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Sammanfattning: 
Alla människor ska ha rätt till att utöva kultur och detta är en rättighet som inte alltid 
framkommer i samma utsträckning som andra rättigheter, så som rösträtt och yttrandefrihet. 
Det finns nationella kulturpolitiska mål som kommunerna ska eftersträva, dock så har de 
ingen tvingande makt och därför kan kommunerna och förvaltningarna själva bestämma över 
vad de ska placera resurserna. Kommunernas självstyre leder därför till att vissa områden, så 
som kultur, ständigt drabbas av besparingar. När Kulturförvaltningen är drabbad av en smal 
budget, så får vissa områden givetvis lida för detta. Enisk mångfald är ett sådant område, som 
hamnar i skymundan när budgeten är liten. Studiens syfte är därför att undersöka etnisk 
mångfald i den kommunalt finansierade verksamheten Kulturskolan i Karlskrona kommun. 
Två frågeställningar har ställts för att göra studien genomförbar och dessa är - vilka direktiv, 
mål, planer, dokument och policys har det i det svenska politiska systemet beslutat om 
gällande etnisk mångfald i kulturlivet? och hur upplever lärare på kulturskolan 
implementeringen av etnisk mångfald i deras verksamhet? 
  Den metodologiska utgångspunkten i studien är kvalitativ metod bestående av semi – 
strukturerade intervjuer samt kvalitativ datainsamling i form av broschyrer, handlingsplaner 
etc. Datainsamlingen har sedan analyserats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Studien 
undersökte det som den var tänkt att göra och därför kan validiteten ses som hög (god). 
  I resultatet framgick det att kulturförvaltningen saknar uppdaterade ”handlingar” kring hur 
de ska arbeta med etnisk mångfald, att den senaste planen utformades 2006 och att inga mål 
har uppfyllts, som berör etnisk mångfald i dess verksamhet. Kulturnämnden prioriterar inte 
heller etnisk mångfald i sin budgetplan.  
Vidare så visade resultatet på att Kulturskolans elever uteslutande bestod utav etniskt 
svenskar och inga specifika åtgärder har utförts för att förändra situationen. 
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1. Inledning 
Sverige är en demokratisk stat som ska skapa möjlighet för alla medborgare att kunna ta del 
utav samhällsstrukturen och dess olika delar. Detta är inte bara en vision, utan finns tydligt 
återgivet i svensk diskrimineringslag som visar vägen för hur medborgarnas, samt statens, 
rättigheter och skyldigheter ska praktiseras.  
  När det kommer till mångfald, i vilken etnicitet inräknas, så är Sverige en stat som 
förespråkar detta inom samhällets alla instanser, däribland kulturlivet.  
Sverige anses ha stor respekt för olika kulturer och detta bottnar i att det kulturella uttrycket 
kan resultera i utveckling, utan att för den delen mista sina egna kulturella uttryck. Att få 
tillhöra, uttrycka och utveckla kulturell verksamhet har samma validitet som politiska 
rättigheter så som rösträtt, yttrandefrihet och religionsfrihet.  
  Minoritetsgrupper utsätts ofta för stor påverkan av de grupper som utgör majoriteten, vilket 
också bidrar till deras missgynnande position. Således är syftet med rätten till olika kulturella 
uttryck byggt på en tanke om jämlikhet, utan att för den delen behöva anamma den stora 
massan.  
I och med att alla människor är demokratiskt jämlika så har staten en skyldighet i att 
verkställa mångfald och därmed också etnisk mångfald. 
   Att som medborgare kunna behålla sin identitet och även skapa nya mönster utifrån likheter 
och olikheter bidrar till dynamiska och spännande mellanmänskliga möten1.  
   Sveriges Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har deklarerat att synen på etnisk mångfald 
ska prägla Sveriges kultur och kulturpolitik. Kulturlivet ska bestå av ökad mångfald, en 
interkulturell dialog och internationella utbyten – ingen ska stängas ute!  
  Staten står som högsta ansvarig för att kulturpolitiken ska implementeras, dock är det i 
praktiken kommunerna med det kommunala självstyret som verkställer målen.  
Vidare innebär det kommunala självstyret att verksamheter kan se mycket olika ut och det är 
kommunerna själva som beslutar om hur mål och riktlinjer ska implementeras och arbetas rent 
praktiskt med.  
  Vårt eget intresse ligger just i att undersöka huruvida det nyligen beskrivna återspeglas ute i 
den verksamhet, som ämnet berör.  
   I undersökningar har det nämligen visat sig att det finns skillnader i vilka som får ta del utav 
statligt finansierad kultur och vilka som sällan eller aldrig får det. Detta överensstämmer alltså 
inte med den inställning som Sverige säger sig ha till kulturutövandet.  
  Då vi själva inte har upplevt att kulturverksamheten riktar sig särskilt mycket till de med 
annan etnisk bakgrund, så bestämde vi oss för att undersöka om det kan ligga någon sanning i 
vår upplevelse. 
Fokus lades på Kulturförvaltningen i Karlskrona kommun men även på dess ena verksamhet, 
nämligen Kulturskolan. Är det så att denna förvaltning och dess verksamhet använder sig utav 
ett etniskt mångfaldsperspektiv och arbetar för allas rätt till kulturutövning?         
 
2. Problemprecisering 
Varje kommun har självständiga kommunala förvaltningar där dess styrning ska underlätta för 
organisationerna att stå i samklang med tiden och medborgarnas krav. Förvaltningen 
tillhandahåller därför dokument som bör eller ska implementeras i tillhörande verksamhet. 
  Sverige präglas av allt fler människor med annan etnisk bakgrund än svensk. Var femte 
svensk är invandrare, som enligt svenskt begrepp betyder att en person eller en dennes 

                                                           
1 Frenander, Anders.(2005). Kulturen som kulturpolitikens stora problem Möklinta: Gidlunds förlag. sid.37. 



förälder har utländsk bakgrund. Trots medvetenheten om mångfald har grupper begränsade 
villkor gällande möjligheten att utforma delaktighet i samhället. Utgångspunkten för mångfald 
i Sverige består av angelägenheten att hela befolkningen ska kunna utveckla tillhörighet, som 
i sin tur bidrar till begränsningar av ojämlika situationer. Det fodras således en kombination 
av det politiska systemets teoretiska ansats och en praktisk tillämpning för att brister inte ska 
infinna sig i arbetet för ett mångfacetterat Sverige.  
 
Med utgångspunkt i det svenska politiska systemets välfärdskrav, så vill vi sätta perspektivet i 
relation till mångfald i kulturlivet och därigenom uppmärksamma den praktiska 
tillämpningen. Syftet är således att undersöka etnisk mångfald i den kommunalt finansierade 
verksamheten Kulturskolan i Karlskrona kommun. De frågeställningar som ställs för att få 
svar på detta är:       

 
• Vilka direktiv, mål, planer, dokument och policys har det i det svenska politiska 

systemet beslutat om gällande etnisk mångfald i kulturlivet? 
 

• Hur upplever lärare på kulturskolan implementeringen av etnisk mångfald i deras 
verksamhet? 

 
3. Disposition 
Studien disposition visas i kapitel och inleds med en inledning för att därefter följa med 
studiens problemprecisering, syfte och frågeställningar. Följande infinner sig studiens kontext 
som har sitt innehåll i varför ämnesvalet skapat intresse till en studie. Nästkommande kapitel 
beskriver en kort bakgrund om Karlskrona kommun som organisation, och följs av kapitel sex 
som är begreppsdefinitioner. Delen definierar begreppen kultur, mångfald och 
kulturpolitikens utveckling i Sverige. Begreppsdefinitionerna följs av kapitel sju som består 
av tidigare studie, och presentationen sker i form av en SOU-rapport och två artiklar. Kapitel 
åtta är det teoretiska perspektivet och utgör för vår del en förvaltningspolitisk teori. Följande 
redovisas metoden och därefter det framkomna resultatet. Kommande kapitel efter resultatet 
är analysen som tar vid med kapitel tolv som består av en diskussion. Sist i studien har 
litteratur – och källförteckning och en bilaga lagts. Bilagan består av den semistrukturerade 
intervjumanualen som användes vid intervjuerna.  
 
4. Förförståelse 
Efter Mångkulturårets slut 2006 höll dåvarande och nuvarande kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth ett tal på Moderna museet och deklarerade den glasklara ambitionen som ska prägla 
Sveriges kultur. Kulturlivet ska bestå av ökad mångfald, som i svensk kulturpolitik innefattar 
en etnisk och kulturell mångfald. Talet innehöll vidare en beskrivning om att kultur bör 
speglas av olika röster, ansikten och bakgrunder och att det ska finnas en möjlighet att kunna 
välja det vi vill uppleva. Adelsohn Liljeroth har en stark framtidstro i fråga om att 
verksamheter kommer visa mångfald. På besök i institutioner konstateras ibland att samtliga 
är etniska svenskar och att rektorer och andra ansvariga aldrig reflekterat över detta. 
Kulturministens reflekterar vidare över detta i sitt tal och menar att det institutionella 
förändras ibland lite för långsamt. Detta ska det bli ändring på då alla kulturmyndigheter från 
och med 2007 ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. 
Kulturministern vill även i samband med mångfaldsarbetet se tydligare politiska instrument 
för hur mångfalden kan förbättras. Hon avslutade talet med att deklarera att Mångkulturåret 
må vara slut, fast arbetet med mångfald har precis börjat. Det första som sker för att kunna 



fortsätta framtida arbete är att en samordnare får i uppgift att sammanfatta det gångna 
Mångkulturåret i en rapport.2   
  Under studietiden på Samhällsvetarprogrammet för organisation och förvaltning har vi haft 
förmånen att bedriva ett samarbete med en organisation eller förvaltning. En av oss har under 
de tre gångna åren utfört arbeten och undersökningar kopplat till kulturförvaltningen i 
Karlskrona kommun och den andre av oss har haft samma sorts kontakt, fast med 
frivilligorganisationen Röda Korset.  
Det hade bestämts redan innan studiens start att kontexten skulle kopplas till den enes eller 
bådas organisation och när vi tog del av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths tal, 
diskuterade vi att vi aldrig innan hört mångfaldsperspektivet kopplat till kulturverksamhet, 
vilket också fångade vårt intresse av att skriva om det. De två infallsvinklarna blev starten till 
att undersöka hur ett ofta definierat rättighetsbegrepp används och implementeras i en 
kommunal verksamhet.   
 
5. Bakgrund 
I denna del förekommer en kort presentation av Karlskrona kommun som organisation. Här 
beskrivs det kommunpolitiska styret och dess budget för att få bakgrundsinformation om 
Karlskronas politiska system och kommunens och då framför allt kulturförvaltningens 
arbetsområden och riktlinjer.    
 
5.1 Karlskrona kommun som organisation 
Det högsta beslutande organet i Karlskrona kommun är kommunfullmäktige. De har utsett en 
kommunstyrelse och även nämnder för olika områden, där varje nämnd vanligen har en 
förvaltningsorganisation. De tjänstemän som arbetar på förvaltningarna verkställer politiska 
beslut, fattat från politiker och deras budgetförslag.3 
I dagsläget styrs Karlskrona av den borgerliga alliansen Femklövern – moderaterna, 
folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet, dock utan egen majoritet. 
Oppositionspartierna är socialdemokraterna, vänsterpartiet och sverigedemokraterna. Då 
Femklövern inte har egen majoritet, så har detta resulterat i att de måste styra med 
socialdemokraterna och vänsterpartiets budget.4  
 Kommunen beskrivs ha goda förutsättningar till ett rikt och bra liv, däribland spännande 
kulturliv. Den slutliga budgeten för 2011 och planen för 2012-2013 visar sig dock vara 
mycket känslig för sämre utfall än beräknat och innehåller ingen långsiktig reserv på grund av 
rådande konjunkturläge. De gemensamma välfärdsresurserna räcker inte till för kommunens 
verksamheter, vilket i stor utsträckning medför att utvecklingen inom många områden inte 
utvecklas – däribland kultur, fritid och föreningsliv.5 
  Kulturnämnden/förvaltningens områden är allmänkulturen, barn och ungdomskulturen, 
biblioteken, kulturlokaler, kulturskolan, världsarv/stadsmiljö och förvaltningen arbetar: 
 

för ett rikt och dynamiskt kulturliv i Karlskrona. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för att 
kunna erbjuda medborgarna det goda livet.6 

 
Mer specifikt innebär detta att nämnden/förvaltningen ansvarar för kommunens tolv bibliotek 
och en biblioteksservice åt kommunens förskolor. De har administrativ uppgift gällande 
bidrag till kulturföreningar, studieförbund och kulturarrangemang. De ombesörjer 
                                                           
2 http://www.regeringen.se/sb/d/8634/a/80058  
3 http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation  
4 http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation 
5http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Budget/Budget%2020
11%20slutlig.pdf  
6 http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Oganisaton/Forvaltning/Kulturforvaltningen/  



drift/uthyrning av Konserthuset och Sparresalen, och handlägger frågor kring 
världsarvsarbetet. Förvaltningen ansvarar för den konstnärliga utsmyckningen i samband med 
ny/ombyggnad och konstinköp för kommunen. Förvaltningen har även hand om 
Kulturskolans verksamhet som bedriver undervisning inom teater, film, musik, dans och bild.7 
Deras verksamhetsområde ska vara en kreativ och gränslös mötesplats för barn och 
ungdomar. Vidare ska kulturskolans arbete bygga på modern pedagogik, vilket innebär öppna 
sinnen för nya metoder och arbetssätt.8 
 
6. Begreppsdefinitioner 
Avsnittet tar upp de centrala begreppen och definition av dessa. Hertbert Blumer beskrev 
vikten av att i en text definiera de centrala begrepp/begreppen, då han ansåg att vetenskap inte 
existerar utan dem. Definitionen hjälper till att klargöra det som mäts eller de fenomen som 
studeras, och samlingen av begreppet/begreppen hjälper oss att reflektera över problemet 
vilket också underlättar för att nå ett reslutat. En definition gör det möjligt för oss att isolera 
gemensamma drag som i sin tur ger det ett namn och på så vis kan vi leta efter fenomenet i 
andra texter eller platser än där vi fann.9  
  I vår begreppsdefinition beskrivs först begreppet kultur. Beskrivningen är omfattade och ger 
nästintill ett sken av filosofisk diskussion. Det valet är gjort då begreppet är komplext och 
omfattande med en rad olika ståndpunkter mellan sociologer, kulturantropologer och 
kulturhistoriker. Att visa komplexiteten och den mångfald begreppet har kan också djupare 
förståelse infinna sig. Efter definition av kultur följer en definition av begreppet mångfald. 
Här beskrivs först vad själva begreppet betyder för att därefter efterföljas av en beskrivning 
om vad mångfald i ett samhälle kan generera i. I övervägande alla böcker om begreppet förs 
diskussioner om de positiva aspekter då samspel sker mellan minoriteter och majoriteten i 
samhället och att detta är en demokratisk rättighet. Sist i avsnittet beskrivs begreppet 
kulturpolitikens utveckling i Sverige. Valet att beskriva utvecklingen och inte bara dagens 
kulturpolitik är gjort för att visa att politiken är ett relativt nytt område och att det som skedde 
under 1950- och 1960-talen är grunden till dagens politik.  
  
6.1 Kultur 
Begreppet kultur som det känns igen idag började användas på 1700- och 1800-talen. Dock 
utvecklas ständigt begreppet i relation till tankeströmningarna som sker. Framväxten av kultur 
utvecklades från början av tanken om varje nations inneboende själ och fann sin betydelse 
genom nationalismen och kolonialismen. De två aspekterna förstärkte behovet av att forma en 
kulturell identitet och en identitetsskapande verksamhet. Det skedde genom kulturella uttryck 
att samlas kring, förena och forma en gemensam identitet som bidrog med en uppdelning av 
vi och de.10   
Utvecklingen av kulturbegreppet har från 1700- och 1800-talens andliga odling, det vill säga 
litteratur, musik och konst gått mot ett mer flertydigt definierande inom olika länder och 
språk. I vissa språk kvarstår den tidigare betydelsen av begreppet, medan begreppet i andra 
språk avser att definiera samhällen och folkslag. Den förändrade innebörden av begreppet 
bidrog till att världen inte längre bestod av kulturlösa samhällen, där kultur endast uppfattades 
som en exklusiv kvalitet. Det blev i stället en komponent i varje samhälle. Kultur beskrevs 
vara kunskap, konst, moral och tro – en helhet där alla komponenter krävs av en människa för 

                                                           
7http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Budget/Budget%2020
11%20slutlig.pdf    
8Mål för kulturnämndens verksamhet i Karlskrona. Antagen 2005-05-31.   
9 Becker, Howard S.(2008).Tricks of the trade. Yrkesknep för samhällsvetare Malmö: Liber Ab.sid.122 & 132. 
10 Illman, Ruth & Nynäs, Peter.(2005). Kultur människa möte- Ett humanistiskt perspektiv Lund: 
Studentlitteratur.sid.21-22. 



att bli medlem i samhället.11 Diskussionen av att konst endast blev en del av en helhet håller 
även Raymond Williams med om i sin analys, som blivit berömd för sin fras ”a whole way of 
life”.12 I och med den nya kulturella framväxten blev den äldre kulturen i form av konst och 
liknande endast en del av en helhet som är sammanhållet och som skiljs från andra. Den 
omfattar en unik karaktär med ett distinkt sätt att bete sig och som kan jämföras med andra 
kulturer. Denna karaktär består av färdigheter som överförs från generation till generation 
genom inlärning och genom symbolisk form.13 
 

”Kultur” härleder sig till etymologiskt tillbaka till latinets cultura, som är substantivform av 
colere. Ursprungligen hade det flera betydelser, bland annat att odla eller bearbeta något. Det är 
ju ofta i den allmänna betydelsen vi använder kultur numera; att odla själen, eller bakterier eller 
annat.14  

 
  Kulturantropologen Lars-Olof Åhlberg har tagit fasta på den ursprungliga definitionen 
tillsammans med de nya influenserna och begränsar sin diskussion om begreppet genom två 
huvudpositioner. Den första positionen är det traditionella kulturbegreppet eller som han 
också benämner det estetiska kulturbegreppet. Här är musik, bild, litteratur och dess 
kunskaper om arternas kärna. Den andra positionen, det antropologiska och sociologiska 
kulturbegreppet utgår från naturen och kulturen och kontrasterna dem emellan. Positionerna 
är inte på samma sätt som det estetiska, omedelbart värderande. Åhlberg beskriver detta som 
”allt mänskligt beteende som inte är rent biologiskt betingat hör till kulturens område.15      
 
  Under den senare hälften av 1900-talet har Kroebers och Kluckhohns definition av kultur 
ofta förekommit i kultursammanhang. I deras perspektiv består begreppet av implicita och 
explicita beteendemönster, det vill säga underförstådda och synliga mönster som erhålls och 
förs vidare i symbolisk form. Mönstren karaktäriserar grupper och deras materiella upprop 
som utgörs av traditioner och de värderingar som knyts an. De menar också att kulturella 
system kan betraktas som resultat av handlingar och även som grunden för framtiden. Likt 
tidigare beskrivning menar också Kroebers och Kluckhohn att kultur är ett system där olika 
sidor är beroende av varandra och som lärs in och förs vidare mellan generationer. Den delas 
av en grupp och drar gränserna till andra, och på så vis förankras i det sociala och det 
mellanmänskliga.16  
En kultur har ofta uppfattats som ett enhetligt system som är slutna och homogena för en 
annan kultur, vilket idag är svårt att bibehålla i och med den mångkulturalitet som präglar de 
flesta sammanhang. Föreställningar om att en människa – en kultur passar in i en kategori, 
åtskilda som öar och inte i flera olika på samma gång är föreställningar och exempel på hur 
världen inte ser ut idag. En kultur kan inte knytas till en plats eller en människa, utan rör sig 
fritt mellan kulturer. Detta bidrar till nya mönster skapade utifrån likheter och olikheter och 
som skär igenom det traditionella ”kulturpaketet”.17 De åtskilda öar som blir allt mer 
integrerade beror bland annat på den globaliserade mänskliga interaktionen som förekommer i 
vår modernitet. På så vis blir inte kulturer ett slutet system utan består av öppenhet, 
förändring. Variationen gör begreppet dynamiskt och förstås i detta fall i relationen till 
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mellanmänskliga möten. Öppenhet, mångfald, pluralism och mänskliga rättigheter ställer krav 
på demokratiska stater där varje individ har rätt att få uttrycka sin kultur.18 
Den danske kulturhistoriken Hans Flink är framträdande inom området och har för att visa på 
begreppet komplexitet formulerat ett antal definitioner. Flink menar att kultur är 
  

det som integrerar individen i kollektivet, men också det som tillåter individen att sträcka sig 
utanför sitt kollektivs begränsningar, [det är]individuellt skapande, men också dettas kollektiva 
förutsättningar och tillägnelsemöjligheter, [och det är] kollektiva institutionaliseringar, men 
också individuell trofasthet eller reformberedskap.19  

