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Abstract 

I denna uppsats utreds om det otydligt definierade begreppet mångfald kan 
överföras från visioner i kulturpolitiska dokument till handling i Malmös 
kultursektor. Som förklaringsmodell används Nils Brunssons teori om 
organisatoriskt hyckleri. Uppsatsen är uppdelad i två delar, varav den första 
behandlar hur det talas om mångfald i några styrande kulturpolitiska dokument 
medan den andra behandlar mångfaldsbegreppets överförande till handling. 

I del ett konstateras, med hjälp av en textanalys som har sin utgångspunkt i 
tidigare kulturpolitisk forskning, att begreppet mångfald förekommer i två 
sammanhang: i den första betonas kulturell artrikedom och i den andra 
identitetspolitisk grupptillhörighet, främst etnisk sådan. I del två undersöks arbetet 
med mångfald i Malmös kultursektor med hjälp av en analys av samtalsintervjuer. 

Slutligen konstateras att begreppet mångfald, under förutsättning att 
definitionen kommer inifrån verksamheten, kan överföras från prat till handling. 
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1 Inledning 

Den svenska kultursektorns arbete med mångfald kulminerar år 2006 i ett så kallat 
mångkulturår, initierad av Kulturdepartementet och Kulturrådet. Mångfald är 
alltså på agendan. Men vad är egentligen mångfald och hur kan mångfald förstås i 
sådana termer att det kan bli någonting konkret av det? 

Nationalencyklopedins definition av ordet mångfald är: 
 

Stort och varierat antal, i självständig användning (ofta som politiskt honnörsord) 

 
Bilden klarnar med andra ord inte avsevärt. Däremot förekommer ordet ofta i en 
kontext av etnisk mångkulturalism. Det talas ofta om Malmö som en stad som 
särskilt väl förkroppsligar detta epitet. I en sådan diskussion kommer kulturen 
med som en naturlig del i och med sin roll som identitetsskapare och 
identitetsbevarare. Därför har kultursektorn i stor utsträckning fått iklä sig rollen 
som mångfaldens fanbärare. Vad innebär mångfald inom den offentligt 
finansierade kulturen i Malmö? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka om ett ord som saknar en klar 
innebörd, men som ändå förekommer i visionsdokument och målbeskrivningar, 
kan överföras från prat till handling. Vi har inte för avsikt att generalisera våra 
resultat, men tror att vi kan bidra med en viss förståelse om fenomenet. Mångfald 
är som vi beskrivit i inledningen just ett sådant frekvent förekommande oklart 
begrepp. För att förverkliga vårt syfte har vi valt att testa tillämpbarheten av Nils 
Brunssons teori om organisatoriskt hyckleri på kultursektorn i Malmö. Särskilt 
intresse har vi fäst vid de delar av teorin som handlar om oklart formulerade 
visioner och motstridiga krav. Det här syftet mynnar ut i två delfrågor, dessa är:  
 

• Vilka betydelser läggs i begreppet mångfald när det används inom 
kultursektorn? 

 
• Hur kan arbetet med mångfald i Malmös kultursektor beskrivas? 

 
Vår sammanfattande frågeställning är således: 
 

• Kan begreppet mångfald överföras från prat till handling i Malmös 
kultursektor? 
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1.2 Begreppsdefinitioner och avgränsningar 

1.2.1 Kultur  

Begreppet kultur är p g a sitt breda och skiftande omfång svårt att definiera. 
Författaren och kulturforskaren Sven Nilsson presenterar en tudelad definition av 
kulturbegreppet som aspekt och sektor (Nilsson 1999:10). Som aspekt uttrycker 
kulturbegreppet alla de idéer, normer och värderingar som finns i samhället. 
Denna vida definition av begreppet härstammar från de antropologiska och 
etnologiska vetenskaperna (Nationalencyklopedin). Som sektor omfattar 
kulturbegreppet de konstnärliga uttrycksformerna samt de institutioner, 
organisationer och personer som är med och producerar och presenterar dessa. I 
det material vi behandlar används kulturbegreppet i båda syften, något som även 
vi kommer att fortsätta med, i brist på tydligare allmänt vedertagna begrepp.  

  

1.2.2 Kulturpolitik 

Kulturpolitik är debatten om och beslutsprocessen kring kulturella frågor och 
kulturellt verksamhet. I vår uppsats syftar kulturpolitiken till den politik som på 
statlig nivå styrs av Kulturdepartementet och Statens kulturråd, samt inom Malmö 
stad av Malmö kulturnämnd och Malmö kulturförvaltning. Vi har gjort en 
avgränsning i och med att vi valt att utesluta den regionala kulturpolitiken som 
Region Skåne styr. Vi har valt att begränsa oss på grund av en annars allt för bred 
forskningsuppgift. 

Även begreppen kultursektorn och kulturen förekommer flitigt i vårt material. 
Kultursektorn är den samhällssektor inom vars ramar kulturella uttryck 
produceras och konsumeras. Vi har avgränsat oss till den offentligt finansierade 
kultursektorn som kulturnämnden och kulturförvaltningen har inflytande över, 
men utanför studiet ligger det fria kulturlivet, d v s kultur som produceras inom 
föreningsverksamheten, dock oftast med viss stöd från offentliga medel. Vi 
inkorporerar dock i vår studie ett av Malmös kulturbolag (Malmö Dramatiska 
Teater) som ligger utanför Malmö kulturförvaltning, men ändå tillhör den 
offentligt finansierade kulturen i Malmö. 
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1.2.3 Mångfald – mångkultur – världskultur 

Utgångspunkten och objektet för vårt intresse är begreppet mångfald. Eftersom 
vår studie delvis går ut på att belysa det mångbottnade begreppet mångfald 
försöker vi förhålla oss så öppet som möjligt till vårt material, för att i möjligaste 
mån undvika att genom våra egna tolkningar förvrida eller utesluta något 
väsentligt. Vi skiljer oss därmed från andra utredningar om mångfald inom 
kultursektorn(exempelvis Pripp et al.). 

Denna utgångspunkt har som konsekvens att vi utesluter begreppen 
mångkultur och världskultur från vår analys. På grund av att dessa begrepp ofta 
används synonymt med begreppet mångfald, kommer de dock oundvikligen att 
förekomma även i denna uppsats. Mångfald är ett mer tvetydigt begrepp än 
mångkultur, som betecknar förekomsten av många kulturer, oavsett om 
kulturidentiteterna baseras på klass, kön, etnicitet eller annat. I praktiken åsyftas 
dock oftast etnisk tillhörighet, en företeelse som är central även i denna uppsats. 
Denna tendens är nämligen även synlig vad gäller begreppet mångfald, i och med 
förekomsten av uttryck som ”etnisk och kulturell mångfald”. Sammanfattningsvis 
är det begreppet mångfald vi utreder, inte mångkultur eller världskultur. 

Vid genomgång av tidigare forskning har vi sett en övergång i 
begreppsanvändandet från världskultur via mångkultur till mångfald, detta har 
även bekräftats vid intervjuer (Inger Pedersen, Per Svensson). Begreppet 
världskultur förekommer inte i Nationalencyklopedin utan främst i kommittén 
Forum för världskulturs slutrapport SOU2000:118 samt i den kulturpolitiska 
propositionen (1996/97:3) där kommitténs arbete initierades. Kommittén valde 
själv att inte definiera på förhand vad den menade med världskultur utan ville att 
innebörden skulle växa fram i takt med arbetsprocessen. Världskultur är ett, till 
förmån för mångkultur och sedermera mångfald, allt mer sällan förekommande 
uttryck och beskrivs av en av våra intervjupersoner som ett förlegat och 
”…Jättekonstigt begrepp...” (Pedersen). Övergången tydliggörs inte minst i 
historiken bakom intervjupersonens yrkestitel. När idén om tjänsten för första 
gången presenterades (SOU2000:118:91-94) hette den världskulturkonsulent, för 
att sedan förändras till det nuvarande mångkulturkonsulent. 

 

1.3 Presentation av tillvägagångssätt  

Uppsatsens teoretiska kärna är organisationsteoretiker Nils Brunssons teori om 
organisatoriskt hyckleri. Brunssons menar att organisationer på olika vis kan 
ersätta faktisk handling med prat och beslut, något som blir särskilt aktuellt när 
pratet är otydligt definierat (Brunsson 2003:204). Prat är visioner, målsättningar, 
policys och politiska program som inte är beslut i egentlig mening men som är 
menade att vägleda organisationens medlemmar i sitt arbete (Brunsson 2003: 
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202). Organisationer är i varierande grad antingen politiska eller 
handlingsinriktade. Gången mellan de båda organisationstyperna går uppifrån och 
ned med de politiska i toppen, organisationen blir därmed mer handlingskraftig i 
takt med att den faktiska verksamheten närmas (Johansson 2002:76). I denna 
uppsats är tankemodellen att gången från politisk nivå till en handlingskraftig nivå 
avspeglas i förhållandet mellan en nationell politisk nivå och en kommunal 
verksamhetsnivå.  

För att besvara frågan om mångfald kan överföras från prat till handling måste 
vi först få en bild av pratet om mångfald som vi tror är otydligt. Därför kommer vi 
i del ett att göra en kvalitativ textanalys av kulturpolitiska måldokument. Därefter 
kommer vi i del två att genomföra en intervjuundersökning för att ytterligare 
beskriva pratet och dess överförbarhet i handling i Malmös kultursektor. Att 
Malmö är studieobjektet motiverar vi helt enkelt med det mångkulturellas och 
mångfaldsfrågornas speciella aktualitet i staden. 

