från Kulturrådet drogs in (och därmed 
även andra anslag). ”Under åren hann samlingen växa till 7000 fonogram 
och är den i särklass största samlingen av invandrarmusik i Sverige. För att 
öka tillgängligheten till detta material har sms beslutat att fr.o.m. 2003 lägga 
denna samling under sva.” Av årsredovisningarna framgår också att Statens 
musiksamlingars chefer anlitades flitigt som experter och utredare i samman-
hang som anknyter till etnisk och kulturell mångfald (se tabellbilaga).
 Under 2003 producerade Musikmuseet utställningen Ton och nation – mu-
sikinstrument som nationalsymboler. Utställningens syfte var att väcka debatt 
kring problemkomplexet kulturell och nationell identitet och dess skapande 
och bruk av nationalsymboler. Musikmuseet arbetade även med en skivut-
gåva ”Samiska röster” med ett urval av Karl Tiréns tidiga fonografinspel-
ningar i nära samarbete med bl.a. Ajtte museum. 
 Enligt Riksutställningar har mångkultur och världskultur varit priorite-
rade områden under 2002 och 2003. Man skriver att särskild vikt lagts vid 
att belysa aktuella samhällsfenomen och kulturell identitet. Som exempel 
nämns från dessa två år utställningen Gud har 99 namn, som tar upp frågor 
om världsreligionerna och det mångkulturella samhället. Särskilda mång-
religiösa ungdomsguider utbildades på varje turnéort. I ett hus vid skogens 
slut skildras berättelser från invandrade svenskar genom broderade bilder 
och ramsor. I samarbete med Mångkulturellt centrum har man produce-
rat utställningen Blod och andra band, som bland annat gestaltar sociala och 
kulturella föreställningar kring blod. Under 2003 nämns även andra initiativ 
som utställningen Gränser som tar upp demokratifrågor och människors 
lika värde och projektet Förort. Ur Riksutställningars breda beskrivningar 
av mångfaldsarbetet ges vi en relativt tydlig bild av hur etnisk och kultu-
rell mångfald gestaltas i produktionen. Det är dock svårt att utläsa någon 
speciell hållning eller ideologi ur beskrivningarna. Vi kan konstatera att 
fokus ligger på ämnen om etnisk och kulturell och religiös mångfald och att 
det finns en ambition att involvera immigranter och immigrantättlingar i 
produktionerna, det vill säga för och i viss mån med människor med utländsk 
bakgrund. I vilken grad man lyckas involvera målgrupper går dock inte att 
bedöma utifrån årsredovisningarna.

Publik – årsredovisningarna

När det gäller publikarbete skriver Riksutställningar om hur de mångreli-
giösa guiderna till utställningen Gud har 99 namn skapat nya nätverk med 
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lokala religiösa aktörer som man sedan kunnat bygga vidare på i andra 
sammanhang. Utställningen har enligt flera arrangörer uppmärksammats 
av många invandrare, som sällan eller aldrig tidigare varit synliga i utställ-
ningslokalerna. Kring utställningen I ett hus vid skogens slut har det hållits 
workshops och många människor med invandrarbakgrund har porträtterats 
eller varit workshopdeltagare. Musikmuseet skriver inget om publikens bak-
grund, men nämner skolsamarbeten.

Sammanfattande diskussion

Ingen av institutionerna har övergripande mål med inriktning på etnisk och 
kulturell mångfald och ej heller vad gäller interna mål för organisationerna. 
Vi föreslår att målformuleringarna dels ska uppmana till en breddning av 
kulturarvsbegreppet och dels – i fråga om internt arbete – ska ta fasta på 
mätbarhet som kan stämmas av genom resultatredovisningar. Statens mu-
siksamlingar och Riksutställningar ska dock rapportera om interna åtgärder 
under övriga mål och båda ska som myndigheter redovisa sin kompetens-
försörjning i sina årsredovisningar från och med 2003. Vi kan också se en 
utveckling i att båda dessa myndigheter ägnar de interna frågorna betydligt 
mycket mer utrymme 2003 än tidigare år. Riksutställningar har utarbetat 
en handlingsplan och betonar vikten av förankring i organisationen. Fram-
förallt är det representationsfrågan som man betonar, att Riksutställningar 
ska spegla samhällets sammansättning. Några förhållanden och resultat för-
medlar man dock inte. sms lyfter fram sin handlingsplan som mer bygger 
på ett rättvisemotiv när det gäller exempelvis rekrytering. Man skriver också 
om att värdesätta olikheter, vilket pekar på en management-inriktning. 
sms menar att man har en god spridning av medarbetare med olika etnisk 
bakgrund, dock redovisar man inte närmare varifrån i världen medarbetarna 
kommer och på vilka positioner de finns. 
 När det gäller produktionen ska sms samlingar bättre spegla skilda 
perspektiv och alla utom Riksutställningar ska öka tillgängligheten till sina 
samlingar och nå fler och nya besökare. Dansmuseet redovisar inte något 
med inriktning på etnisk och kulturell mångfald. Drottningholms teater-
museum hänvisar främst till en internationell mångfald. Både Riksutställ-
ningar och sms utmärker sig genom att uppmärksamma etnisk och kulturell 
mångfald i sin ordinarie produktion. sms redovisar mångfaldsarbete i inköp 
av noter och litteratur, dokumentation och i samlingarnas sammansättning. 
Man uppmärksammar en global bredd av genrer och både internationell 
och ”härboende” etnisk och kulturell mångfald. Riksutställningar betonar 
att mångkultur och världskultur är prioriterade områden i produktionerna, 
framförallt i teman/ämnen, det vill säga att det handlar om mångfalden och i 
viss mån för en mångfaldig publik. Vi tycker oss se en utveckling i att pro-
duktionen i större utsträckning ska ske med personer med utländsk bak-
grund. Dock förefaller frågan om vem som planerar, genomför, producerar, 
etc., inte vara särskilt fokuserad i årsredovisningarna, det vill säga av vem 
och vilka på Riksutställningar – och bland dess samarbetspartners – som lig-
ger bakom och genomför produktionerna. 
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MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR 5

I gruppen Museer och utställningar 5 ingår Stiftelsen Arbetets museum, Stif-
telsen Nordiska museet, Stiftelsen Judiska museet och Stiftelsen Skansen.
 Bland de övergripande målen för institutionerna finns inga specifika 
mångfaldsmål. Arbetets museum, Nordiska museet och Skansen ska ”be-
vara vårt kulturarv” och förmedla kunskap om och upplevelser av detta. För 
Judiska museet har vi inte funnit något övergripande mål i regleringsbreven.

Organisationerna – mål och återrapportering

Ingen i gruppen har särskilda mål för den interna organisationen inskrivna 
i regleringsbreven. Dock omfattas Arbetets museum, Nordiska museet och 
Skansen av det övriga målet att främja en samhällsutveckling som känne-
tecknas av social jämlikhet och där etnisk, kulturell, språklig och religiös 
mångfald tas tillvara som en positiv kraft. Dock står det inte preciserat vil-
ken typ av interna åtgärder som åsyftas; Det interna arbetet kan då innebära 
att man utbildar personal eller arbetar mer konkret med exempelvis mång-
faldsplaner, policies och rekryteringsrutiner. Detta övriga mål gäller inte 
Judiska museet. 

Organisationerna – årsredovisningarna

Judiska museet skriver inget om den interna organisationen i sin årsredovis-
ning. Skansen redogör inte heller för etnisk och kulturell mångfald internt. 
Arbetets museum skriver 2002 att verksamheten genomsyras av mångfalds-
begreppet och att ”en assistent med invandrarbakgrund engagerats vilket 
på ett betydligt sätt utökat kompetensen inom dessa områden på museet”. 
Något mer anger man inte om mångfald inom den egna organisationen, till 
exempel hur personalsammansättningen ser ut, rekryteringsförfaranden och 
om assistenten är tillsvidareanställd. Nordiska museet tar heller inte upp 
hur man arbetar för att åstadkomma etnisk och kulturell mångfald internt. 
Tilläggas ska att man inom organisationen skapat en intendenttjänst med 
inriktning på minoriteternas kulturer, företrädesvis de nationella minorite-
terna. 

Produktion och publik – mål och återrapportering

Under bevarande ska Nordiska museets samlingar och Skansens miljöer bätt-
re spegla skilda perspektiv, däribland kulturell bakgrund. Man ska återrap-
portera i vilken utsträckning olika perspektiv uppmärksammats och priori-
terats. Arbetets museum och Judiska museet har inga sådana bevarandemål. 
Under förmedling ska Arbetets museum, Nordiska museet och Skansen nå 
fler och nya besökare. Nordiska ska öka tillgängligheten till samlingarna och 
Skansen till sina miljöer. I sina årsredovisningar ska samtliga utom Judiska 
museet redovisa prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksam-
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hetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande exem-
pelvis kulturell bakgrund. Inom verksamhetsområdet Kunskapsuppbyggnad 
finns inga mångfaldsmål.