 
  Identitet är ett begrepp som ofta diskuteras i samband med kultur, och har sitt ursprung från 
latinets idem som betyder samma eller densamma. En person kan inte fullt ut förändras från 
situation till situation, utan det finns en kärna som inte är lika lätt att förändra. Identiteten kan 
förändras, dock är processen långsam, gradvis och handlar om både kontinuitet och 
förändring. Skapandet av identitet sker i samspel med andra, likt förstås och förändrar oss i 
relation till andra. Identiteten utvecklas alltid av sociala sammanhang och genom att delta i 
dem kan vi utveckla oss själva och förändrar vår identitet. Nya sociala sammanhang ger också 
möjlighet att utveckla en förståelse till andra individer och grupper.20  
Människor bedömer och värderar företeelser i livet genom den socialisation och 
internalisering som ständigt sker. Klassificeringssystem och maktförhållanden som 
exempelvis gott och ont, vackert och fult och vilka som bör och inte bör tilldelas politiska 
rättigheter är yttre omständigheter som skapar grunden för värderingar.21   
Kulturer innehar idéer, värden och symboler som delas av en grupp, där den kulturella 
traditionen består av sedvänjor som etablerats och förts vidare över generationer. I den 
nationalistiska traditionen förs uttolkningen av ledare och institutioner som möts upp i 
exempelvis undervisning, musik och konst. Traditioner är en del i att visa upp vår identitet, 
vilka vi vill vara och vad det goda livet innebär.22 
 
6.2 Mångfald 
Enligt begreppet kulturell mångfald är vi alla demokratiskt jämlika och kulturellt olika. Det 
existerar ett Vi och De som genom de olika kulturerna består av varierade värderingar, normer 
och levnadssätt.23 Ett av skälen till samhällets diskussion om mångfald, beror bland annat på 
grund av den mångkulturalism som existerar, vilket också skapar utmaningar. Lidskog och 
Deniz anser att det är allas rätt, oavsett kulturell minoritet eller majoritet att kunna visa och ta 
del av kulturella uttryck.24 
 

Det är dock inte givet hur ett samhälle bemöter den kulturella mångfalden, vilket innebär att 
olika samhällen ger nyinflyttade olika förutsättningar för att integreras i samhället och för att få 
utveckla sin kultur. Sverige är mångkulturellt fast samtidigt ett kulturellt delat samhälle, där 
människor får väldigt olika villkor för att utforma sina liv.25 

 
Att förespråka mångfald och respektera olika kulturer grundas i att olika kulturella uttryck kan 
resultera i utveckling, utan att behöva mista sina egna kulturella uttryck. Att få tillhöra, 
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23 Lidskog, Rolf & Deniz, Fuat.(2009).sid.7 & 11. 
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uttrycka och utveckla kulturell verksamhet har samma validitet som politiska rättigheter, 
exempelvis rösträtt. Minoriteter utsätts ofta för stor påverkan av majoriteten, vilket bidrar till 
en missgynnande position. Syftet med rätten till olika kulturella uttryck bygger på en tanke 
om jämlikhet utan att anamma den stora massan. Då social integration inte behöver baseras på 
likhet, behöver inte heller kulturer utplånas. Lär medborgarna sig att respektera och leva med 
olika kulturella uttryck, respekteras alla individer och samhället blir jämlikt. Diskussioner 
inom kulturell mångfald kännetecknas av att samhällen kan och bör hållas samman av olika 
kulturer, värderingar och identiteter. Detta förutsätter en allmän jämlikhet – det vill säga att 
alla har, oavsett kulturell tillhörighet samma ekonomiska, politiska och sociala rättigheter och 
skyldigheter.26 
  Människosynen står i centrum i ett kulturmöte utifrån ett humanistiskt perspektiv. Här 
beskrivs människan vara mer än det normativa och förpliktigande. Varje individ har mer än en 
kulturell tillhörighet och består av ett system av kategorisering. Kulturmötet utgår även från 
en realistisk människosyn, det vill säga den erfarenhet av att vara människa i hela sin bredd. 
Självreflektion kan göra skillnad för kulturmöten i dess utveckling, vilket gör perspektivet 
mer realistiskt. Genom att belysa de två infallsvinklarna – kulturen och människan 
tillsammans förenas de. Synen betonar strävan att fästa vikt till både det inre och till det yttre. 
Människan är mångbottnad av kvalifikationer som bestämmer kultursynen.27  
Vårt handlande är till mångt och mycket knutet till relationen med andra, ibland genom ett 
aktivt val, ibland omedvetet. Sammanhanget skapar vår identitet och formar oss till de vi är, 
tänker och handlar. Likt vårt agerande enligt givna mönster, brukar vi även samhällets delar 
som omtolkas och nyskapas.28 Förändringar i kulturen beror till mångt och mycket på 
individens möjlighet att reflektera och omvärdera kulturella aktiviteter på samhällets 
institutioner och deras utformning. När möjlighet finns att ta del av andra kulturer genom 
skola, museum och övriga platser kan livssituationen för samhällets medborgare förändras.29  
Kultur enligt den humanistiska synen består inte av en entitet eller produkt, utan innebär en 
väv av mångfald. Individen, kollektivet, medvetenhet och omedvetenhet är centrala inslag. 
Här kan inte vad som ingår och icke ingår ringas in på förhand, utan samspelet av de olika 
aspekterna blir den meningsskapande processen. Ett kulturellt uttryck har därmed möjlighet 
till gränsöverskridningar och öppet för tolkningar.30  
Medlemmar av minoriteter och deras kulturella uttryck internaliseras ofta in i majoritetens 
uttryck. Möten mellan kulturer och deras tillhörande uttryck kan vara ett redskap för att sudda 
ut gränser och skapa mångfald.31  När ett möte sker upplever vi ofta någon slags närhet med 
den mötande människan. Känslan betyder inte att olikheter behöver suddas ut eller att någon 
av de mötande behöver ge upp sina åsikter för att nå konsensus. Att öppna sig, respektera och 
få vara olika ”den andra” kan skapa en känsla av gemenskap.32 Kulturmöten kan skapa 
gemensamma intressen och skapa mening i tillvaron, därför måste dynamik få ta utrymme. 
Dynamiken består av att individer får omfattas av större omfång som är gränsöverskridande, 
vilket öppnar för möjligheter för kommunikation trots språk och förståelseproblem.33 
Liknande resonemang gällande kommunikation förs av Johan Forsnäs som är kulturforskare. 
Den kommunikativa utgångspunkten för Forsnäs består i att kulturer finns överallt i våra liv 
och samhällen och är alltid närvarande. Tillståndet är flytande och föränderligt och bör 
betraktas som en process, vilket han kallar för ”universell differentiering”. Processen sker 
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mellan individen och samhället, genom mänskligt handlande och social interaktion, i olika 
sfärer som konst, religion och politik.34 Kommunikationsmodellen utgår från sändare, 
budskap och mottagare där kommunikationen består av påverkan och handling. När detta sker 
skapas i sin tur en delaktighet mellan människor.35 
 
6.3 Kulturpolitikens utveckling i Sverige 
Meningsskiljaktigheter finns om när den kulturpolitiska debatten hade sin start, dock är 
många överens om att den svenska kulturdebatten tog fart i mitten av 1950- talet och vidare in 
i 1960- talet. Socialdemokraternas betänkande ”Människan och nutiden” till partikongressen 
1952, var en bidragande orsak till att kulturfrågorna till slut fick ett eget område och 
budgetsammanhang.36 Betänkandet innehöll redogörelsen om att ”det svenska samhället är 
byggt på demokratiska politiska principer”. För att motsvara kravet på att kulturpolitiken 
skulle ses som demokratisk-socialistisk-kultur behövde den omfatta hela det mänskliga 
upplevelsefältet. Den nya synen skulle leda till en samhällsutveckling med ett bredare register 
på personlighetstyper.37  
Moderniseringen och urbaniseringen av Sverige och den snabba tekniska utvecklingen under 
1950- och 1960- talen fick stor betydelse för det kulturpolitiska området, vilket raserade 
murarna i det gamla klassamhället och skapade nya villkor för kulturen.38 Innan detta skedde 
var den fria konsten fortfarande lämnad till en privat hushållning, som i sin tur skulle hämma 
kulturlivet. Ecklesiastikministern39 Ragnar Edenman ansåg därför att det skulle vara 
samhällets uppgift att träda in som stöd och uppdragsgivare. Staten skulle vara tvungen, enligt 
Edenman att engagera sig så kulturuppfattningen och kulturella verksamheter inte tilldelades 
efter en hierarkisk skala. Styrningen av kulturinnehållet fick dock inte ske, utan ståndpunkten 
skulle vara enligt en liberalistisk anda. Det vill säga stöd och hjälp för att kunna erbjuda andra 
alternativ och valmöjligheter på en armlängds avstånd.40  
 
  Som ovan nämnt var debatterna och betänkanden under 1950- och 1960- talen startskottet 
för dagens svenska kulturpolitik som avser och definieras vara en struktur för kultur och 
politik med uppsatta mål, metoder, ekonomiska resurser samt ansvariga politiska och 
administrativa organ.41 
Första steget till den statliga kulturpolitiken fastställdes 1974 (prop. 1974:28) då beslut togs 
om den statliga kulturorganisationen med tillhörande grundprinciper.42 Syftet med en ”ny 
kulturpolitik” var för att kunna hantera det kulturpolitiska området och för att ge kulturella 
institutionerna statusen av att vara en del av en övergripande samordning.43 Målen som togs 
behandlade yttrandefrihet, människors möjlighet att skapa, motverka de negativa 
verkningarna av kommersialism - främja decentraliseringen och beslutsfunktioner - hänsyn 
till eftersatta grupper, erfarenhet och behov – kulturell och konstnärlig förnyelse – 
tillvaratagande på äldre tiders kultur – utbyte av idéer och erfarenheter över språk och 
nationsgränser.44  
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1996 presenterades en proposition (prop. 1996/97:3) om förändring i kulturpolitiken och 
förslaget bestod av att kulturpolitiken skulle skapa förutsättningar till att vara en dynamisk, 
utmanande och en obunden kraft i samhället. Internationellt kulturutbyte och möten mellan 
olika kulturer skulle främjas. Förslaget ledde fram till 1996 års beslut som består av sju 
kulturpolitiska mål.45   
Beslutet 1974 och 1996 har bidragit till en utvidgning av det statliga ansvaret, då regeringen i 
samband med besluten uttalade sig om vilka aktörer som ska genomföra kulturpolitiken. 
Kulturen är en samlad samhällsåtgärd som kräver både statens, landstingens och 
kommunernas insatser.46 Staten finansierar kulturinstitutioner och lokal/regional 
kulturverksamhet. Ansvaret sker lokalt/regionalt eftersom staten anser att de flesta behov bäst 
kan bedömas och tillgodoses där. Den självstyrande politiken för kommunerna bidrar därmed 
till att kulturverksamheter, dess insatser och anslag kan skifta.47  
 Låg bemanning inom kultursektorn är bland de vanligaste situationerna inte bara i svenska 
kommuner, utan i alla nordiska länder. Den låga bemanningen i lokala enheter kan således 
medföra att de nationella kulturpolitiska målen inte blir genomförda så som de är tänkta eller 
att kvalitén på genomförandet sjunker.48 
 
7. Tidigare studie 
Avsnitten brukar benämnas tidigare studie eller tidigare forskning, beroende på om det som 
skrivits är vetenskapligt grundat eller ej. Litteratur såsom en artikel eller bok används ofta för 
att spegla det samhällsvetenskapliga ämne som studeras. Ibland används och fungerar 
materialet endast som en drivkraft till undersökningen. Ofta avfärdas icke vetenskapliga 
studie eller studie kopplat till en teori vilket Bryman menar är naivt, då det redan tillgängliga 
resultat som finns, kan hjälpa forskaren med tolkningar och att upptäcka förbisedda 
aspekter.49  
  Vårt avsnitt kallas tidigare studie då vi tagit del av litteratur och artiklar som inte är 
vetenskapligt grundade. Ämnets område erbjuder en riklig mängd av annat material såsom 
litteratur, SOU-rapporter, kartläggningar och antologier som binder samman teoretiska tankar 
med praktiska erfarenheter. Tidigare forskning i form av avhandlingar och vetenskapliga 
artiklar har visat sig finnas i mindre kvantitet, och det som finns kan inte kopplas direkt till 
studiens kontext. Valet blev då istället att ta del av icke vetenskapligt material som alla har 
den gemensamma faktorn – etnisk mångfald i kulturlivet, vilket också är kärnan i studien. De 
studier som presenteras har alltså faktorer som berör implementeringen av mångfald och det 
material som först presenteras är en SOU-rapport vid titel ”Mångfald är framtiden” (2007:50). 
Rapporten är skriven av den ansvarige samordnaren för Mångkulturåret 2006 och innehållet 
är informativt gällande årets syfte, bakgrund till varför regeringen beslutande om ett projekt 
och hur arbetet löpte under året. Det presenteras även goda exempel på mångfaldsarbete som 
startat fristående från Mångkulturåret och att arbetet i de statligt finansierade verksamheterna 
kan se olika ut, beroende på vilken styrningsmentalitet som finns.  
Valet att ta med rapporten gjordes för att rapporten nämns flitigt i annan litteratur och för att 
det där beskrivs att Mångkulturåret varit ett viktigt bidrag till utvecklingen av svensk 
kulturpolitik och ett kulturliv präglat av mångfald. Vi är medvetna om att personen som 
skrivit SOU-rapporten även var samordnare för Mångkulturåret, vilket kan påverka innehållet 
i rapporten. 
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  Därefter följer två artiklar som finns med i en antropologi vid titel ”Mångfald i kulturlivet”. 
Boken har producerats av Mångkulturellt centrum och är en del av ett reslutat i en studie om 
hur mångfald speglas i 63 statliga kulturinstitutioner. Bokens förord beskriver att det inte går 
att redovisa ett enkelt recept för att utveckla mångfaldsarbetet, vilket också är anledningen till 
valet att presentera två arbeten från boken. De ska likt Bryman beskriver, hjälpa till att förstår 
och upptäcka olika aspekter som speglar ämnet.50  
Vi vill med de valda artiklarna skildra två perspektiv i det komplexa ämnet, där den första har 
en mer forskningsbetonad vinkel. Centret för kulturpolitiska studier i Danmark fick i uppdrag 
om att ge förslag, som ska bidra med utvecklingen av mångfald i kulturlivet. Studien 
resulterade i två analytiska verktyg som ska kunna användas av kulturinstitutioner. Vi är 
medvetna om att studien är dansk, fast är ändå av relevans då de analytiska verktygen har 
uppmärksammats och används av exempelvis Mångkulturellt centrum i Sverige, som också 
bedriver studier om mångfald i kulturlivet.  
Valet av att använda den andra artikeln gjordes för att beskriva praktiska erfarenheter med de 
teoretiska tankar som redan finns. Malmö Musikhögskola är en institution som kan ses som 
stigfinnare i att bidra till etnisk mångfald i kulturlivet. Ett andra argument till artikelns 
relevans, är att den visar goda exempel på hur de kulturpolitiska målen kan implementeras i 
statligt finansierade verksamheter.   
 
7.1 SOU-rapport (2007:50) om mångfald i Sveriges kulturliv 
I december 2004 beslutade regeringen att utlysa 2006 till ett Mångkulturår i Sverige.  En 
särskild samordnare tillkallades, för att på ett nationellt plan, skulle kunna svara för 
samordning av förberedelser och genomförande av Mångkulturåret. Uppdraget gick ut på att 
utarbeta ett program för Mångkulturåret samt att vara ett stöd för berörda aktörer inför och 
under detta år.  För att lyckas med uppdraget så var ett samarbete med olika aktörer inom 
kultur- och utbildningsområdet ett måste. Samordnare hade också i uppdrag att skapa 
underlag för en långsiktig förändring av kulturlivet med syfte att öka den etniska och 
kulturella mångfalden. Det låg även på samordnaren att lämna förslag på hur denna bäst kan 
främjas inom det offentligfinansierade kulturlivet. 
Syftet med Mångkulturåret 2006 var att på ett bestående vis öka alla invånares möjligheter att 
delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner. Vidare var också 
syftet att skapa incitament för att offentligt finansierade kulturverksamheter på ett tydligt sätt 
speglar och införlivar den etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige 
(Direktiv 2004:169).  
Det är alltså samordnarens slutbetänkande som resulterat i denna SOU – rapport51.   
  Bakgrunden till regeringens beslut om en utredning kan härledas till det faktum att Sverige 
idag har utvecklats till ett land som präglas av en betydande etnisk, kulturell, social, språklig 
och religiös mångfald. Denna mångfald av människor med olika bakgrunder, erfarenheter och 
perspektiv speglas inte alltid i vårt offentligt finansierade kulturliv. Det är känt sedan tidigare 
undersökningar (bl a Pripp, Plisch & Printz Werner 2004) att det finns skillnader när det 
gäller vilka människor som utövar och tar del av offentligt finansierad kultur och vilka som 
sällan eller aldrig gör det. Andelen konstnärliga upphovsmän, utövare och 
kulturadministratörer med utomsvensk eller minoritetsbakgrund utgör fortfarande en mindre 
andel av de yrkesmässigt verksamma inom det offentligfinansierade kulturlivet. Dock så har 
det skett en viss positiv utveckling under senare år. Samtidigt så har det särskilda ansvar som 
offentligt finansierad kulturverksamhet har att vända sig till och inkludera hela den svenska 
befolkningen, förtydligats ytterligare. Utgångspunkten är att alla människors kunskaper, 
erfarenheter och perspektiv ska speglas och tas tillvara såväl hos anställda och utövare, i valet 
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av utställningar, uppsättningar och andra produktioner, som hos brukare, besökare och 
publik52.    
Trots att fokus har legat på de myndigheter och institutioner som fick ett särskilt uppdrag av 
regeringen att medverka i Mångkulturåret 2006, så har samordnaren även lagt en betydande 
vikt vid att ta tillvara de fria kulturaktörernas erfarenheter och kunskaper av hur arbetet kan 
bedrivas, för att skapa ett mer inkluderande och öppet kulturliv. Samordnaren har sett som sin 
uppgift att ifrågasätta rådande strukturer, normer och nätverk inom kultur – och 
utbildningsområdet. Därför har det också lagt stor vikt vid att skapa nya och öppna upp 
befintliga nätverk och mötesplatser, där människor med olika bakgrunder, kunskaper och 
erfarenheter kan mötas och inspirera varandra. En viktig utgångspunkt för samordnaren har 
varit att synliggöra hinder och belysa möjligheter för ökad mångfald i kulturlivet och ta del av 
goda exempel på mångfaldsarbete såväl nationellt som internationellt. Till sist så har alltså 
denna SOU – rapport resulterat i att samordnaren analyserat erfarenheterna av Mångkulturåret 
2006 och därefter lämnat förslag till regeringen, på hur ett fortsatt långsiktigt och ansvarsfullt 
arbete för en ökad mångfald i det offentligt finansierade kulturlivet, kan bedrivas53.   
  I sina övergripande slutsatser redogör samordnaren bland annat för sin bedömning att det 
inom offentligt finansierad kulturverksamhet på lokal, regional och nationell nivå i Sverige 
finns en stark och ökande vilja att arbeta för en ökad etnisk och kulturell mångfald i 
kulturlivet, Slutsatser visar också att kunskaperna och viljan är ojämnt fördelade inom och 
mellan olika kulturverksamheter.  
Intresset för att medverka inom ramen för året har varit stort, enligt samordnaren. 
Myndigheter, länsstyrelser, universitet, högskolor, kommuner, landsting, föreningar samt 
centrala, regionala och lokala kulturinstitutioner har på olika sätt uppmärksammat 
mångfaldsfrågorna i sina respektive verksamheter och även också i kulturlivet i stort. Genom 
bland annat utställningar, uppsättningar och andra produktioner, seminarier, konferenser och 
dokumentationsarbeten har det mångkulturella Sverige skildrats på museer, scener och film, 
inom musiken och litteraturen, dansen och även andra sammanhang.  
  Det kan urskiljas tre huvudinriktningar inom framförallt kulturmyndigheternas och 
institutionernas verksamhet under mångkulturåret 2006. Dels har det handlat om ett internt 
arbete med att förändra strukturer, se över riktlinjer för rekrytering av personal och utbilda 
anställda i mångfaldsfrågor. Det har även handlat om att diskutera innehållet i verksamheten, 
hur det mångkulturella Sveriges skildrar utveckling, valet av teman för produktioner samt hur 
verksamheten når ut och vilka arbetssätt och metoder som kan användas för att nå en större 
och bredare publik.  
Det har visat sig att endast ett fåtal regionala och nationella kulturinstitutioner under 2006 har 
samverkat med lokala aktörer i de kommuner – och stadsdelar som omfattas av arbetet54. 
  Många kulturmyndigheter och institutioner har svårt att nå ut till, för dem, ”nya områden” 
och få fler människor att känna sig delaktiga i den offentligt finansierade kultur, som de själva 
är med och bekostar. Offentligt finansierade kulturinstitutioner behöver bli bättre på att nå fler 
människor med sin verksamhet, då det dessutom ingår i deras uppdrag. Detta gäller såväl i 
storstädernas förortsområden som på mindre orter på glesbygden. Det är också viktigt att 
kulturinstitutionerna hittar och ingår i nya samverkansformer med aktörer på nationell, 
regional, lokal och internationell nivå, med anledning av att tillvarata den kunskap och de 
erfarenheter som finns runt om i Sverige, inte minst i det fria kulturlivet.  
  Mångkulturåret 2006 har hjälpt till att lyfta upp frågan om mångfald i kulturlivet på den 
offentliga dagordningen och också hjälp till att öka medvetenheten hos beslutsfattare, publik, 
kulturutövare, om just betydelsen av ett mer öppet och inkluderande kulturliv. Tack vare 
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mångkulturåret så har även ansvaret förtydligats över att offentligt finansierad 
kulturverksamhet har en skyldighet att vända sig till hela befolkningen. Det blev dessutom 
tydligare att verksamheten ska spegla den mångfald av människors olika kunskaper, 
erfarenheter och perspektiv som finns55.  
 