Varje del innehåller varsin teori- och metoddiskussion. På detta vis tydliggörs 
övergången från prat till handling på bästa sätt. Eftersom vi samtidigt har arbetat 
med att samla in intervjumaterial och textmaterial har oundvikligen en viss 
korsbefruktning ägt rum. De teman som har vuxit fram i intervjuerna, som hade 
förutsättningslösa utgångspunkter, har sedan inspirerat oss i specificeringen av 
vårt förhållningssätt gentemot texterna. 

1.4 Disposition 

Uppsats består av två huvuddelar, som var och en innehåller teori, metod, 
material, analys samt slutsatser. 

I kapitel ett har vi beskrivit inledningen, syften och frågeställningar, 
begreppsdefinitioner samt avgränsningar, följt av en presentation av 
tillvägagångssättet och disposition. 

Kapitel två, som innehåller textanalysen, inleds med en beskrivning av den 
teoretiska bakgrunden. Sedan följer ett avsnitt om textanalysmetod, samt 
presentation av materialet. Därpå följer analysen, vars sammanfattning avslutar 
kapitel två. 

Kapitel tre inleds med en presentation av Nils Brunssons teori om 
organisatoriskt hyckleri. Därefter förklaras metoden och materialet presenteras. 
Sedan operationaliseras teorin i fem steg. På dessa steg bygger den följande 
analysen.  

Kapitel fyra innehåller slutdiskussion och svar på uppsatsens tre 
frågeställningar. 
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2  Prat om mångfald  

2.1 Tankar om mångfald i svensk kulturpolitisk 
forskning 

Bland svenska författare inom det kulturpolitiska området problematiseras 
mångfaldsbegreppet kanske mest utförligt av Lundberg, Malm och Ronström 
(2000). Deras grundtanke är att den kulturella verksamheten i dagens samhälle allt 
mer baseras på skillnadsproduktion och skillnadskommunikation (Lundberg 
2000:31), d v s en markering av skillnaderna som grundar sig i social 
kategorisering enligt etnicitet och klass med mera (Lundberg 2000:19). Angående 
skillnaden mellan mångfald och mångkultur skriver författarna att de två 
begreppen tillhör skilda och svårförenliga diskurser, d v s en helhet av 
sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp (Nationalencyklopedin) som 
avspeglar ett sätt att tänka om verkligheten. Begreppet mångkultur härstammar 
från ett antropologiskt synsätt på kultur, med rötter i den socialistiska 
tanketraditionen. Mångkultur innefattar då identitet baserad på grupptillhörighet 
som uppstår i kontrast till andra samhällsmedlemmar. Mångfaldsbegreppet 
däremot är förankrat i en liberal tanketradition där ”artrikedom”, begreppets 
betydelse i biologiska sammanhang, ses som ett självändamål som speglar den 
liberala uppfattningen om ökad individuell valfrihet som det självklara goda. 
Enligt Lundberg, Malm och Ronström hålls inte begreppen separata, utan 
mångfaldsbegreppet förekommer i båda diskurser, vilket orsakar förvirring. Vid 
en närläsning av officiella dokument, forskningsrapporter och dylikt har forskarna 
upptäckt att dessa två helt olika tanketraditioner vuxit samman, och de menar att 
en hel del av otydligheterna som finns i diskussionen om mångfald är en följd av 
detta (Lundberg 2000:37). De två diskurserna är inte minst närvarande i 
kulturpolitisk forskning som vi gått igenom.  

I en svensk kontext finns det anledning att ta upp framförallt en utredning som 
inte enbart har som syfte att vetenskapligt undersöka men som även ger riktning åt 
mångfaldsarbetet i den svenska kultursektorn (telefonkonversation med Annika 
Lindblad Nieminen). ”Tid för Mångfald” är framställd av forskare vid 
Mångkulturellt centrum i Botkyrka, en kommunal stiftelse som fått i uppdrag av 
regeringen och Statens kulturråd att utreda hur kulturpolitikens mångfaldsmål 
uppfylls av statliga kulturinstitutioner. Författarna har avgränsat sin 
mångfaldsdefinition till en etnicitetsbaserad grupptillhörighet. I rapporten utreds 
de tre områdena organisation, produktion och publik/brukare (Pripp et al. 2004, 
Utgångspunkter och resultat: 5-6) och utifrån denna utgångspunkt genomförs tre 
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studier med olika metoder för att kartlägga och bedöma hur regeringens 
kulturpolitiska mål efterlevs i verksamheten. Även om utredarna själva har 
definierat vad de menar med mångfald, tar även de upp problemet med att 
mångfaldsmålen ofta är så otydligt definierade att de försvårar mångfaldsarbetet 
för de statliga institutionerna (Pripp et al. 2004, Utgångspunkter och resultat: 11, 
14). En iakttagelse som de gör i kartläggning av statliga institutioners 
årsredovisningar är att det förekommer tre tydliga motiv till mångfaldsarbetet 
(Pripp et al. 2004, Kartläggning av årsredovisningar: 4-5). Även om alla dessa i 
utredningen ses ur ett identitetspolitiskt perspektiv, finns det beröringspunkter till 
de två diskurserna. Att motivera sitt engagemang med mångfaldsfrågor ur ett 
representationsperspektiv, enligt vilken kultursektorn bör avspegla övriga 
samhället faller enligt vår uppfattning inom ramarna av den identitetspolitiska 
diskursen. Ett rättviseperspektiv, d v s en negativ frihet från diskriminering men 
även alla medborgarnas rätt till kultur kan förekomma inom båda diskurserna. Det 
tredje motivet, nyttoperspektivet har en mera instrumentell syn på kulturen, i och 
med att mångfald i alla dess betydelser ses som något som ger nytta, åt 
organisationen i fråga och samhället i stort, och den ser vi tillhöra den liberala 
diskursen.  

Kulturvetaren och kulturpolitiska debattören Sven Nilsson uppfattning om 
mångfald står i tydlig kontrast till den etnicitetsbaserade diskursen som 
förekommer i rapporten ”Tid för mångfald”, och avspeglar således den 
ovanbeskrivna tudelningen. Han räknar i mångfaldsbegreppet följande 
kulturpolitiska frågor: mångfald i konstnärliga uttryck, valfrihet för publiken, 
tillgänglighet till kultur i hela landet och kulturella centra som mötesplatser 
(Nilsson 1999:343-344). Däremot tar han inte upp de mångkulturella frågorna i 
sin diskussion om mångfald, och ger således inte mångfaldsbegreppet en 
etnicitetsrelaterad innebörd. I Kulturens nya vägar (Nilsson 2003:249-250) skriver 
Nilsson att mångfald är en av kärnidéerna, d v s det som inte behöver diskuteras 
utan ingår i kulturpolitikens egen kultur som ett grundantagande  för 
kulturpolitiken fr o m kulturpolitiska propositionen 1972. Här syftar han till 
målsättningen om eftersatta gruppers särskilda rätt till kultur, som enligt honom 
hade en framstående position allt sedan denna första kulturpolitiska propositionen. 
Pripp et al. skriver dessutom att begreppet ersattes i efterhand med ”nya grupper”, 
som allt tydligare syftade mot de invandrade s k nya svenskarna, d v s en 
etnicitetsrelaterad innebörd (2004, Utgångspunkter och resultat: 9).  

2.1.1 Sammanfattning: teoretisk bakgrund 

En återkommande kritik i litteraturen handlar om den slarviga användningen av 
begreppet mångfald, något som enligt kritikerna även innebär problem för 
verkställandet av mångfald som mål. Enligt Lundberg et al. är detta en följd av en 
sammanblandning mellan två olika kulturpolitiska diskurser med vitt skilda 
uppfattningar om vad det är som menas med mångfald. Den ena handlar om 
artrikedom av kulturella uttryck medan den andra, den s k identitetspolitiska 
diskursen, syftar till en mängd människor med olika kulturella tillhörigheter, och 
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till de möten och konflikter som uppstår emellan dessa. Den sistnämnda knyter 
dessutom an till tankar som varit centrala i den svenska kulturpolitiken sedan flera 
decennier tillbaka, nämligen tillgänglighet och deltagande, som under åren allt 
mer syftat åt etniska gruppers deltagande. Även motiveringen för mångfald 
bygger på skilda premisser, som enligt vår uppfattning har beröringspunkter med 
Lundberg et als. teori.  

2.2 Metod – kvalitativ textanalys 

För att utreda vilka innebörder begreppet mångfald kan ha i den offentliga 
kultursektorn på statlig och kommunal nivå, samt hur tydligt detta framkommer 
har vi valt att utföra en kvalitativ textanalys. Vårt syfte är att undersöka i fall de 
av Lundberg et al. beskrivna diskursiva skiljelinjerna går att identifiera i ett antal 
kulturpolitiska dokument, som i den här uppsatsen representerar ”prat” i Nils 
Brunssons mening. 

Genom närläsning undersöker vi förekomsten av idékonstruktioner som 
kännetecknar de två kontrasterande perspektiven. I enlighet med begrepps-
diskussionen ovan är mångfaldsbegreppet det huvudsakliga föremålet för vår 
undersökning, men vi söker efter argument som tillhör de båda diskurserna även 
då det inte uttryckligen talas om mångfald. Rent konkret kommer vi att söka efter 
uttryck som enligt vår uppfattning tillhör antingen den ena eller den andra 
diskursen. På så sätt är vår analys en förenklad idealtypsanalys (Bergström och 
Boréus 2000:158-162). 

