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1) Inledning

 Under två år har jag studerat projektledning med inriktning mot kultur och IT.  Inom detta vida fält
har jag undervisats i bland annat datakunskap, kommunikation, marknadsföring, ekonomi,
gruppsykologi och olika moment av omvärldsanalys. Under min sista period av Lärande I Arbete
eftersträvade jag att fördjupa mina kunskaper inom dessa områden och få en bättre bild av hur
kulturprojekt genomförs i praktiken.

Jag har valde därför att förlägga min period av Lärande I Arbete  till press- och kultur avdelningen på
Svenska General Konsulatet i New York. Under ca fyra månader har jag medverkat vid genomförandet
av  olika svenska kulturprojekt., vilka beskrivs mer ingående i rapporten.

Genom min LIA-period har jag fått erfarenheter av projektledning av kultur, en bred bild av Sveriges
utrikesverksamhet samt en rad konst och kultur upplevelser genom att befinna mig i staden New York.
Dessa erfarenheter hoppas jag skall kunna vara till hjälp i min  framtida yrkesroll som Projektledare
med inriktning av kultur och IT.

Under min tid på konsulatet blev det uppenbart för mig hur diffusa målen för konsulatets verksamhet
är. Ord som främjandeverksamhet, positiv Sverige-bild, kulturutbyte, nationell stolthet och
underlättande av Sveriges utrikespolitik,  användes för att beskriva vad verksamheten går ut på. Jag
vill därför med denna rapport försöka bryta ner innebörden i dessa ord, ge en övergripande bild av hur
konsulatet arbetar praktiskt med kulturfrågor och vad denna kulturverksamhet syftar till.

2) Syfte, metod och begränsningar

Rapporten vänder sig till den som är intresserad av Svenska General Konsulatets  verksamhet, i
synnerhet kultur och informationsavdelningen. Jag vill ge en bred bild av konsulatets arbete och de
projekt som genomförs. I min analys kommer jag att problematisera kring verksamhetens syften och
metoder. Rapporten är en sammanfattning av mina erfarenheter och reflektioner efter att ha talat med
samtliga anställda, läst rapporter för konsulatets verksamhet, budgetar och ekonomiska uppföljningar
samt deltagit i verksamheten under 4 månader. Rapporten beskiver i huvudsak den kultur och
informations verksamhet som jag varit i kontakt med under min LIA-period.

3) Övergripande frågeställningar

Hur arbetar Svenska General Konsulatets I New York med att främja Sverige genom kulturprojekt?

- Vem/ Vilka främjas av verksamheten?
- Vad fungerar bra/ och vilka svårigheter finns det med konsulatets verksamhet?
- Vilken bild av Sverige vill Konsulatet förmedla?

4) Verksamhetsbeskrivning

Bakgrund

Till följd av Sveriges neutralitet under andra världskriget hade landet inget bra rykte i Amerika och i
andra delar av världen. En komission startades då som hade till uppgift att förbättra uppfattningen om
Sverige utomlands. I New York fanns på 60-talet Swedish Information Service som en fristående
organisation som arbetade med kulturfrågor. Organisationen drogs sedan in i Utrikes Departementets
verksamhet och är idag en del av Svenska konsulatet. Idag har konsulatet 6 personer som arbetar med
press och kulturfrågor, där Claes Jernaeus är chef och utsänd kulturattaché.

Beskrivning

Sverige har ambassader i många länder, men det är endast i storstäder som konsulaten har anställd
personal som tar hand om press och kulturfrågor. Utrikes Departementet har ca 15 personer anställda
som press/ kulturattachéer och kulturråd ute i världen. De svenska konsulaten i världen arbetar främst
med pass och visum frågor, men i en del storstäder har konsulatets uppgift utökats till att även
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inkludera press-, kultur och informations frågor. På svenska konsulatet i New York arbetar press- och
kulturrådet främst inom fyra frågor:

- Pressfrågor
- Information om Sverige
- Universitetssamarbete
- Kultursamarbete

Pressfrågor, information om Sverige och universitetssamarbete
Pressfrågor handlar om att intressera amerikanska journalister för Sverige som land och samhälle.
Journalister är därför en viktig målgrupp för de kulturprojekt som genomförs av konsulatet. Det
genomförs även särskilda pressresor för amerikanska journalister. En grupp journalister som
exempelvis skriver om design eller arkitektur bjuds då till Sverige och visas Sveriges utbud inom detta
specifika område under en vecka.
  Information om Sverige ges på olika nivåer. Det kan handla om att svara på barns frågor om Sverige
som land till att arbeta med opinionsbildare så som journalister, forskare eller författare. Swedish
Information Service ( förkortat SIS) har en hemsida där information om Sverige läggs ut som
nedladdningsbara filer. Det finns även en email adress dit allmänheten kan skicka frågor eller beställa
information inom olika områden. Brevlådan innehåller varje dag ett omkring ett 20:tal frågor som
besvaras varje dag av anställda på SIS. Det mesta av materialet kommer från Svenska Institutet, vilka
de samarbetar mycket med. Konsulatet har ambitionen att samarbeta med universiteten, framförallt
för att nå opinionsbildare och sprida kunskap om Sverige. SIS hjälper amerikanska forskare att få
information om Sverige och handager de universitet där man undervisar i svenska den information
som behövs. SIS genomför även seminarier där svenska och utländska forskare föreläser dit studenter
och andra personer vid universitet bjuds in.