7.1.1 Mångkulturårets aktiviteter 
  Samtliga av Sveriges kommuner, regioner, landsting och länsstyrelser inbjöds av regeringen 
att medverka i Mångkulturåret 2006. I regeringens beslut betonades att det är en förutsättning 
att även aktörer på lokal och regional nivå deltar samt att kommunernas, regionernas, 
landstingens och länsstyrelsens kulturverksamheter är av central betydelse för att 
Mångkulturåret 2006 ska bli framgångsrikt och ge bestående effekter. Regeringen lyfte också 
i sitt beslut fram betydelsen av samverkan mellan nationella, regionala och lokala nivåer och 
olika typer av verksamheter för att kunna uppnå en generellt större etnisk och kulturell 
mångfald i hela landet (Regeringsbeslut U2005/4445/Kr, U2005/2828/Kr). 
I SOU- rapporten redogörs därför även för huvuddragen i arbetet med att öka den kulturella 
mångfalden under Mångkulturåret 2006, i det offentligt finansierade kulturlivet på lokal och 
regional nivå.  
I de allra flesta fall arrangerades föreläsningarna, utställningarna och de andra kulturella 
satsningarna med anledning av just Mångkulturåret och om de inte orsakades av 
Mångkulturåret så passade de in i sammanställningen av de lokala och regionala 
erfarenheterna.  
  Under Mångkulturåret 2006 har vissa kommuner avsatt särskilda öronmärkta anslag för 
aktiviteter och verksamheter under året medan andra har valt att arbeta med kulturell 
mångfald inom ramen för den ordinarie kulturbudgeten utan att avsätta några särskilda medel 
för detta ändamål56. 
  En del kommuner har inför och under Mångkulturåret 2006 påbörjat och genomfört olika 
sorters kartläggningar och/eller undersökningar av hur mångfalden i det lokala kulturlivet ser 
ut. Karlskrona kommun har genomfört Många modiga möten, vilket var en nationell 
konferens på temat mångkultur och mångfald med föreläsningar, seminarier och 
ungdomsteater på Sunnadalskolan och Marinmuseum57.  
   
7.1.2 Goda exempel på mångfaldsarbete 
SOU- rapporten lyfter fram vissa projekt som kan figurera som goda exempel och dessa har 
inte särskiljts trots att vissa initierats med anledning av Mångkulturåret och andra har startats 
på fristående basis. Poängen är ju endast att visa på och lyfta fram lyckade genomförda 
projekt som med fördel skulle kunna upprepas av andra.  
  Ett av de lyckade projekt som tagits upp i rapporten är det som Marinmuseum i Karlskrona 
(Statens Maritima museer) har inlett i samarbete med Sunnadalskolan, belägen strax utanför 
Karlskrona. På Sunnadalskolan går det cirka 400 barn och ungdomar i åldern upp till 16 år 
och på Marinmuseum får besökarna ta del av den svenska marinens historia. 
Samarbetet dem emellan påbörjades i större omfattning läsåret 1999-2000 och initiativtagaren 
var en lärare, vid namn Peter Skogsberg, som såg stora fördelar med att förlägga delar av 
undervisningen utanför skolan. Syftet var således att bredda undervisningsytorna, ge eleverna 
förutsättningar till kontakter med vuxna utanför skolans miljö samt stimulera 
inlärningsprocessen. Den senare kan också stärkas genom att eleverna erbjuds ”riktiga” 
arbetsuppgifter som ska leda till ett konkret resultat, vilket andra kan ta del av. 
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  Personalen på Marinmuseumet tyckte att förfrågan om samarbete kom precis rätt i tiden då 
de hade diskuterat hur de kunde fördjupa det pedagogiska innehållet och förbättra kontakterna 
med skolans värld. Dock så är pedagogiken uppbyggd för att passa skolans behov och skolan 
är även projektägare i samarbetet. Museet bidrar istället med lokaler, fakta, personalmässiga 
resurser, kunskapshantering, utvärdering utveckling etc. Besöken på museet integreras i 
Sunnadalskolans undervisning, genom att utgöra en arbetsmetod för ordinarie undervisning.   
  Ungefär 85 procent av Sunnadalskolans elever har ett annat modersmål än svenska och både 
Sunnadalskolan och Marinmuseum ser samarbetet som en del av ambitionen att stärka 
integrationsarbetet. Området där Sunnadalskolan är belägen har betraktats som ett område 
fyllt av sociala problem. Förändringar har skett och området är nu, tack vare olika satsningar, 
i stor förändring.  
  Samarbetet med Marinmuseum låter eleverna, på ett praktiskt sätt, att ta del av sin nya 
hemstads kulturarv och perspektiv på samhällets utveckling. Genom att ge elever med olika 
kulturell bakgrund en möjlighet att förmedla Sveriges kulturarv, så ser samarbetspartnerna att 
arbetet stärker samhörigheten och gemensamma upplevelser. Under det sjätte skolåret får 
eleverna möjligheten att under fyra till sex veckor ”gå i skolan på museet”, och de kan då 
välja teman som matematik och problemlösning med utgångspunkt i navigation eller teman 
som bild på museet utifrån museets konstverk. Målsättningen med detta är bland annat att 
stärka elevernas tro på den egna förmågan att skapa någonting, att stärka elever som föredrar 
en praktisk inlärningsmetod samt att skapa nya arenor för integrationsprocesser.  
  För museet innebär samarbetet med Sunnadalskolan att de skapar kontakter med en ny 
publik, samt ger dem en möjlighet att utveckla nya pedagogiska modeller och skolprogram. 
Enligt initiativtagaren och läraren Peter Skogsberg så beror en stor del av projektets 
framgångar på att hans anställning till 60 procent finansieras av Sunnadalskolan och till 40 
procent av Marinmuseum. Detta leder till att han är insatt i och kan driva engagemanget inom 
de båda verksamheterna. Vidare påpekar Peter Skogsberg att många kulturinstitutioner 
fotfarande förmedlar sitt budskap utifrån ett ”ovanifrån-perspektiv” som många besökare 
känner sig förminskade av. Samarbetet har, enligt honom, skapat det mod som kan krävas för 
att besöka en kulturinstitution hos eleverna58.   
 
7.1.3 Kultur ur ett maktperspektiv   
Slutligen bör det tilläggas att det finns en aspekt kring kultur som ännu inte tagits upp och 
som i SOU- rapporten kan utläsa på många ställen. Denna aspekt har även ett eget avsnitt och 
rör kultur som en maktutövning. 
Där kultur utövas, utövas även makt. Makt kan till exempel utövas genom att 
kulturbegreppets mångtydiga karaktär utnyttjas. Olika tolkningar ställs mot varandra i en 
diskussion, vilket ofta resulterar i att maktutmanande perspektiv tappar sin kraft, genom att de 
problematiseras efter ett givet och återkommande mönster som förordnar etablerade och 
ideala tolkningar.  
  För att förstå maktdimensionen i detta sammanhang måste det relateras till hur makt utövas i 
s.k. demokratiska liberala välfärdsstater, som Sverige. I länder, så som Sverige, är inte makt 
något som kommer från ett givet centrum, från en stark ledare eller stark grupp. Makten är 
istället decentraliserad bland människor, som i lokala sammanhang utövar sina dagliga värv 
ofta efter goda intentioner. Sammanfattningsvis kan det uttryckas som en utbredd 
”styrningsmentalitet”, där individer tillhörande dominerande grupper, tagit på sig/lärt sig att 
ha rätten att problematisera och leda andra grupper. Styrningsmentaliteten bygger därigenom 
på en förhandsinställning hos dem som har ett tolkningsföreträde. Alltså handlar det inte om 
en formell, statlig makt utan istället om en känsla hos individen att ha den legitima rätten att 
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styra och utöva makt över andra individer i vardagen. Denna slags påverkan kan exempelvis 
gälla föreställningar om att andra behöver stärka sina identiteter eller bli mer delaktiga59.   
        
7.2 ”Om konsten att spegla det samhälle vi lever idag”. 
Casper Hvenegaard och Charlotte Lee Høirup är verksamma på centret för kulturpolitiska 
studier i Danmark. 2000 fick de på uppdrag från Det Interkulturelle Netærk att genomföra en 
studie om etniska minoriteters deltagande i det danska kulturlivet, som resulterade i rapporten 
Kulturinstitutionernes bidrag till det kulturelt mangfoldige Danmark. Anledningen till 
beställningen av studien från Det Interkulturelle Netærk var att bidra till utveckling av 
mångfald – inte bara i kulturlivet utan i hela samhället. Kulturinstitutioner har inte bara har ett 
ansvar i att leva upp till konstnärliga mål, utan också samhälleliga som består i förpliktelsen 
att integrera etniska minoriteter och deras konstnärliga uttryck. Kulturinstitutionerna ska vara 
ett led i ett större samhälleligt sammanhang som ska bidra till att etniska minoriteter ska bli 
socialt jämställda. Syftet med studien var att undersöka hur de statligt finansierade 
kulturinstitutionerna bidrar till att främja kulturell mångfald. Studiens övergripande mål var 
bland annat att utveckla verktyg som kulturinstitutioner kan använda till mångfaldsarbetet och 
utvärdering av arbetet. Även att undersöka de insatser och initiativ gällande mångfaldsarbete 
som vidtagits på verksamheter och som kan bidra och hjälpa verksamheter som inte kommit 
så långt i implementeringen av mångfald.60      
De mål som sattes upp för studien resulterade i två analytiska verktyg till kulturinstitutionerna 
som bidrar till kulturell mångfald i verksamheten.   
 
Analytiskt verktyg 1 = Då verksamheten bör arbetar med att implementera kulturell mångfald 
kan åtgärder prioriteras. Verktygen bör alla implementeras då perspektiven skapar en helhet 
och speglar det samhälle vi lever idag. 
 
För – Aktiviteter riktad mot etniska minoriteter. 
Med – Aktiviteter med etniska minoriteter som deltagare. 
Av – Aktiviteter producerad av etniska minoriteter.  
Om – Aktiviteter om etniska minoriteters kultur och villkor.61   
 
Analytiskt verktyg 2 = Följande verktyg kan användas av institutioner och verksamheter för 
att själva utvärdera hur långt arbetet kommit i mångfaldsarbetet. Utvärderingen består av tre 
grupper och verksamheten klassificerar sig i någon av grupperna som en hjälp för att vidta 
lämpliga åtgärder och sätta upp en handlingsplan som passar verksamheten. 
 
Start – Här befinner sig institutionen eller verksamheten som är i starten av mångfaldsarbetet. 
Inga eller endast några få aktiviteter utövas med ett mångfaldsperspektiv. Åtgärder 
institutionen eller verksamheten kan ta är: 

- att kontakta en förening eller nätverk som arbetar med mångfald.  
- samarbeta med föreningar eller nätverk som är av etniska minoriteter. 
- kartlägga verksamheten i förhållande till de etniska minoriteterna.  
- etablera nätverk och skapa kontakter med ”etniska” miljöer. 
- konkret arbeta med aktiviteter och inkludera etniska minoriteter. 
- skapa ett mångfaldigt kvalitetskriterium där också etniska minoriteters uttryck i form 

av konst och kultur ingår. 
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På väg – Här befinner sig institutioner eller verksamheter som aktivt börjat inkludera etniska 
minoriteter på ett eller flera områden. Dock har inte arbetet förankrat sig och åtgärder 
institutionen eller verksamheten kan ta är: 

- formulera mål, strategier och handlingsplaner som innehåller en inkludering av etniska 
minoriteter på alla nivåer. 

- översätta handlingsplanerna till konkreta handlingar. 
- rikta marknadsföring mot etniska minoriteter. 
- utse ansvariga personer för implementering och uppföljning av arbetet. 

 

Stigfinnare - Här befinner sig institutioner eller verksamheter som inkluderar etniska 
minoriteter aktivt på nästan alla eller alla områden i verksamheten. De går ofta själva i spetsen 
med arbetet och kan fortsätta att jobba med att: 

- arbeta målinriktat 
- bedriva kurser/seminarium för utveckling. (ex andra verksamheter i kommunen). 
- ta del av utländska erfarenheter och få inspiration att fortsätta med arbetet.62    

Det har sedan 1997 skett en utveckling som gått mot ökad mångfald på de statliga 
finansierade kulturinstitutionerna, dock är det få institutioner som implementerat mångfald 
fullt ut. Det beskrivs bero på brist på kontinuitet, långsiktighet och motiveras ofta genom 
okunskap och erfarenhet. Ibland förekommer även institutioners ointresse för ämnet och att 
det ska bli en del av den ordinarie verksamheten eller att perspektivet inte kan kombineras 
med övrig verksamhet. Situationen ser ungefär lika ut i Sverige och Danmark gällande arbetet 
med att främja den kulturella mångfalden inom statligt finansierade kulturinstitutioner. 
Skillnader förekommer givetvis mellan verksamheterna – det vill säga om den är i 
startskottet, på väg eller stigfinnare.63  
 
7.3 ”Den gränsöverskridande musikläraren. Kulturmötet som metod i 
musiklärarutbildningen” 
En institution som kan ses som stigfinnare är musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i 
Malmö. För cirka tio år sedan frågade sig ledningen på Musikhögskolan om utbildningen 
speglade samhällets behov av mångfald. Svaret på frågan blev nej, vilket har resulterat i en 
rad olika och bestående modeller i verksamheten. Ett av de projekt som blivit en del av 
verksamheten, är möjligheten för de blivande musiklärarna att lägga en del av utbildningen 
utomlands. Projektet implementerades för att ge studenter möjlighet att våga möta ”det 
andra” och för att själv få vara ”en outsider”. Då skapandet av nya mönster ska ske, 
resornerar ledningen på Musikhögskolan i termer av att det är viktigt att våga ställa saker och 
ting på sin spets i det praktiska vardagsarbetet.64 
  Musiketnologen Bruno Nettl menar att musiken reflekterar samhällets värderingar och om 
homogenitet reflekteras i musiken, saknas repertoarer för delar av befolkningen. Nettls studier 
om västerländsk musikbildning visar på att en rad olika stilar förekommer, dock ligger 
tonvikten på klassisk västerländsk musik. Han menar vidare att om centrala värderingar som 
lärs ut till ungdomar i samhället har till syfte att förändra, bör även musikinstitutionerna bidra 
till förändringen. Musikprofessorn Terese M. Volk drar liknande slutsatser och menar att, i 
länder där olika etniciteter förekommer bör barn lära sig att respektera dessa och samtidigt ha 
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tillgång till dem. Tillgången skapar förståelse om sig själv och andra, vilket bidrar till en 
större palett av musikkulturer och kompositions – och improvisationsredskap.65  
  Den vanligaste av innebörden av mångfald i kulturlivet är ”the melting pot” som är en 
metafor för tron på att olika uttryck kan bidra till en smakrik salsa. Många menar att för att 
detta ska ske krävs en total reformation av utbildningssystemet. 
 

We need to become familiar with multiple sets of referential codes from other languages, 
histories and cultures. In this way we can become border educators as well as border 
intellectuals. Ultimately we need to reinvent ourselves (McLaren 1998, s.260-261).66 

 
Malmö Musikhögskola försöker utbilda blivande musiklärare genom att se ett pluralistiskt 
förhållande. Det består i att skifta perspektiv mellan relationen till sin musikaliska bakgrund 
och relationen till andra människor och deras musikaliska bakgrund. Det som gör 
utlandsstudierna till stigfinnande beror bland annat på att nyexaminerade lärare aktivt har sökt 
sig till arbetsplatser som ser mångfald som en utmaning, de anser sig rustade för att ”möta 
verkligheten” och har fått en positiv inställning till ”det främmande”.  
Genom sökande efter likheter och olikheter och möten i musikens kraft skapas mångfald.67  
 
8. Förvaltningspolitisk teori 
I en uppsats bör kapitlet teori förekomma och ses även ofta som ett grundelement och har som 
syfte att skapa förståelse hos läsaren om området. Avsnittet kan bestå av en diskussion i form 
av uttalade fördelar och nackdelar eller förespråkare och inte bara en redovisning. Kapitlet 
kan betecknas teorikapitel, teoretisk utgångspunkt eller teoretisk referensram. I det senare 
fallet används beteckningen främst vid en deduktiv ansats, det vill säga en teori som drar en 
logisk slutsats och som betraktas som giltig då den är logiskt sammanhängande. Det som ses 
som logiska sammanhanget är den samlingen av hypoteser som teorin består av prövas mot 
den insamlade data. Grovt handlar deduktion om: teori  observationer/resultat. En andra 
ansats kan även användas i samhällsvetenskaplig forskning och kallas för den induktiva 
ansatsen. Denna ansats vänds i stället år andra hållet och kopplingen blir: 
observation/resultat  teori, det vill säga att en teori blir generaliserbar på grundval av 
observationer.68    
 
  Vår teoretiska ansats är deduktiv, det vill säga likt ovan beskrivet att vi har en teori och 
prövar teorins samlade hypoteser tillsammans med insamlad data.  
Teorin diskuteras utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv i en kombination av en mikro 
och makroanalys. Först beskrivs – utifrån ett makroperspektiv David Eastons ”The political 
system”. Eastons modell är en i mängden av en omfattande forskningsgren. Hans 
systemmodell är dock en viktig intellektuell impuls under uppkomsten av ”policy science” på 
1950- och 1960- talen. Vetenskapen är en paraplyvetenskap kopplat till bland annat 
sociologiska, statsvetenskapliga och organisationsstudier, som ska bidra till lösningar på 
problem i offentlig verksamhet.69 Följande avsnitt redovisas med utgångspunkt från Eastons 
politiska system ur ett mikroperspektiv, vilket i detta fall innebär det svenska politiska 
systemet och dess uppbyggnad. Detta görs för att ge läsaren förståelse och kunskap om hur 
det svenska politiska systemet fungerar, med de två politiska nivåerna som förekommer och 
syftet med uppdelningen.  
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Information om det kommunala självstyret leder vidare till en grundare mikronivå än avsnittet 
innan som i sin tur leder vidare till information om kommunal förvaltning. Avsnittet om 
förvaltning beskriver den självständighet som rör myndighetsutövning och att deras arbete 
påverkas av bindande direktiv eller icke-bindande standarder. De bindande och/eller icke-
bindande målen ska/bör implementeras och avsnittet som rör detta ska ge information om 
olika perspektiv, tillvägagångssätt och om den som ska verkställa målen kan, förstår och vill 
implementera målen. Anledningen till beskrivningen av alla de olika instanserna är för att visa 
på att en lag eller mål/policy som ska implementeras i en verksamhet ofta har lång väg att 
vandra mellan institutioner och tjänstemän för att tillslut kunna fylla sitt syfte – ge 
medborgaren det som de har rätt till.   
 
8.1 David Eastons politiska systemet 
David Easton publicerade i mitten av 1950- talet ”The political system” där de två 
huvudkomponenterna i modellen består av ”det politiska systemet” och ”det politiska 
systemets omgivning”. Det politiska systemet är ett system i samhället där dess uppgift är att 
auktoritativt fördela värden som samhällets medlemmar anser vara eftersträvansvärt och 
värdefullt. Värdena kan vara olika typer såsom ekonomi, makt, utbildning och god miljö. 
Fördelningen av värdena i systemet sker genom politisk makt, och besluten drivs igenom med 
legitim rätt och är bindande för statens medborgare. Detta samspel mellan det politiska 
systemet och dess omgivning skapar inflöden (input) och utflöden (output). Inflödenas inre i 
systemets mekanismer omvandlas till utflöden (conversion process). Utflöden, det vill säga de 
politiska besluten är en beskrivning av samhällets värdeförändring.  
 