Produktion i årsredovisningarna

Skansen och Nordiska museet ska under bevarande återrapportera om hur 
samlingarna respektive miljöerna bättre ska spegla skilda perspektiv som 
kulturell bakgrund. Skansen nämner dock ingenting om hur man arbetar 
med miljöerna i detta hänseende i sina årsredovisningar. Nordiska mu-
seet redovisar – utöver den inrättade intendenttjänsten – hur man t.ex. går 
igenom och gör en översikt över sitt material kring nationella minoriteter. 
3000 föremål ur museets samiska samlingar har gjorts tillgängliga på nätet. 
Museet understryker också hur den kulturella mångfalden uppmärksammas 
i samtidsdokumentationen och därmed blir en del av historieskrivningen. 
 Under förmedling tar Skansen upp det årligen återkommande evenemang-
et Den internationella hembygdsdräktens dag som under 2003 integrerades med 
Skansens mångkulturella dagar under benämningen Bazaar. Man nämner 
även arrangemang kring Rumäniens respektive Polens kulturår. Vi har inte 
kunnat utläsa huruvida Den internationella hembygdsdräktens dag är en produkt 
av producenter med utländsk bakgrund – boendes i Sverige. Intrycket är att 
Skansen i sina arrangemang lyfter fram aspekterna med och för exempelvis 
invandrarföreningar. Huruvida Rumäniens och Polens kulturår är en pro-
dukt som är framtagen av och med ”härboende” personer från respektive 
länder framgår inte. Däremot är Skansen tydligare med representationsfrå-
gan i redovisningen av samarbetet med olika samiska organisationer som 
intensifierades under 2003 för att utveckla representationen av den samiska 
kulturen på Skansen. Vem är same? var ett skolprojekt i samarbete med Sam-
ernas riksförbund. Ett studiematerial lades ut på Skansens hemsidor. Same-
föreningen i Stockholm firade i samarbete med Skansen Samefolkets dag. 
Skansen skriver i sina årsredovisningar om museivärdarnas centrala roll för 
att belysa de olika perspektiv som efterfrågas i regleringsbrevet. Det väcker 
en nyfikenhet över hur man rekryterat värdar med avseende på etnisk och 
kulturell mångfald.
 Nordiska museet menar att utställningar och programverksamhet gett 
besökarna möjlighet att reflektera kring klass, kön och kulturell bakgrund. 
Sådana möjligheter till reflektion har särskilt givits i samband med utställ-
ningarna Möblerade rum, Underbara fasansfulla människa, Skor och Traditioner. 
Nordiska skriver att ”utställningen Underbara fasansfulla människa – vem har 
rätt att leva? och den programverksamhet och pedagogiska verksamhet som 
museet bedrivit kring utställningen har gett besökare och elever möjlighet 
att reflektera kring människovärde, respekt och tolerans, systematisering av 
människor och förföljelse av vissa etniska grupper. Utställningen tar upp 
många svåra frågor och det historiska perspektivet går från Linnés dagar 
med hans indelning av människor i olika rasgrupper till vår tids främlings-
fientlighet och särbehandling av vissa grupper utifrån bland annat etnisk 
bakgrund och sexuell läggning.” Från år 2003 nämns bland annat fotout-
ställningen Möten – bilder av Ann Eriksson med 50 fotografier från Rinkeby, 
Kurdistan och Guinea Bissau. 
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 Arbetets museum skriver att etnicitet hör till museets prioriterade om-
råden. Man uppvisar ett omfattande program med utställningar, program, 
seminarier och framförallt samarbeten med människor med olika etniska, 
kulturella och religiösa bakgrunder. Vi hänvisar till tabellbilagan och näm-
ner här endast några av inslagen i museets verksamhet. Drömmen om ett 
bättre liv producerades som en samlingsutställning från 21 lokala projekt där 
invandrare beskriver sina drömmar och öden. I samband med utställningen 
har det bedrivits programverksamhet i samverkan med olika invandrarför-
eningar, vilket också möjliggjort visningar på hemspråk. Utställningstexter-
na har skrivits på olika språk, bland annat för assyrier, latinamerikaner, f.d 
jugoslaver, polacker, perser och finländare. Museet gick bland annat ut med 
flerspråkig radioreklam och hade inslag i olika gruppers radioprogram. An-
dra utställningar och programverksamheter som nämns är Gud har 99 namn 
och När vi blev invandrare. I samband med dessa utställningar har man också 
samarbetat med föreningar. Museet utbildade guider med olika religiösa och 
kulturella bakgrunder till Gud har 99 namn som tar upp sex världsreligioner. 
En referensgrupp med representanter från olika samfund har hjälpt till att 
planera programverksamheten. Arbetets museum nämner också att man 
genomfört seminarier med bland annat invandrarföreningar. Inom pilotpro-
jektet Museer med nya krafter, ett samarbete med fyra andra museer har man 
knutit en grupp volontärer med olika etniska bakgrunder till utställningar 
och programverksamhet. Inom det arbetet har en assistent med latinameri-
kansk bakgrund engagerats. Arbetets museum har likt många andra kultur-
institutioner ett omfattande internationellt samarbete, och för museets del 
har detta bland annat rört frågor om migration.
 Judiska museet har producerat en rad utställningar som lyfter fram frågor 
om etnicitet, kultur och religion. Ur produktionen kan nämnas Kabbalah 
– om judisk mysticism, Vid våra förfäders sida och Sex nakna judar. 

Publik – årsredovisningarna

När det gäller publikarbete – utöver det som nämndes ovan om Arbetets 
museum – har Judiska museet gjort särskilda programinsatser för skolelever. 
Museet har till exempel i arbetet mot antisemitism och för ökad tolerans 
erbjudit elever att delta i paneldiskussioner om ”Tre religioner”. Skansen 
nämner att Den internationella hembygdsdräktens dag har lockat invandrar-
föreningar till Skansen. Arbetets museum beskriver hur program i anslut-
ning till Drömmen om ett bättre liv sägs ha utvecklats till att bli möten mellan 
en alltmer mångkulturell samling besökare. Alla institutionerna nämner 
samarbetet med skolor som centralt och Skansen och Nordiska museet tar 
upp samarbetet med sfi. Vår uppfattning är att Arbetets museum är den 
organisation som flitigast arbetat med att öka den etniska och kulturella 
mångfalden bland sina besökare, bland annat genom nätverksarbete med 
olika föreningar, samarbeten med dessa föreningar i programverksamheten, 
utbildning av guider, marknadsföring via olika informella kanaler och på 
olika språk, utställningstexter på minoritetsspråken och genom ett månget-
niskt volontärprojekt. 
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Sammanfattande diskussion

Ingen av institutionerna har övergripande mål med inriktning på etnisk och 
kulturell mångfald och ej heller vad gäller interna mål för organisationerna. 
Vi föreslår att målformuleringarna dels ska uppmana till en breddning av 
kulturarvsbegreppet och dels – i fråga om internt arbete – ska ta fasta på 
mätbarhet som kan stämmas av genom resultatredovisningar. Samtliga 
utom Judiska museet ska dock rapportera om interna åtgärder under övriga 
mål. Ingen av institutionerna inom denna grupp ger den interna mångfal-
den något utrymme i sina årsredovisningar. Judiska museet och Skansen 
redovisar inget om intern mångfald. Arbetets museum nämner att man 
anställt en assistent med utländsk bakgrund och Nordiska museet lyfter 
fram att man inrättat en intendenttjänst med inriktning på – företrädesvis 
de nationella – minoriteternas kulturer. 
 Skansen och Nordiska museet är de institutioner vars miljöer respektive 
samlingar enligt målen bättre ska spegla skilda perspektiv, däribland kultu-
rell bakgrund. Skansen redovisar dock inget om sina miljöer i detta avseende 
medan Nordiska museet bland annat pekar på sitt arbete med en översikt 
över sitt material kring nationella minoriteter. Skansen redovisar några 
arrangemang med mångkulturellt inslag, det är dock osäkert vilken inbland-
ning  och inflytande personer med utländsk bakgrund boendes i Sverige 
har över produktionerna. Tydligast lyfter man fram representationsfrågan i 
samarbetet med samiska organisationer, där arrangemangen och produktio-
nerna sker med och till en del av personer med samiskt ursprung. Nordiska 
museet lyfter fram hur perspektiv som kulturell bakgrund genomsyrar det 
mesta av utställningar och programverksamhet. Vid några produktioner är 
detta tydligt medan i andra sammanhang kan det för en läsare av årsredo-
visningarna vara svårare att se sådana kopplingar. Intrycket från årsredo-
visningarna är, att då Nordiska museets produktion inriktas på etnisk och 
kulturell mångfald förefaller det att främst handla om ämnet och i mindre 
utsträckning om vem det produceras av, med och för. Arbetets museum 
ger enligt årsredovisningarna intrycket av att prioritera etnisk och kultu-
rell mångfald. Man genomför olika projekt och utställningar med sådana 
inriktningar, marknadsför brett och ibland okonventionellt, producerar 
utställningstexter och genomför visningar på ett flertal språk, engagerar im-
migranter i verksamheten, osv. Dock går det inte att bilda sig en uppfattning 
om det är permanenta eller ibland förekommande förhållningssätt. Ej heller 
kan man utläsa om vilka positioner och mandat exempelvis personer med 
utländsk bakgrund har i organisationen. Judiska museet är den institution 
som förefaller vara mest konsekvent med etnisk, kulturell och annan mång-
fald i sina produktioner. Intrycket av årsredovisningarna är att de perspek-
tiven finns närvarande i ämnen, hos producenter och andra medverkande. 
När det gäller publikarbete nämner alla institutionerna skolsamarbeten 
och Skansen och Nordiska nämner även sfi-undervisning. I övrigt redovi-
sar man inte huruvida man lyckats nå en etniskt och kulturellt sett bredare 
publik.
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BILD OCH FORM 
SAMT KONSTHANTVERK

I gruppen Bild och form samt konsthantverk ingår Föreningen Svensk 
Form, Konstnärsnämnden, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Statens 
konstråd.
 Samtliga utom Föreningen Svensk Form är myndigheter. Konstnärs-
nämnden och Statens konstråd omfattas av kravet att redovisa sin kompe-
tensförsörjning i årsredovisningen från och med 2003.
 Institutionerna inom gruppen Bild och form samt konsthantverk saknar 
övergripande mål med anknytning till etnisk och kulturell mångfald. Målen 
är av karaktären att de uppmanar organisationerna att exempelvis ”förvärva 
god samtidskonst till statens byggnader” och att ”öka intresset för, kunska-
pen om och utövandet av hemslöjd”. 