Kultursamarbete
I kultursamarbetet vill Konsulatet framför allt sprida kunskap om svenskt kultur och främja svenskt
kulturliv i New York. Man vill visa upp det kända, men också det nya. Det kultursamarbete som press-
och kultursekretariatet eftersträvar är på olika nivåer, bland annat har Dramaten, Unga Klara från
Stockholms stadsteater och ett antal svenska konstnärer spelat eller ställt ut i New York. De visar
samarbetar även med ett nätverk av cinematek som visar svenska filmare. I det nybyggda
Skandinaviska huset på park Avenue i New York finns en biosalong där flera av de senaste filmerna
från Sverige visas. Där presenteras ofta svenska regissörer, filmare och skådespelare för en amerikansk
publik. Att skapa konkreta möten mellan amerikanska och svenska kulturutövare är en viktig del i
kulturrådes arbete. Det kan ske genom att till exempel anorna en mottagning i samband med en
filmvisning där ett antal svenskar och amerikaner kan träffas och förhoppningsvis knyta kontakter.
Det anordnas även en rad mottagningar i Kulturattachéns residens dit folk från det svenska och
amerikanska närverken inbjuds. Konsulatets  absoluta prioritet är att nå opinionsbildande
professionella amerikaner men  svenskar och svenskamerikaner  är välkomna att delta

5) Vad avgör vilka projekt konsulatet genomför/ sponsrar/ eller hjälper till att
genomföra i New York?

Valet av projekt ter sig ganska slumpmässigt. Det kan dels vara projekt som initieras till följd av
direktiv från regeringen. Dessa projekt syftar ofta till att förstärka en viss profil och passa de politiska
mål regeringen har i verksamhetslandet. I New York har exempelvis IT-företagen och företag som
bevakar börsen lyfts fram mer än i andra städer. Andra projekt konsulatet är involverad i är till följd
utav att kulturinstitutioner kontaktat dem för ett samarbete. Dessa institutioner har då oftast en
budget och plan för det projekt de vill genomföra och tar hjälp av konsulatet för att skaffa kontakter,
kringarrangemang och marknadsföring. Medparten av projekten är dock initiativ från anställda på
konsulatets kulturavdelning. Det kan vara mottagningar i samband med utställningar, konst och
kultur från Sverige som någon tycker borde uppmärksammas, projekt som styrs av vad den anställde
har för intresse . Mångs av projekten är ett samarbete mellan de nordiska konsulaten. Varje månad
hålls då ett nordiskt möte där planer för olika samarbetsprojekt läggs upp. Konsulatet ger inte stöd till
tryckning av en bok, utgivning av en skiva etc. utan erbjuder sig hellre att som stöd köpa en mindre
upplaga av boken eller skivan.
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6) Exempel på projekt som genomförs av Svenska konsulatet under år 2001

Projekt jag har kunnat följa och medverka i under mitt LIA;

Filmmånad på Skandinavian House i samarbete med NY Film& Video Council
Del av ett nordisk filmprogram på Scandinavia House. Under mars 2001 visas filmerna Jalla Jalla,
Sånger från andra våningen, Tillsammans och Swedish stories . Två av regissörerna bjuds in för att
tala om deras film.
Syfte: Visa upp svenskt kunnande och skapa långsiktiga filmkontakter.

Barnbokförfattarinnan Christina Björk
Visning av filmen Linnéa in Monets garden, booksigning och föredrag av Christina Björk.
Syfte: Framhäva hur ledande Sverige är inom barnlitteratur.

Ordförandeskapsseminarium
Seminarier på teman som relaterar till det Svenska ordförandeskapet, IT och demokrati och Sweden
and the Baltics. Särskild budget från UD.
Syfte: Visa hur ledande Sverige är inom IT-området och Sveriges välvilja till att samarbeta med de
baltiska staterna.

Scandinavia Stage
Ett nordisk samarbete där modern dramatik visas upp. Kristina Lugn, Jonas Gardell, Niklas Rådstöm
och Mattias Andersson medverkar från Sverige.
Syfte: Sälja och visa upp svensk dramatik.