INFLÖDEN                                                                                                    UTFLÖDEN 
(inputs)                                                                                                                                             (outputs) 
 
                          Krav                                                                          Beslut  
                          Stöd                                                                          Riklinjer/policy                               
                                               
                                                                                                
 
                                                          Återkoppling 
Omgivning                                              (feedback)                                             Omgivning 
 
figur: David Eastons modell av det politiska systemet.70 
 
Besluten och rätten om att besluta är legitimt på grund av de officiella regelverk som finns i 
demokratiska stater. Reglerna beskriver vad statsskicket syftar till och hur detta ska fungera.71 
Trots demokratibegreppets olika idéhistoriska traditioner och innebörder är framförallt två 
huvudtraditioner centrala – den liberalistiska och den radikala demokratisynen. Den 
liberaliska traditionen handlar om individens frihet från staten och om hur medborgarna ska 
utöva demokratiskt inflytande på den begränsade statens verksamhet. Den radikala traditionen 
ser den politiska styrningen som ett mål för medborgarna och friheten består i deltagande i de 
gemensamma verksamheterna, både i styrning och i produktionen av offentliga tjänster. Den 
svenska modellen sägs vara en blandning av de båda traditionerna, vilket brukar kallas social 
demokrati. Oavsett traditioner och de idéer som ingår finns en gemensam kärna med två 
huvudprinciper. Den första principen består i övertygelsen om politisk jämlikhet, som betyder 
att alla medborgare i en stat har rätt att utöva och ha inflytande på gemensamma 
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angelägenheter. För att detta ska genomföras krävs medel och vilka medel som tillhandhålls 
skiftar mellan de demokratiska staterna. Den andra principen är nödvändigheten om politisk 
frihet. Varje medborgare har rätten att åtnjuta fri och rättigheter såsom rösträtt och 
yttrandefrihet, vilket endast kan genomföras med politisk frihet.72    
 
8.1.1 Det svenska politiska systemet, välfärd och decentralisering 
I Sverige finns det officiella reglersystemet samlat i dokument som ibland kallas författning.73 
Författningen eller konstitutionen består av fyra grundlagar – regeringsformen, 
successionsordningen, tryckfrihetsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Tillsammans med 
den tillkommer även riksdagsordningen som är ett mellanting mellan grundlag och vanlig 
lag.74  
Sverige har två politiska nivåer, där den första är den nationella nivån med riksdagen som den 
lagstiftande makten och regeringen som den initiativstagande och verkställande. Den andra 
nivån består av två politiska organisationer – kommun och landsting. Det kommunala 
självstyret, inklusive landsting ses som viktiga utövare i den svenska författningen, där dess 
syfte är att tillhandahålla medborgarna välfärdsstatens tjänster.75 
 

Begreppet välfärdsstat kan definieras som en utbyggd statsapparat som genom ett system av 
transfereringar och tjänster sörjer för att alla medborgare har någon slags grundläggande 
ekonomisk trygghet samt tillgång till tjänster som t.ex. skola, sjukvård och äldreomsorg.76    

 
Det kommunala självstyret kan ses som ett decentraliserat system då de har självständig 
beslutskraft och är oberoende av andra kommuner. En allmän definition av 
decentraliseringsbegreppet som förekommer i litteratur är att den avser en förflyttning av 
politisk och administrativ makt från centrala till lokala institutioner. Beslut och 
handlingsbefogenheter från högre nivåer flyttar således ner lägre nivåer. Decentralisering kan 
också ses som en åtgärd från beslutsfattare att använda för att genomföra sina program, ett 
”policy-instrument”. Motsatsen till decentralisering är centralisering eller ett begrepp som 
också används ”lika standard”. De som förespråkar ståndpunkten anser att beslut bör fattas på 
en nationell nivå, då det ökar jämlikheten mellan medborgarna i alla delar av landet.77  
Decentraliseringen har främst tre argument som stöd där det första är att det skapar en närmre 
politisk kontakt angående lokala sakfrågor och det andra är att decentraliseringen ses som en 
central demokratiskt fråga. Lokalbefolkningen anses genom kortare avstånd till beslutande 
organ ha större möjlighet att påverka sin egen situation. Det tredje och sista argumentet för 
decentralisering är att det kan vara en form som underlättar i konfliktreglering mellan grupper 
som finns på nationellt plan.78  
Premfors, Ehn, Haldén och Sundström vill i diskussionen framhäva att det sätt staten styrs 
inte endast behöver ske på det ena eller andra sättet. De menar att diskussionen inte behöver 
resultera i ett nollsummespel, utan att staten kan vara stark på både en central och på en lokal 
nivå.79  
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8.2 Förvaltning 
Den självständighet som existerar i de svenska kommunala förvaltningarna uttrycks i 11 kap 
7§ i regeringsformen. Paragrafen lyder: 
 

7§ Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommunens beslutande organ, får bestämma, hur 
förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.80   

 
Den offentliga förvaltningsverksamheten är indelat i intresseområden, vilket varje verksamhet 
utgår i från i det praktiska arbetet. Uppdelningen av förvaltningar följer vanligen den 
departementsuppdelning som finns på nationell nivå och den standard FN rekommenderat. En 
av dessa verksamheter är kultur som ofta delas tillsammans med fritidsverksamheten och i 
konkurrens med verksamheter som Utbildning och Vård och Omsorg, har området 
övervägande alltid den minsta verksamheten inom kommunerna.81 
Förvaltningarnas arbete påverkas av reglering som kan delas upp i en tre skalig typologi som 
består i direktiv, standarder och normer. Direktiven är nedskrivna regler med tydliga 
sanktioner fattat av politiska beslutsorgan, vilket gör dem tvingande. Standarder är liksom 
direktiv också tydligt nedskrivna, dock inte bindande utan kan ses mer som ett råd på hur 
arbetet kan genomföras. Normer däremot är varken nedskrivna eller tvingande och följs 
vanligen utan reflektion.82 
 
8.2.1 Styrning och implementering av policys, mål och strategier.  
I den offentliga förvaltningen diskuteras styrning i stort omfång. Syfte är att skapa möjligheter 
för att förbättra situationen i organisationerna och styrningen förväntas stå i samklang med 
tiden och medborgarnas krav. Planering om framtida samordning kan också vara nödvändigt 
för att undvika eventuella framtida krav som medborgarna kommer ställa. 
Under senare år har styrdokument till verksamheter ökat och det krävs ständigt nya dokument 
i form av mål, strategier, planer, utvärderingar, policys och kvalitetssäkringar.83 
Policy som statsvetenskapligt begrepp har huvudsakligen sin innebörd av att vara en produkt 
av välfärdsstaten och ambitionerna om att skapa ett välplanerat samhälle. På svenska översätts 
ibland ”policy” till termen ”politik” som då inte är synonym med regeringens organisation, 
utan består av en linje som förespråkas. 
Processen i statlig och kommunal verksamhet bygger ofta på att målen/policyn fastställs i de 
övre nivåerna i den hierarkiska modellen och ska implementeras på de lägre nivårena. På 
nationell nivå är det regering som ger dokumenten till kommunala organisationer och på lokal 
nivå ges dokumenten till verksamheter inom en förvaltning av tjänstemän på förvaltningen.84  
 
Gällande statlig myndighet består implementering i att förvaltningar ska verkställa en politik 
utifrån den intention beslutsfattarna formulerat. Relationen mellan verkställare och 
beslutsfattare kan beskrivas av styrning och kontroll, där styrningen kan ske i olika former. 
Dels den direkta styrningen som innebär att verkställaren direkt får höra av beslutsfattaren 
vad som ska göras, och dels den indirekta styrningen som exempelvis sker genom ekonomisk 
tilldelning och regler för processer. Den direkta och indirekta styrningen kompletteras ofta 
med någon slags kontroll från beslutsfattaren genom att ta del av information i efterhand.85  
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  Perspektiv av implementering = Relationen mellan beslutsfattare och tillämpare och hur 
implementeringen genomförs sker framförallt genom tre olika perspektiv. Det första 
perspektivet är det traditionella – som innebär att tillämparen ses som ett instrument och 
förväntas följa den/de beslutsfattare som styr. Formen är rationell då beslutsfattarna vill se 
vidtagna åtgärder av verksamheten. Det andra perspektivet är närbyråkraten – där stor 
handlingsfrihet förekommer för tillämparen och att arbetet huvudsakligen styrs med 
professionella sakkunskaper. Närbyråkraten kan själv forma innehållet i verksamheten, dock 
kan beslutsfattaren indirekt påverka verksamheten genom exempelvis tilldelning av resurser, 
lokaler och tjänster. Det tredje och sista perspektivet kallas för nätverksperspektivet eller 
governanceperspektivet. Implementeringen av politiken sker mellan olika aktörer, som kan 
vara statliga, kommunala och/eller privata. Förslaget att skapa en nätverksorganisation eller 
ett nätverksprojekt i verksamheten kan initieras av staten eller kommunen och aktörerna som 
deltar samverkar, då det finns ett gemensamt intresse att nå det mål som formulerats.86  
  Oavsett perspektiv som ovan beskrivits ska den lokala tjänstemannen i 
implementeringsprocessen omsätta teori till praktik. 
Den konkreta arbetssituationen ser vanligtvis olika ut, beroende på om teorin uppifrån är 
direktiv, styrning eller en norm. Lagen är ofta mer konkret utformad i vad som ska 
implementeras och hur det ska gå till än vad styrningen och normen är. Den är i sin tur mer 
flexibel i sin karaktär och skiljer sig mellan verksamheter. Oavsett om implementeringen ska 
eller bör genomföras kan beslutsfattaren ställa frågorna: 
  

• Kan tillämparen genomföra beslut? Finns kapaciteten, policys och resurser i form av 
personal, pengar och utrustning? 

• Förstår tillämparen vad som ska genomföras? Förstår tillämparen lagen och i så fall 
vad som får och inte får göras? 

• Vill tillämparen genomföra besluten? Om ovilja finns handlar det vanligtvis inte om 
medvetet sabotage, utan att beslutet kan medföra att andra grupper blir drabbade.87 

 
  Implementeringsproblem = Begreppet betyder att de beslut som tagits av en beslutsfattare 
inte genomförs som det var tänkt, handlingen åtföljs alltså inte i enlighet med beslutet. 
Misslyckanden brukar i implementeringsforskningen kallas för ”teorifel”.  
Att ett misslyckande har skett kan bero på något eller några av de ovanstående punkterna kan 
– förstår – vill har förbisetts.  
  Ett misslyckande behöver inte alltid bestå i att vara antingen/eller, det vill säga antingen 
genomförs beslutet/policyn exakt eller inte alls. På lokal nivå kan styrning anpassas till den 
lokala kontexten, det vill säga de regler, rutiner och lokal kunskap som består av informella 
överenskommelser mellan människor. I praktiken innebär detta att dynamik uppstår mellan att 
tjänstemannen försöker eller tvingas följa beslut, samtidigt som de lokala behoven måste 
hanteras.88 
 
9. Metod 
När forskaren bestämt sig för att samla in egen data så ställs hon/han samtidigt inför ett 
fundamentalt val, nämligen vilken eller vilka undersökningsmetoder som ska väljas. Med 
anledning av detta så måste forskaren vara säker på vilken typ av data som ska insamlas, 
innan själva undersökningsmetoden väljs. När forskaren använder sig utav en viss typ av 
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metod så får denne också en viss typ av data, och genom att använda sig av en annan metod så 
får forskaren en annan typ av data89. 
  I denna del presenteras alltså studiens metod och för att läsaren ska få en större förståelse för 
studiens tillvägagångssätt och genomförande, så föll valet på att beskriva studiens metodval 
från grunden. Därför inleds denna del med en presentation över vad hermeneutik är. Därefter 
följer en redovisning över kvalitativ metod samt kvalitativ intervju. Vidare så beskrivs 
metodens för – och nackdelar, etiska överväganden och vad reliabilitet och validitet innebär. 
Till sist följer en redogörelse över studiens tillvägagångssätt, genomförande och också en 
bearbetning och analys av studiens empiriska material.   
 
9.1 Hermeneutik 
Ulla Sjöström beskriver hermeneutiken som en vetenskaplig metod inom vetenskaper så som 
sociologi och även inom psykologi och pedagogik. Det som kännetecknar metoden är dess 
studieobjekt, av innebörden i de frågor som ställs och av arten av den kunskap som söks.    
Studieobjektet utgörs av unika mänskliga handlingar och även av företeelser sedda i sina 
sammanhang. Frågorna som ställs gäller därför innebörder och intentioner. Således handlar 
kunskapen som söks om kunskapen kring hur innebörder och intentioner hos unika människor 
och företeelser sedda i sina sammanhang av rum, tid och mening, kan förstås. Vidare så 
handlar det också om att synliggöra hur det ter sig för enskilda unika människor att existera 
under sina villkor eller att klargöra innebörden i unika mänskliga förhållanden och 
sammanhang.  
Inom hermeneutiken söks det efter ett budskap och en mänsklig utsaga eller handling, en text 
eller ett föremål kan förmedla ett sådant budskap till oss.  
Sjöström redogör även för att den erfarenhet som växer fram ur mötet med en människa kan 
ge en kunskap som ökar möjligheterna att förstå. Dock så måste erfarenheten hanteras 
systematiskt och underkastas kritisk prövning. Hermeneutiken handlar om hur sådana 
erfarenheter kan samlas in, analyseras och tolkas samt om hur tolkningarna måste prövas för 
att resultatet skall ge kunskap och inte godtyckliga slutsatser och fördomar90.  
  Thurén fortsätter på samma spår som Sjöström och tillägger att när förnuftet inte alltid 
räcker till för att förstå en människa och när någon verkar handla irrationellt, så kan det bero 
på att denne tänker, upplever eller känner på ett annat sätt än vad en själv gör. I detta läge så 
kan hermeneutiken, tolkningsläran, vara till hjälp. Den utgår ju från en viktig kunskapskälla 
vid sidan av de fem sinnenas iakttagelser och den logiska analysen, nämligen inkännandet och 
empatin. I och med att hermeneutiken går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt så 
medför det att denna metod skiljer sig radikalt från positivismen. Inom positivismen inriktar 
”forskaren” sig istället på att förklara91.   
  Halvorsen menar att hermeneutiken avvisar det naturvetenskapliga forskningsidealet för 
samhällsvetenskapernas vidkommande genom att det är skillnad mellan fysiska och sociala 
fenomen92.  
  Enligt Hartman så gör hermeneutiska teorier existenstaganden, det vill säga antaganden, om 
vad som finns. En hermeneutisk teori innehåller inte termer som pekar ut observerbara 
företeelser och inte heller teoretiska termer som är operationaliserbara. Termerna som ingår i 
den hermeneutiska teorin ska istället beskriva människornas livsvärld och det lyckas den med 
genom att beskriva den mening de knyter till olika företeelser. Inom den hermeneutiska teorin 
ligger intresset i innehållet i dessa föreställningar samt i hur människor föreställer sig olika 
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företeelser i världen. Vilket i sin tur betyder hur människor föreställer sig världen och inte hur 
världen är utan människor.  
Hartman anser också att en hermeneutisk teori är holistisk och då syftar han på att människors 
föreställningar om världen inte kan isoleras och beskrivas en efter en utan för att ge en korrekt 
beskrivning av en livsvärld så måste hela systemet av de föreställningar som människan har 
beskrivas93.     
     
9.2 Kvalitativa undersökningar och kvalitativ metod 
Hartman menar att benämningen ”kvalitativ undersökning” är ett uttryck som betecknar 
undersökningar av mycket olika karaktär och vilka därför kan skilja sig åt när det kommer till 
tekniken för insamling data, vad som intresserar sig samt hur data analyseras. Vidare menar 
Hartman att kvalitativ, för det första, står för intresset av hur något är beskaffat det vill säga 
vilken natur eller vilka egenskaper något har. För det andra menar han att uttrycket ”kvalitativ 
undersökning” hjälper oss att avskilja den sorts undersökning som forskaren är intresserad av, 
från klassificeringar i allmänhet94.            
  Holme och Solvang skriver att kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till 
forskningsobjektet där det särskiljande ligger i att det finns en direkt subjekt – subjekt relation 
mellan forskare och undersökningsenhet. Syftet med kvalitativa tillvägagångssätt är att 
komma undersökningsenheten, vilket utgörs av t.ex. individer, grupper eller organisationer, 
inpå livet för att förstå den situation de befinner sig i. Som forskare måste man därför försöka 
sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån dennes perspektiv. Med 
utgångspunkt i det som nu beskrivits, försöker forskaren sedan skapa en djupare och mer 
fullständig uppfattning av den företeelse som studeras. Vid användning av en kvalitativ metod 
så är det viktigt att hela tiden kunna växla mellan ett inre och ett yttre perspektiv – mellan att 
förstå och att förklara ett fenomen95.   
  Enligt Bryman så använder sig kvalitativa forskare ofta av flera olika metoder i en och 
samma undersökning och de som ägnar sig åt studier som bygger på etnografi eller deltagande 
observation, använder sig också många gånger av kvalitativa intervjuer och de samlar 
dessutom in och analyserar texter och dokument. Detta betyder att det finns en stor variation 
när det gäller datainsamling i samband med de studier, som vanligtvis benämns som 
kvalitativa.                                                                                                                               
Den största delen av de kvalitativa forskarna lägger i sin verksamhet tyngd på att behandla 
teori som något som uppkommer ur data. Många kvalitativa forskare betonar vikten av att 
tillåta teoretiska idéer att härledas utifrån de data som samlas in. Somliga forskare hävdar 
således att kvalitativa data kan och bör ha en viktig roll att spela också vid prövningen av 
teori96.  
  Liksom Holme och Solvang skriver Halvorsen att kvalitativa metoder ofta förknippas med 
närhet och inlevelse och av ett intresse för det säregna och unika. Han förklarar även denna 
metod med att forskaren är ute efter många upplysningar om få undersökningsenheter och att 
svaren alltid förblir oförändrade vid bearbetningen av data. Vid användning av kvalitativ 
metod så deltar forskaren själv i insamlingen av data och kvalitativ data berättar dessutom 
något om de icke mätbara egenskaperna hos undersökningsenheterna, vilket exempelvis kan 
gälla vad som är typiskt för dessa. Kvalitativ data brukar även kallas för mjukdata97.  
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  Ely (m.fl.) anser att kvalitativa forskare har turen, fast samtidigt oturen, att vara beroende av 
sin synpunkt och att därmed behöva lita på sig själv som det primära forskningsverktyget. 
Trots att den kvalitativa forskaren kan använda sig utav formulär, frågeundersökningar samt 
komplicerad laboratorieutrustning i sina studier, så är det ändå de som befinner sig på fältet 
och intervjuar, observerar och deltar i undersökningsdeltagarnas liv. Forskaren inom denna 
metod konfronteras direkt med de människor de studerar och tvingas se dem rakt i ögonen98.  
 
9.3 Kvalitativ intervju  
Bengt Starrin och Barbro Renck skiljer mellan två typer av intervjuer. En typ av intervjuer 
benämns som kvalitativa intervjuer och den andra typen benämns som kvantitativa intervjuer.   
Kvalitativ intervju är en metod som används för att utröna, förstå, upptäcka eller lista ut 
beskaffenheten eller egenskapen hos någonting. Kvalitativa intervjuer används som ett medel 
för den forskning som har till mål att upptäcka egenskaper, företeelser eller innebörder. Inom 
denna metod ligger intresset i att försöka ”upptäcka” vad som sker och vad som händer, 
snarare än att bestämma omfattningen av någonting som är på förhand bestämt.    
Kvalitativ intervju är icke – standardiserad, vilket betyder att den utgår ifrån ett antagande om 
att inte från början veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla. Denna typ av intervju 
kräver att intervjuaren anpassar, utvecklar och följer upp vad som kan vara ändamålsenligt för 
situationen och för det centrala syftet med undersökningen. Frågor och svar utvecklas, till viss 
del, som en följd av tidigare frågor och svar och detta beskrivs av somliga, som en vägledd 
konversation. Detta medför, i sin tur, att den kvalitativa intervjun är oförutsägbar då det under 
intervjun uppstår många överraskningar99. 
När det sedan kommer till själva utförandet av intervjun är det som så att den kvalitativa 
intervjun utgörs av en interaktion mellan minst två personer där både intervjuare och 
intervjuperson reagerar på och påverkar varandra. Mishler beskriver detta med att intervjuaren 
är en deltagare i konstruktionen av en diskurs. 
För att den kvalitativa intervjun ska uppfattas som bra, så krävs det att intervjuaren hjälper 
individen att bygga upp ett sammanhängande och begripligt resonemang. Kvale menar samma 
sak när han hävdar att intervjuaren måste hjälpa till att skapa den goda intervjun.   
Vid en kvalitativ intervju så är det en förutsättning att frågorna till en början skall vara så 
öppna som möjligt och anledningen till detta är att intervjuaren vill erhålla spontan 
information om företeelser, attityder etc. Dock så innebär inte denna öppenhet att frågorna 
inte har någon riktning. Frågorna skall vara öppna fast samtidigt får intervjuaren inte glömma 
bort att fokusera dem. Det är nämligen mycket viktigt att intervjuaren vet vad det är man vill 
veta något om och att under intervjun koncentrerar sig på detta100.   
  Holme och Solvang har liknande tankar som Starrin och Renck och menar också de att 
forskaren innan intervjun har en viss uppfattning om vilka frågor som är viktiga. Vidare 
menar de också att dessa frågor eller faktorer finns nedskrivna i en manual eller handledning 
till intervjun. Forskaren behöver dock inte följa manualen rakt av, varken när det gäller dess 
innehåll eller ordningsföljd. Det viktigaste är att intervjun täcker de områden som manualen 
innehåller.        
Vid kvalitativa intervjuer så sker inte urvalet av undersökningsenheter eller fall, vare sig 
slumpmässigt eller tillfälligt. Istället görs urvalet systematiskt utifrån vissa medvetet 
formulerade kriterier som är strategiskt och teoretiskt definierade. Urvalet görs inte utifrån en 
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klart definierad teoretisk ståndpunkt utan utifrån de för- teorier, den förförståelse och de 
förutfattade meningar som forskaren har innan ”projektets” början101.    
  Bryman tar upp det faktum att vissa författare tycks hävda att kvalitativ intervju är detsamma 
som en ostrukturerad intervju, trots det så använder ändå de flesta uttrycket när de beskriver 
intervjuer av både det semi- strukturerade och ostrukturerad slaget. 
Den semi-strukturerade intervjun täcker många olika exempel på intervjuer fast den handlar i 
regel om en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt sett kan 
beskrivas som ett frågeschema, men där ordningsföljden på frågorna kan variera. Frågorna 
brukar även vara av mer allmän karaktär och ge intervjuaren ett visst utrymme för att ställa 
uppföljningsfrågor, till det som anses vara viktiga svar102.  
 