Organisationerna, produktion och publik/brukare 
– mål och återrapportering

Under denna rubrik tar vi upp mål som hamnar under organisation, pro-
duktion och publik/brukare. Anledningen till denna sammanslagning är att 
målen som direkt anknyter till etnisk och kulturell mångfald är få.  
 Konstnärsnämnden och Statens konstråd har övriga mål som berör etnisk 
och kulturell mångfald. Dessa mål anger att man ska främja en samhälls-
utveckling som kännetecknas av social jämlikhet och där etnisk kulturell, 
språklig och religiös mångfald tas tillvara som en positiv kraft. Konstnärs-
nämnden och Statens konstråd ska återrapportera vilka interna och externa 
åtgärder man vidtagit för att uppnå målet. Konstnärsnämnden ska dess-
utom i sin återrapportering för 2003 komma med en analys av invandrade 
konstnärers situation. Konstnärsnämnden och Statens konstråd omfattas 
av kraven på redovisning av kompetensförsörjning (nfh har färre än fem 
anställda).   
 Nämnden för hemslöjdsfrågor har ett övrigt mål att skapa möten mellan 
olika kulturer i syfte att genom slöjden sprida kunskap om det mångkultu-
rella samhället. nfh ska återrapportera om utåtriktade och interna åtgär-
der. I Föreningen Svensk Forms övriga mål nämns inte etnisk och kulturell 
mångfald utan det står mer allmänt att man ska skapa ökad medvetenhet 
om och ge vidgade perspektiv på samhällsutvecklingen och människors 
villkor. Dock ska man i sin återrapportering redovisa prestationer som syftar 
till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess 
betydelse för frågor rörande bland annat klass, kön och kulturell bakgrund. 

Organisationerna – årsredovisningarna

Föreningen Svensk Form nämner ingenting om intern etnisk eller kulturell 
mångfald, vad vi kunnat se har man heller inga sådana krav enligt regle-
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ringsbrevet. Vi kan därför inte kommentera och bedöma fsf:s hållning och 
insatser. 
 Annars är tendensen i gruppen att mångfaldsfrågan utreds eller ska 
utredas inför framtida förändringar. Det är dock sparsamt överhuvudtaget 
med redovisningar om det interna arbetet i organisationerna när det gäller 
mångfald. Konstnärsnämnden behandlar inte internt mångfaldsarbete alls. 
I årsredovisningen för 2002 nämns att man inväntar analysen av invandrade 
konstnärers situation. Och året därpå säger man att analysen lett till en för-
djupning av diskussionen om hur det interna arbetet ska organiseras för att 
tillgodose invandrade konstnärers behov. Vi får inte veta något om konkreta 
åtgärder och resultat. Nämnden hänvisar i övrigt till årsredovisningen för 
2001, där man enligt vår uttolkning vill undvika att särskilt uppmärksamma 
etnisk och kulturell mångfald. Skälen till detta undvikande av uppmärksam-
het och särskilda åtgärder är bland annat att ursprung inte ska förekomma i 
ansökningar av integritetsskäl, att invandrarkulturerna inte är monolitiska, 
att idéer och uttryck kan vara mer eller mindre starkt förankrade i den egna 
etniska tillhörigheten, att uppmärksamheten kan resultera i att konstnärer 
hamnar i ett ”invandrarfack”. Vår tolkning är att Konstnärsnämnden intar 
en traditionellt liberal hållning, som påminner om Operans (se ovan). Den-
na liberala hållning vänder sig mot mångkulturalism i meningen att särskilt 
stödja vissa grupper (se kapitlet om perspektiv och begrepp).
 Nämnden för hemslöjdsfrågor lyfter fram att man haft en projektanställd 
person med ansvar för att utreda mångfaldsaspekten och komma med för-
slag till ”framtida arbetsformer när det gäller slöjden och det mångkulturella 
samhället”. Av 2003 års rapportering framgår det att All världens slöjd, som 
projektet hette, inte utmynnade i någon rikskonsulenttjänst och att resulta-
tet av det tvååriga projektet blev en idéskrift. Vi frågar oss vad som händer 
efter att projektet upphört, om det blir ett avbrott eller en fortsatt utveckling 
av mångfaldsfrågorna. I dagsläget förefaller det som om organisationen inte 
vidtagit några interna genomgripande åtgärder och att idéskriften utmynnat 
i diskussioner om hur man ska arbeta med frågorna. nfh redovisar sin håll-
ning till etnisk och kulturell mångfald genom att hävda att det är dags för 
en permanent rikskonsulenttjänst med inriktning på mångkulturell slöjd. 
Nämnden motiverar detta med ett rättvisemotiv, att alla ska ha rätt att ta 
del av den kunskap som finns inom slöjdens område och få utöva sin slöjd. 
Man uppmärksammar med andra ord att hemslöjden är till för människor 
med olika etnisk bakgrund och att den ska få utövas med dessa människor 
på deras egna premisser. nfh tar också upp representationsperspektivet och 
skriver: ”Av konsulenternas verksamhetsplaner framgår det att de mång-
kulturella frågorma har en låg prioritet på regional nivå. /…/ Hittills har 
hemslöjden sett som sin uppgift att värna om den svenska slöjdtraditionen 
men befolkningssammansättningen har förändrats och det bör avspeglas i 
verksamheten.” När det gäller representationen bland verksamma inom den 
egna organisationen – det vill säga aspekten av – är det dock mer tveksamt 
vilken hållning nämnden intar.
 Konstrådet skriver att den utåtriktade verksamheten har som målsätt-
ning att främja den samhällsutveckling som det övriga målet avser (tillva-
rata etnisk, kulturell och språklig mångfald, vår anmärkning). Rådet till-
lägger: ”Samma grundsyn gäller det interna arbetet.” Denna formulering 
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om grundsyn är svårtolkad, eftersom det interna arbetet med mångfald 
inte redovisas. I återrapporteringen från 2003 tar man som myndighet upp 
planen för kompetensförsörjning. Ett mål i denna plan är att skapa nät-
verk för att bättre ”nå fram till konstnärer verksamma i Sverige med andra 
etniska och kulturella bakgrunder”. Bland nämnda åtgärder för att uppnå 
kompetensförsörjningsmålet har man initierat ett internt arbete för att i 
framtiden kunna bredda informationen /…/ ”och därigenom börja verka 
för att den etniska mångfalden som finns i Sverige också tas till vara och 
blir representerad inom Konstrådets alla verksamhetsfält.” Det är svårt för 
oss att bedöma om sådan kompetensförsörjning berör Konstrådets interna 
sammansättning. Man kan tolka det som att rådet främst betonar att man 
måste vara mer informativ, visa att man är för människor med skilda sociala 
och kulturella bakgrunder, istället för vem informationen formuleras av. Vi 
har även funnit det svårt att skönja vilket förhållningssätt Konstrådet har 
till etnisk och kulturell mångfald. I årsredovisningarna från 2002 och 2003 
hävdas att man till följd av sitt uppdrag ”har särskilt goda förutsättningar 
att stödja konstnärligt skapande arbete med inriktning på mångfald och 
kvalitet. Detta ger människor med skilda kulturella och sociala bakgrunder 
möjlighet att möta samtidskonst som en tillgång i den gemensamma mil-
jön.” Intrycket är att mångfalden här förläggs till den publika sfären.