Övriga projekt under hösten 2001

Ung nordisk design-generation X
Nordiskt projekt , initierat av Finsk form och utvecklat i samarbete med övriga designcentra i norden.
Utställning på Skandinavia House. Konsulatet bekostar medverkan av svensk designer.
Syfte: Visa upp det nya och spännande i nordisk design.
Övrigt: Två stora artiklar i NY-Times

Sweden at 600 Park
Josef Frank installation i det residens där general Konsuln Olle Wästberg med familj bor. Inredningen
görs om i Josef Franks anda som skall komma att representera ny svensk design. Projektet finansieras
genom sponsring.
Syfte: Göra residenset representativt för Generalkonsulatets uppdrag.
Övrigt: Projektet genererade bland annat tre sidor i New York Times.

Svensk design
Pressresa med ett 10-tal Designskribenter. Program där det senaste av svensk design presenteras.
Syfte: Ge publicitet kring svensk design, arkitektur och livsstil.

Unga Klara & Bam
Unga Klara gästspelar på Brooklyn Accademy of Music med pjäsen The girl, The Mother and the
Trash. Spelas för amerikanska ungdomar, psykologer och andra inom vårdsektorn. Besök av
Kronprinsessan Viktoria.
Syfte: Främja svensk dramatik. Fortsatt samarbete med BAM, visa upp skolteater. Bra inför
teaterseminariet.

7) Övergripande mål för verksamheten

Som inkluderar hela konsulatet;

- Att skapa en fördelaktig Sverige bild som underlättar för svenska företag att göra affärer i USA.
- Bredda kontaktytorna mellan Svenska och Amerikanska företag.
- Skapa en kreativ plattform för utbyte av idéer och kontakter.
- Utnyttja synergi effekter kultur/design/näringsliv
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Som gäller kultur och informationsavdelningen;

I regeringskansliets föreskrifter för utrikesförvaltningen står under paragraf 8

Kultur och information
8 § Beskickningar och konsulat skall främja Sveriges vetenskapliga och kulturella förbindelser med
verksamhetslandet.
9 § Beskickningar och konsulat skall sprida information om Sverige och svenska förhållanden. De skall
också underlätta kontakter mellan svenska och utländska institutioner och organisationer i syfte att
främja ett ökat kultur- och erfarenhetsutbyte

Kulturattaché Claes Jernaeus menar att Kulturverksamheten framförallt bidrar till att skapa en positiv
Sverige-bild; ” Det svenska generalkonsulatet i New York arbetar med att främja svenska intressen i
USA. Vid sidan om sedvanliga konsulära ärenden arbetar vi med att stötta en positiv Sverigebild,
informera om Sverige, introducera svensk kultur och främja svenskt näringsliv.”

Claes Jernaeus anser att en  positiv Sverigebild är viktig ur flera aspekter. Dels för att få amerikaner
intresserade av att investera i Sverige. Dessa investeringar skulle i sin tur leda till välstånd och arbete i
Sverige. Han menar även att en positiv Sverige-bilden är viktig ur en politisk synvinkel. Genom en bra
bild av Sverige skulle landet exempelvis kunna agera medlare vid internationella konflikter och andra
politiska områden. Att omvärlden har en positiv Sverigebild är dessutom viktig för att man som svensk
skall känna en nationell stolthet, menar Claes. I de mindre kulturprojekt som konsulatet genomför
framhåller han dock att det handlar mer om ett kulturutbyte.

Under min tid på konsulatet framgår tydligt att målen för  verksamheten går från att fokusera på ett
kulturutbyte mot att lägga mer tyngdpunkt på den ekonomifrämjande verksamheten.

” Främjande verksamhet är ett prioriterat område inom UD. Besparingsåterfärder inom UD gör dock
att främjandeåterfärder skall koncentreras på insatseffektiva åtgärder på för Sverige ekonomiskt
intressante marknader”
( Främjandeverksamhet, Cirkulärttele Jan 2001)

I den rapport konsulten Magnus Gink framställt på uppdrag av General konsul Olle Wästberg framgår
även tydligt hur konsulatet fortsättningsvis skall inrikta sin verksamhet;

” Konsulatets främjande verksamhet har idag mycket lite fokus på ekonomiska intressen…/ Hålla
Sverige på kartan genom kultur evenemang, genomförs idag med goda resultat. Främja ekonomiska
intressen genom att bidra till en fördelaktig Sverige bild, hittills begränsad verksamhet”

”Konsulatets främjande verksamhet har traditionellt varit starkt fokuserad på kulturella aktiviteter.
Gott renommé efter mångårig satsning på kultur i NY. Detta har lett till goda kontakter också i New
Yorks ekonomiska elit. För att till fullo kunna utnyttja dessa kontakter bör de kombineras med
ekonomiskt främjande”

” Mätbarhet är en självklarhet inom all form av PR verksamhet, och det finns ingen anledning att UD
skulle behandla verksamheten på annat sätt än man skulle behandla främjande verksamheten om den
skulle utförts av ett privat företag”

Magnus Gink menar alltså att kulturens roll i konsulatets arbete är att locka till sig investerare och
opinionsbildare för att kunna bygga nätverk som främjar ekonomiska intressen. Magnus Gink menar
att även kulturen tjänar på detta eftersom företagen i sin tur betalar skatt till staten vilket i
förlängningen ökar Sveriges välfärd.