9.4 För- och nackdelar med kvalitativ metod 
Holme och Solvang ser stora svårigheter i att ge en totalöversikt över de kvalitativa, liksom de 
kvantitativa, metodernas starka och svaga sidor. De menar att det är först när forskaren själv 
tillämpar de båda metoderna som forskaren på allvar förstår vilka möjligheter och 
begränsningar de innebär.  
Kvalitativa metoder och data har som styrka att de visar på totalsituationen. Den typen av 
helhetsbild möjliggör för en större förståelse för sociala processer och sammanhang 
(systemperspektivet). Sådana undersökningsmetoder skapar en närkontakt i förhållande till de 
undersökta enheterna och öppnar också upp för en bättre uppfattning av den enskildes 
livssituation (aktörsperspektivet). Samtidigt som denna metod ökar vår förståelse och går på 
djupet så kan den inte ge oss en helhetsbild, detta på grund av de få undersökningsenheterna.  
I kvalitativa undersökningar kan forskaren ändra på uppläggningen under själva 
genomförandet av undersökningen. Undersökningen är därför flexibel när det gäller vilka 
frågor som tas upp och i vilken ordningsföljd de har. Planeringen kring undersökningen 
präglas därför av ringa styrning från forskarens sida och av öppenhet för ny kunskap och ny 
förståelse. I detta ligger styrkan i att de ger en ständigt bättre och mer grundläggande 
förståelse av den frågeställning forskaren arbetar med. Intervjuer ger hela tiden nya insikter 
och en bredare uppfattning av hur den enskilde upplever sin ”situation” och detta kan vara en 
svaghet då en sådan flexibilitet leder till svårigheter när det kommer till att jämföra 
information från de olika enheterna103.   
  Bryman menar att den kritik som riktas mot kvalitativa metoder kan spåras till dess 
impressionistiska och subjektiva karaktär. Detta betyder att de kvalitativa resultaten i allt för 
stor utsträckning bygger på forskarnas många gånger osystematiska uppfattningar om vad 
som är betydelsefullt och viktigt. Det syftar också på det nära och personliga förhållande som 
forskaren etablerar med undersökningspersonerna. Problemen med det som precis beskrivits 
blir, enligt kvantitativa forskare, större genom den svårighet det ligger i att replikera en 
kvalitativ undersökning. Med anledning av att en kvalitativ studie är ostrukturerad och många 
gånger beroende av forskarens egen uppfinningsrikedom, så medför det att det troligtvis inte 
finns några accepterande tillvägagångssätt när det gäller detta. Det, i sin tur, betyder att det 
inte kan utföras en replikation på studien.  
Annan kritik som riktas mot kvalitativ metod har sitt ursprung i att kvalitativa 
forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den situation i vilken de produceras. 
Kritikerna menar att det är omöjligt att generalisera resultaten från en miljö till en annan. Till 
sist så nämner Bryman att det förekommer kritik mot att kvalitativ forskning ofta brister i 
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”genomsynlighet”, vilket innebär att informationen om hur en undersökning konkret 
planerades och genomfördes104.  
  Ely (m.fl.) skriver, vilket också nämnts tidigare, att kvalitativa forskare konfronterar och 
tvingas se de människor som de studerar rakt i ögonen. Hon fortsätter sedan med att beskriva 
hur forskaren ibland måste blinka och därmed riskerar att missa något väsentligt. Med tiden 
och en ökad erfarenhet så utvecklar forskaren en skärpt uppfattningsförmåga och kan fördjupa 
sig i de liv de undersöker. Då kan forskaren även upptäcka personliga manér och observera 
allmänna beteenden. Detta är, enligt Ely, både forskarens (och metodens) svaghet och 
styrka105.    
 
9.5 Etiska överväganden  
Ely hävdar att kvalitativ forskning också är en etisk sysselsättning. Den kvalitativa 
forskningen är ett värderingsladdat arbete och de etiska övervägandena är invävda i alla dess 
aspekter. Ely skriver följande: 
 

Att eftersträva att vara en annan persons synpunkt trogen är att eftersträva att agera etiskt. Att 
eftersträva konfidentialitet är att eftersträva att agera etiskt. Att eftersträva pålitlighet är att 
eftersträva att agera etiskt. Det är omöjligt att inskränka etiska överväganden till ett kapitel eller 
ett avsnitt. Etiska överväganden måste faktiskt göras redan från början och är sedan invävda i 
metodikens alla steg106. 
 

Det finns tre punkter som kan anses vara av betydande vikt när de etiska aspekterna ska 
övervägas. Dessa punkter gäller anonymitetsskydd, en medvetenhet om de verkningar 
(oavsett hur oavsedda) som närvaron i undersökningsmiljön kan frambringa samt att få 
deltagarna mer engagerade i forskningsprocessen107.   
  Holme och Solvang redogör för personligt skydd och syftar då både på individens rätt till 
och förmåga att själv bestämma vilken information som kan förmedlas till, från eller om 
personer och andras skyldighet att respektera denna rättighet. En annan viktig aspekt vid 
etiska överväganden utgörs av en persons integritet. Detta gäller dels den rätt och förmåga en 
individ har att självständigt fatta beslut och handla utifrån sin egen övertygelse, dels om 
andras skyldighet att respektera detta. Vidare sätter Holme och Solvang dessa krav på 
personskydd och respekt för den enskildes integritet, i relation till sex olika kriterier. Dessa 
kriterier utgörs bland annat av fullständighet, skydd för psykisk och fysisk integritet, 
diskretion och frivilligt samtycke till undersökningen. Fullständighet innebär att det som 
berättas av försökspersonerna måste vara så uttömmande som möjligt, när det kommer till 
deras egen person, och att forskarens återgivning av detta är så fullständig som möjligt.  
Forskaren måste visa diskretion och med det menas att denne inte redogör för information 
som personer inte vill att andra ska få ta del av. Forskaren har krav på sig när det gäller 
anonymitet, tystnadsplikt och konfidentialitet. Vidare så är det som så att den person som 
ingår i en undersökning också ska vara informerad om detta och därefter själv samtyckt till 
detta. Personen som är med i undersökningen har också rätt till att bestämma över hur 
upplysningarna används, till vem de riktar sig och vilka upplysningar som används.  
Ibland kan undersökningar resultera i att någon hamnar i en utsatt situation och då ska 
forskaren, i den mån det går, försöka strukturera undersökningen så att den inte ger några 
skadliga följder för undersökningspersonens fysiska och psykiska hälsa108. Vetenskapsrådet 
tar också de upp hur etiska aspekter ska beaktas vid forskning och vidare så redovisar de för 
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otroligt många faktorer, som forskaren behöver överväga i sin/sina studier. De tar bland annat 
upp vad God forsknings ed är och vad forskaren kan lova sina informanter. Likt Holme och 
Solvang så skriver Vetenskapsrådet att forskaren har krav på sig gentemot informanterna, när 
det kommer till sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet109. Bryman skriver, 
även han, om konfidentialitet och menar att detta ofta innebär särskilda problem inom 
kvalitativa studier. I kvalitativa studier är det nämligen betydligt svårare att hålla informanter 
och deras åsikter hemliga och forskaren måste därför vara uppmärksam på att personer och 
platser inte identifieras. Forskare använder sig många gånger av fingerade namn i sina studier, 
då det är en vanlig teknik i forskningssammanhang, men den typen av metod utesluter inte 
helt möjligheten till identifikation. Således så aktualiserar denna metod också särskilda 
problem i samband med att sekundärdata analyseras. Det är nämligen väldigt svårt att 
presentera intervjuskrifter och fältanteckningar på ett sådant vis att det är omöjligt att känna 
igen personer och platser110. 
 
9.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är detsamma som tillförlitligheten hos, samt användbarheten av, ett 
mätinstrument. Ejvegård poängterar att forskaren, inom alla vetenskaper, bör vara noggrann 
med reliabiliteten hos mätinstrument. Pålitligheten hos mätinstrumentet riskerar i högre grad 
att bli låg i de fall då forskaren själv konstruerar mätinstrumentet, vilket exempelvis är fallet 
vid frågeformulär. 
Ejvegård diskuterar också kring validitet och skriver att begreppet rör huruvida forskaren 
verkligen mäter det som denne avsåg att göra. Han finner validitetsprövning mycket svårare 
än reliabilitetsprövning och menar att validitetsprövning endast kan genomföras om det finns 
något annat mått, på det som mäts, att jämföra med. Ejvegård konstaterar att när det 
förekommer låg reliabilitet hos ett mätinstrument (måttet har låg reliabilitet), så leder det till 
att även validiteten blir låg. Hög reliabilitet är en nödvändig, dock inte en tillräcklig, 
förutsättning för hög validitet. Det är alltså möjligt att ha en hög reliabilitet men samtidigt helt 
sakna validitet111. 
  Bryman beskriver att reliabiliteten handlar om huruvida resultaten från en undersökning 
överensstämmer med de resultat som fås om undersökningen görs om på nytt, eller om 
resultatet istället påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. Vidare menar Bryman 
att reliabilitet oftast är aktuellt vid kvantitativa undersökningar då forskare inom den 
kvantitativa metoden med all trolighet är intresserad av frågor som rör huruvida ett mått är 
stabilt eller inte. 
När det kommer till validitet så kan det, enligt Bryman, i många avseenden vara det viktigaste 
forskningskriteriet. Validitet syftar till att bedöma om de slutsatser som genererats från en 
undersökning hänger ihop eller ej112.     
  Per-Gunnar Svensson anser att både reliabilitet och validitet är centrala begrepp i anslutning 
till kvaliteten i datainsamlingsförfarandet, analys av data och så vidare, inom såväl kvantitativ 
som kvalitativ metod. Personligen tycker Svensson att validitet är överordnat i förhållande till 
reliabilitet och med detta menar han att om validiteten är hög så är också reliabiliteten det.  
Precis som Ejvegård så skriver han att om reliabiliteten är god så betyder inte det automatiskt 
att validiteten är det också. Vid användning av den kvalitativa metoden så ställer sig forskaren 
frågan, vid en reliabilitetsprövning, som berör om det finns något ”konstant objekt”. 
Intervjupersoner kan vara vid olika sinnesstämningar vid olika intervjutillfällen och det kan 
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påverka svaren, speciellt vid de slags tema som många gånger studeras med hjälp av 
kvalitativa metoder. Reliabiliteten bör därför betraktas i sitt sammanhang, vilket innebär den 
situation som råder vid intervjutillfället. I den kvalitativa intervjun så kan nämligen identiska 
frågor vara reliabla trots att svaren skiljer sig åt mellan två intervjutillfällen.  
Reliabiliteten kan därmed, delvis, ge en innebörd som närmar sig den som tillmäts validitet i 
den kvalitativa studien. Således kan inte reliabiliteten, i den kvalitativa undersökningen, 
bedömas utan att frågans validitet eller giltighet bedömts på samma gång, i vardera av de två 
situationer där intervjupersonen tillfrågats. Detta betyder att reliabilitetsbegreppet är mer 
sammanfogat med validitetsbegreppet i den kvalitativa undersökningen och därför inte kan 
studeras enskilt, så som i kvantitativa studier113.    
 
9.7 Tillvägagångssätt och genomförande 
Vid genomförandet av studien så samlade vi in, analyserade samt tolkade erfarenheterna, som 
framkommit från intervjuerna och skriftligt material, och tolkningarna prövades sedan så att 
resultatet kunde ge kunskap istället för godtyckliga slutsatser och fördomar. Detta utfördes 
efter Sjöströms perspektiv på hermeneutik och kritisk prövning.  
  Precis som Holme och Solvang framställer det så har vi varit ute efter att både förstå och 
förklara hur etnisk mångfald speglas i kulturlivet I enlighet med Brymans beskrivning över 
kvalitativ forskning, så har vi använt oss utav flera olika metoder inom studien och med detta 
syftar vi på att vi använt oss av både kvalitativ intervju samt insamlande och analysering av 
texter och dokument. Under intervjuerna så har vi, i likhet med Elys synsätt, dels fått förlita 
oss på våra egna synpunkter då vi har tvingats se dem vi studerar rakt i ögonen men även 
kunnat relatera detta till de dokument vi samlat in. Vår studies tillvägagångssätt har även 
utgjorts av att vi som intervjuare och de vi intervjuat, har reagerat på och påverkat varandra 
gällande den information som framkom under intervjun. Detta överensstämmer med det 
Starrin och Renck skriver och vi har även hjälp våra intervjupersoner att bygga upp ett 
sammanhängande och begripligt resonemang angående hur etnisk mångfald speglar deras 
verksamhet. Vidare så följde vi även Starrin och Rencks instruktioner gällande hur givande 
intervjuer skall struktureras och med detta menar vi att intervjun började med öppna frågor 
men vilka var riktade mot det vi var intresserade av att undersöka. Således så följde vi också 
Holme och Solvangs "råd" när vi valde att använda oss utav en manual där våra frågor fanns 
nedskrivna. Men precis som Holme och Solvang beskriver det så följde vi inte manualen rakt 
av, varken när det gällde innehåll eller ordningsföljd. Detta på grund utav att 
intervjupersonerna inte kunde svara på vissa frågor, 
 kom in på andra ämnen när de pratade om vissa frågor, tog upp sådant som vi inte frågat om 
etc. Slutligen så utgjordes inte vårt val av intervjupersoner helt slumpmässigt utan istället 
utifrån vissa kriterier som vi utformat strategiskt det vill säga att intervjupersonerna skulle ha 
anställning hos Kulturskolan Karlskrona kommun men också att de skulle arbeta inom olika 
områden till exempel bild, musik, drama osv. Att urvalet inte var slumpmässigt utfört är ingen 
ovanlighet då Holme och Solvang menar att detta oftast är fallet vid kvalitativa intervjuer.  
  Under den del som behandlar kvalitativ intervju, så framkommer det att studiens urval ofta 
inte sker slumpmässigt eller av en tillfällighet. I vårt fall stämmer det då vi valde att ta kontakt 
med Kulturskolans reception för att få information om vilka lärare som arbetar där. 
Informationen var tänkt att användas till att få kontakt med lärarna och därmed höra om de 
hade någon möjlighet att ställa upp på en intervju med oss. Dessbättre var en av lärarna 
närvarande när vi, via telefon, framförde vårt ärende. Vi framförde vad studien ämnade 
undersöka och vad Kulturskolan hade för roll i detta. Hennes gensvar var mycket positivt och 
hon ville självklart ställa upp. Vidare så erbjöd hon sig att vidarebefordra vår fråga till sina 
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kollegor. Tillsammans utformade vi en informationsblankett om vad intervjun handlade om 
och läraren satte sedan upp denna information på anslagstavlan i receptionen. Vidare 
försäkrade vi oss än en gång om läraren verkligen var bekväm med att ordna detta och att vi 
annars själva kunde ta kontakt med övriga lärare eller rent utav att dyka upp på mötet och 
presentera ärendet själva. När det kommer till själva intervjuförfarandet så hade vi meddelat 
att det enda kriteriet som intervjupersonen behövde uppfylla var att denna hade anställning 
som lärare/pedagog inom Kulturskolans verksamhet. Vidare hade vi också önskemål om att 
intervjupersonerna skulle utgöras av tre till fem personer. Det blev dock en besvikelse då vi 
vid det andra samtalet med läraren fick reda på att ingen mer än hon var intresserad av att 
delta vid intervjuerna. Anledningen var, enligt övriga lärare, tidsbrist. Läraren skulle göra ett 
sista försök och kontakta två lärare som inte deltagit vid mötet och sedan återkomma till oss 
med ett definitivt svar. Vi bad om namn på andra lärare, som inte närvarat vid mötet, för att 
själva kunna ta kontakt med dem. Vid detta läge så beslutade vi oss också för att kontakta 
förvaltningschefen på Kulturförvaltningen. Tanken var att både meddela förvaltningschefen 
om lärarnas ovilja till att ställa upp samt fråga henne om etniskt mångfaldsarbete på 
förvaltningen, vilket arbete som sker kring detta, beslut (politiska, förvaltningens, och så 
vidare) som tagits och genomförts etc.  
Vid samtalet med förvaltningschefen fick vi mycket information kring förvaltningens arbete 
kring etniskt mångfald och när det sedan kom till bristen på intervjuer så lovade hon att se till 
att fler ställde upp. Under samtalet med förvaltningschefen blev det uppenbart att vi även var 
tvungna att kontakta sekreteraren på kulturförvaltningen för att, hos denne, inhämta det 
material som förvaltningen hade kring etniskt mångfaldsarbete, vilket vi också gjorde. 
Materialet var dock mycket begränsat, vilket medförde att vi kontaktade kommunens 
mångfaldsansvarige för att säkerställa att vi förstått ansvarsprocessen kring detta ämne rätt. 
Informationen som kommunens mångfaldsansvarige gav satte saken i nytt ljus och än en gång 
var förvaltningschefen på Kulturförvaltningen tvungen att kontaktas. 
För att det inte skulle uppstå några oklarheter eller problem längre fram så valde vi att även 
kontakta chefen/rektorn för Kulturskolan. När vi kontaktade läraren på kulturskolan för tredje 
gången så hade hon ett positivt besked, nämligen att hon fått två till lärare att ställa upp på att 
bli intervjuade. Vi kom därför överens om att intervjua alla samtidigt, då det passade dem 
bäst. Således skulle intervjun ske i kulturskolans egna lokaler inne på Thörnströmska 
gymnasiet. Detta passade oss bra då intervjupersonerna där skulle känna sig mer 
”hemmastadda” och därmed agera på ett mer avslappnat och naturligt sätt.  
Vi bestämde att vi skulle skicka över en manual med de frågor vi hade tänkt samtala kring, så 
att de skulle få en liten inblick i de områden som vi var intresserade av. Då vi inte var helt 
nöjda med det antal personer som deltog i studien så valde vi att använda oss av egna 
kontakter för att försöka få en till lärare att ställa upp. Resultatet av detta blev att ännu en 
lärare ställde upp på att hjälpa oss, dock genom att besvara frågor via mail korrespondens. 
Vid själva intervjuförfarandet så visade det sig att endast två, av de tre tänkta, lärarna kunde 
delta. Den ”tredje” läraren hade däremot besvarat frågorna skriftligt som denne överlämnade 
till oss personligen. Även en fjärde lärare hade besvarat frågorna skriftligen och överlämnade 
det till oss innan intervjun. Samtliga lärare hade valt att tillägga saker som de ansåg viktiga 
samt beskrivit sina egna upplevelser på ett sätt, som visar att de förstått vad vi var intresserade 
av att undersöka. Själva intervjun tog ungefär en timme och vi valde att använda oss utav en 
bandspelare, vilket underlättade för att sätta oss in i deras beskrivningar och därmed även 
ställa följdfrågor. Innan vi inledde intervjun hade vi förklarat för lärarna vad bandspelaren var 
till för, att vi inte skulle spela upp intervjun för andra och att vi sedan skulle radera 
inspelningen efter sammanställningen av den. De hade inga invändningar mot att vi spelade in 
dem och förstod dess syfte. Innan vi påbörjade intervjun hade vi också berättat att inga namn, 



arbetsområde, yrkestillhörigheter etc. skulle presenteras i studien, vilket innebar att ingen 
skulle kunna förstå vem som deltog i studien.  
 