Produktion och publik/brukare – årsredovisningarna

Årsredovisningarna ger sparsamt med vägledning om vad institutionerna 
åstadkommit med anknytning till etnisk och kulturell mångfald. Institutio-
nernas rapporteringar är dock betydligt mer initierade och detaljerade om 
internationella insatser än om mångfald på hemmaplan; Vi har inte kun-
nat utläsa om och så fall hur man binder samman det internationella en-
gagemanget med det nationella i detta avseende. nfh skriver dock som en 
uppmaning att ”det mångkulturella arbetet måste ske parallellt både inom 
landet och internationellt. De båda delarna är beroende av varandra.” Men 
det är som sagt svårt att utläsa hur nfh gör detta.
 Föreningen Svensk Form redovisar ett stort internationellt engagemang, 
med bland annat utställningen Hyper Island av ett trettiotal designstudenter 
från hela världen (se vidare i tabellbilagan). Man nämner också medverkan i 
ett förslag till profilprogram för design för utrikespresentation: ”Syftet är att 
med genomtänkta designlösningar stärka hur man i utlandet uppfattar Sve-
riges identitet och i förlängningen stärka svenska exportmöjligheter”. Det 
framgår inte hur man ser på kopplingen mellan det internationella och den 
mångfald/eller del av det internationella som finns på hemmaplan. Fören-
ingen Svensk Form redovisar inget mångfaldsarbete; En antydan finns dock 
i formuleringar om att man ska nå en bred publik och att man ska bereda 
utrymme för tematisk kunskapsspridning inom formområdet med perspek-
tiv på bland annat kön, generation, klass och kulturell mångfald; Vad vi kan 
avläsa handlar denna kunskapsspridning om etnisk och kulturell mångfald.
 Tyngdpunkten i Konstnärsnämndens årsredovisning – med anknytning 
till mångfald – ligger på internationell verksamhet inom iaspis. Det hand-
lar bland annat om stöd och bidrag till internationellt utbyte, där exem-
pelvis utländska konstnärer vistas i Sverige och vice versa, vilket framhålls 
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berika den Svenska samtidskonsten (se vidare i tabellbilagan). Ifråga om 
invandrade konstnärer i Sverige använder nämnden samma formulering 
2002 och 2003: ”Nämnden har inte vidtagit några särskilda åtgärder i den 
utåtriktade verksamheten för att främja respekt och tolerans där etnisk, kul-
turell, språklig och religiös mångfald tillvaratas…” (Som vi nämnde ovan 
väntar man in analysen som genomförs och hänvisar till ståndpunkter i års-
redovisningen från 2001.) I övrigt skriver man att bedömningarna måste ta 
”hänsyn till de speciella svårigheter som invandrade konstnärer har att göra 
sig gällande i sitt nya sammanhang och att det är något som kontinuerligt 
diskuteras. 
 Statens konstråd tar ingen särskild hänsyn till etnisk och kulturell mång-
fald i sin redovisning av avsyningen av konstverk för statliga och icke-stat-
liga miljöer. Däremot försöker man balansera inköpen mellan kvinnor och 
män. (Namnen på konstnärerna, vars verk köptes in, kan dock ge en finger-
visning. När det gäller inköp till statliga miljöer hade 2002 uppskattningsvis 
4 av 21 konstnärer utländsk bakgrund. Av dessa 4 hade 3 nordiskt ursprung. 
2003 var andelen 1 av 9. När det gäller inköp till icke-statliga miljöer hade 
2002 uppskattningsvis 3 av 19 konstnärer utländsk bakgrund. Dessa 3 hade 
europeiskt ursprung. 2003 var motsvarande andel 1 av 18. Det framgår dock 
inte om konstnärerna bor i Sverige eller utomlands.
 Nämnden för hemslöjdsfrågor tar upp de kontakter som tagits med några 
organisationer under projektet ”All världens slöjd”, de kurdiska riksorgani-
sationerna, Kurdiska biblioteket och Makedonska kvinnoförbundet. Man 
tar också upp några internationella kontakter som genererats genom pro-
jektet (se bilaga). Under 2002 och 2003 satsades strax under 20 procent av 
projektmedlen till mångkulturella projekt, där All världens slöjd stått för den 
största delen (lönekostnader för en halvtidstjänst, m.m.). Projektet förlängs 
som sagt inte efter 2003, vilket kan betyda att andelen projektmedel för 
mångkulturella projekt sjunker avsevärt. Under 2003 publicerades utifrån 
det avslutade projektet All världens slöjd idéskriften Svensk hemslöjd eller hem-
slöjd i Sverige.

Sammanfattande diskussion

Inom Bild och form samt konsthantverk saknas övergripande mål med in-
riktning på etnisk och kulturell mångfald. Likaså har man vaga sådana mål 
för organisationernas inre arbete och produktion. Konstnärsnämnden och 
Statens konstråd berörs dock av det övriga målet att främja en samhällsut-
veckling medan nfh har en tydligare formulering, att skapa möten mellan 
kulturer och sprida kunskap om det mångkulturella samhället. Vi förordar 
mätbara mål med återrapporteringskrav på resultat när det gäller organisa-
tionernas interna mångfaldsarbete. Ingen av gruppens institutioner beskri-
ver arbete med mångfald inom den egna organisationen, trots att alla utom 
Föreningen Svensk Form är myndigheter och ska redovisa sin kompetens-
försörjning (dock är myndigheter med färre än fem anställda undantagna). 
Trenden är att man planerar, utreder och inväntar resultat inför framtida 
åtgärder. Statens konstråd nämner att man har en grundsyn – att tillvarata 
mångfald – vilken också gäller det interna arbetet, men man redovisar inte 
hur. nfh tar upp frågan om nödvändigheten av en konsulenttjänst med 
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inriktning på mångkultur och nämner att frågor om mångfald är lågprio-
riterade på regional nivå. Efter att projektet All världens slöjd lagts ner och 
inte utmynnat i en konsulenttjänst är det osäkert om och hur mångfaldsfrå-
gorna kommer att utvecklas inom hemslöjden, sådana farhågor får vi utifrån 
läsningen av årsredovisningarna. Dock har vi inte kunnat följa utvecklingen 
efter att man producerat en idéskrift i ämnet. Vårt intryck är också att 
gruppens institutioner och myndigheter inte prioriterar frågor om etnisk 
och kulturell mångfald i produktionen. Föreningen Svensk Form redovisar 
inget i ämnet. Konstnärsnämnden har enligt egen utsago inte vidtagit några 
särskilda åtgärder, Statens konstråd tar inte upp temat i sin redovisning av 
avsyning av konstverk. Nämnden för hemslöjdsfrågor redovisar kontakter 
och samarbeten med bland annat föreningar. Flera av gruppens institutio-
ner är utförligare med internationellt orienterat arbete. Det är dock osäkert 
huruvida man kopplar samman detta internationella med mångfalden på 
hemmaplan.

ARKIV OCH KULTURMILJÖ

I gruppen Arkiv och kulturmiljö ingår Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet 
och landsarkiven, Språk- och folkminnesinstitutet, Stiftelsen Föremålsvård i 
Kiruna och Svenskt biografiskt lexikon.
 Samtliga utom Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna är myndigheter. I re-
dovisningen använder vi följande förkortningar: Riksantikvarieämbetet 
(raä), Riksarkivet, Språk- och folkminnesinstitutet (sofi), Stiftelsen Före-
målsvård i Kiruna (sfk) och Svenskt biografiskt lexikon (sbl). 
 Inom institutionsgruppen Arkiv och kulturmiljö är det endast raä som 
har ett övergripande mål som uttalat berör etnisk och kulturell mångfald; 
raä ska – utöver att försvara och bevara kulturarvet – verka för nationell 
och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv. De 
fyra övriga institutionerna har inget sådant övergripande mål. sofi och sfk 
har bland sina övergripande mål att exempelvis ”bevara vårt kulturarv”.  

Organisationerna, produktion och publik/brukare 
– mål och återrapportering

Samtliga institutioner utom sfk har under övriga mål standardformule-
ringen att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlik-
het och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tas tillvara som 
en positiv kraft. Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet ska återrapportera 
vilka interna och externa åtgärder man vidtagit för att uppnå målet. Alla 
utom sfk har dessutom som myndigheter skyldighet att återrapportera om 
sin kompetensförsörjning, bland annat med avseende på etnisk och kulturell 
mångfald. 
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Organisationerna – årsredovisningarna