Dessutom kommer vi att belysa kontexten genom att granska var i dokumentet 
mångfald diskuteras, hur stort utrymme det får och om det tas upp som en enskild 
punkt eller är integrerat i resten av texten. Slutligen kommer vi att göra 
avvägningar av hur tydligt det framgår vad som menas med mångfald i de olika 
dokumenten. Viktigt att poängtera är att det är våra tolkningar som står i centrum. 
Vi kommer att förklara de tolkningar vi gör samt belysa med nödvändiga citat för 
att belägga de slutsatser vi drar. 

2.3 Material –vilka texter analyseras? 

Inför materialurvalet har vi gått igenom ett antal offentliga publikationer som kan 
tänkas representera institutionernas prat såsom Nils Brunsson menar det. Två 
medarbetare inom kulturförvaltningen har berättat vilka dokument som är viktiga 
för deras mångfaldsarbete (Annika Lindblad Nieminen, handläggare, Statens 
kulturråd, och Eva Klamméus, informatör, Malmö kulturkansli). På nationell nivå 
har vi då valt ut kulturpropositionen 1996/97 och Dagordningen för kultur 2003-
2006.  
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På kommunal nivå har vi funnit ”Visioner, ledstjärnor och huvudmål för 
kulturen i Malmö” särskilt intressant eftersom flera av de intervjuade deltagit i 
författandet av det här dokumentet, vilket också gett oss möjligheten att fråga dem 
om dess betydelse. För att analysen på kommunal nivå ska motsvara analysen på 
nationell nivå även vad gäller tiden har vi till viss del använt oss av Kulturpolitiskt 
program i Malmö 1996-1998 som en jämförelsepunkt. Efter 1998 har det inte 
funnits något gällande måldokument för kulturpolitiken, innan det nu gällande 
visionsdokumentet antogs 2004.  

Analysens fokus är på styrande och normgivande dokument, som 
representerar det ”prat” i Brunssons mening som organisationen kultursektorn 
producerar. För att få ett mångsidigt urval har vi även sökt inkludera några 
dokument som beskriver vad som faktiskt gjorts, för att om möjligt även kunna 
belysa hur institutionerna redovisar för sin faktiska situation när det gäller 
mångfald i kulturlivet samt arbetet med mångfald. För Statens kulturråd har vi 
framförallt sökt i deras omvärldsanalyser, sammanfattande publikationer som 
rådet producerar årligen sedan 1999 som underlag för riksdagens budgetbeslut för 
kommande året. Här har dock förekomsten av mångfaldsbegreppet varit begränsat 
(Om Världen 2000, 2001 samt 2003). Ännu tydligare är mångfaldsbegreppets 
frånvaro i Malmö kulturförvaltnings årsberättelser (2003 och 2004).  Således finns 
det skäl att tro att ordet framkommer i politiska mål- och visionsdokument men är 
mindre använt i beskrivningen av faktiska förhållanden, något som 
överensstämmer med Nationalencyklopedins definition om mångfald som 
politiskt honnörsord. Det ligger implicit i ordet att det kännetecknar ett positivt 
mål, däremot är det svårare att hävda att man nått målet.  

I det följande företas en kort presentation av de texter som ingår i 
textanalysen. 

2.3.1 De kulturpolitiska målen i propositionen 1996/97:3 

De kulturpolitiska målen ingår i regeringens proposition för kulturpolitik och 
godtogs sedan av regeringen. I mångt och mycket bygger målen på de tidigare 
kulturpolitiska målen från 1974. En av skillnaderna är dock att mångfald för första 
gången formuleras som ett uttryckligt mål. I de mål som riksdagen antog finns två 
mål till, men här har vi analyserat propositionen. De tillägg som gjorts påverkar 
inte vår analys. I ”Tid för Mångfald” analyseras de kulturpolitiska målen som ett 
led i utredningen (Pripp et al. 2004 Utgångspunkter och resultat:1-12). Vi har 
dock bedömt att premisserna för vår studie skiljer sig till så stor del från 
utredarnas etnicitetsbaserade utgångspunkt att detta inte innebär något problem 
för självständigheten av vår analys. 

2.3.2 Dagordning för kultur 2003-2006 

Dagordningen är producerad av Kulturdepartementet och utkommen i januari 
2003. Dagordningen är menad att ange riktningen för den statliga kulturpolitiken 
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under den preciserade perioden och bygger på de kulturpolitiska målen. Dock 
ligger dagordningen på en mer konkret nivå än målen, med bl a förslag till 
konkreta åtgärder för att uppfylla de kulturpolitiska målen.  

2.3.3 Vision, huvudmål, ledstjärnor och verksamhetsidé för kulturen i 
Malmö 

Visionsdokumentet antogs under hösten 2004. Det är ett samarbete mellan Malmö 
kulturnämnd, representanter för det kommunala kulturbolaget och den konkreta 
verksamheten. Således kan den sägas ha en fastare förankring i verksamheten än 
det kulturpolitiska programmet 1996-1998 som har kulturnämnden som ensam 
författare. Dokumentet består av nyckelord vars syfte är att fungera som grogrund 
för idéer, ”…en gemensam plattform…”, som det heter i dokumentet. 
Dokumentet är strukturerat enligt följande: visionen är en allmänt formulerad 
tanke med ett långt perspektiv till framtiden. Huvudmålen är de konkreta 
egenskaper som ska eftersträvas för att visionen ska bli verklighet. Ledstjärnorna 
är etiska riktlinjer som kännetecknar verksamheten. Verksamhetsidén för sin del 
sammanfattar riktningen för verksamheten. 

2.3.4 Kulturpolitiskt program för Malmö 1996-1998 

Detta dokument, antaget av Malmö Kulturnämnd i augusti 1996, beskriver 
huvudinriktningen för Malmös kulturpolitik. Den innehåller en beskrivning av 
Malmö som stad, dess medborgare, de utmaningar som staden möter i nutiden och 
framtiden samt kulturens roll i samhället och dess förhållande till medborgarna. 
Mångkulturfrågor finns med som ett tema.  

2.4 Textanalys 

2.4.1 Regeringens proposition 1996/97:3 de kulturpolitiska målen 

De kulturpolitiska målen som presenteras i propositionen är fem stycken, och i ett 
av dessa förekommer begreppet mångfald. Detta s k mångfaldsmål är att 
”motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, 
konstnärlig förnyelse och kvalitet” (Proposition 96/97:3:27).   

I texten finner vi att ”Kulturell mångfald är en förutsättning för ett rikt 
kulturliv” (Dessa och alla härpå följande kursiveringar är våra egna). Det 
självklara goda är här en bredd av kulturella uttryck. Vikten med bredd signaleras 
även i arbetet för att stödja aktörerna inom kultursektorn och deras produkter: 
”Genom att undanröja hinder för skapande och stödja och stimulera kulturutövare 
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och kulturella uttryck över ett brett fält skall kulturpolitiken verka för mångfald.” 
Denna fras innehåller dock även resonemang som går att härleda till den 
identitetspolitiska tanketraditionen: uttrycket ”undanröja hinder för skapande” 
antyder att vissa människor är hindrade från att skapa och behöver stöd för att 
kunna delta i kulturlivet fullt ut. 

I följande stycke kopplas vitalitet ihop med mångfald: ”Arbetsvillkoren för 
yrkesverksamma konstnärer påverkar vitaliteten och mångfalden inom hela 
kulturlivet”. Vår tolkning är att eftersom vitaliteten syftar till kulturuttrycken, gör 
även mångfald det. Experimentell konst som inte är ekonomiskt lönsamt är ändå 
viktigt eftersom det är ”avgörande för framtida expansion och kvalitet”. Även här 
syftas till en mångfald av uttryck.  

Det stora problemet som måste kämpas emot är kommersialismen. Dess 
negativa verkningar är ”…likriktning, förytligande och centralisering, men också 
[…] växande klyftor mellan olika människor och grupper.” Vad gäller den första 
halvan av frasen, är kommersialiseringen med andra ord problematisk på grund av 
att den leder till  en utarmning av de kulturella uttrycken. Däremot talar andra 
halvan av frasen om rätten att finnas och synas på den kulturella arenan. Således 
kan den anknytas till identitetspolitiska aspekten av diskursen.  

Barn och ungdomars tillgång till alternativ till kommersiell kultur är speciellt i 
fokus. Barn och ungdomar ska ”…ha alternativ till det kommersiella 
kulturutbudet.”.  Resonemanget påminner om den liberala tanketraditionens 
värdering av individuella valmöjligheter. Å andra sidan understryks att 
”Ungdomars egna mötesplatser och skapande bör sättas främst.”. Det finns en 
koppling till identitetspolitiska tankegångar, dels i och med att ungdomar 
förutsätts ha en gemensam gruppidentitet och dels genom att på dessa 
mötesplatser ska ungdomar med skiljande identitetstillhörigheter kunna mötas. 

I sista stycket är temat kulturuttryckens kvalitet. Kvalitet kan nås genom 
”…alternativ till slentrianmässig och schablonartad kulturproduktion…”. 
Återigen diskuteras bredden, här som spännvidden mellan produktioner av hög 
och låg kvalitet.  

Vad vi däremot inte ser i mångfaldsmålet är antydningar till etnicitet. Den 
mångkulturella problematiken tas upp i högre grad i exempelvis kulturarvsmålet 
(Proposition 1996/97:3:29-30): vikten av att ha en egen historisk identitet 
”…gäller också dem med flykting- och invandrarbakgrund som skall kunna bära 
med sig sitt kulturarv…”. Även internationaliseringsmålet tar upp etnicitet: ”Det 
är en självklar kulturpolitisk uppgift att bidra till att människor med olika etniska 
och kulturella bakgrund kan mötas och ge impulser till varandra.”. Dessa är 
följaktligen exempel på den identitetspolitiska diskursen, liksom även det följande 
från jämlikhetsmålet: där talas det om ”…hinder som gör att människor och 
grupper fortfarande står främmande till kulturlivet…”. 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att vad gäller mångfaldsbegreppets 
innebörd i de kulturpolitiska målen används ordet till övervägande del i enlighet 
med den liberala diskursen, med en tät förekomst av sådana uttryck som rik, 
bredd, kvalitet, alternativ.  Det finns dock undantag med förekomsten av sådana 
ord som grupper, klyftor mellan grupper och mötesplatser, som alla tillhör den 
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identitetspolitiska diskursen. Dessutom är de identitetspolitiska resonemangen 
högst närvarande i de övriga målen. 