9.8 Bearbetning och analys av det empiriska materialet  
António Barbosa da Silva menar att det existerar olika typer av textanalyser och vilka är 
beroende av den typ av text forskaren tänker analysera eller också av analysens syfte. Vidare 
skriver da Silva att vid de tillfällen då forskaren analyserar en text som beskriver en 
djupintervju med en eller flera informanter, som berättar om sina upplevelser kring sin 
situation, kan det behövas en semantisk eller hermeneutisk-fenomenologisk analys eller 
tolkning.  
Enligt da Silva har forskaren även användning av den hermeneutiska metoden under själva 
intervjuförfarandet och då i form av sin inlevelseförmåga och i sin tillämpning av de 
hermeneutiska principerna114. När det kommer till analys och tolkning av data så anser 
Halvorsen att själva analysen av data handlar om en kategorisering av den information som 
samlats in, i syfte att beskriva det som forskaren funnit. Vidare så präglas all analys av 
förenklingar och det insamlade materialet kan delas in efter forskningens upplägg. Materialet 
måste därefter struktureras eller bearbetas för att, i sin tur, kunna analyseras115.  
I vår studie har datainsamlingen utgjorts av två ”muntliga” intervjuer och tre skriftliga, varav 
en genom mail korrespondens. Vid intervjun använde vi oss av en bandpelare och denna 
hanterades av en av oss medan den andra ansvarade för att ställa frågorna. Dock så ställde vi 
båda två uppföljningsfrågor när vi ansåg det nödvändigt.  
  Vi använde oss också av datainsamling i form av telefonsamtal till kommunens 
mångfaldsansvarige, till Kulturförvaltningens förvaltningschef, Kultursekreteraren samt 
rektorn på kulturskolan. Studiens datainsamling har även inneburit att vi samlat in 
”handlingar” innehållande politiska beslut, måldokument, planer etc. som rör etnisk mångfald 
i kulturförvaltningens verksamhet. Dessa handlingar har vi inhämtat dels från förvaltningen, 
dels från kommunens hemsida. 
  Efter att intervjuerna genomförts och det övriga materialet samlats in, så påbörjade vi själva 
bearbetningen av datainsamlingen. Den processen delade vi upp så att en av oss lyssnade på 
inspelningen av intervjuerna och skrev ner det som intervjupersonerna sade. Den andre av oss 
sammanställde de skriftliga intervjufrågorna och när detta var färdigt så återstod det att 
sammanfatta svaren från de muntliga intervjuerna med svaren från de skriftliga. 
Vi var också tvungna att läsa igenom alla handlingar som vi samlat in och därefter plocka ut 
det material som vi ansåg relevant för studien. Vidare så analyserades det empiriska 
materialet (mjukdata) med hjälp av den hermeneutiska tolkningsmetoden, vilken också 
studien bygger på. Inspelningen från intervjun har i efterhand raderats, och att det skulle ske 
förklarades för samtliga informanter.  
  Precis som Sjöström beskriver hermeneutiken, så har vi varit intresserade av att studera 
innebörder och intentioner och sedan betraktat dessa i sina sammanhang av tid, rum och 
mening (det vill säga i förhållande till politiska beslut, samhällsförhållande, ekonomiskt läge 
etc.). Vi har också sökt efter ett sorts budskap och lärarnas utsaga har hjälp oss i sökandet av 
ett sådant budskap. Mötet med lärarna på kulturskolan var ämnat till att ge oss kunskap om 
ämnet vi undersökt med anledning av att detta i sin tur ökar våra möjligheter att förstå. Vår 
val av kvalitativ metod överensstämmer även med Hartmans redogörelse över hermeneutiken 
då vi ville beskriva människors livsvärld och hur lärarna inom kulturskolan upplever och 
föreställer sig världen, i vårt fall gällande etnisk mångfald i dess verksamhet. 
  I likhet med det Holme och Solvang skriver om kvalitativa undersökningar så ville vi 
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komma lärarna inpå livet för att förstå den situation som de befinner sig i. Således låg vår 
fokus på att försöka skapa en djupare och mer fullständig uppfattning om lärarnas syn på 
etnisk mångfald i kulturskolans verksamhet. 
  Vårt metodval har medfört att vi kunnat inskaffa många upplysningar om få 
undersökningspersoner och vi har även tagit del av information som berättar något om de icke 
mätbara egenskaperna hos undersökningspersonerna. Vidare har vi redan från början varit ute 
efter en närhet till det vi ville undersöka då intresset låg i att studera något mer unikt. Vilket 
då handlade om etnisk mångfald i kulturlivet och allt detta stämmer överens med det 
Halvorsen redogör för. Vi valde att använda oss utav en ostrukturerad intervju efter att ha 
tagit del av Starrin och Rencks beskrivning av vad denna typ av intervju utgår från. Likt 
Starrin och Rencks redogörelse så visste vi inte från början vilka frågor som var viktiga och 
betydelsefulla men inte heller vilken information som skulle vara ändamålsenlig för 
situationen och studiens centrala syfte. Med utgångspunkt i detta så ansåg vi att en 
ostrukturerad intervju skulle vara mest lämplig. 
  När det sedan kommer till vår studies för- och nackdelar så hänvisar vi till det Holme och 
Solvang skriver gällande flexibiliteten hos kvalitativa undersökningar. Vi har haft möjlighet 
att ändra på uppläggningen under själva genomförandet av undersökningen och vi har även 
fått en större förståelse och insikt av hur den enskilde upplever sin situation. Dock så kan 
flexibiliteten också, i enlighet med Holme och Solvang, vara en nackdel för studien då det 
leder till svårigheter att jämföra informationen från de olika undersökningspersonerna. En 
annan nackdel med vår studie utgörs av att den, likt Bryman beskriver det, är svår att 
generalisera ifrån en miljö (Kulturskolan Karlskrona) till en annan (Kulturskola annan 
kommun). Flera olika etiska överväganden har präglat vår studie, då vi tagit hänsyn till 
sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt konfidentialitet, gentemot intervjupersonerna. 
Vetenskapsrådet menar att dessa punkter är bland de vanligaste etiska övervägandena och vi 
har alltså respekterat dessa och bland annat lovat intervjupersonerna att ingen information kan 
leda till att deras person avslöjas. Vidare så har vi beaktat det Bryman redogör för angående 
att använda sig utav fingerade namn i forskningssammanhang. Med detta syftar vi alltså på att 
vi har valt att inte använda oss utav fingerade namn i undersökningen. Detta för att, som 
Bryman beskriver, det finns en risk för att identifikation av intervjupersoner ändå är möjlig. 
Vi vill inte riskera att detta inträffar då vi lovat intervjupersonerna att de är anonyma. Till sist 
så bör vi tillägga att vår studie överensstämmer med det Ejvegård och Bryman, diskuterar 
kring validitet då vi har mätt det vi avsåg att göra och slutsatserna som genererats från studien 
hänger ihop med varandra. Med anledning av detta så anser vi att studiens validitet är hög. 
När det kommer till studiens reliabilitet så är den låg då resultatet ifrån denna studie inte kan 
appliceras på andra "kulturskolor" i landet utan gäller endast för Karlskrona kommun. Vi hade 
räknat med att reliabiliteten skulle vara låg då det, enligt Bryman, oftast är så inom kvalitativa 
undersökningar. I likhet med det Bryman beskriver så var vi inte intresserade av huruvida ett 
mått är stabilt eller ej utan hur lärarna upplevde sin verksamhet. Känslor är ju näst intill 
omöjliga att överföra från en undersökning till en annan, där av studiens låga reliabilitet. I 
framställningen kommer inte informanternas namn, ålder eller pedagogisk sysselsättning 
nämnas av respekt. Inte heller fingerade uppgifter kommer tillhandahållas så att inte 
missuppfattning uppstår, då vi inte vet namnen på de lärare som inte blev intervjuade. 
 
10. Resultat 
Resultatdelen grundas på undersökningen/undersökningarna från studien och utgör en viktig 
del för helheten. I presentationen bör endast det resultat som har med syftet och 
frågeställningen/frågeställningarna att göra redovisas. Det bör redovisas på ett sådant sätt att 
information inte bara sammanfattas, utan det bör ges försök i att förmedla en berättelse. Om 



avsnittet innehåller fler än ett kapitel, kan det avslutas med en sammanfattning som pekar på 
en koppling mellan kapitlen.116  
  Resultatet redovisas i två delar, vilket också motsvarar studiens två frågeställningar som är 
vilka direktiv, mål, planer, dokument och policys har det i det svenska politiska systemet 
beslutat om gällande etnisk mångfald i kulturlivet? och hur upplever lärare på kulturskolan 
implementeringen av etnisk mångfald i deras verksamhet? 
Inledningsvis besvaras fråga ett. Här presenteras de planer, mål etc. som kommunen och 
kulturförvaltningen ska arbeta efter, och det görs i relation till begrepp som förekommer i 
förvaltningspolitisk teori. Därefter redovisas de kvalitativa intervjuerna som genomförts och 
ska besvara fråga två. Anledningen till att resultatet är uppdelat i två delar trots att båda är 
kvalitativa, är på grund av dess skilda karaktärer i uppställningen.  
 
10.1 Kulturpolitik 
I det svenska politiska systemet existerar ett internt flöde i form av kulturpolitik. 1974 ställdes 
krav att politiken skulle bli ett inflöde in i systemet, och prop. 1974:28 var starten för att låta 
kulturella institutioner vara en del av en övergripande samordning. De senaste besluten på 
central nivå, som drivits igenom med legitim rätt i systemet är från 1996 och utflödena, det 
vill säga beslut/riktlinjer som har beslutats för alla Sveriges medborgare är följande:   
 
Målen för den nationella kulturpolitiken ska vara:  

• att värna yttrandefrihet och skapa reella förutsättningar för alla att använda den. 
• att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

samt till eget skapande.  
• att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar. 
• att ge kulturen förutsättningar att vara dynamisk, utmanade och obunden kraft i 

samhället. 
• att bevara och bruka kulturarvet. 
• att främja internationellt kulturbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.117 

 
Vidare menar kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth att mål för kulturpolitiken också bör 
vara att: 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla samhällets utveckling.118 
 

För att detta ska uppnås krävs det att:  
 

Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom 
kulturrådet, särskilt uppmärksamman barns och ungas rätt till kultur.119 

 
Sveriges andra politiska nivå – kommun och landsting är ett internt flöde i det politiska 
systemet och benämns även som ett decentraliserat system. De nationella beslut och 
handlingsbefogenheter har flyttats ner till lokal nivå. I studien betyder detta att 
handlingsbefogenheterna har flyttats till Karlskrona och dess lokala politiker. Karlskronas 
                                                           
116 Bryman, Alan.(2007).sid.462- 463 & http://www.uppsatsguiden.se/ord/56/  
117 Hugosson, Rolf. (2000).sid.57. 
118 http://www.regeringen.se/sb/d/13574/a/153116  
119 http://www.regeringen.se/sb/d/13574/a/153116  



politiker har, utefter vad de anser är de rätta beslut för att tillhandahålla sina invånare 
passande utflöden, tagit följande beslut:  
 
Kulturnämndens och kulturförvaltningens mål för kulturpolitiken i Karlskrona kommun 
består av att:  

• ge boende i kommunen tillgång till ett rikt kulturliv präglat av kvalité och mångfald. 
• tillgodose ställning och behov av skapande inom kulturens verksamhetsområden för 

barn och ungdomar. 
• främja eget skapande och ett livaktigt lokalt kulturliv. 
• stärka mångfald och kulturell och konstnärlig frihet. 
• bruka, vårda och synliggöra traditioner och kulturarv. Särskilt fokus läggs på 

Karlskronas ställning som världsarv. 
• utveckla en attraktiv, estetisk och hållbar livsmiljö. 
• bidra till dynamik, förnyelse och tillväxt i Karlskrona kommuns utveckling.120 

 
Verksamhetsmål för Kulturnämnden består av att: 

• besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken ska öka från cirka 75 % till minst 80 %. 
• elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan ska öka från cirka 75 % till minst 80 %. 
• antal lån av böcker/media på biblioteken ska öka. 
• antal låntagare på biblioteken ska öka. 
• antal besökare på biblioteken ska öka.121’ 

 
Kulturnämndens fokus i 2011 års budget: 

• Påbörja arbetet av biblioteksplan: Planen består av fortsatt planering för ett nytt 
stadsbibliotek och visionen för biblioteket innebär en utveckling enligt medborgarnas 
behov. Biblioteken ska utvecklas i dialog med invånarna och föreningslivet i 
samverkan med övrig kommunal verksamhet. Syftet är att främja den enskilde 
individens kunskapsutveckling genom hela livet. 

• Fokus på marknadsföring av kulturförvaltningens samtliga verksamheter: Varje enhet i 
kulturnämnden arbetar med ett publikt fokus, där inriktningen är att kunna tillgodose 
olika behov hos medborgaren under olika skeenden i livet. För att kunna nå fler 
människor och målgrupper satsar nämnden på såväl befintliga som nya 
marknadsföringskanaler.  

• Minskning av kulturskolans köer: Antal barn och ungdomar som står i kö till 
kulturskolan är anmärkningsvärt hög, vilket utgör grunden för en diskussion kring 
möjliga åtgärder för att lösa situationen.122  

 
Ovan har både mål från central och decentraliserad nivå redovisats, det vill säga mål från två 
olika nivåer i det politiska systemet. Det som kan utläsas av uppställda mål och fokuseringar 
är att de två systemen skiljer sig åt. Denna uppdelning i de interna flödena är, likt som 
beskrivs i förvaltningspolitisk teori helt legitimt. Resultatet visar på att Karlskronas 
kulturpolitiska mål som presenteras, saknar konkreta mål för etnisk mångfald och skiljer sig 
därför från de nationella kulturpolitiska målen. Inte heller i Kulturnämndens verksamhetsmål 
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står det att finna specifika mål för arbetet kring etnisk mångfald. Även vid en granskning av 
Kulturnämndens budgetfokus, åskådliggörs att inget arbete gällande etnisk mångfald 
prioriteras. Det går inte att urskilja någonstans att det undsätts resurser till ”områden” som 
gynnar etniskt mångfaldsarbete.    
   
10.1.1 Integrationspolitik 
Ett andra område som existerar i det svenska politiska systemet är integrationspolitik. Utifrån 
samspelet mellan det politiska systemet och dess omgivning, har från januari 2009 en ny 
svensk diskrimineringslag (SFS 2008:567) börjat gälla, och har till ändamål att motverka 
diskriminering.  Lagen har även som ändamål att främja rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Målen och arbetet ska bidra till 
tillväxt i samhället, utbildning och kulturliv och motverka diskriminering, segregering och 
utanförskap.  
 
Riksdagens mål för integrationspolitik är: 

• lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.  
• en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund. 
• en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som 

alla oavsett bakgrund skall vara delaktig i och medansvariga för. 
 
Det nationella integrationspolitiska arbetet skall: 

• ge stöd till individers försörjning och delaktighet i samhället. 
• värna om grundläggande demokratiska värden. 
• verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. 
• Förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.123  

 
Den nationella integrationspolitiken ligger som grund för Karlskrona kommuns plan för etnisk 
mångfald och gäller mellan 2009-2011. Det vill säga att det nationella flödet är grunden för 
det lokala flödet i det politiska systemet.  
Planen omfattar inte bara de nämnder, bolag och förvaltningar i Karlskrona kommun och dess 
anställda, utan har till syfte att verka för att alla organisationer och verksamheter inom 
kommunen ska riktar in sitt arbete och mekanismer till alla invånare.  
Kommunen vill att Karlskrona ska vara en plats där alla ska kunna leva ett gott liv och känna 
sig trygga och utgångspunkten med en mångfaldspolitik är att alla invånare i kommunen ska 
ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. På så vis visas 
ömsesidig respekt för varandras olikheter och kompetens och kunskap tas tillvara.  
Karlskrona är en kommun med befolkning med olika etnisk bakgrund, vilket även kommer 
öka ytterligare. Ökningen innebär både stora möjligheter och utmaningar i skyldighet att 
erbjuda service som invånarna har rätt att få. 9 procent av de boende i kommunen är 
utrikesfödda och planen för etnisk mångfald har upprättats för:  
 

att ta tillvara mångfalden innebär att bevara människors framtidstro och av egen kraft utforma 
sina liv i det svenska samhället. Invandrares behov ska, precis som alla andras, beaktas inom 
ramen för den generella politiken. Därför är det viktigt med en plan som ram för ett målinriktat 
mångfaldsarbete i en ömsesidig process, där alla är delaktiga och alla har ett ansvar.124 
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Svensk demokrati bygger på att olika individer med olika värderingar och bakgrund bidrar till 
samhällsutvecklingen. Mångfaldsperspektivet är därför även viktigt att återspegla i 
kommunen och i dess förenings – och kulturliv, näringsliv och inom politiken.  
Ett prioriterat mångfaldsområde för kommunen är kultur och fritid och kommunen vill att  
 

i det kommunala kulturlivet skall den etniska och kulturella mångfalden speglas. Hela 
befolkningen skall ges möjlighet att framföra och uppleva en mångfald av kulturella uttryck. 
Organisationer och föreningar är viktiga i kommunens mångfaldsarbete.125 

 
  Förvaltningar har i syfte att genomföra de direktiv, standarder och normer som beslutas i det 
politiska systemet. Hur de genomförs får ingen myndighet eller beslutande organ bestämma, 
utan varje förvaltning har sitt egna tillvägagångssätt. 
Information för studiens del, gällande vilket etniskt mångfaldsarbete som bedrivs och vilken 
lag, politik, mål etc. som eftersträvas, tillhandahölls av kommunens mångfaldsansvarig. Hon 
hänvisade till ovanstående integrationspolitik samt integrationsplan. Vidare beskrev 
kommunens mångfaldsansvarige att varje förvaltning själva ansvarade för att årligen 
upprätta/uppdatera en egen ”integrationsplan”, som gäller endast för förvaltningen arbete. 
Förvaltningens integrationsplan ska då vara utformad utifrån kommunens övergripande 
integrationspolitik och plan (se ovan).   
 
Integrationsplan för kulturnämnden i Karlskrona kommun år 2006:  
Kulturförvaltningens övergripande målsättning utgörs av att öka den kulturella mångfalden i 
verksamheten. Integration och kulturell mångfald skall prägla all verksamhet såväl i 
planeringsarbete som i aktiv handling. Det ska även tas särskild hänsyn till marginaliserade 
grupper och kulturer. 
  
Integrationsplanen innehåller en mängd konkreta mål som kulturförvaltningen ska uppnå. 
Dessa utgörs bland annat av:  

• Förvaltningen ska minst två ggr per år anordna informations - och utbildningsdagar 
kring språklig och kulturell mångfald. 

• Grundläggande information kring biblioteksanvändande och informationssökning 
skall finnas på minst fem främmande språk. 

• Kulturförvaltningen har ett särskilt ansvar rörande mångfald inom kulturutbudet inom 
Karlskrona kommun. 

• I samband med upphandling och inköp av teater – och musikföreställningar skall 
integration och mångfaldsperspektivet särskilt beaktas. 

• Föreningsbidraget skall utformas så att föreningar som arbetar med mångkultur 
stimuleras. 

• Kulturförvaltningen har ett särskilt ansvar för arbetet med Karskronas status som 
världsarv. 

• I mediaplanering skall särskild hänsyn tas till de större språkgrupperna inom 
Karlskrona kommun. 

• Kulturförvaltningen har ett särskilt ansvar rörande försörjning och kompetens av att 
tillhandahålla media på såväl inhemska som främmande språk. 

• I allt rekryteringsarbete skall alltid mångfaldssträvande finnas med och vara en av de 
faktorer som ligger till grund för beslut om tjänstetillsättning126. 
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Telefonkontakten med Kulturförvaltningens förvaltningschef och Kultursekreterare visade att 
förvaltningen inte utarbetat en ny integrationsplan sedan 2006. Ovanstående integrationsplan 
är alltså den senast framtagna. Kultursekreteraren bekräftade att inte ett av ovanstående mål 
införlivades. Enligt kultursekreterare, och även enligt den nuvarande förvaltningschef, så 
berodde det på att den dåvarande Kulturchefen inte hade något egentligt intresse för etniskt 
mångfaldsarbete. Integrationsplanen utarbetades år 2006 med anledning av att året utgjorde 
ett Mångkulturår. Kulturförvaltningens nuvarande förvaltningschef har för avsikt att inom 
kort utforma en ny plan för hur arbetet med etnisk mångfald ska bedrivas.        
 
10.1.2 Sammanfattning 
Resultat ovan visar på att de olika interna flödena och även nivåerna skiljer sig åt i det 
svenska politiska systemet. De interna flödena skiljer sig åt på så vis att kulturpolitiken och 
integrationspolitiken är separata system och har olika ansvarsområden och syfte. Nivåerna 
skiljer sig åt då resultatet visar att de nationella och lokala direktiven och målen är olika.  
Likt Premfors, Ehn, Haldén och Sundström framhäver och som tidigare nämnts i studien 
behöver inte det svenska systemet med två nivåer resulterar i ett nollsummespel, utan staten 
kan vara stark på både central och lokal nivå.127  
En sammanfattning av vad som redovisas gällande direktiv, mål och policys är att 
kulturförvaltningen saknar egna mål, planer, dokument kring etnisk mångfald i verksamheten. 
Mångfaldsplanen som redovisas upprättades senast 2006, vilket var samma år som 
Mångkulturåret. Samma plan, det vill säga planen för etnisk mångfald beskriver att 
Karlskrona har en kommun med olika etnisk bakgrund, vilket även kommer öka. Planen har 
upprättats just för att ta tillvara på mångfalden, som i sin tur ska generera framtidstro och ska 
hjälpa till att utforma samhället. Det anses vara viktigt att upprätthålla en plan som ram för ett 
målinriktat mångfaldsarbete. Kulturområdet är, som det står i mångfaldsplanen ett prioriterat 
mångfaldsområde och mångfald ska i och med detta speglas i verksamheten. Planen ska 
årligen uppdateras i vardera kommunal förvaltning, dock har inte detta skett utan upprättades 
senast 2006 som även beskrivits ovan.  
  Indirekt kan resultatet genom detta även visa att, likt de som förespråkar ett centraliserat 
system skulle påpeka att situationen inte medför ”lika standard” för omgivningen i det 
politiska systemet (”det politiska systemets omgivning”). 
 
10.2 Resultat kvalitativ intervju  
Insamlandet av resultat genomfördes utifrån en semistrukturerad karaktär och utfördes på två 
olika sätt. Materialet samlades in genom en intervju med två av de fem informanterna. De 
resterande tre svarade på frågorna via en intervjumanual som vi fick tillbaka, dels genom mail 
korrespondens och dels genom tillhandahållande i samband med vårt besök på kulturskolan.  
  Alla informanter fick ta del av samma intervjumanual innan genomförande och de har fått 
jämlik information om manualen, det vill säga att den var semistrukturerad. Då svaren via 
båda insamlingsmodellerna beskrev mer än ett rakt svar på frågorna och att alla informanter 
givit intrycket att vara bekväma med tanken att lägga till eller dela med sig information på ett 
personligt sätt. Utifrån ovanstående beskrivningar har bedömningen gjorts att framställningen 
av resultatet kan ske i ett samlat format. Att resultatet framställs i ett samlat format innebär att 
delen innehåller sammanfattande avsnitt som skapats med hjälp av frågorna och svaret är från 
en, flera eller alla informanter i varje avsnitt. Detta kopplas samman med citat för att tydligt 
kunna återge exakt den information som beskrivits.     
   På kulturskolan arbetat nitton lärare, varav fjorton arbetar heltid, två 75 % och tre 50 %. I 
framställningen kommer inte informanternas namn, ålder eller pedagogisk sysselsättning 
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nämnas av respekt. Inte heller fingerade uppgifter kommer tillhandahållas så att inte 
missuppfattning uppstår, då vi inte vet namnen på de lärare som inte blev intervjuade. 
Informanterna har varit verksamma inom kulturskolan olika lång tid, dock utövar alla 
pedagogiskt lärande inom verksamhetens olika kulturområden, som är musik, dans, konst, 
film och teater. 
 