Institutionerna ägnar olika mycket utrymme åt att uppmärksamma etnisk 
och kulturell mångfald inom organisationerna, trots att alla utom SFK har 
återrapporteringskrav om internt arbetet. (På en fallande skala utrymmes-
mässigt: Riksarkivet, raä, sofi, SBL och SFK.)
 Inom gruppen Arkiv och miljö är det framförallt är Riksarkivet som ägnar 
mångfaldsfrågorna utrymme i sin årsredovisning. SBL skriver inget om 
intern etnisk och kulturell mångfald och SFK nämner endast att en skydds-
kommitté inrättats och att handlingsplaner och policies reviderats för bland 
annat kränkande särbehandling och jämställdhet. SOFI tar upp att man har 
samisk expertis och önskar sig en arkivarie med ansvar för den tornedalsfin-
ska språkkulturen. sofi redovisar också att man har en mångfaldsplan som 
omsätts årligen, men att man inte kunnat rekrytera personer med ”annan 
etnisk tillhörighet”, då personalrörligheten varit i det närmaste obefintlig.
Riksantikvarieämbetets årsredovisningar innehåller inga konkreta åtgärder för 
att påverka organisationens sammansättning. Återrapportering om kompe-
tensförsörjningen ger heller ingen vägledning om insatser med anknytning 
till etnisk och kulturell mångfald. Arbetet med Agenda kulturarv nämns ha 
påverkat organisationen under de två åren som vår undersökning sträcker 
sig. Under 2002 har raä enligt sin årsredovisning behandlat frågor om 
integration och segregation under Höstmötet och tagit fram en projektplan 
för kulturmiljösektorns långsiktiga och strategiska arbete med integrations- 
och mångfaldsfrågor. Året därpå, 2003, skriver man att raä påbörjat en 
dialog kring organisationens arbetssätt, värderingar och attityder: ”Utveck-
lingsarbetet har lett till att organisationen bör få en delvis förändrad struk-
tur och de första stegen har tagits under hösten.” ”Få medarbetare vid myn-
digheten har utländsk bakgrund. raä avser att analysera orsakerna till detta 
samt därefter vidta åtgärder för att öka andelen medarbetare med utländsk 
bakgrund.” Det är svårt att avläsa raäs hållning till mångfaldsfrågor, men 
vårt intryck är att man betonar ämnet/temat, det vill säga frågor om förhål-
landen som har med etnisk och kulturell mångfald att göra. Man nämner 
även representationsfrågor, till exempel att minoritetsgruppers kulturarv 
ska uppmärksammas, vilket vi tolkar som att dessa grupper ska vara med och 
definiera sina kulturarv. Däremot är det osäkert hur man inom raä ser på 
frågan om vilka som ska leda och uppmärksamma dessa arv, det vill säga av 
vem som frågorna ska hanteras. raä nämner även internationella kontakter 
och samarbeten till exempel i Östersjöområdet och med Tanzania. Vi har 
inte kunnat utläsa om och i så fall hur de sammankopplar det internatio-
nella samarbetet med mångfalden på hemmaplan.
 Tydligast om sitt mångfaldsarbete är Riksarkivet som beskriver sig ha en 
policy mot etnisk diskriminering med utgångspunkter, mål, och inriktning 
på organisationen m.m. Riksarkivet fastställer årligen ett antal konkreta 
mål för handlingsplanen mot etnisk diskriminering. Ett sådant konkret mål 
är att andelen invandrare bland de anställda ska motsvara den andel som 
invandrare utgör av hela befolkningen. Man anger även särskilda mål med 
anknytning till rekryteringsförfarandet. Andelen anställda som var födda 
utomlands bland personalen uppgick till ca 7 procent 2002 och 2003. Det 
senare året skriver Riksarkivet att man inte lyckats med det för året uppsatta 
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målet, att andelen invandrare skulle öka. Det går inte att utifrån återrap-
porteringen göra sig någon uppfattning om Riksarkivets bevekelsegrunder 
och metoder för att öka den etniska och kulturella mångfalden mer än att 
representationen inom organisationen ska motsvara samhället i stort. (Det 
är också svårt att jämföra Riksarkivets interna insatser med till exempel 
sofi på grund av att de senare inte ger frågan lika mycket utrymme i sin 
årsredovisning.)

Produktion och publik/brukare – mål och återrapportering

Två av institutionerna inom gruppen Arkiv och kulturmiljö har publik/
brukarmål som anknyter till etnisk och kulturell mångfald, raä och Riksar-
kivet. raäs mål är att allmänhetens förståelse för delaktighet i och ansvars-
tagande för kulturarvet ska öka och att tillgängligheten till informationen 
ska förbättras; Återrapporteringen ska innehålla en analys utifrån bland 
annat perspektivet kulturell bakgrund. Riksarkivet ska verka för att öka 
förståelsen och intresset för arkiven och att fler och nya grupper ska nås; I 
återrapporteringen ska Riksarkivet redovisa vilka åtgärder som har vidtagits 
för att uppnå målet och vilka insatser som gjorts för att arkiven ska spegla 
bland annat kulturell bakgrund. 
 Två av institutionerna har mål som innebär att öka tillgängligheten mer 
allmänt. SOFI ska öka tillgängligheten för fler och nya grupper som exem-
pelvis barn och ungdom genom att i ökad omfattning tillhandahålla mate-
rialet digitalt. Man ska redovisa antalet besökare och förfrågningar med en 
uppskattning av fördelning på kön och ålder. sbl ska öka tillgängligheten 
till materialet för fler och nya grupper. Den femte institutionen, sfk, saknar 
sådana mål.

Produktion och publik/brukare – årsredovisningarna

SFK redovisar inte något om mångfald medan SBL tar upp en representa-
tionsfråga; sbl understryker att urvalet av personartiklar inte begränsas av 
svenskt medborgarskap utan att kriteriet är gärningens betydelse och att 
den utförts inom landets gränser. Man menar att sbl på så vis vill undvika 
missförstånd. I övrigt redovisar man inget om mångfald.
 SOFI menar att eftersom man uppmärksammar ”hela den mänskliga 
mångfald som kan återfinnas i samhället” har samlingarna ”kommit att 
spegla stora delar av den språkliga och kulturella variation som finns inom 
landets gränser”. sofi nämner att ökad kännedom och spridning av mate-
rial ur samlingarna kan motverka negativa uttryck som diskriminering och 
rasism. Som läsare av årsredovisningarna finner vi det dock svårt att skapa 
oss en mer ingående bild av hur denna koppling mellan samlingarna och 
motverkan av negativa uttryck ser ut. 
 RAÄ betonar att myndighetens omvärldsanalys och arbetet inom pro-
jektet ”Agenda kulturarv” har lyft fram bland annat frågor om ”det mång-
kulturella samhället”. Man påpekar också att ”Det moderna samhällets 
kulturarv” som bedrivs bland annat innehåller mångfaldsfrågor. Från 2002 
nämns Höstmötet, som hade inriktning på kulturmöten, och redovisningen 
av Storstadens arkitektur och kulturmiljö som bland annat varit ett stöd i arbetet 



161

med att omvärdera förorten. Boken Miljonprogram och media gavs ut i samar-
bete med Integrationsverket 2002. Det publikarbete som man ska analysera 
enligt regleringsbrevet kommenteras varken 2002 eller 2003.
 Riksarkivet nämner att man ägnat sig åt uppsökande verksamhet där 
invandrarorganisationer och minoriteter prioriterats. Man har även bedri-
vit utbildnings- och kursverksamhet, möten och diskussioner i försöken att 
vidga mottagandet av arkiv från nya grupper som invandrare och minorite-
ter. Arkivfrågor med anknytning till ämnet har fått riktade resurser motsva-
rande en halvtidstjänst. Bland verksamheterna kan nämnas att Riksarkivet 
deltar i ett samarbete om att dokumentera och analysera händelserna i 
samband med balt- och tyskutlämningen 1945–46. Riksarkivet beskriver 
även andra verksamheter som framförallt uppmärksammar invandringen till 
Sverige. Under 2002 medverkade man i boken Sverige och Islam. Ett svenskt 
kulturarv, utgiven av Medelhavsmuseet m.fl. och under 2003 kom boken 
Söka och finna i svenska arkiv ut som är skriven av två arkivarier vid Landsar-
kivet i Lund, finansierade av Framtidens kultur. Boken är ett komplement 
till tidigare böcker om invandring i arkiven. Riksarkivet ger med andra ord 
informativa beskrivningar av verksamhet med inriktning på etnisk och kul-
turell mångfald. 

Sammanfattande diskussion

Inom Arkiv och kulturmiljö är det endast raä som har övergripande mål 
som berör etnisk och kulturell mångfald genom att man ska verka för res-
pekt inför olika gruppers kulturarv. Institutionerna inom gruppen saknar 
i övrigt tydliga mångfaldsmål gällandes organisationernas interna arbete. 
Dock har alla utom Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna det övriga målet att 
främja en samhällsutveckling där bland annat kulturell mångfald tillvaratas. 
Samtliga utom sfk är dessutom myndigheter och ska redovisa sin kom-
petensförsörjning från och med 2003. När det gäller internt arbete är det 
framförallt Riksarkivet som ägnar utrymme åt frågan om mångfald. Man 
intar ett representationsperspektiv genom att ha som mål att personalen ska 
motsvara sammansättningen av hela befolkningen. Dock anger Riksarkivet 
att 7 procent av personalen har utländsk bakgrund och att man inte lyckats 
öka andelen genom rekryteringen. raä är mer kortfattade och skriver 2003 
att man påbörjat en dialog och ska analysera orsakerna till att få medarbeta-
re har utländsk bakgrund. Även sofi är kortfattade med sin kompetensför-
sörjning. Även när det gäller produktionen redovisar institutionerna ytterst 
lite om etnisk och kulturell mångfald. Intrycket av årsredovisningarna är att 
ämnet är lågprioriterat. Undantaget är Riksarkivet som redovisar en rad ini-
tiativ och verksamheter på temat. Det handlar exempelvis om uppsökande 
verksamhet hos invandrarorganisationer och minoriteter, riktad utbildning 
och kursverksamhet mm. för att vidga mottagandet av arkiv, en riktad halv-
tidstjänst, dokumentationsverksamhet och publicering av skrifter.
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LITTERATUR, TROSSAMFUND 
OCH FILM

Ur gruppen Litteratur, trossamfund och film har vi valt att skriva om Sam-
arbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (sst), Stiftelsen för lättläst 
nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst), Stiftelsen Svenska 
Filminstitutet och Svenska språknämnden. 
 I denna grupp ingår även Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Sveri-
gefinska språknämnden. Dessa institutioner tas inte upp i föreliggande text 
men återfinns med kommentarer i tabellbilagan.
 Bland urvalet ur gruppen Litteratur, trossamfund och film är Samarbets-
nämnden för statsbidrag till trossamfund en myndighet (omfattas dock ej av 
kravet på redovisning av kompetensförsörjning, eftersom man har färre än 
fem anställda).
 De övergripande målen för institutionerna inom denna grupp är att ex-
empelvis grupper med lässvårigheter ska tillgodoses med nyhetsinformation 
och litteratur, skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv 
och långsiktigt inriktad religiös verksamhet och främja värdefull svensk 
filmproduktion och förbättra kvinnliga filmares villkor. Målen har med an-
dra ord en mångfaldsprägel i och med att de tar upp sociala kategorier som 
grupper med lässvårigheter, trossamfund och kvinnor. 