2.4.2 Dagordning för kultur 2003-2006 

I dagordningen för kultur står mångfaldsresonemangen att finna som ett separat 
arbetsområde på dagordningen, där andra områden är kulturarv, barn och kultur, 
kultur på arbetsplatser, arkitektur, form och design, samt kultur över gränserna. 
Den övergripande målsättningen om alla medborgares likvärdiga rätt till kultur 
löper som en röd tråd genom dokumentet.   

Begreppet mångfald förekommer här i formen kulturell mångfald: ”Sverige är 
ett land präglat av etnisk och kulturell mångfald. Här bor människor från mer än 
150 länder.”. Redan denna öppnande lägesbeskrivning förankrar diskursen i ett 
sammanhang av grupptillhörighet. Mångfald likställs med mångkultur, och 
mångkultur har tydligt etniska förtecken.   

Följande resonemang kopplar grupptillhörigheten till en 
delaktighetsproblematik: ”…människor med svagare förankring i samhället [tar] i 
mindre utsträckning än andra […] del av offentligt finansierad kultur.”.  

Beskrivningen fortsätter med en redogörelse om statliga myndigheters 
återrapporteringskrav om sitt arbete för ”…social jämlikhet, jämställdhet mellan 
kvinnor och män plus etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald.”. Återigen 
likställs mångfald i samhället med en samexistens av människor som tillhör olika 
sociala kategorier. Mångfald i kulturlivet innebär således att dessa grupper 
representeras även i kultursektorn.  

Ett av de konkreta förslag som föreslås för att åtgärda brister inom offentligt 
finansierad kultur, vad gäller det mångkulturella, är inrättandet av 
mångkulturkonsulenter. Deras uppdrag är ”…att främja mångfalden i kulturlivet i 
samarbete med statliga, regionala och lokala krafter.”. En ytterligare åtgärd som 
redogörs för är beslutet att ge Mångkulturellt centrum uppdraget att studera och 
analysera hur kulturpolitikens mångfaldsmål uppfylls. Mångfaldsarbetet 
definieras således som arbete för mångkultur, vilket återigen förankrar uppdraget i 
en ram av sociologisk grupptillhörighet. Mot bakgrund av resultaten i vår analys 
av de kulturpolitiska målen, där vi såg en dominans av den liberala diskursen, blir 
det då intressant att utredningsuppdraget av mångfaldsmålet definieras som 
mångkultur, trots att mångkultur knappt förekom i det omtalade mångfaldsmålet.  

Mångfald i betydelsen artrikedom går enligt vår uppfattning enbart att läsas 
via omvägar. Visserligen talar man om en bredd av olika etniska och kulturella 
tillhörigheter, men dessa ges inte ett självklart värde, utan är snarare orsak till ett 
delaktighetsproblem som kulturpolitiken ska åtgärda.  
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2.4.3 Vision, huvudmål, ledstjärnor och verksamhetsidé för kulturen i 
Malmö 

Mångfald nämns i dokumentet en gång, som en del av verksamhetsidén: ”Vi är 
unika i vår mångfald, vårt nyskapande, vårt barn- och ungdomsarbete och vårt 
malmöitiska, regionala och internationella sammanhang.”. Att dra en slutsats om 
vilken typ av diskurs mångfaldsbegreppet här knyts till går inte utifrån kontexten. 
Frasen kan tolkas på åtminstone två olika sätt: Enligt den första är 
kulturverksamheten i Malmö unik på grund av sin bredd vad gäller utbud, 
alternativt kan den tolkas utifrån ett framtidsperspektiv, d v s en bredd av utbud är 
vad som strävas efter. Mångfald har i båda dessa fall betydelsen bredd av 
kulturuttryck. Den andra möjliga tolkningen anknyter till den antropologiska 
synen på kultur, enligt vilken kultur genomsyrar samhället. Således avspeglar 
kulturverksamheten bredden av etniska, kulturella, språkliga, religiösa och 
klassmässiga tillhörigheter som finns bland invånarna i Malmö. Den sistnämnda 
tolkningen har mer tydligt ett normativt förhållningssätt till framtiden, d v s att 
kulturverksamheten bör sträva efter att inkorporera den identitetsmässiga bredden 
hos befolkningen i sin verksamhet. När vi vid intervjuerna frågat respondenterna 
hur de tolkar dokumentet, har var och en av dem gett olika förklaringar. De menar 
även att tvetydigheten är medveten. 

I en jämförelse med de kulturpolitiska målen 1996-98 noterar vi att alla 
uttryckliga referenser till uppsättningen av etniska och kulturella tillhörigheter 
bland malmöbor har försvunnit. Trots denna neutralisering är ledtråden återigen 
tillgänglighet och delaktighet: ”…oväntade möten” ska ske, kultur skall vara 
”…tillgängligt för alla människor.” och kulturen ska sträva efter att ”…få allt fler 
med olika förutsättningar att med […] delaktighet […] i större omfattning uppleva 
och utöva kultur.”. Likväl är visionen i enlighet med den liberala diskursen av 
mångfald ”ett kvalitativt, brett och rikt kulturutbud…”. I verksamhetsidén talas 
det i samma anda om ”…ett kulturellt rikt liv med hög livskvalitet.”. 

2.5 Textanalys – sammanfattning av resultat 

Utifrån textanalysen drar vi till att börja med slutsatsen att begreppet mångfald, 
som det används i kulturpolitiska dokument, saknar en allenarådande tydlig 
innebörd. Inte minst blir detta tydligt av att de två tidsmässigt mest aktuella 
dokumenten (”Dagordning för kulturen 2003-2006” och ”Visioner, ledstjärnor, 
huvudmål och verksamhetsidé för kulturen i Malmö”) uppvisar en klar skillnad i 
diskursbetoning: I dagordningen finns en klar tonvikt gentemot etnicitetsbaserad 
grupptillhörighet medan visionsdokumentet har en större avsaknad av precision 
vad gäller diskurstillhörighet. Etnicitetsbaserad innebörd går för övrigt ofta att 
läsa in i den frekvent förekommande diskursen om grupptillhörighet i det 
analyserade materialet, men inte i sådan utsträckning att begreppsdefinitionen 
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skulle vara liktydig med etnicitet. Andra grupptillhörigheter såsom barn och 
ungdom figurerar, vilket bara spär på intrycket av förvirring i användandet av 
begreppet mångfald. Även när den liberala, kulturuttrycksbetonande diskursen 
framhävs finns otydligheter. Vad olika former av kultur är preciseras oftast inte. 
För att ytterligare bringa klarhet i frågan om begreppet mångfalds betydelse 
använder vi nedan intervjusvaren. 
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3 Från prat till handling 

3.1 Organisatoriskt hyckleri 

I det följande presenteras teorin som ligger till grund för analysen av 
intervjumaterialet. 

3.1.1 Vikten av prat och beslut 

Analysen av hur kultursektorn i Malmö förhåller sig till mångfald bygger på Nils 
Brunssons teori om organiserat hyckleri. I teorin framgår att det inte enbart är vad 
som genomförs i organisationer som avgör stödet för organisationen utan även 
beslut och till och med prat kan tillfredsställa organisationens brukare och 
åskådare (Brunsson 2003:204). Prat är som tidigare nämnts visioner, 
målsättningar, policys och politiska program som inte är beslut i egentlig mening 
men som är menade att vägleda organisationens medlemmar i deras arbete 
(Brunsson 2003:202). Till pratet i dokument lägger vi även det prat som är 
resultatet av våra intervjuer. Prat och beslut är oftast mer lättåskådligt än 
organisationers faktiska handlande eftersom organisationer mer än gärna delar 
med sig av sina framtidsvisioner och storslagna mål i massmedia och genom olika 
kampanjer. Dessa kan faktiskt ses som organisationens produkter, lika viktiga som 
dess handling (Brunsson 2003:204-205). Att överhuvudtaget få vetskap om en 
organisations göranden är inte alltid det enklaste (Brunsson 2003:209). 
Verksamhet finansierad med offentliga medel är här inget undantag, 
offentlighetsprincip eller inte.  

3.1.2 Prat, leder till beslut, leder till handling! Eller?  

Hyckleri är enligt Brunsson inte så snävt som när någon handlar i strid med 
gällande moraliska föresatser, utan helt enkelt vad som uppstår då ord inte 
stämmer överens med handling (Brunsson 2003:202). Traditionellt sett är 
föreställningen inom beslutsforskning att prat leder till beslut som i sin tur leder 
till handling (Brunsson 2003:205). Med andra ord förutsätts att prat och beslut i en 
viss riktning även leder till handling i samma riktning. Brunsson hävdar att 
ledningarna mellan organisationens prat och beslut och handlingar kan kopplas 
om så att förhållandet blir ett annat. På så vis kan organisationen tillfredsställa 
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flera, till synes oförenliga krav. Genom att prata eller besluta i en viss riktning kan 
en organisation handla i en annan riktning, eller helt enkelt underlåta att handla 
alls (Brunsson 2003:205). Brunsson menar till och med att troligheten för ett visst 
handlande blir mindre ju mer det pratas och beslutas om det. Inkonsekvensen 
förblir förtäckt så länge olika individer kan uppleva det som att just deras krav 
tillgodoses (ibid.). Så länge organisationens omgivning tror att det finns en 
orsakskedja från prat till handling kan hyckleri vara en framgångsrik väg 
(Brunsson 2003:208). 