  Det ovanstående resultatet som presenterats gällande nationella, kommunala och 
förvaltningspolitiska direktiv, planer, mål och policys som skapats och beslutats i det politiska 
systemet ska eller bör implementera. Vi undrade hur väl lärarna var insatta i befintliga 
dokument som rör etnisk mångfald. Gemensamt för samtliga var att de inte var insatta i några 
dokument. Intrycket svaret gav, var en känsla av att de tyckte det var synd, då det i alla svar 
tillkom någon form av tillägg, såsom tyvärr och tråkigt nog inte. En av lärarna ansåg att 
dokument diskuterades i en allt högre utsträckning för några år sedan, och en annan uttryckte: 
 

Mycket lite. Kommunen har säkert styrdokument och olika policy-program för det ena och det 
andra men måste erkänna att dessa inte är sönderlästa av mig.    

 
I relation till frågan om de var insatta i dokument, tog vi upp att det just nu pågår en 
förändringsprocess kring implementering av etnisk mångfald på kulturförvaltningen, vilket 
troligtvis kommer medföra ändringar i de dokument som finns för området. En lärare tror sig 
blivit tilldelad information gällande förändringsarbetet som kommer genomföras, medan en 
annan inte kan påminna sig ha tagit del något förändringsarbete. En annan av de intervjuade 
känner sig, som det uttrycks nästa lite dum. Vi frågar vidare vad personen menar och 
förklarar: 
 

Nää, men att man, nää, men att det e så här att vi inte är insatta mer i de här dokumenten och det 
liksom, det e lite konstigt faktiskt… till och med ni vet mer än vad vi vet… 

 
Diskussionen leder vidare till att prata om det är rätt att känna sig dum som tjänsteman då inte 
information om förändringar eller annat inte tillhandahållits av ledning eller förvaltning. 
  I tillfällen när dialog ska föras brukar det ibland påpekas på verksamheten att de på högre 
nivå inte känner till verkligheten på praktisk nivå och att det kan ligga en del i den 
diskussionen. Likt känner ofta tjänstemän på praktisk nivå inte heller till deras verklighet. 
 

Det e ju inte bra liksom att det finns nästan vattentäta skott mellan ledningsgrupper och 
verksamhetsgrupper och sånt, det e ger ju inte nåt bra arbetsklimat tror inte jag. Dessutom har 
man ju inte i så fall någon möjlighet att påverka heller om man inte vet liksom hur tongångarna 
är. 

 
  Information ges på möten och konferenser enligt en av lärarna, dock är de övriga överens om 
att det finns brister. Förr skrevs en rapport av den läraren som satt med i ledningsgruppsmöten 
och överlämnades till kollegorna. Rapporten innehöll bland annat vad som sagts på mötet, 
förslag och beslut som inte var sekretessbelagda. Denna process sker inte i dagsläget och vad 
som är sekretessbelagt ska hållas hemligt tills ett beslut fattats. Vissa saker bör eller kan 
tjänstemän inte känna till i förväg, dock känns allt lite hemligt nuförtiden.   
 

Vi får inte reda på så där mycket. Vi pratade om det där – maktens korridorer. Det snackas om 
maktens korridorer liksom, det finns alltid nån som är mycket mer insatt och vi här ute, vi vet 
liksom inte så mycket… Vi vet ingenting ofta. Alltså ibland så händer det ju att man slår upp 
tidningen eller kollar på nätet och får reda på en nyhet som angår en själv nästan, där istället för 
att man har fått information om det. 

        



  Vissa beslutsprocesser bör kanske inte diskuteras mellan ledning och lärare, det är dock 
viktigt anser vissa av lärarna, att tänka på att de är ansiktet utåt gentemot elever, deras syskon 
och föräldrar. Det konstateras att förändringsarbetet gällande etnisk mångfald inte är av 
sekretessbelagd klang, vilket således bidrar till att information om processen borde 
tillhandahålls. En lärare tillägger: 

 
Ja, det är tydligen någon propp någonstans som vi inte känner till heller. 

 
 Diskussioner om etnisk mångfald i verksamheten behöver inte bara föras på 
ledningsgruppsnivå utan kan också vara en diskussion på kulturskolan bland lärarna. Ämnet 
kommer upp på möten med jämna mellanrum och har så gjorts kontinuerligt under cirka tio 
års tid. Senast en diskussion fördes var i höstas och innehöll då vad som skulle kunna göras, 
för att nå elever på Sunnadalskolan som har ett stort antal elever med ett annat modersmål än 
svenska. Med hjälp av EU och andra bidragsgivare har det en gång tidigare redan genomförts 
ett projekt på Sunnadalskolan. Projektet startade 2000 med syftet att nå eleverna med annan 
etnisk bakgrund än svensk. Projektet började utan att någon av de tre medverkande 
pedagogerna riktigt visste vad det skulle resultera i. Projektet avslutades efter tre år på grund 
av att det tog mycket resurser i form av tid och pengar. Dock konstaterades det att projektet 
varit lyckat då det bidrog till att verksamheten hade fler elever med blandad etnisk bakgrund. 
Då ämnet togs upp i höstas var planen i så fall att ett nytt projekt skulle genomförts i mars 
2011, vilket inte skett. Anledningen till att projektet ej genomfördes beror bland annat på 
tidsbrist och underbemanning: 
 

Vi har haft olika idéer att kunna göra insatser bl.a. på Sunnadalskolan men det krävs att 
någon/några tar på sig att driva frågan och få ett gensvar därifrån...  vi diskuterar då och då dessa 
frågor och hur vi ska nå barn (samt föräldrar) som inte självklart söker sig till vår verksamhet. 
Problemet för oss är att vi är gräsligt underbemannade och det står 700 elever i kö till 
Kulturskolan. I det perspektivet känns det övermäktigt att hitta resurser att söka upp och vända 
sig till andra än de som redan står i kö. 

 
Det sker i dagsläget inget prioriterat arbete gällande att representera en verksamhet med etnisk 
mångfald fast att lärarna anser att det hade varit bra om det fanns och att det är en viktig fråga 
som inte får glömmas bort. Återkommande skrider informanterna in på ekonomiska aspekter 
och då framförallt hinder till varför situationen ser ut som den gör.  
Diskussioner har konkret förts att många barn som bor i ”Mellanstaden”128 inte har 
ekonomiska möjligheter att betala den terminsavgiften som skolan har, även om familjen 
skulle vilja att barnen deltog i någon av aktiviteterna på verksamheten.  
Samtliga lärare har lågt deltagande gällande elever med annan etnisk bakgrund. Siffror som 
lärarna delar med sig är allt från 4 av 53 och 2 av 70 elever, medens andra delar med sig 
procentsiffrorna 1 % och 4 % av eleverna är av annan etnisk bakgrund. En av lärarna 
reflekterar: 
 

Vilka är den här skolan tillgänglig för? Sen är det ju en annan sak vad vi vill göra eller skulle 
vilja ha möjlighet att göra, därför att i slutändan är den här verksamheten inom kommunen så att 
detta är ju politiskt. Man väljer liksom… hur mycket vill vi satsa på det här?... vad betyder 
det?... vilka kan vi nå osv? Det är ju politiska beslut som gör att … alltså som styr vår 
verksamhet så tillvida. 

 Läraren fortsätter: 
I grund och botten finns det ett ekonomiskt perspektiv ur hela den bilden så att säga.  
Som jag sa innan, det är en politisk fråga hur mycket man satsar på kultur i olika kommuner och 
det låter kanske enkelt som förklaring men om man tittar på olika kommuner runt om i Sverige 
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och kollar på de olika kommunalråden och de olika kommunaltjänstemännen har för intressen 
själva, så är det så att dom som är kulturellt intresserade liksom, här inne, dom satsar på det. Är 
man hockeyintresserad så satsar man på att bygga en hockeyarena liksom. Så att det handlar ju 
om fördelningspolitik i slutändan. Hur många procent ska kulturen få och så vidare. Vill man ha 
en kulturskola med femtio lärare och ökade möjligheter att ta emot många av olika ursprung, så 
satsar man ju på det.  

 
Ingen har informerat lärarna om hur implementeringen/arbetet kan gå till gällande etnisk 
mångfald i verksamheten och det har inte heller förekommit någon specifik utbildning 
gällande ämnet heller. Strategi och utbildning kan vara komponenter som kan hjälpa till i 
utvecklandet av en verksamhet att präglas av etnisk mångfald. Två av lärarna är osäkra om de 
anser sig behöva utbildning, medens tre av lärarna skulle vara intresserade av det.  
Kulturskolan har hållit på med ett annat projekt som har jobbat för att skapa mångfald genom 
att få in elever med funktionshinder. Projektet drevs i samarbete med SMoK129 och allmänna 
arvsfondsbidrag, och startade då förslag kommit från dels en föräldragrupp och dels från 
handikappsförvaltningen. I samband med detta erbjöds utbildning om olika funktionshinder. 
En av lärarna som deltagit i projektet menar att utbildning skulle kunna genomföras vad det 
gäller exempelvis andra kulturer och språk.   
Projektet resulterade i en fördubbling av funktionshindrade till skolan. Under det senaste året 
har projektet varit självgående och avslutades nyligen. I uppföljningen som gjorts gällande 
arbetet visar att ett tapp har skett av de funktionshindrade eleverna, att projektet har fallit 
mellan stolarna.  
Projektet drevs, likt det tidigare Sunnadalsprojektet i samarbete med andra aktörer och inget 
sådant arbete förekommer idag. Kulturskolan har fått förfrågningar att vara med 
Hyresgästsföreningens projekt ”Efter skolan”, som har i syfte att aktivera barn och ungdomar 
efter skoltid. Beslut togs av Kulturskolans rektor att tackade nej till medverkan då lärare inte 
hade tid över till annan verksamhet än den som för tillfället var schemalagd.  
 

Det hade varit roligt om vi hade kunnat visa vår verksamhet… ta det av det vi kan, som vi 
liksom är specialister på ändå. Men då kommer den andra ekonomiska verkligheten in, då kostar 
det pengar att använda oss. Det måste det ju göras för vi ska ju avlönas och vi har också ett slags 
resultatkrav på oss, men vi har ju också en kunskapsbank som är ganska stor som hade varit 
intressant om man hade kunnat få förmedla den, och då hade också det genererat, tror jag i en 
större etnisk mångfald här, därför då hade de här barnen kunnat få se det och även de vuxna då 
kanske.   

 
  En undersökning som har gjorts visar dock att Kulturskolan i Karlskrona har en relativt stor 
del av sin verksamhet i utåtriktat arbete, det vill säga evenemang och uppträdande jämfört 
med andra kulturskolor. Om nya projekt startas upp krävs fler som kan jobba i verksamheten 
eller att någon annan aktivitet måste styrkas, vilket måste tas i beaktande då en förändring ska 
ske. 
 
2006 anordnades ett Mångkulturår i Sverige som bland annat hade som syfte att skapa 
underlag för en långsiktig förändring av kulturlivet med syfte att öka den etniska och 
kulturella mångfalden inom det offentligfinansierade kulturlivet. En av lärarna som även har 
anknytning till Sunnadalskolan hade mångfald och mångkultur som tema på ”dansens dag”. 
Av de fyra resterande informanterna var det tre som jobbade på Kulturskolan då och kan inte 
minnas att något speciellt skedde eller att de arbetade efter några speciella riktlinjer. 
 

            Nää, det kan jag inte säga så där att vi liksom fokuserade på det. 
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  Tre av informanterna anser att Kulturskolan inte har ett utbud för att kunna passa alla 
ungdomar. I samband med denna punkt kommer en diskussion som berör mångfald och även 
mångkultur. Vissa aktiviteter och grenar är mer populära än andra och aktiviteter som inte har 
så stort intresse är exempelvis bläckblås och stråk. De instrumenten är ofta grunden till andra 
kulturers inhemska musik och skulle intresse finnas har skolan pedagoger som kan spela 
instrumenten på det speciella sätt som skapar folkmusik från Spanien, Afrika eller Kroatien.  
I samband med denna diskussion framför en lärare: 
 

Det kan ju också vara så att några som är inhemska i en viss kultur kanske är bättre just på det, 
och bättre även på att lära ut kan jag känna. Det kan bli nästan konstigt ibland om vi skulle va 
jättebra på det. Jag menar… somaliska folkmusiker måste vara bättre på somalisk folkmusik än 
vad vi är. 

 
En annan lärare menar att det behövs mer för att kunna erbjuda ett utbud som passar alla 
medborgare. 

De lärare som jobbar här har sin speciella bakgrund, utbildning, erfarenheter och vilja till 
förändring/fortbildning vilket i sin tur påverkar. Vi behöver fler pedagoger som gärna har färsk 
utbildning och med bakgrund som kan komplettera det vi redan har. 

 
Det är en komplicerad fråga – att ha ett utbud som passar alla medborgare. En lärare menar att 
verksamheten kan vara ett bollplank, ett hjälpmedel fast gällande vad människor vill skapa 
kommer inifrån och från den platsen människor befinner sig. Ett exempel som ges gällande 
detta är intresse för hiphop, som samma lärare uttrycker kommer inifrån, från rötter.  
  Att kunna erbjuda och skildra de olika uttryck som har rötter från andra kulturer kan bidra 
till att ett intresse skapas att ta del av annat än det ”normala”. Inslag med andra kulturella 
utryck finns i konserter och uppvisningar, fast det finns ingen stående aktivitet. Skulle 
aktiviteterna vara stående kan det bidra till att elever förstår att det finns olika uttryck, danser 
och sånger från olika delar av världen, vilket i sin tur kan bidra till att etnisk mångfald 
integreras i verksamheten. 
 

Jo det e klart, det gör det ju. Finns det där så småningom så kommer ju folk att dras dit, eller 
barn dras dit. Ju mer man visar upp det. 

 
 
11. Analys 
”Ordet analys kommer av grekiskans analysis och betyder upplösning”130. 
I denna del funderar forskaren över kopplingen mellan resultatet och de övriga teoretiska 
idéerna som finns med i undersökningen och testar således om hypotesen/hypoteserna får 
stöd. Denna process skrivs ner så forskaren kan förmedla slutsatsen/slutsatser till en läsare, 
och läsaren får då samtidigt chansen att värdera om de anser att forskningsprocessen är 
valid131. 
  Innehållet i denna del börjar med att presentera resultatet utifrån förvaltningspolitisk teori. 
Därefter följer en presentation som analyserar resultatet utifrån begrepp och tidigare studie 
som redovisats i studiens tidigare avsnitt. Trots den uppdelning som ska finns, det vill säga en 
förvaltningspolitisk del och en begrepp/tidigare studie del, kan det förekomma att begrepp 
från de olika avsnitten existerar i de olika delarna.  
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11.1 Analys utifrån förvaltningspolitisk teori  
För Sveriges del består Davis Eastons politiska system av inflöden (inputs) i form av 
medborgarnas välfärdskrav. Medborgarna, eller som Easton benämner det omgivningen i vår 
demokratiska stat, har kommit överens om att det politiska systemet har legitim rätt i att ta 
nödvändiga beslut om besluten grundas på den gemensamma kärnan som är politisk jämlikhet 
och politisk frihet. 
  Omgivningen har ställt krav på att samhället ska präglas av mångfald, och därmed har ett 
inflöde gjorts till det politiska systemet. Detta skapar i sin tur ett arbete i systemet gällande att 
legitimt besluta om hur detta krav ska genereras till medborgarna. Inne i det politiska 
systemet existerar interna flöden och Sverige har två politiska nivåer i detta flöde. Nivåerna – 
den nationella och lokala är i vissa fall sammankopplade, och i vissa fall fristående från 
varandra. 
Hela processen då inflödena omvandlas till utflöden kallas conversion process. Då de två 
nivåerna arbetar tillsammans kommer bindande direktiv eller icke-bindande 
styrningsdokument från regering och riksdag till den lokala förvaltningen, som i sin tur 
indirekt eller direkt delegerar ut regler för processen. Om beslutet är lokalt sker ofta 
styrningen direkt från beslutsfattaren till verkställaren. 
  Conversion processen av etnisk mångfald sker i åtskilda interna flöden i det politiska 
systemet. Staten beslutar om nationella mål i både kulturpolitiken och integrationspolitiken, 
vilket redovisas i resultat ett. På den lokala nivån är målen, vilket också visas i resultat dels 
sammankopplade då kommunen måste följa lagen, och dels frånkopplade då målen har en 
annan utformning än de nationella. Ansvaret på lokalt plan är att bedöma och tillhandahålla de 
behov som finns.     
 

 
 
STUDIENS FALL: 
 

 
 
Oavsett process som visas ovan, är förvaltningen den som ska använda sig av en produkt för 
att enligt välfärdsstatens ambition, skapa ett välplanerat samhälle. Produkten kan vara 
direktiv, mål eller policys och i studiens fall bör/ska detta implementeras på verksamheten 
inom förvaltningens område. Implementeringen av målet kan ske på olika sätt, såsom att 

Nationellt

•Stat (beslutsfattare)
•Kommun/förvaltning (verkställare)
•Verksamhet (tillämpare)

Lokalt

•Kommun/förvaltning (verkställare)
•Verksamhet (tillämpare)

Nationellt

•Sverige (beslutsfattare)
•Karlskrona kommun/kulturförvaltningen (verkställare)
•Kulturskolan (tillämpare)

Lokalt

•Karlskrona kommun/kulturförvaltningen (beslutsfattare/verkställare)
•Kulturskolan (tillämpare)



tillämpare gör exakt det beslutsfattaren säger, genom att själv forma innehållet i hur målet ska 
uppfyllas eller i samverkan med andra aktörer. 
  Resultatet visar att de nationella politiska målen inte får speciellt stort utrymme i 
Karlskronas fristående mål. Genomgående kan skillnader visas i utformningen av mål som rör 
mångfald, och att det inte visas någon eller några speciella prioriteringar gällande mångfald i 
de lokala kulturpolitiska målen. Då en plan för etnisk mångfald senast upprättades 2006, visar 
inte heller kulturförvaltningen på något prioriterat arbete i frågan om mångfald. Lärarna ska 
arbeta med att implementera mål som de uttalar sig om att de inte är insatta i. Då lärarna inte 
känner till dokumenten, medför detta i sin tur att arbetet inte kan vara prioriterat på 
verksamheten, vilket också förstärks av informanterna.  
 
Inget av de implementeringsperspektiv som finns i förvaltningspolitisk teori, det vill säga den 
traditionella, närbyråkratiska eller nätverksperspektivet genomförs just nu på kulturskolan. 
Den traditionella implementeringen sker inte då alla informanter utom en anser att det finns 
brister i styret som har i uppgift att ge order om vad som ska göras, gällande arbetet med 
mångfald. En av informanterna uttrycker till och med att det finns vattentäta skott mellan 
ledningsgrupper och verksamhetsgrupper.  
Det närbyråkratiska perspektivet i form av att själva forma innehållet i verksamheten visar sig 
också vara svårt. Svårigheten att själva forma innehållet ligger bland annat i att efterfrågan 
från majoriteten bestämmer utbudet, och att verksamheten i grund och botten är politiskt 
styrd. Det sker alltså en indirekt styrning på kulturskolan, som betyder att ledning och 
politiker kan forma innehållet, och gör så i detta fall genom för liten tilldelning av pengar och 
tjänster. Att skapa mångfald på kulturskolan sker inte heller genom samarbete, och på så vis 
skapa inte heller ett nätverk mellan grupper och/eller andra institutioner. Nätversprojekt som 
har funnits, exempelvis Sunnadalsskolan har på grund av tidsbrist, låg bemanning och 
ekonomiska hinder inte kunnat fortsätta. Samma anledningar har även varit skälet till att 
kulturskolan fått tacka nej till nya nätverksprojekt så som ”Efter skolan”.  
  Hur ser då den konkreta arbetssituationen ut för kulturskolan? Om kulturförvaltningen ställer 
sig det frågan i relation till implementeringsmodellen kan – bör – vill kan en analys av 
modellen formas utefter framkomna resultat.        
 

• Kan lärarna på kulturskolan genomföra beslut som rör mångfald? Finns kapaciteten, 
policys och resurser i form av personal, pengar och utrustning? 
Av resultatet kan det utläsas att policys finns på förvaltningen, dock har ingen av 
informanterna blivit insatta och medger att kapaciteten är låg i form av personal och 
pengar. 

• Förstår lärarna på kulturskolan vad som ska genomföras i arbetet med mångfald?  
Då inte dokument tillhandahålls gällande mångfald är detta svårt. 

• Vill lärarna på kulturskolan genomföra ett arbete för att skapa etnisk mångfald? 
Trots att inget arbete görs, anser lärarna att det hade varit bra om något hade gjorts och 
att ämnet inte fåt glömmas bort.  

Ett misslyckande eller även kallat implementeringsfel har skett då något eller några av de 
ovanstående punkterna har förbisetts. Alla medborgarna som vill delta i verksamheten och 
räknas som en av de målgrupper verksamheten har, ska ha möjlighet att göra det. Om ett 
misslyckande av implementeringen sker, det vill säga ett ”teorifel” bör staten eller kommunen 
ta sitt ansvar och kontrollera hur det officiella regelverket kan ändras i det nya inflödet (input) 
för att behålla sin legitimitet.   
 