Organisationerna – mål och återrapportering

Ingen i gruppen har särskilda mål för den interna organisationen inskrivna 
i regleringsbrevet. Samtliga utom Svenska språknämnden omfattas av det 
Övriga målet att främja en samhällsutveckling, där etnisk, kulturell, språklig 
och religiös mångfald tillvaratas. Återrapporteringen ska redovisa åtgärder 
som vidtagits för att uppnå målet såväl externt som internt.

Organisationerna – årsredovisningarna

Varken sst, Svenska filminstitutet eller Svenska språknämnden tar upp 
något om internt arbete med etnisk och kulturell mångfald i sina årsre-
dovisningar. Intrycket är att den etniska mångfalden inte är prioriterad.21 

Centrum för lättläst anger i sina årsredovisningar att arbetsplatsen ska vara 
öppen för alla människor oavsett etnisk eller kulturell bakgrund m.m. I 
årsredovisningen för 2003 tillägger man att en plan för etnisk mångfald ut-
formats under året. Några ytterligare upplysningar om interna förhållanden, 
hållningar och resultat av den policy man framhåller ges inte. Sammanfatt-

21. Exempelvis ger den redovisade sammansättningen av Svenska språknämndens 
medlemsförsamling och ledamöter ett sådant intryck. Dock ger årsredovisningarna 
alltför lite information för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning.
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ningsvis är intrycket av årsredovisningarna att institutionerna inom grup-
pen lägger liten vikt vid internt arbete med etnisk och kulturell mångfald.

Produktion och publik/brukare – mål och återrapportering

Inom gruppen Litteratur, trossamfund och film är det endast sst som har 
produktions- eller publik/brukarmål som tar fasta på mångfald. För samt-
liga utom Svenska språknämnden gäller dock det övriga målet att främja 
en samhällsutveckling, där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald 
tillvaratas. Och för sst är den övergripande inriktningen att skapa förut-
sättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad 
religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och om-
sorg. 

Produktion och publik/brukare – årsredovisningarna

Filminstitutet redovisar sparsamt om etnisk och kulturell mångfald i pro-
duktionen. Dock framgår det av redovisningar att regissörer med utländsk 
bakgrund förekommer i produktionen och då bidrag visas utomlands, exem-
pelvis kort- och dokumentärfilm (se vidare i tabellbilagan). I Cinematekets 
verksamhet lyfter man bland annat fram film som saknar svensk biograf-
distribution och regissörer som verkar i olika delar av världen (till exempel 
Indien, Taiwan, Ungern och Japan).
 Svenska språknämnden skriver i sina årsredovisningar att arbetet med 
stora ordboks- och handboksprojekt mm. tagit upp till 80 procent av nämn-
dens kapacitet i anspråk. ”Nämnden har inte förmått att med den kraft 
som varit önskvärd ta initiativ i den språkpolitiska debatten eller beträda 
nya områden som svenska som andraspråk eller hoten om domänförluster 
till engelskan. Den nuvarande nivån på dessa insatser är på sikt alldeles för 
låg.” Man nämner dock vissa inslag där etnisk och kulturell mångfald finns 
med; Nämnden tar upp språkpolitiska kommitténs betänkande Mål i mun, 
där ett förslag till mål för svensk språkpolitik innebär allas rätt till språk, 
det vill säga modersmålet, svenskan och främmande språk. Språknämnden 
nämner också projektet Crosscheck, ett samarbete med Tekniska högskolan i 
Stockholm med inriktning på datoriserat skrivstöd för skribenter med annat 
modersmål än svenska. För mer information om bland annat internationell 
verksamhet, se tabellbilagan.
 Centrum för lättläst har en inriktning på mångfaldsfrågor när det gäller 
produktionens innehåll. 8 SIDOR är en lättläst nyhetstidning där flera te-
manummer och artikelserier har handlat om mångfald utifrån såväl etniska 
som andra sociala perspektiv. Exempel på teman har bland annat varit 
flyktingar, Afghanistan och en faktaavdelning om Irak. LL-böcker – lättlästa 
böcker – ges ut på det egna ll-förlaget. Exempel på titlar med mångfalds-
perspektiv har bland annat varit Från Sapfo till Madonna, Hakkors och…(en 
bok om rasism) och Mannen utan öde. Under 2003 startades en ny serie kal-
lad Barn i världen. Årsredovisningarna förmedlar ett intryck av att Centrum 
för lättläst främst inriktar sig på frågor om etnisk och kulturell mångfald. (Vi 
kan dock inte utläsa tillräckligt för att göra en korrekt bedömning, exempel-
vis om journalisternas sammansättning på nyhetstidningen 8 sidor. Och 
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vårt intryck är att de författare vars böcker bearbetas och ges ut på ll-förla-
get till övervägande del saknar annan bakgrund än svensk.)
 Samarbetsnämnden för Statsbidrag till trossamfund fördelar bland annat 
organisationsbidrag till ett fyrtiotal olika trossamfund, vilka speglar en bred 
etnisk, kulturell och religiös mångfald (för typer av bidrag se tabellbilagan). 
Nämnden pekar på vikten av trossamfundens existens, eftersom de med-
verkar i samhällets ständigt pågående normbildningsprocess. Man främjar 
också religiösa minoriteters möjligheter att utveckla sitt samfundsliv och 
att det skapar en unik bredd i den religiösa mångfalden i landet. Nämnden 
relaterar bland annat dessa resonemang till det övriga målet om respekt och 
tolerans, där bland annat religiös mångfald tas tillvara som en positiv kraft. 
Vårt intryck av årsredovisningarna är att man väl svarar mot målets inne-
håll. Vi har dock inte kompetens att bedöma själva arbetet med och urvalet 
bland trossamfunden. 

Sammanfattande diskussion

De övergripande målen för institutionerna inom gruppen Litteratur, tros-
samfund och film har en mångfaldskaraktär (gäller ej Svenska språknämn-
den). Man ska inrikta sig på sociala kategorier som grupper med lässvå-
righeter, trossamfund och kvinnor. För det interna arbetet finns endast 
målen inom kategorin övriga mål, vilket gäller för alla utom Svenska språk-
nämnden. Intrycket är att institutionerna inom gruppen lägger liten vikt 
vid internt arbete med etnisk och kulturell mångfald. Det interna arbetet 
redovisas varken av Filminstitutet, Svenska språknämnden eller Samarbets-
nämnden för statsbidrag till trossamfund. Centrum för lättläst skriver inte 
mycket om organisationen i sina årsredovisningar, men anger att arbetsplat-
sen ska vara öppen för alla oavsett bakgrund och att man tagit fram en plan 
för etnisk mångfald. 
 sst har den religiösa mångfalden inskriven i produktionsmålet; Man ska 
skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva religiös verksamhet. De 
övriga institutionerna har inga produktionsmål med anknytning till etnisk 
och kulturell mångfald. Samtliga utom svenska språknämnden har dock det 
övriga målet att främja en samhällsutveckling där etnisk, kulturell, språklig 
och religiös mångfald tillvaratas. Filminstitutet redovisar inga sådana per-
spektiv i sin produktion medan Svenska språknämnden har ett visst engage-
mang i frågor om språklig mångfald. Språknämnden skriver att de själva på 
grund av andra prioriteringar inte förmått att ägna tillräcklig kraft åt exem-
pelvis områden som svenska som andraspråk. Centrum för lättläst har en 
omfattande produktion med inriktning på språklig mångfald genom nyhets-
tidningen 8 SIDOR och utgivningen av lättlästa böcker. Statens samarbets-
nämnd för trossamfund har en verksamhet inriktad på religiös mångfald och 
vad vi kunnat utläsa stödjer man ett brett spektrum av samfund via organi-
sationsbidrag till exempel. 
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STATENS KULTURRÅD

Statens kulturråd har som ett av sina övergripande mål att bidra till att 
utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna i 
syfte att bland annat främja kulturell mångfald. 

Organisationen – mål och återrapportering

Kulturrådet har två mål som tar fasta på intern mångfald. Dels ska man 
verka för att kulturlivets institutioner och organisationer utvecklar ett 
mångkulturellt förhållningssätt i alla delar av sin verksamhet. I samband 
med detta mål ska rådet återrapportera om insatsernas omfattning och 
resultat. Dels ska man för egen del – under Övriga mål –tillse att samhällets 
mångfald även avspeglas i arbetet med referens- och arbetsgrupper samt i 
övrigt internt arbete. Kulturrådet ska bland annat återrapportera om vilka 
åtgärder som särskilt vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet. När 
det gäller det egna interna mångfaldsarbetet har man med andra ord ingen 
skyldighet att redovisa omfattningen och resultatet av insatserna utan en-
dast vilka åtgärder som vidtagits. Utöver dessa två interna mål i reglerings-
breven ska Kulturrådet som myndighet redovisa sin kompetensförsörjning i 
årsredovisningen från och med 2003. 