3.1.3 Konflikt mellan olika krav ger hyckleri 

En organisation kan mer eller mindre tvingas in i en hycklerisituation då 
omgivningens krav är starka och i strid med varandra (Brunsson 2003:210). Olika 
människor, eller grupper av människor, har olika uppfattningar om vad en 
organisation ska syssla med för att åtnjuta sin legitimitet. Det här kan innebära att 
uppfyllandet av ett krav går ut över uppfyllandet av andra krav. Konflikter kan 
även uppstå när organisationen behöver mer tid på sig att förändras än det tar för 
nya idéer att ta fäste (Brunsson 2003:203-204).  

3.1.4 Konflikt mellan idé och verklighet ger hyckleri 

Verksamhetsmål som är svåra att genomföra från en dag till nästa kan ge 
anledning till hyckleri, även om ambitionen är att på sikt genomföra de uppsatta 
målen (Brunsson 2003:211). Då målen är otydliga borde denna möjlighet till 
hyckleri bli än mer uppenbar. Att idéerna är vagt preciserade, generella och enkla 
att enas om gör dem attraktiva, men detta skapar konflikt när idéerna ska 
överföras till konkret handling (Brunsson 2003:204).  

3.1.5 Att hyckla om att hyckla 

Eftersom det krävs av organisationer att de ska agera som en aktör och dess 
handlingar ska stämma överens med prat och beslut riskerar hela dess trovärdighet 
att undermineras om hyckleri uppdagas. Detta ger enligt Brunsson upphov till 
”meta-hyckleri” då organisationen måste försvaras såsom icke-hycklande. Ju 
viktigare prat och beslut blir desto viktigare blir det att understryka att prat och 
beslut bara är förberedande för de faktiska handlingarna, som i själva verket är 
vad som räknas (Brunsson 2003:215). Inte heller det här är nödvändigtvis ett 
medvetet taget initiativ, utan kan förklaras som en avancerad form av 
självbedrägeri som antas av organisationens medlemmar.  
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3.2 Metod och material – Samtalsintervjuer 

3.2.1 Varför samtalsintervjuer? 

För den del av uppsatsen som utreder vad som ligger i begreppet mångfald samt 
utreder förklaringspotentialen hos Brunssons teori om organisatoriskt hyckleri i 
Malmös offentliga kultursektor kommer vi att använda oss av samtalsintervjuer. 
Eftersom vi på grund av vårt förutsättningslösa förhållningssätt till mångfald inte 
kan kontrollera mångfaldsarbetet på annat sätt har vi valt samtalsintervjuer. 
Intervjuerna ska hjälpa till att utreda betydelsen samt att se överförbarheten från 
ord till handling. Samtalsintervjuer är lämpliga eftersom ambitionen är att utreda 
innebörden i begreppet mångfald, men även då vi har för avsikt att pröva en teori 
och detta utifrån hur individer i kultursektorn själva upplever mångfalden, dess 
möjlighet att överföras i konkret handling, samt eventuella problem (jfr. Esaiasson 
et al. 2003:281f). 

3.2.2 Vilka intervjuas? 

Inom ramarna för detta uppsatsprojekt är det inte möjligt, eller för den delen 
meningsfullt att sträva efter någon sorts representativitet i urvalet av 
intervjupersoner, i varje fall inte i den mån att det går att generalisera utifrån 
resultaten. Vår avsikt är istället att fånga upp ett antal olika röster, från personer 
verksamma inom den offentligt finansierade kultursektorn i Malmö. På så vis tror 
vi att vi kan skapa en bild av de likheter och skillnader angående synen på 
mångfaldsarbete som kan förekomma inom Malmös kultursektor. Detta pussel blir 
vår tolkning av vad som läggs i begreppet och hur de tillfrågade ser på 
möjligheterna för mångfalden förverkligad. De intervjuade är:  

 

• Bengt Hall, kulturdirektör, Malmö kulturkansli 

• Peter Höök, pedagog, Malmö museer 

• Carolina Lindau, publikansvarig, Malmö dramatiska teater 

• Anders Lerner, teaterchef, Malmö dramatiska teater 

• Inger Pedersen, mångkulturkonsulent/intendent. Malmö museer 

• Per (Pelle) Svensson, ordförande i kulturnämnden i Malmö 
 

Inger Pedersen, Peter Höök och Carolina Lindau representerar den faktiska 
verksamheten, de finns med för att svaren inte enbart ska komma från chefsnivå. 
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Inger Pedersen är även intressant utifrån sin roll som mångkulturkonsulent i 
Skåne. Museet är en del av Malmös kulturförvaltning och är därför en rimlig 
institution att hämta intervjupersoner ifrån. Att välja Malmö Dramatiska Teater är 
däremot inte lika självklart. Teatern är nämligen inte en del av kulturförvaltningen 
utan är ett av fyra dotterbolag till det av Malmö stad helägda bolaget 
Kulturkoncernen. Teaterns chef Anders Lerner och Kulturkoncernens VD har 
dock funnits med vid framarbetandet av det måldokument som finns för kulturen i 
Malmö, och som även är tänkt gälla bolagen i koncernen. Kulturnämnden har 
även inflytande över verksamheten, dock inte över ekonomin (intervju Per 
Svensson). Hur som helst är Malmö Dramatiska Teater en offentligt finansierad 
kulturinstitution i Malmö. Teatern är även en representant för scenkonsten vilket 
ger ytterligare en dimension i undersökningen. I olika sammanhang, bl a vid 
intervjuerna (Anders Lerner), har skillnaden tagits upp mellan å ena sidan de 
skapande scenkonsterna och å andra sidan museer, bibliotek samt arkiv som 
tillskrivs en samlande, bevarande och kunskapsförmedlande roll. Anders Lerner 
och Bengt Hall bidrar som chefsröster. Hall är även den som initierat 
framtagandet av måldokumentet i Malmö och Lerner har enligt egen utsago 
funnits med vid två tillfällen under arbetet med samma dokument. Per Svensson 
finns med för att analysen även ska ha en politikerdimension.  

3.2.3 Samtalsintervjuernas former 

Att de svarande är medvetna om att de svar som avges eventuellt kommer att 
citeras gör förstås att svaren kan bli tillrättalagda. Vi kan inte bortse ifrån det 
faktum att vi i vår roll som forskare och de i sina respektive yrkesroller har vissa 
ramar för hur vi kan tolka och förstå varandra, vilket kommer att påverka 
resultatet av intervjuerna (jfr. Alvesson 2004:128). För att minska möjligheterna 
till missförstånd har vi vid första telefonkontakten alltid förklarat att intervjun 
kommer att handla om mångfald i kultursektorn. I samband med samtliga 
intervjuer har vi sedan angett att syftet med undersökningen är att utreda 
begreppet mångfald samt dess överförbarhet i handling. Att vi inte redogjort för 
vår teorianknytning beror på att vi vill undvika missförstånd till följd av den 
negativa laddning ordet hyckleri faktiskt har.  

3.2.4 Samtalsintervjuernas frågor 

De frågor vi ställt under samtalsintervjuerna har med anledning av vårt 
förutsättningslösa förhållningssätt inte varit vare sig fullt ut standardiserade eller 
strukturerade. Med andra ord har intervjusituationen haft stort inflytande på de 
exakta frågeformuleringarna och respondenterna har haft stort utrymme att svara 
med egna ord eftersom vi i så stor utsträckning som möjligt undvikit att 
introducera egna teman (jfr. Patel och Tebelius 1987:103). Frågeordningen har 
skiftat beroende på intervjusituationen (ibid.). Vi har i alla intervjuer ställt 
samtliga frågor i intervjumallen, även om intervjupersonen berört eller rent av 
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svarat på en fråga i ett tidigare svar. Detta för att undvika missförstånd samt ge 
den svarande chans att reflektera över just den specifika frågan. På så vis har 
samtalet flutit naturligt samtidigt som vi fått relevanta svar på våra frågor (jfr. 
Esaiasson et al. 2003:290). Med vår individuellt anpassade standardisering och 
strukturering är förhoppningen att de problemområden av relevans för såväl oss 
som den intervjuade lyfts fram. Vi har ställt uppföljningsfrågor om någonting 
behövt förtydligas eller om de intervjuade eller intervjusituationen gett anledning 
till det (jfr. Esaiasson et al. 2003:290-291).  

3.2.5 Registrering med problem  

Vid intervjuerna har de intervjuade tillfrågats om de tillåter inspelning, vilket 
samtliga givit sitt bifall. Vi är medvetna om att vi vid inspelning går miste om en 
del information (jfr. Patel och Tebelius 1987:80), men vi tror att vi kan 
kompensera genom att vara uppmärksamma under själva intervjun. Att sådan 
information som kroppsspråk, outsagda syftningar och underförstådda 
utelämnanden kan gå förlorad är ingenting jämfört med vad som kan hända om 
intervjuaren inte kontrollerar att mikrofonsladden är ordentligt placerad i därför 
avsett uttag. Detta fick vi erfara då intervjun med Bengt Hall skulle transkriberas 
och bandet var helt tomt. I och med att mindre än en timme då förflutit sedan 
intervjun kunde vi i efterhand minnas tillräckligt mycket för att återge de, enligt 
oss, väsentliga delarna av Halls svar. Detta är även anledningen till att endast ett 
ord är citerat från denna intervju. 