 



11.2 Analys utifrån begreppsdefinitioner och tidigare studie 
Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth deklarerar Sveriges sätt att se på kultur och menar 
att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Då den nationella kulturpolitiken också deklarerar 
att kulturen ska främja allas möjlighet till upplevelser, är den andliga odlingen, det vill säga 
litteratur och konst en del av tillgängliga samhällskomponenter. Kultur ska alltså inte vara en 
exklusiv vara bara för vissa i samhället. Sverige präglas av allt fler människor med annan 
etnisk bakgrund än etnisk svensk, då var femte är invandrare, vilket enligt svensk benämning 
betyder att en person eller en av dennes förälder har utländsk bakgrund.  
Mångfald i ett demokratiskt samhälle beskrivs av Rolf Lidskog och Deniz Fuat vara ett 
samhälle där vi alla är demokratiskt jämlika och har en möjlighet att vara kulturellt olika. 
Mångfald består inte i en entitet och att vara öppen, respektera och vara olik ”den andra” kan 
skapa en känsla av gemenskap, vilket i sin tur bli det meningskapande. Då entitet visas upp 
menar musiketnologen Bruno Nettl att det är en central värdering som lärs ut till ungdomar i 
samhället. Om då homogenitet reflekteras är det också det som lärs ut till medborgarna.  
Minoriteter utsätts ofta för stor påverkan av majoriteten, vilket bidar till en missgynnande 
position. Varje individ ska ha rätt att ha ”sin” identitet, dock utvecklas identiteter i sociala 
sammanhang och nya sådana kan skapa möjlighet att utveckla förståelse till andra individer 
och grupper.  
Resultat från Karlskrona kommuns plan om etnisk mångfald beskriver att befolkning med 
olika etnisk bakgrund kommer att öka i kommunen, vilket innebär både möjligheter och 
skyldigheter. I relation till den plan som beskriver hur det bör vara, tyder samtidigt resultat 
från intervjuerna att Kulturskolan har problem med att skildra etnisk mångfald i verksamheten 
då samtliga lärare har få elever med annan etnisk bakgrund och brister även i utbudet så att 
det passar alla medborgare. Det ”normala” tar stor plats och det finns ingen stående aktivitet 
utan endast mindre projekt i verksamheten för att skildra andra uttryck. Om stående projekt 
hade funnits, skulle det kunna vara ett sätt att bidra till utvecklandet av förståelse för individer 
och grupper som finns i samhället.  
En lärare säger att om något annorlunda finns som aktivitet och om detta får möjlighet att 
visas upp, dras fler barn med olika etniska bakgrunder till verksamheten. Resonemanget får 
stöd av musikprofessorn Terese M. Volk som anser att i de länder där olika etniciteter 
förekommer, bör barn lära sig att respektera dessa och samtidigt ha tillgång till dem.   
Då denna gränsdragning existerar menar Kroeber och Kluckhohn att gränsdragningen är ett 
resultat av handlingar och även grunden för framtiden. Handlingarna som skapar brister i 
utbudet kan vara både implicita och explicita, det vill säga underförstådda och synliga 
mönster som erhålls och förs vidare, vilket kan ses ur ett maktperspektiv. Som det står i SOU-
rapporten utövas makt där kultur utövas. Makten kan vara decentraliserad bland människor i 
lokala sammanhang och med en mentalitet som innebär att det är legitimt för människor, som 
tillhör majoriteten att leda minoritetsgrupper. Utövandet sker ofta efter goda intentioner och 
efter givna återkommande mönster.   
En av informanterna säger, som även påpekas ovan i analysen, att om andra stående 
aktiviteter än ”det normala” hade funnits hade det kunnat bidra till mångfald. Samtidigt säger 
också samma informant att det är komplicerat att erbjuda en skola som passar alla medborgare 
och att det inte kan styras, utan det som är populärt är det som tar plats i verksamheten. Då det 
kommer till vad en elev vill skapa, kommer den känslan inifrån – från rötter.  
Denna form av maktutövande kan alltså tolkas vara implicita mönster som existerar i 
verksamheten. Den andra formen av maktutövning och då även explicita mönster är de 
politiska maktbesluten som fattas i det politiska systemet och som i sin tur riktas ner i 
organisationen. Tydliga beslut gällande mångfald har tagits på nationell nivå. dock påvisas få 
eller inga specifika åtgärder i Karlskronas kulturpolitiska mål, kulturnämndens 



verksamhetsmål eller budget. Inte heller har ett maktbeslut tagits på kulturförvaltningen i 
form av uppdatering av mål gällande riktlinjer för integration sedan 2006. En lärare förstärkte 
detta genom att påpeka att det är en politisk fråga i hur mycket som ska satsas på kultur i en 
kommun.  
  Kroeber och Kluckhohn skriver att världens kulturer inte längre är åtskilda som öar. Nya 
mönster skapas utifrån likheter och olikheter och öppenhet, mångfald, pluralism och 
mänskliga rättigheter ställer krav på demokratiska stater. Varje individ ska ha rätt att uttrycka 
sig och kulturhistoriken Hans Flink menar att det institutioner som ska tillhandahålla 
möjligheter för individen att sträcka sig utanför kollektivets begränsningar i det individuella 
skapandet. Resultatet visar att samtliga lärare inte är insatta i dokument som skulle kunna 
hjälpa till i arbetet med att skapa en institution där individen kan uttrycka sig utanför 
kollektivets begränsningar.  
I de nationella kulturpolitiska målen står det bland annat att kulturen ska värna om 
yttrandefrihet, att främja mångfalden och verka för möjligheten till delaktighet i kulturlivet 
och eget skapande. Samtidigt som dessa mål, visioner och liknande finns, uttrycker lärarna att 
det finns stora ekonomiska förhinder som i grund och botten präglar verksamheten. Budgeten 
har visat sig vara mycket känslig för sämre utfall än beräknat och de gemensamma 
välfärdsresurserna räcker inte till för kommunens verksamheter. Detta i sig medför att 
utvecklingen inom många områden, däribland kultur, inte utvecklas. 
  Kulturskolans verksamhet ska bedrivas med modern pedagogik och öppna sinnen för nya 
metoder och arbetssätt. Under intervjuerna efterfrågades fler pedagoger med färsk utbildning 
och en bakgrund som kompletterar de områden som kulturskolan/lärarna redan har.  
I tidigare studier har det också visat sig att det finns sätt som möjliggör för att bedriva 
kulturverksamhet som inte är av traditionell utformning. Kulturer innehar idéer, sedvänjor och 
värden som etablerats och förts vidare över generationer. I den nationalistiska traditionen 
tolkas detta av ledare och institutioner som möts upp i exempelvis musik, undervisning och 
konst. Detta speglar hur Kulturskolans verksamhet är uppbyggd och varför det inte heller 
förekommer ”projekt” som rör etnisk mångfald. 
I resultat ett har de kulturpolitiska målen redovisats och tanken bakom dessa kan likställas 
med de utgångspunkter som uppvisades i SOU rapporten. Rapporten inriktade sig på den 
offentligt finansierade kulturverksamheten och utgick från att vända sig till och inkludera hela 
den svenska befolkningen. Vidare framgick det att alla människors kunskaper, erfarenheter 
och perspektiv ska speglas och tas tillvara såväl hos dem anställa som hos utövare och som i 
valet av utställningar, produktioner och uppsättningar. 
Intervjuerna visade dock på att verkligheten inte såg sådan ut och att resultat ett och två 
skiljde sig åt när det gäller detta. Informanterna berättade också att de knappt hade några 
elever med annan etnisk bakgrund, vilket bekräftar rapportens innehåll, som beskriver att det 
finns skillnader när det gäller vilka människor som utövar och tar del av offentligt finansierad 
kultur och vilka som sällan eller aldrig gör det. 
Det framgår både i resultat ett och i resultat två att förvaltningen och dess verksamhet, i detta 
fall kulturskolan, behöver se över sitt arbetssätt då de uppenbarligen inte når ut till elever med 
annan etnisk bakgrund. Detta faktum diskuteras i rapporten då detta problem inte bara 
förekommer inom Karlskrona kommuns kulturförvaltning. Istället så har många 
kulturmyndigheter och institutioner svårt att nå ut till, för dem, ”nya områden” och att få fler 
människor att känna sig delaktiga i den offentligt finansierade kulturen.   
  Under Mångkulturåret så ansåg samordnaren, för rapporten, att intresset för att medverka 
inom ramen för året hade varit stort. Myndigheter, kommuner, landsting, centrala, regionala 
och lokala kulturinstitutioner hade alla uppmärksammat mångfaldsfrågorna fast på olika sätt. 
Det kunde handla om att de förändrat strukturer, sett över riktlinjer, diskuterat innehållet i 
verksamheten eller valt speciella teman i produktionerna.  



Mångkulturåret hjälpte till att lyfta upp frågan om mångfald i kulturlivet samt ökade 
medvetenheten hos beslutsfattare, publik och kulturutövare. Ansvaret för den offentligt 
finansierade kulturverksamheten förtydligades så att det framkommer att det är en skyldighet 
att vända sig till hela befolkningen. 
Resultatet från denna studie säger en helt annan sak än vad som nyss beskrivits. 
Kulturförvaltningen har inte uppvisat något engagemang kring Mångkulturåret och det enda 
som åstadkoms var en integrationsplan, där inga mål uppfylldes. Bland lärarna på 
kulturskolan så har endast en av de fem intervjuade utfört arbete som uppmärksammat 
Mångkulturåret. Detta var dock inte i någon stor utsträckning. Förvaltningen har alltså en 
skyldighet att vända sig till hela befolkningen och det har ignorerats helt, likaså har 
regeringens beslut kring att det är en förutsättning att kommunerna (bland flera andra) deltar i 
Mångkulturåret, inte heller tagits hänsyn till. 
Medvetenheten hos beslutsfattarna (bl.a. den dåvarande kulturchefen) kan sägas ha funnits där 
men däremot inte viljan för att förändra verksamheten. De slutsatser som dragits efter 
Mångkulturåret berör det faktum att det inom den offentligt finansierade kulturverksamheten, 
på såväl lokal, regional och nationell nivå, finns en stark och ökande vilja att arbeta för en 
ökad etnisk och kulturell mångfald i kulturlivet. Således visar slutsatserna också att 
kunskaperna och viljan är ojämnt fördelade inom och mellan olika kulturverksamheter.  
Resultat ett och två är tudelat kring dessa slutsatser då förvaltningen i resultat ett inte uppvisat 
någon stark och ökande vilja att arbeta för frågor som berör etnisk mångfald. Lärarna 
uttryckte däremot att dessa frågor var mycket viktiga och inte borde glömmas bort. De ansåg 
därför att det var tråkigt att ämnet inte prioriterades av beslutsfattarna. Detta kan även förklara 
att kunskaperna och viljan är ojämnt fördelade mellan kulturverksamheter då det är sådana 
olikheter bara mellan förvaltningen och dess egen verksamhet.                       
I sammanställningen av Mångkulturåret så presenterades även projekt som inte initierats av 
året men som kunde figurera som goda exempel. Ett av dessa projekt är Sunnadalskolans 
samarbete med Marinmuseum i Karlskrona. På Sunnadalskolan så har ca 85 procent av 
eleverna ett annat modersmål än svenska och samarbetet ses som en del av ambitionen att 
stärka integrationsarbetet. Vidare så leder samarbetet till att eleverna får ta del av sin nya 
hemstads kulturarv och perspektiv på samhällets utveckling. Målen med projektet är också 
att stärka elevernas tro på den egna förmågan att skapa någonting samt att skapa nya arenor 
för integrationsprocesser. 
I resultat två nämner lärarna att de är medvetna om att det pågått ett samarbete mellan 
Sunnadalskolan och Marinmuseet och att de själva diskuterat, senast i höstas, vad som de 
skulle kunna göra för att nå elever från just Sunnadalskolan. Lärarna var införstådda med att 
det projektet varit lyckat då det bidrog till att verksamheten hade fler elever med annan etnisk 
bakgrund. Dock så hade det projektet avslutats efter tre år då det tog mycket resurser i form 
av tid och pengar. Likadant är det för kulturskolans del då projektet de tänkt inleda i mars 
2011, inte heller blivit av pga. underbemanning och tidsbrist. 
  I artikeln ”Om konsten att spegla det samhälle vi lever idag” som finns i studien förekommer 
två olika verktygslådor.  
Från resultatet som redovisas gällande vad Kulturskolan gör i arbetet riktat mot etnisk 
mångfald skulle kunna tolkas som att de inte har någon utvecklad arbetsstrategi och skulle 
således behöva börja med att implementera åtgärder för arbetet med mångfald. Kulturskolan 
bör, i relation till artikeln ”Om konsten att spegla det samhälle vi lever idag” implementera 
aktiviteter som är för – med – av – om etniska minoriteter. 
Även analytisk verktygslåda nummer två kan utifrån resultat som framkommit i studien kan 
jämföras med klassificeringen nedan och tolkning kan göras att kulturskolan befinner sig en 
bit från klassificeringen start, och för att komma dit kan åtgärder som starta ett 



nätverksamarbete, konkret arbeta med aktiviteter som inkluderar etniska minoriteter och 
skapa ett mångfaldigt konstuttryck tas.132 
 
12. Diskussion 
Efter att vi nu är färdiga med denna studie så har vi bara kvar att presentera våra egna 
reflektioner och tankar kring etnisk mångfald och närmare bestämt etnisk mångfald i 
kulturlivet.  
  Innan vi satte oss in i ämnet så hade vi en inställning som utgick ifrån att det inte borde vara 
några problem med att finna lämplig litteratur inom detta ämne. Etnisk mångfald är ett 
begrepp som gemene man känner till och ämnet som sådant är ständigt aktuellt, inte minst i 
media. Därför kom det lite som en överraskning när det visade sig att den vetenskapliga 
forskningen kring detta område, lyste med sin frånvaro. Självklart så hittade vi forskning som 
handlade om etnisk mångfald men i de fallen så var studierna riktade mot andra områden så 
som arbetslivet, skola, vård etc. Vi fann dock artiklar, rapporter och litteratur kring det vi 
ämnade undersöka men dessa var inte framtagna utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Vi 
grunnade mycket över detta och den enda förklaringen vi kunde tänkas trolig till detta, 
bottnade sig i att kultur och kulturverksamhet inte är något prioriterat område. 
Att alla människor ska ha rätt till att utöva kultur är ingen självklarhet så som det är en 
självklarhet att alla har rätt till skola, vård och omsorg.  
  När myndigheter, exempelvis kommuner, drabbas av besparingar så är det alltid 
kulturverksamheten som drabbas först och det är uteslutande alltid kulturförvaltningen som 
tilldelas minst resurser. 
Vad sänder sådana handlingar ut för signaler? Jo, att kulturutövning inte är en nödvändig 
”samhällstjänst” utan någonting som endast kan erbjudas om de andra tjänsterna är uppfyllda. 
  Även om det låter som en klyscha så är verkligheten som sådan att pengar styr och det är 
politiker, samt andra beslutsfattare, som har makten över pengarna. Genom att de bestämmer 
över vart pengarna ska placeras så beslutar de också om vad det är medborgarna har rätt till.  
Om en politiker anser att idrott är viktigt så låter denne bygga en arena och skulle samme 
politiker ha varit intresserad av kultur så hade också denna verksamhet och dess utbud varit 
annorlunda utformat. 
  En annan fråga som vi har ställt oss själva under studiens gång är: Hur många mål kan det 
egentligen finnas inom en enda förvaltning? Vi har ju fått ta del av en stor mängd material 
som berör etnisk mångfald inom kulturförvaltningens verksamhet och då uteslutande alla 
handlingar består av bara mål, policys, planer etc. och inte några egentliga lagar, så kan deras 
nödvändighet, enligt oss, ifrågasättas. När det sedan framkommer att övervägande inga av 
målen uppfylls så känns vår fråga än mer relevant.  Vi kommer i detta sammanhang onekligen 
att tänka på talesättet ” skogen syns inte för alla träden”. Med detta menar vi att det är svårt 
för, i detta fall, förvaltningen att veta vilka mål som är viktigast att uppfylla då det är så 
många att ta hänsyn till. Risken är då, vilket verkar stämma med kulturförvaltningen i 
Karlskrona, att ingenting blir gjort.  
  Ytterligare en aspekt som vi reflekterat över handlar om den syn som lärarna på 
Kulturskolan har, kring sin egen påverkan på verksamhetens utformning.  
Det är verkligen synd att de inte själva ser hur de kan vara med och påverka 
förändringsarbetet inom verksamheten. De säger själva att någon/några måste ta på sig att 
driva frågan men efter att det konstaterats så händer ingenting. Vi förstår att lärarna är otroligt 
underbemannade men samtidigt så behöver inte arbetet med etnisk mångfald innebära att 
lärarna ska förändra hela organisationen på en gång. Vi menar att en bra början handlar om att 
frågan ständigt ”väcks” och finns med i de tankemönstren som omgärdar verksamheten.  
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Det finns många exempel på hur den ”lilla människan” kan utföra stordåd om bara viljan finns 
där.  
  I fallet med Kulturskolan och kulturförvaltningen, tror vi, att problemet kan utgöras av att 
det inte finns någon som verkligen brinner för ämnet. 
 Det verkar finnas få som ser hur kulturutövning kan utgöra en del av integrationsprocessen 
och därmed underlätta för att människor ska förstå och respektera varandra. 
Många gånger så segregeras barn med annan etnisk bakgrund från de med svensk etnicitet, 
redan i tidig skolålder. Att denna uppdelning sker så tidigt är skrämmande men inte 
förvånansvärt. Det har ju under studiens gång framkommit att kulturen inte är till för alla och 
att övervägande alla barn med annan etnisk bakgrund inte har någon möjlighet att få ta del av 
kulturskolans verksamhet. Detta på grund av att de inte har de ekonomiska resurser som 
krävs. 
  Vi skulle vilja avsluta studien med att påpeka att det svåra arbetet inte ligger i att utforma 
fina visioner för hur saker och ting borde se ut utan svårigheterna börjar när visionerna ska 
omsättas i praktiken.  
  I en vidare studie skulle det vara intressant att undersöka hur etnisk mångfald ser ut dels på 
andra verksamheter inom Karlskrona kommuns kulturförvaltning, men också undersöka 
huruvida etniskt mångfaldsperspektiv tillämpas inom andra kulturskolor i landet. I sådana 
undersökningar skulle fokus kunna läggas på kulturnämndens och kulturförvaltningens 
ansvar. Studierna skulle således kunna svara på om bristen av implementeringen är ett 
undantag för Karlskrona kommun eller ett utbrett problem i Sverige. 
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Bilaga A 
Intervjumanual till pedagoger på Kulturskolan i Karlskrona kommun 
 

1. Berätta lite om vad som tillhör ditt verksamhetsområde (innehåll, uppgifter etc.)? 

2. Beskriv i vilken utsträckning som du är insatt i de styrdokument, policys, målprogram 

m.fl. vilka berör hur man ska arbeta med frågor rörande etnisk mångfald i din 

verksamhet. 

3. Blir du och dina kollegor insatta i hur nya policys, styrdokument och mål ska 

implementeras i verksamheten (t.ex. i det förändringsarbete som just nu pågår kring 

detta ämne, på kulturförvaltningen)? 

4. Om det nu är så att du blir insatt i de nya målen, sker det då ett aktivt arbete för att 

förändra verksamheten, så de överensstämmer med målen? 

5. Blir det sedan en uppföljning av vad detta förändringsarbete resulterat i? 

6. Önskar du mer uppföljning, information, utbildning etc. kring detta arbete? 

7. Diskutera du och dina kollegor sinsemellan kring hur ni ska arbeta med frågor som rör 

etnisk mångfald eller är detta något som endast diskuteras under mer formella former? 

8. Hur jobbar ni för att nå ut till de med annan etnisk bakgrund? 

9. Prioriteras frågor om etnisk mångfald inom din verksamhet, i så fall hur? 

10. Anser du att frågor som berör etnisk mångfald bör prioriteras i ditt arbete?   

11. Är det tydligt att er verksamhet präglas av ett etniskt mångfaldsperspektiv, i så fall 

hur? 

12. Hur stor del av dina elever är av annan etnisk bakgrund (uppskattningsvis)? 

13. Samarbetar ni med andra aktörer t.ex. skolor, media m.fl. för att nå ut till de med 

annan etnisk bakgrund? 

14.  Anser du att Kulturskolans kulturella ”utbud” är tillräckligt för att kunna passa alla 

medborgare? 

15. Har du eller dina kollegor lagt in om förslag (ang. arbete med etnisk mångfald) som 

inte kunnat genomföras? Om så, varför? 

16. Har du eller dina kollegor stött på några ekonomiska hinder (eller hinder av annat 

slag) när ni försökt förverkliga idéer som rör integrering av mångfald? 



17. Har du eller dina kollegor fått in några förfrågningar/frågor från allmänheten om 

någon särskild kulturell aktivitet (med anknytning till annan kultur) som de vill att ni 

ska erbjuda, t.ex. dans, musik, instrument osv?  

18. Om så, hur går ni vidare med dessa frågor? 

19. År 2006 var ett Mångkulturår, hur påverkade det ert arbete? Hur arbetade ni då? 

20. Har ni fortsatt att arbeta med det som genomfördes under Mångkulturåret? 

21. Har Mångkulturåret påverkat er verksamhet på något annat sätt? 

 

 

 

 
 