Organisationen – årsredovisningarna

I årsredovisningen från 2002 saknas ingående beskrivningar av arbetet med 
intern etnisk och kulturell mångfald. Kulturrådet nämner dock inrättandet 
av konsulenter för mångkultur (med start 2003).22

 I årsredovisningen för 2003 ägnas betydligt mer uppmärksamhet åt 
interna mångfaldsfrågor. Exempelvis skriver man om konsulenterna för 
mångkultur som tillsatts. Kulturrådet beskriver även hur man vid tillsätt-
ningar av referens- och arbetsgrupper inom teater-, dans- och musikområdet 
eftersträvar en jämn könsfördelning, ledamöter i olika åldrar samt med olika 
etnisk och kulturell bakgrund. I årsredovisningen för 2003 nämns också 
kravet att institutioner som fått bidrag av rådet ska redovisa insatser gjorda 
inom områdena jämställdhet, mångkultur och tillgänglighet. Huruvida man 
ställer krav på intern mångfald hos dessa institutioner framgår ej. Angående 
den egna kompetensförsörjningen var målet 2003 att anställa individer med 
annan härkomst än den svenska. Som ett resultat av målet, skriver rådet, 
anställdes två personer med utländsk bakgrund. För 2004 har Kulturrådet 
satt upp målet att främja etnisk och kulturell mångfald och anställa fler 
medarbetare med annan härkomst än den svenska. Man skriver också att det 

22. Exempelvis utifrån målet att referens- och arbetsgrupper ska avspegla samhällets 
mångfald skriver man 2002 att ledamöterna rekryteras med hänsyn till kön, ålder och 
bostadsort. 
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tagits fram en plan för mångkultur. I planen ingår externt och internt arbete 
där en särskild idégrupp för mångkultur träffats vid ett par tillfällen. Det 
framgår inte av årsredovisningen vilka mer exakta mål Kulturrådet satt upp 
för sitt interna mångfaldsarbete och vilka bevekelsegrunder man har för att 
verka för ökad etnisk och kulturell mångfald. 

Produktion – mål och återrapportering

I regleringsbreven finns inga särskilda mångfaldsmål för verksamhetsgre-
narna ”Bidragsgivning och andra insatser för teater dans och musik”, ”Bi-
dragsgivning och andra insatser för bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter 
och läsande”, ”Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och 
utställningar”. Som vi påpekade ovan finns ett mångfaldsmål för den fjärde 
verksamhetsgrenen ”Bidragsgivning och andra insatser för konstområdes- 
övergripande verksamhet”: målet är att ge det mångkulturella samhällets 
skiftande uttrycksformer en naturlig plats i kulturlivet samt att kulturlivets 
institutioner och organisationer utvecklar ett mångkulturellt förhållnings-
sätt i alla delar av sin verksamhet. I återrapporteringen för detta mål ska 
Kulturrådet redovisa omfattningen och resultatet av dels verksamhet med 
regionala konsulenter för mångkultur och dels av andra utvecklingsinsatser 
i syfte att nå målet. Ett annat mål för den fjärde verksamhetsgrenen är att 
stärka de nationella minoriteternas språk och kultur. Man ska återrappor-
tera omfattningen och resultatet av insatserna. Produktionen berörs även av 
det övriga målet: att samhällets mångfald även ska avspeglas i arbetet med 
referens- och arbetsgrupper samt övrigt internt arbete, vilket vi även berör-
de under rubriken organisationsmål. I övrigt när det gäller mål med anknyt-
ning till etnisk och kulturell mångfald hänvisar vi till tabellbilagan.

Produktion  – årsredovisningarna

Kulturrådets arbete med etnisk och kulturell mångfald är omfattande och 
en detaljerad beskrivning av verksamheterna ryms inte inom denna över-
gripande kartläggningstext: Istället hänvisar vi till den fristående tabellbi-
lagan där en mer detaljerad beskrivning från 2002 och 2003 redovisas. I det 
följande tar vi upp några övergripande tendenser och frågeställningar från 
de olika verksamhetsgrenarna.

Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik. Kulturrådet 
lämnar bidrag till bland annat tre stora arrangörer/scener för folk- och 
världsmusik: Stallet, Re-Orient och Fylkingen. Stöd ges även till Musik 
Gävleborg som arbetar med att bygga upp ett nätverk för folk- och världs-
musik. 
 Rådet menar att man vid bidragsfördelningen lägger stor vikt vid grupper 
vilkas verksamhet kan bedömas vara av stort konstnärligt och kulturpolitiskt 
värde. Medlen säkrar tillgänglighet, mångfald och genrebredd. Ovan beskrev 
vi hur Kulturrådet också nämner att man lägger stor vikt vid referens- och 
arbetsgruppernas etniska och kulturella sammansättning inom denna verk-
samhetsgren. Det framgår dock inte hur mångfalden ser ut i dessa expert-
grupper och vilka aspekter de lägger vid etnisk och kulturell mångfald i sina 
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bedömningar. (Under övriga mål ska man redovisa åtgärder för att dessa 
gruppers arbete ska spegla samhällets mångfald.) Frågor som infinner sig 
är huruvida man strävar efter mångfald hos de fria gruppernas medlemmar 
(av/med), i ämnen och genrer (om/hur) och deras målgrupper (för).23

Bidragsgivning och andra insatser för bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter 
och läsande. Kulturrådet skriver att man lagt särskild vikt vid den mång-
kulturella aspekten vid bidrag till kulturtidskrifter. Samtidigt påpekar rådet 
att ”stödet är alltför begränsat för att förverkliga målet om en kulturellt 
värdefull mångfald i utbudet av kulturtidskrifter”. Man skriver att många 
biblioteksanvändare är personer med utländsk bakgrund; Ett flertal projekt 
som fått stöd inom biblioteksområdet har haft ett mångkulturellt innehåll 
och rådet tillägger att med stigande ålder ökar människors behov av att ta 
del av litteratur på det egna modersmålet. Bland annat har Borås stadsbib-
liotek fått bidrag till ett projekt riktat till äldre finsktalande invånare och 
Ragunda kommun har erhållit stöd för att bygga upp ett thailändskt biblio-
tek (se vidare i tabellbilagan). När det gäller regional biblioteksverksamhet 
skriver rådet att man stödjer projekt som bidrar till att göra folkbibliotekens 
information och tjänster tillgängliga för alla oavsett om man bland annat 
talar annat språk än svenska. Ett av de projekt som stöds är Ordbron vilket 
handlar om att bygga upp en webbplats som ska presentera litteratur och 
länkar till förlag, ge samhällsinformation, ta emot frågor mm på åtta olika 
språk. Projektet är ett samarbete mellan länsbiblioteken i Halland, Skåne 
och Västra Götaland. 
 Kulturrådet nämner att konkurrensen skärpts kring litteraturstödet och 
att det finns risk för att det etablerade gagnas och att det udda och nya 
– bland annat böcker från små språkområden – inte får stöd. Rådet försöker 
också uppmärksamma stöd som ”främjar förståelse mellan olika kulturer”. I 
årsredovisningarna saknas tillräckligt underlag för att vi skall kunna bedöma 
resultatet av arbetet med etnisk och kulturell mångfald hos referens- och 
arbetsgrupper såväl i deras externa arbete som i deras interna sammansätt-
ning. Går vi efter årsredovisningen för 2003 var det uppskattningsvis 4,5 
procent av stödet till utgivning och distribution av litteratur som gick till 
förlag och föreningar med mångfaldsinriktning eller med anknytning till 
etniska minoriteter. När det gäller produktions- utvecklingsstöd till kul-
turtidskrifter var det cirka 19 procent som gick till projekt, utveckling och 
utgivning av tidskrifter med mångfald och mångkultur som teman och/eller 
som ges ut av minoritetsgrupper. För mer detaljer, se tabellbilagan.

23. Tolkar vi fritt efter årsredovisningen för 2003 är det uppskattningsvis 12 procent 
av det totala bidraget inom verksamhetsgrenen – teater, dans och musik – som gick till 
verksamheter som präglas av etnisk och kulturell mångfald (främst av och med); Om-
kring 5 av 81 fria teatergrupper (6%) erhöll 10 procent av de totala medlen. Uppskatt-
ningsvis 9 av 37 fria dansgrupper (40%) erhöll 25 procent av de totala medlen. Ungefär 
20 av 141 fria musikgrupper (14%) erhöll 10 procent av de totala medlen. Omkring 9 av 
113 arrangerande musikföreningar (8%) erhöll 12 procent av de totala medlen. (Går vi 
till verksamheter där de aktiva kommer från länder utanför Norden och Europa/Väst-
världen sjunker proportionerna betydligt.)
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Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar. An-
gående bidragsgivning till museer nämner Kulturrådet i årsredovisningen 
för 2003 att man begärt att ”museerna ska redovisa hur de avser att verk-
samheten ska avspegla det mångkulturella samhället”. Rådet skriver att 
denna begäran resulterat i att museerna redovisat hur de ska arbeta med 
att främja mångkultur de närmaste tre åren. Rådet nämner också att ut-
vecklingsbidragen – inom den regionala museiverksamheten – i första hand 
gäller insatser som exempelvis lyfter fram frågeställningar kring etnisk, kul-
turell, språklig och religiös mångfald. Dessa insatser kommer att redovisas 
under 2004. 

Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande 
verksamhet. Rådet redovisar även sitt engagemang i projekt och verksam-
heter som har internationella anknytning (se tabellbilagan). Man stödjer 
också ansvarsmuseernas forskningsverksamhet, som Statens museer för 
världskultur och deras etapp två i forskningen om Kongosamlingarna. 
Beträffande barn- och ungdomsverksamhet stödjer Kulturrådet exempelvis 
koreografen Kristina Tingskogs arbete med barn och dansare från Södertälje 
kulturskola. I Spånga-Tensta stöds koreografen Lotta Gahrton, som arbetat 
fram det koreografiska innehållet i samarbete med skolelever till ett verk 
som framförts av professionella dansare för elever. Man ger även bidrag till 
en rad andra barn- och ungdomsverksamheter inom dans-, musik-, och lit-
teraturområdet (se vidare i tabellbilagan). Inom området Kultur i arbetslivet 
– under Övriga bidrag inom kulturområdet – gick 9 procent till projekt med 
mångfald och integration som huvudsakliga teman.  
 Under rubriken Mångkultur – inom konstområdesövergripande verk-
samheten – redovisas mångkulturkonsulenternas verksamhet i regioner och 
landsting. Följande text är ett utdrag ur redovisningen av konsulenternas 
rapportering: ”Majoriteten av teater-, dans- och musikinstitutionerna upp-
ger att institutionen eller dess huvudman har antagit en handlingsplan för 
arbetet med mångkultur. Flera teaterinstitutioner har rapporterat projekt 
med en mångkulturell inriktning. Som exempel kan nämnas att Länsteatern 
i Örebro aktivt söker engagera skådespelare med annan etnisk bakgrund och 
turnerar i bostadsområden med hög andel invandrare, NorrlandsOperan 
har börjat projektera ett produktionscenter för interkulturell scenkonst och 
Västsvenska Dans och Teater ab har fått ett uppdrag från Sida att samarbeta 
med Östafrika. I några redovisningar tas frågan upp hur mångkultur ska 
definieras. Många orkesterinstitutioner har påpekat att det internationella 
perspektivet finns i musikernas ursprung, valet av dirigenter och solis-
ter m.m. Det gäller också inom dansområdet, som präglas av en kulturell 
mångfald. De regionala museerna har under 2003 påbörjat ett långsiktigt 
arbete inom mångkulturområdet. Ett antal länsmuseer har redovisat sitt 
mångkulturarbete. Mångkultur finns med i vissa museers strategidokument, 
andra arrangerar särskilda mångkulturdagar etc. Av återrapporteringen kan 
konstateras att många institutioner har påbörjat ett mångkulturarbete eller 
är på väg att starta. Insatser för att förbättra såväl återrapporteringen som 
själva utvecklingsarbetet kommer att genomföras under 2004.”
 Under rubriken Mångkultur betonas även insatserna inom fältet litteratur 
och bibliotek. Man understryker vikten av tillgänglighet och hur man givit 
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tydligare riktlinjer till arbetsgrupperna om bland annat mångsidigheten i 
bokutgivningen, prioritering av översättningar från sällan förekommande 
språkområden, översättningar av barnböcker till olika invandrarspråk, osv. 
(se vidare i tabellbilagan). 
 När det gäller nationella minoriteter skriver Kulturrådet att man beviljat 
stöd till 45 ansökningar, varav 10 till litterära ändamål och 35 inom ansla-
get nationella minoriteters kultur. I det följande redovisar vi ett utdrag ur 
årsredovisningen för 2003 (se tabellbilagan): ”Till följd av riksdagsbeslut 
får Uusi Teatteri stöd för finskspråkig teater. Tornedalsteatern har, som 
anges i propositionen, erhållit bidrag. Av övriga större projekt som syftar till 
att stärka strukturerna kan nämnas följande: Malmö museer har följt upp 
projekteringen av ett romskt museum med en utställning om romer, Judiska 
museet har erhållit bidrag för uppbyggnad av en museiteater och Sydsamiskt 
kulturcentrum, Gaaltije, har fått stöd för kultur- och utställningsverksam-
het. Vidare har Ajtte fått stöd för uppbyggnad av ett jojkarkiv. Projekt som 
också fått eu-stöd har prioriterats. Viktiga kulturella manifestationer har 
också kunnat stödjas, exempelvis en internationell romsk kulturkonferens, 
den första någonsin, och ett flerårigt samiskt utställningsprojekt vid Bild-
museet i Umeå. Stöd till förlag för utgivning av minoritetslitteratur har bl.a. 
givits till Hillelförlaget, Finn-Kirja, Tranan och Megilla-förlaget. Ung-
domsprojekt som fått bidrag är samiskt jojkläger och den judiska tidskriften 
Mish-Mash. Ungdomssatsningar ingår för övrigt i många av de projekt som 
fått stöd, t.ex. Tornedalsteaterns verksamhet. Kulturrådet har även kunnat 
stödja minoritetsändamål med andra anslag än de för minoriteterna öron-
märkta. Det gäller Judiska museet som får årligt verksamhetsbidrag, liksom 
Nordkalottbiblioteket, samisk bokbussverksamhet, Förlaget Podium för 
utgivning av litteratur på romani chib, litteraturstöd för bokutgivning, In-
ternationella Musikföreningen för inrättande av sagorum för romska barn, 
projektet unga skrivare i Barentsregionen och kartläggning av biblioteksser-
vice för finsktalande invånare.” 

Sammanfattande diskussion

Kulturrådet har som övergripande mål att främja kulturell mångfald. För 
det interna arbetet ska man dels verka för att kulturlivets institutioner och 
organisationer utvecklar ett mångkulturellt förhållningssätt i alla sina delar 
av sin verksamhet. Dels ska samhällets mångfald avspegla arbetet med refe-
rens- och arbetsgrupper och övrigt internt arbete. Som myndighet ska man 
också redovisa sin kompetensförsörjning i årsredovisningen från och med 
2003. Kulturrådet följer samma mönster som andra kulturmyndigheter; I 
årsredovisningen för 2002 nämns frågan om intern mångfald knappast alls 
medan ämnet behandlas mer utförligt 2003. Målet för 2004 är att anställa 
fler medarbetare med annan härkomst än den svenska. Kulturrådets årsre-
dovisningar ger i övrigt inte så mycket underlag för vår bedömning av det 
interna arbetet med mångfald. Svårt är till exempel att bilda sig en uppfatt-
ning om rådets hållning till och bevekelsegrunder för etnisk och kulturell 
mångfald.
 Bland verksamhetsgrenarna är det endast Bidragsgivning och andra insat-
ser för konstområdesövergripande verksamhet som har mångfaldsmål; Bland 
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annat ska det mångkulturella samhällets skiftande uttrycksformer ges en 
naturlig plats i kulturlivet.  En annan uppgift är att bidra till att stärka de 
nationella minoriteternas språk och kultur. I årsredovisningarna lyfter rådet 
fram stödet till ansvarsmuseernas forskningsverksamhet, som forskningen 
om Kongosamlingen vid Statens museer för världskultur. Man pekar också 
på bidragen till barn- och ungdomsverksamheter inom exempelvis dans-, 
musik- och litteraturområdet. Vårt intryck av årsredovisningarna är att man 
inom området barn och ungdom främst uppmärksammar aktiviteter som 
är till för en mångfaldig publik/brukargrupp. Dessa aktiviteter skapas också 
delvis tillsammans med målgrupperna. Det är mer osäkert hur mångfalden 
ser ut bland dem som skapar, producerar och genomför aktiviteterna för 
barn och ungdom.
 Under rubriken konstområdesövergripande verksamhet redovisar också 
Kulturrådet mångkulturkonsulenternas verksamhet. Redovisningen är dock 
inte tillräckligt utförlig – om exempelvis åstadkomna resultat  – för att vi ska 
kunna skapa oss en rättvisande bild av konsulenternas arbete. När det gäller 
insatser för nationella minoriteter är rådet mer konkret och räknar upp en 
rad exempel på stöd till litteratur och till olika projekt och organisationer (se 
ovan samt tabellbilagan). 
 När det gäller de övriga tre verksamhetsgrenarna – med inriktning på 
bidragsgivning och andra insatser – framgår det av årsredovisningarna att 
Kulturrådet uppmärksammar etnisk och kulturell mångfald. Man stödjer 
bland mycket annat scener för folk- och världsmusik, ställer krav på regio-
nala museer att arbeta med mångfaldsfrågor och fördelar bidrag till kultur-
tidskrifter och biblioteksprojekt som riktar sig till olika grupper. Det är dock 
svårt att utifrån redovisningarna skaffa sig en uppfattning om i vilken om-
fattning denna uppmärksamhet sker, utifrån vilka kriterier och vilken tyngd 
rådet lägger vid referens- och arbetsgruppernas sammansättning; Tydligast 
med sina insatser är man på litteratursidan. Vi har dock inte utifrån redo-
visningarna kunnat göra någon helhetsbedömning huruvida Kulturrådet 
tillämpar ett mångfaldsperspektiv i sin bidragsgivning (se under respektive 
verksamhetsgren ovan samt tabellbilagan).¶