3.2.6 Operationalisering  

För att besvara den sammanfattande frågan Kan begreppet mångfald överföras 
från prat till handling i Malmös kultursektor” samt de två delfrågorna Vilka 
betydelser läggs i begreppet mångfald då det används inom kultursektorn och Hur 
kan arbetet med mångfald i Malmös kultursektor beskrivas?, har vi konstruerat en 
analysmodell indelad i fem steg. Stegen är menade att pröva tillämpbarheten av 
Brunssons hyckleriteori. Vi menar att om hyckleri kan styrkas så blir svaret på 
den sammanfattande frågan nej och motsvarande blir svaret ja om hyckleri kan 
motbevisas bortom rimliga tvivel. Detta gäller i idealfall, sådana klara resultat 
kommer vi inte kunna få, däremot är förhållandet en givande utgångspunkt för 
analysen.  

 
De fem analysstegen är:  

 

1. Analysen av intervjusvaren ska till att börja med kontrollera 
samstämmigheten med de resultat som framkommit i textanalysen. 
Syftet är att reda ut vad de intervjuade lägger i begreppet, vilka 
likheter och skillnader som finns. 
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2. Eftersom en ytterligare förutsättning för hyckleri är att vikt läggs vid 
prat och beslut blir nästa steg i analysen att utreda de intervjuades 
syn på pratet om mångfald, dels i vilken mån de känner sig 
påverkade av det prat och de beslut som förekommer i och runt 
organisationen, men även vilken vikt de lägger vid sitt eget prat. 
Steg ett och två kan ses som utredande av förutsättningarna för 
hyckleri. 

3. Som steg tre behandlas förutsättningarna för överföring av mångfald 
från prat till handling. De problem som Brunsson nämner och som 
här är relevanta är konflikten mellan olika krav och konflikten 
mellan vision och verklighet. 

4. Fjärde steget är att utreda hur de intervjuade anser att arbetet med 
mångfald bör bedrivas, samt vilka resultat arbetet har gett. Eftersom 
de intervjuade kan misstänkas hyckla om de påstår att överföringen 
från prat till handling är smärtfri blir detta steg en extra form av 
kontroll. Kontrollen går ut på att utreda om de angivna 
arbetsmetoderna är i enlighet med det prat som vi tidigare utrett. 
Stämmer de överens, finns i alla fall ingen skillnad mellan det sagda 
och det gjorda, vilket här är definitionen av hyckleri. 

5. Det femte och sista steget, utredningen av eventuellt meta-hyckleri 
är förstås det svåraste. Vi lägger här samman de övriga punkterna 
och utvärdera vad sannolikheten för hyckleri egentligen är. Visar det 
sig att hyckleri är för handen och de intervjuade påstår motsatsen så 
är förstås det ett tecken på meta-hyckleri. I annat fall finns inga 
möjligheter att mäta ett sådant tillstånd. 

 

3.3 Steg 1: Mångfald är… 

Mångfald är ”…till viss del att vara en bild av omvärlden…” enligt Anders 
Lerner. Mångfald är ”…vidare än bara etnicitet.”  tycker Inger Pedersen. Men 
mångfald är enligt Bengt Hall även ”…brett…”. Där utöver anser Per Svensson 
och Malmös kulturnämnd med honom att mångfald är ”…de olika 
kulturyttringarna…”. Vad får vi då av det här då vi försöker finna en definition av 
mångfald på den kommunala verksamhetsnivån? 

Genomgående i så gott som alla intervjuerna har det framkommit att mångfald 
är någonting väldigt brett och svårdefinierat. Likaledes talar de alla på olika vis 
om hur mångfald är ett populärt ord just nu och att mångfald är politiskt korrekt. 
Carolina Lindau uttrycker det som att ”…mångfaldsmålen är ju så otroligt 
populära…”. Egentligen är det enbart Peter Höök, pedagog på Malmö Museer, 
som inte självmant kommer in i några diskussioner om huruvida begreppet ens går 
att definiera. För Höök är mångfald helt enkelt att ”…se saker och ting från 
många olika perspektiv.”. Han talar då om mångfald i bemärkelsen 
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ämnesmångsidighet, att i sitt arbete belysa ett ämne som traditionellt förknippas 
med humaniora utifrån ett tekniskt eller naturvetenskapligt perspektiv.  

Vid analysen av intervjuerna har två definitioner av mångfald framträtt. För 
det första handlar det om allas rätt och möjlighet till relevant kultur, och för det 
andra en rik flora av uttrycksformer. Dessa två sammanblandas av de flesta, vilket 
är i linje med vad som diskuterats i textanalysen angående otydligheten vid 
gränsdragningen mellan kulturell mångfald och mångkultur. Per Svensson talar 
exempelvis om hur kulturnämnden tagit beslut om att mångfald innebär ”…de 
olika kulturyttringarna.”, men han talar även om att mångfald innebär att alla ska 
ha samma rätt till kultur. En sammanblandning som han förvisso erkänner sig fullt 
medveten om. 

Vad som är alldeles uppenbart är att de allra flesta, i olika grad, vill betona 
vikten av att mångfald är någonting som rör mer än bara etnicitet. Inger Pedersen 
som i sin tjänst som mångkulturkonsulent har just den etniska mångfalden som 
huvudsakligt arbetsområde säger; ”…mångfald är mycket vidare än bara 
etnicitet.”. Undantaget är återigen Peter Höök som nöjer sig med att konstatera att 
”…jag är inte så inne på om det är svart, gul eller vit.”, detta dock först efter att 
vi frågat om hans åsikt i saken. De här diskussionerna hör ihop med att 
mångfaldsarbetet ska syfta till att göra kulturen relevant för Malmös befolkning. 
Lerner återkommer vid ett flertal tillfällen under intervjun till frågan om var de 
sörmländska mjölkbönderna i så fall finns representerade i mångfalden. Detta för 
att liksom poängtera att mångfald inte kan handla om representation, då alla inte 
kan representeras alltid. Lerner tydliggör med att säga att det knappast blir mer 
mångfald för att ”…två senegaleser spelar fiol när man spelar Mozart.”. Vi får 
anledning att återkomma till det här bakvända definitionsfenomenet i avsnittet 
som behandlar möjligheten att överföra prat till handling.  

Var för sig har de intervjuade klara bilder av vad de tycker är mångfald i 
kulturen, att samla dessa är svårare men vi har gjort ett försök. Både Anders 
Lerner och Carolina Lindau menar att mångfald på teatern kan vara att erbjuda en 
varierad repertoar och på så vis nå nya grupper av publik, någonting som även 
övriga intervjuade gett uttryck för utifrån sina positioner. Mångfald i form av ett 
rikt och varierat programutbud förväntas leda till ökad relevans för omgivningen, 
vilket i sin tur leder till mångfald i form av breddad publiksammansättning. Det är 
just det här Peter Höök menar när han säger, ”…kommer du med ett trist, tråkigt 
museum kommer de inte hit mer, så det är viktigt att göra nånting kul.”. En 
konkret, gemensam, definition av vad som är mångfald i kulturen går dock enligt 
oss inte att finna. 

3.4 Steg 2: Vikten av prat 

Att så att säga ringa in pratet om mångfald är inte det lättaste. Samtliga 
intervjuade är ense om att pratet om mångfald upplevs som ”luddigt”. Anders 
Lerner, Per Svensson och Bengt Hall anser att mångfald är någonting som ska 
diskuteras och som måste diskuteras. Att lägga sådan vikt vid diskussioner, alltså 
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prat, innebär att möjligheterna för hyckleri kan anses vara goda eftersom pratet 
riskerar att bli till ett resultat i sig. Inger Pedersen tycker dock att allt prat om 
mångfald, och vad det är, kan vara ”...ganska förlamande…”. Det tolkar vi som 
att det finns en tanke om en artskillnad mellan prat och faktisk handling. När 
Inger Pedersen ska beskriva sitt jobb som mångkulturkonsulent verkar det dock 
som att det mest går ut på, som hon säger, att hon ”…åker runt och frågar, 
initierar olika möten och är med på olika möten och föreläser och pratar i olika 

sammanhang…”. Det här tyder på en åtskillnad mellan å ena sidan meningslöst, 
tomt prat och å andra sidan givande diskussioner om mångfald som faktiskt har 
potential att leda till handling. Givande diskussioner är sådana som uppstår 
spontant inom verksamheterna och inom kulturen i stort, medan de meningslösa 
diskussionerna är sådana som försöker fösa in mångfalden i en alltför snäv fålla. 
Carolina Lindau säger exempelvis att viljan att arbeta med mångfald märks 
eftersom det diskuteras och ”…kommer ofta upp i det vardagliga arbetet…”. De 
här diskussionerna är ingenting som de tillfrågade själva verkar se som resultat av 
mångfaldsarbetet.  

Diskussioner om mångfald är förstås en form av prat, men inte lika styrande 
som det prat som presenteras i form av måldokument. Genomgående i flertalet av 
intervjuerna fick vi bilden av att prat och beskrivningar i styrande dokument även 
det var någonting som det lades stor vikt vid. Bengt Hall menar exempelvis att en 
av de viktigaste åtgärderna för Malmös kultur har varit att komma överens om och 
formulera dokumentet ”Vision, huvudmål, ledstjärnor och verksamhetsidé för 
kulturen i Malmö”. Vikten av just det dokumentet lyfts även fram av andra 
intervjuade (Pedersen, Lerner, Svensson, Lindau) men det ses, just som Hall 
uttrycker förhoppningar om, som ett legitimitetsgivande dokument snarare än som 
ett styrande dokument. Att dokumentet är allmänt hållet och bidrar till 
mångfaldens oklara definition är ingenting som verkar innebära en konflikt för de 
intervjuade, tvärtom ses det som en möjlighet till att i verksamheten göra sin egen 
definition. Klart är i alla fall att det förekommer en hel del prat om mångfald samt 
att vikt läggs vid detta prat. 

