Tvärfrågor
Kulturrådet ska som statlig myndighet stödja, samordna och driva på frågor
om jämställdhet, mångfald och tillgänglighet – så att kulturlivet tar sitt
ansvar för att kultur är tillgängligt för alla oavsett bakgrund, förutsättningar,
livserfarenheter, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Kulturrådets utgångspunkt är att ett kulturliv präglat av jämställdhet,
mångfald och interkulturell utveckling bidrar till ökad kvalitet och
tillgänglighet.
Interkulturell utveckling
Kulturrådet definierar interkulturell som att kulturer är dynamiska, det vill
säga att individer med olika kulturell bakgrund möts och utbyter
erfarenheter och perspektiv. Det gör kulturer föränderliga och stadda i
ständig utveckling.
Med interkulturell utveckling menas verksamhet som främjar etnisk och
kulturell mångfald i Sverige. Med kulturell mångfald menas att en mängd av
uttryck, stilar, genrer och konstformer existerar parallellt. Med etnisk
mångfald menas att människor i Sverige kommer från olika delar av världen
och att det ska återspeglas i det offentligt finansierade kulturlivet.
Jämställdhet
Med jämställdhet menas att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika
stor rätt och möjlighet till att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i
kulturlivet.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker.
Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Det är istället miljön
som kan vara funktionshindrande. Det kan handla om brister i tillgänglighet
till exempelvis offentliga lokaler, information, eller olika typer av hinder
inom en organisation. För att öka tillgängligheten måste man identifiera vad
det är i en verksamhet eller miljö som hindrar en person med
funktionsnedsättning att delta, och därefter fokusera på att undanröja synliga
och osynliga funktionshinder för att fler får tillgång till kulturutbudet och
möjlighet att delta.
Exempel på funktionsnedsättningar är nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn-,
hörsel-, eller kognitiv förmåga; dövhet och dövblindhet, besvär i
andningsorgan, allergier eller överkänslighet; funktionsstörning i

matsmältningskanalen eller inkontinens; psykisk ohälsa och läs- och
skrivsvårigheter.
Med tillgänglighet menas att synliga och osynliga hinder identifieras och
undanröjs så att fler får tillgång till kulturutbudet.
Hbtq-perspektiv
Kulturrådet har sedan 2014 i uppdrag att vara strategisk myndighet för
kulturområdet och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Som ett led i det ger
Kulturrådets blankettfrågor tre val: kvinna, man och ej definierad. Ej
definierad används när någon inte vill definiera sig som man eller kvinna.
Det kan vara aktuellt av olika skäl:
 Personen har en könsöverskridande identitet eller ger uttryck för det.
 Personen identifierar sig varken som kvinna eller man.
 Personen ger uttryck för att tillhöra ett annat kön genom sin klädsel eller
på något annat sätt.
Intersektionellt perspektiv
Med intersektionellt perspektiv menas förståelse för att människors
erfarenheter, identiteter och möjligheter är givna utifrån positioner i
samhället som inte kan förstås isolerade från varandra. Erfarenheter och
villkor utgår inte endast från könstillhörighet. Ålder, nationellt eller etiskt
ursprung, sexualitet, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning,
språk, ekonomisk situation, bostadsort och religiös åskådning är exempel på
faktorer som påverkar individers möjligheter till delaktighet och inflytande.
Medvetenhet om och agerande utifrån detta är avgörande för att alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet.
Det är viktigt att alla delar av det statligt finansierade kulturutbudet aktivt
arbetar med jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Detta innebär inte att
alla projekt och verksamheter ska arbeta med samtliga perspektiv utan att
Kulturrådet tar dessa perspektiv i beaktande vid bedömning av ansökningar
för att bidragsgivning i sin helhet ska spegla jämställdhet, mångfald och
tillgänglighet.