3.5 Steg 3: Från prat till handling 

3.5.1 Olika krav 

Vi börjar med krav vid sidan om kravet på mångfald. En möjlig konflikt som togs 
upp av de intervjuade var krocken mellan mångfald och professionalitet, eller 
mellan bredd och spets (Hall, Lerner, Pedersen). Således skulle det kunna finnas 
vissa kriterier som måste uppfyllas av verksamheten och därmed de anställda vid 
en kulturinstitution. Bengt Hall betonar den här potentiella konflikten och pekar 
på Malmö Symfoniorkester som ska ha både bredd och spets i sitt program för att 
på samma gång vara intressanta för hela Malmös befolkning och på en 
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internationell scen. De här diskussionerna handlar även om en konflikt mellan det 
gamla och det nya. Det gamla är då kulturinstitutionernas borgerliga arv och det 
nya är mångfald. Vissa av de intervjuade har också antytt att språkproblematik på 
olika vis kan innebära en konflikt, men även sett vägar runt det (Höök, Hall, 
Svensson). Samtliga som tagit upp de här problemen har dock betonat att 
mångfalden är en nödvändighet och att det gamla kan förenas med det nya, precis 
som kravet på bredd kan förenas med kravet på spetskompetens. Vår tolkning är 
att eftersom mångfald inte antas handla om representativitet i personalstyrkan, 
utan snarare om relevans för omgivningen, kan de intervjuade inte ange några 
med mångfald oförenliga krav, som kan leda till hyckleri. 

När det gäller de potentiella konflikter som kan uppstå då olika grupper har 
olika krav och intressen i hur mångfald ska definieras verkar nästan ingen av de 
tillfrågade egentligen tycka att motsättningar finns (Utom Inger Pedersen av 
nedan förklarade skäl). Men om mångfalden skulle definieras som 
etnicitetsbaserad grupptillhörighet, då uttrycker ett flertal av de intervjuade att det 
finns en potentiell konflikt just på grund av den snäva definitionen (Lerner, 
Svensson, Hall, Lindau). Detta är dels eftersom olika etniska grupper har intresse 
av att synas i mångfalden och dels eftersom alla inte håller med om att etnicitet är 
detsamma som mångfald. Per Svenssons formulering är talande: ”Det finns 
religiösa organisationer som också tycker att mångfald är att man ska vara 

kristen.”. Vad vi ser är att de definitionsmässigt motstridiga krav som kan skapa 
hyckleri ställer villkoret att mångfald definieras som etnisk eller någon annan 
form av snävt definierad mångfald. Det här tydliggörs av att Inger Pedersen som 
är den enda som jobbar med mångfald i bemärkelsen etnisk mångfald även är den 
enda som säger sig ha sett exempel på de här konflikterna. Hon säger att hon mött 
kulturarbetare som tycker att anställning av invandrare är ”…ett jäkla trams rent 
ut sagt.”. 

I ärlighetens namn ska ändå sägas att den benägenhet, som vi talade om i 
punkt ett, att så att säga precisera mångfald bort från etnicitet, skulle kunna tyda 
på att de intervjuade känner att det finns en underförstådd förväntan om att de ska 
jobba med just etnisk mångfald. Carolina Lindau säger att ”…när jag berättar för 
folk om mitt arbete så tror många att; - Ja, du jobbar för att försöka få invandrare 

att gå på teatern”. I Lindaus tjänst som publikarbetare ingår att nå ut till nya 
grupper av teaterbesökare. 

3.5.2 Idéer i verkligheten 

Ingen av de tillfrågade har kunnat identifiera en skillnad i beskrivningarna av 
mångfald mellan en nationell nivå och en kommunal verksamhetsnivå. Inte heller 
verkar synen finnas att det skulle vara några problem att överföra det 
svårdefinierade begreppet mångfald i faktisk verksamhet, även om ingen heller 
uttryckligen uteslutit en sådan problematik. Att idéer, precis som Brunsson menar, 
av naturen är diffusa och storslagna och därmed riskerar att kollidera med 
verklighetens förhållanden finns en medvetenhet om. Inger Pedersen antyder att 
det eventuellt kan finnas åsikter som menar att, ”De i Stockholm, de är så långt 
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från verkligheten…”, Carolina Lindau ger uttryck för ungefär samma tanke när 
hon säger att mål och visioner ska vara stora, ”…men när man jobbar med det i 
praktiken så får man vara realist.”. Peter Höök säger att text som handlar om 
mångfald kan vara ”…lite väl högtravande…”. Samtliga menar dock att det 
genom diskussioner går att komma fram till ett sätt att förhålla sig till och arbeta 
med mångfald.  

Viktigt att nämna igen är att även om samtliga intervjuade erkänner att det 
finns en tendens att tala om mångfald som etnisk mångfald, var det faktiskt ingen 
av dem som kände att den definitionen var påtvingad på verksamheten. Anders 
Lerner säger att det finns en mättnad på ”…politiska modeord…” som han anser 
är meningslösa att arbeta med och poängterar även vikten av diskussioner. Någon 
motsättning verkar dock inte finnas eftersom de här modeorden inte anses 
styrande utan det upplevs återigen som tämligen befriande att definitionen 
uppifrån är bristfällig. Idéer och visioner ses som motiv till att arbeta med 
mångfald, men sättet att arbeta växer fram genom dialog på verksamhetsnivå. Vi 
tycker att det här synliggörs tydligt av att de intervjuade ansåg det vara fullt 
möjligt att arbeta med mångfald och att deras arbete med mångfald gick bra. 
förutsatt att deras egen definition av mångfald fick gälla och det inte handlade om 
enbart etnicitet eller något annat. Lerner säger, ”…om det inte handlar om 
fullständig […] likriktning […] så är det klart att mångfald är möjlig.”  

3.6 Steg 4: Att arbeta med mångfald 

Givet de definitioner av mångfald som de olika intervjupersonerna försett oss 
med, kan det förefalla fullständigt omöjligt att i verkligheten arbeta med 
mångfald. Några konkreta resultat är inte enkelt att redovisa. Ändå tycker samtliga 
tillfrågade att de, deras institutioner och kulturen i Malmö som helhet arbetar med 
mångfald och att arbetet faktiskt leder till resultat. Givetvis har det här att göra 
med att de lägger upp och utvärderar sitt arbete själva, som det passar dem. Därför 
kan Peter Höök arbeta med mångfald genom att vara ämnesmångsidig, medan 
Inger Pedersen håller föredrag utifrån temat etnicitet och Anders Lerner håller sig 
med en varierad repertoar, Carolina Lindau når ut till nya publikgrupper, Bengt 
Hall skapar mötesplatser och Per Svensson tillförser många olika kulturyttringar. 
Det de har gemensamt är det att de genom sitt arbete säger sig vilja jobba med 
mångfald genom att locka till sig så stora delar, med så stor variation, som möjligt 
av Malmös befolkning. 

Vidare har de gemensamt att samtliga, må så vara med olika ord, förklarar att 
en viktig förståelse angående mångfaldsarbetet är att man måste jobba 
processuellt. Man måste få in mångfalden som ett perspektiv och göra den till en 
del av den ordinarie verksamheten. De förklarar samtliga att man når olika 
publikgrupper med olika utställningar eller uppsättningar, vilket alltså innebär att 
mångfalden måste arbetas med och utvärderas över en lång period. Att tiden från 
prat till resultat är lång skulle kunna spä på eventuella misstankar om hyckleri, 
eftersom kulturen i Malmö på så vis kan vara inkonsekvent i förhållandet prat till 
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handling under en lång tid utan att ifrågasättas. Att Anders Lerner dessutom yppar 
orden, ”Jag tror att många av de här sakerna mår bra av att arbetas med i det 
tysta.”, och därmed syftar på bland annat mångfald, gör nödvändigtvis inte att 
misstankarna avtar. Å andra sidan är det här inga bevis för att hyckleri faktiskt 
förekommer. 

Som tidigare nämnts finns risken att lusten att diskutera mångfald slår över 
och visar sig bli ett självändamål. Pratet och diskussionerna blir då ett sätt att 
arbeta med mångfald. Exempelvis beskriver Inger Pedersen som bekant sin 
mångkulturkonsulenttjänst som bestående av mycket prat. Detta i sig behöver 
faktiskt inte leda till hyckleri. Det finns ett värde i sådana diskussioner i det att de 
ökar medvetenheten hos medarbetarna och därmed organisationerna och kulturen 
som helhet. Vad vi menar är att eftersom arbetet med mångfald beskrivs som 
långsiktigt och processuellt, kan pratet hjälpa till att lyfta in de perspektiv som 
ingår i mångfalden och på så vis vara ett arbetssätt som leder till konkreta resultat.  

3.7 Steg 5: Meta-hyckleri då? 

Det faktum att alla anser sig arbeta med mångfald och att det ger resultat men att 
det tar lång tid och kanske inte ens går att mäta, skulle kunna ses som en form av 
meta-hyckleri, d v s att de intervjuade omedvetet försöker övertyga oss om det 
falska förhållandet att prat till slut kommer att leda till handling. Men enligt oss 
har de intervjuade belägg för att påstå att de jobbar med mångfald, utifrån sina 
respektive definitioner. Dock skulle det faktiskt kunna vara så att mångfald och 
liknande politiska honnörsord är perfekta föremål för hyckleri. Vad vi menar är att 
eftersom det kan läggas så många olika betydelser i vad mångfald är kan ordet 
fungera som ett slags paraply under vilket jämställdhet mellan kvinnor och män, 
etnisk representativitet, barn och ungdomsfrågor och ett rikt kulturutbud för att 
bara nämna några, trängts in med varandra för att slippa utsättas för omgivningens 
skurar av krav och förväntningar. Med andra ord skulle ordet mångfald vara det 
samlingsnamn som behövs för att anspela på de alla aspekter som omgivningen 
lägger i ordet medan organisationerna i själva verket arbetar med mångfald på sitt 
eget hemsnickrade vis.  

3.8 Sammanfattande diskussion  

I enlighet med teorin ger intervjusvaren en bild av att det finns goda 
förutsättningar för hyckleri eftersom pratet ges en stor betydelse. Den oklara 
definitionen med sammanblandning av mångfald i bemärkelsen grupptillhörighet 
respektive artrikedom ger stora möjligheter att fortsätta som vanligt under 
förevändning att man arbetar med mångfald på sitt eget vis. 
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De svårigheter som beskrivits i intervjuerna vid överförandet från prat till 
handling har av de intervjuade inte upplevts som några egentliga hinder. Mångfald 
ses av de intervjuade som någonting gott och eftersträvansvärt, i vissa fall även 
som ett medel för att möta framtiden. De hinder som diskuterats har varit 
beroende på om och hur mångfald definierats av andra. Vår tolkning av det här är 
att eftersom respondenterna inte anser att ord är oförenligt med handling kan de 
inte heller förmodas hyckla.  

Intervjuanalysens resultat ger dock som förväntat inget tydligt ja eller nej-svar. 
Om mångfald i kultursektorn har alla de betydelser som kan läggas i begreppet i 
fråga om grupptillhörighet och bredd av kulturella uttryck kan de olika 
verksamhetsdelarna i Malmö var för sig förmodas hyckla eftersom det är i stort 
sett omöjligt att samtidigt täcka in alla de betydelser som finns. Däremot skulle 
Malmös kultursektor som helhet kunna sägas arbeta med mångfald eftersom de 
olika verksamheterna och de anställda ju har olika sätt att jobba med mångfald. 
Om man däremot gör ett strikt definitionsmässigt ställningstagande kan de olika 
verksamheterna inte sägas hyckla eftersom de inte uppvisar en skillnad i vad de 
själva säger sig mena med mångfald och vad de i själva verket gör, vilket kan 
härledas till det oklara begreppsanvändandet.  

Organisationer kan dock inte frikopplas från sin omgivning. Om de 
intervjuade uttrycker en medvetenhet om att pratet om mångfald i stor 
utsträckning handlar om grupptillhörighet och artrikedom med betoning på det 
förra skulle betyda att det arbetar på fel sätt. Besvärande är förstås det faktum att 
de intervjuade verkar lägga en viss betydelse i omgivningens förväntningar som 
kopplar ihop mångfald med etnicitet.  

Vi anser hur som helst att de intervjuades bilder av mångfald stämmer väl 
överens med deras beskrivningar av sitt arbete med mångfald och de resultat de 
säger sig se. Oavsett om det handlar om ett ökat intresse för naturvetenskap 
(Höök), en tilltagande integrationsprocess (Svensson), eller nya vilsekomna 
publikgrupper på teatern (Lindau), så presenteras exempel på resultat. Med andra 
ord har vi inte kunnat belägga något hyckleri i Malmös kultursektor. Kvar finns 
förstås fortfarande möjligheten för meta-hyckleri, vilket vi adresserat ovan, men 
som av naturliga skäl inte går att kontrollera för.   
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4 Slutdiskussion - svar på 
frågeställningarna 

Första frågan för den här undersökningen var:  

• Vilka betydelser läggs i begreppet mångfald när det används inom 
kultursektorn? 

 
Svaret är att en mängd betydelser läggs i begreppet mångfald och ingen 
gemensam definition går att finna i de dokument vi har studerat och de intervjuer 
vi gjort. Inte heller finns någon betydande skillnad i användandet av begreppet 
mellan en nationell nivå och en kommunal verksamhetsnivå. En 
sammanblandning av mångfald i betydelserna identitetspolitisk grupptillhörighet 
och artrikedom av kulturella uttryck är uppenbar. Vilken av dessa två betydelser 
som får mest utrymme går inte att fastslå. I de fall grupptillhörigheten preciseras 
finns en tendens att fokusera på etnicitet.  

 
Den andra frågan var: 

• Hur kan arbetet med mångfald i Malmös kultursektor beskrivas? 

 
De intervjuade beskriver alla olika sätt att arbeta med mångfald. Vi har funnit att 
kultursektorn arbetar med mångfald genom att skapa relevans för sin omgivning, 
alltså sin publik, Malmös befolkning. Att skapa relevans kan även det göras på 
många olika vis, men vi har sett tecken på att det är viss favör för den liberala 
tankeriktningen som betonar bredden av kulturuttryck, inte enbart så att kulturen i 
Malmö har många olika inriktningar i sitt kulturutbud utan även att de olika 
institutionerna erbjuder diversifierade attraktioner. Genom att relevansen för 
omgivningen ökar förväntas nya grupper av människor lockas att ta del av 
kulturen. Indirekt berör alltså mångfaldsarbetet inom kultursektorn i Malmö även 
den identitetspolitiska diskursen. Viktigt att poängtera är att mångfaldsarbetet inte 
primärt är inriktat på att representera Malmös befolkning. En medvetenhet om de 
förväntningar som finns från omgivningen, om att mångfald är synonymt med 
etniskt betingad grupptillhörighet, är dock tydlig. Det här tillsammans med att det 
arbete med mångfald som beskrivs av de intervjuade är svårkontrollerat skulle 
kunna innebära att kultursektorn i Malmö inte alls arbetar med mångfald i ordets 
egentliga bemärkelse. Vi nöjer oss dock med att konstatera att Malmös 
kultursektors arbete med mångfald inte har samma betoning på etnisk 
grupptillhörighet som går att finna i pratet om mångfald. 
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Den sammanfattande frågan: 

• Kan begreppet mångfald överföras från ord till handling i Malmös 
kultursektor?  

 
Eftersom begreppet kan ha så många olika betydelser så kan verksamheterna 
plocka russinen ur kakan och arbeta med mångfald på sitt eget vis. Att arbeta med 
mångfald i ordets allra vidaste bemärkelse, så att alla potentiella aspekter och 
dimensioner av grupptillhörighet och artskillnad omfattas är dock inte möjligt. Att 
betydelsen etniskt betingad grupptillhörighet läggs i begreppet mångfald och detta 
inte är vad de intervjuade säger sig arbeta med skulle, som nämnts ovan, kunna 
ses som att begreppet inte förverkligas. Men bilden vi har fått är ändå att det på 
olika vis arbetas med mångfald i de respektive verksamheterna, och att 
förutsättningarna för Malmös kultursektor som helhet att arbeta med mångfald är 
goda. Detta eftersom arbetsmetoderna och begreppsdefinitionerna kommer 
underifrån och de intervjuade inte känner sig styrda av den betoning på 
grupptillhörighet och etnicitet som finns. Men på ett sätt inkorporeras ju även 
grupptillhörighet då de eftersträvade ökningen av relevans syftar till att locka nya 
grupper av kulturanvändare. Svaret på uppsatsens huvudfråga blir med anledning 
härav att begreppet mångfald kan överföras från prat till handling i Malmös 
kultursektor, förutsatt att de olika verksamheterna och deras medlemmar själva får 
definiera vad mångfald är och hur arbetet med mångfald ska utföras. Däremot, om 
mångfaldsarbetets syfte främst ska vara att öka representativiteten i fråga om 
etnicitet, är en tydligare begreppsanvändning nödvändig. 

Slutligen anser vi att det finns goda förutsättningar att fortsätta med den här 
studien genom att dels närmare kontrollera de i intervjuerna framkomna 
arbetsmetoderna och dels göra omfattande enkätundersökningar av befolkningen i 
Malmö, som ju är den tänkta publiken, för att se vilka krav som faktiskt finns och 
hur institutionerna upplevs nå ut med sitt arbete. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

1) Vad är/innefattas (av) mångfald? 
1.1) Vad innebär visionsdokumentet för arbetet i verksamheten? 
 
2) Hur arbetar din organisation med mångfald? 
2.1) Leder arbetet till resultat? 
2.2) Vad är ett rimligt resultat? 
2.3) Tror du att mångfald är möjligt? 
2.4) Hur lång tid kan det ta att nå resultat? 
2.5) Vad är en rimlig tid för att nå resultat? 
 
3) Hur avspeglas mångfald i organisationen/verksamheten? 
3.1) Personal, program, publik?  
 
4) Varför arbetar ni med mångfald? 
 
5) Finns problem i arbetet med mångfald – i så fall vilka? 
 
6) Hur utvärderas arbetet med mångfald? 
6.1) Vad är resultatet av mångfaldsarbetet? 
 
7) På vilket sätt styrs arbetet med mångfald uppifrån? 
 
8) Upplever du att det finns andra krav på verksamheten som krockar med 

arbetet med mångfald?  
 
Då de frågor med eventuella följdfrågor som behandlas i mallen ovan ställts 

har vi även ställt frågor som rört det fokus på etnicitet som vi tycker oss finna vid 
vår textanalys.  

Till Bengt Hall, Anders Lerner och Per Svensson har vi ställt frågor gällande 
formuleringar och ordval i dokumentet ”Visioner, huvudmål, ledstjärnor och 
verksamhetsidé för kulturen i Malmö”, detta eftersom de alla tre varit med vid 
utformandet av dokumentet. 
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