8) Bilden av Sverige

I Konsulatets verksamhet ingår att stötta en positiv bild av Sverige. I följande avsnitt vill jag ge en
översikt över vad som sagts om Sverige-bilden och vilken bild Konsulatet valt att koncentrerar sin
verksamhet på.

Det är främst är tre områden konsulatet framhåller om Sverige:
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- Sverige som ett högteknologiskt IT-samhälle
- Sveriges samarbete och centrala punkt för de Baltiska staterna
- Sverige som ledande inom design och arkitektur

Detta mycket grund utav att detta är direktiven  från regeringen. Det märks genom de två seminarier
som genomförts och de projekt som prioriteras i verksamheten.

I bugeten för år 2001 fördelas pengarna till kultur och informationsarbete enligt följande;

Den totala bugeten är på 135 100 Dollar ( dvs.  ca 1 756 300 kronor )
Den 14 maj år 2001 har dock endast 7,9 % av den totala budgeten utnyttjats.

Design/ arkitektur/ konst        25%
Teater 14%
Film 2,3%
Musik 4%
Litteratur 9%
Allmän info 15%
Nobel 3,2%
Efterfrågestyrt 7%
Övrigt 5%
Nordisk 18%
Universitetssamarbete 14%

Utöver detta EU-seminarier 10 000.00 dollar i separat budget

Utrikesdepartementet, EU-ordförandeskapet och Konsulatet hjälper även till att finansiera och
distreuberar en rad tidningar. Nedan följer en beskrivning av dessa tidningar.

Magazine, BrainHeast
Building wireless companies with brain and heart.

BrainHeart är en tidning gjord av människor från svenska näringslivet för att skapa en framgångsrik
bild av Sverige inom teknologiområdet och locka amerikanska investerare.

Stockholm New

Tidningen ges ut av  Claes Britton och hand fru Christina Sollenberg Britton som är journalister i
botten som har en ambition  att marknadsföra Sverige i utlandet. Sveriges orförandeskap i EU står
bland andra som sponsorer för tidningen och den är tillgänglig i utvalda bokaffärer i ca 17
västerländska städer. Tidningen innehåller reportage om svensk form, design, mode, mat och musik.
Den 22 juni höll Stockholm New ett stort event i New York som  enligt Olle Wästberg fick ca 900 000
från olika statliga källor.

Look at Sweden
Chefredaktör John Fahlnaes;
” …Our aim is to give travellers, perticularly business travellers- who don´t speak Swedish- an
oportunity to learn of the important events in Sweden, and to understand how this country works.”

Tidningen innehåller till största del information om näringslivet och svensk ekonomi. Kultursidorna
innehåller, i en slumpvis utvald tidning, lite historik, reportage om samer, Sveriges framgång inom
musikområdet och en artikel om Göran Kropp.

9) Olika reflektioner kring Bilden av Sverige;

Carl Tham, 1987 dåvarande chef för SIDA
” Det brukar ibland sägas att just den lilla nationen är särskilt angelägen om sin ´bild´. Men alla
nationer har sina egna myter om sig själv och inget folk ät likgiltigt för hur det uppfattas i
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omvärlden…./ Omvärldens bild handlar både om bekräftelse och säkerhet- och så är det för alla folk.
Att vidmakthålla eller utveckla en nationell och kulturell identitet kan inte ske i ett tomrum;
omvärldens reaktioner blir en del av den egna självförståelsen. Ibland blir de också redskap i den
politiska debatten…./ Vad som i utlandets ögon är bra och dåligt i vårt land bestämmes självklart nog
av det ideologiska filter som betraktaren anlägger…../ Avgörande för bilden är givetvis vad som
faktiskt händer och hur skeendet tolkas av journalister och andra opinionsbildare”

Citat ur Stockholm New, reklam för Electronic Euromarket Confirm.com
Staffan Johansson, President
” I think that Sweden, seen as a trademark, could serve as that kind of door-opener internationally…/
As it is now, it does´nt work that way at all. Down in Europé, saying that we´re a Swedish IT company
gives us zero advatage…./As long as we stick to this democratic kind of marketing, we´ll never be
succesful. What we need to do is to put our trust in individuals- commission professionals, give them a
budget and then trust them to make a strong statement…”

Bo Heinebäck, Ambassadör, chef för utrikesdepartementets press- och informations enhet.
”Sverige-bilden bestäms av vad som verkligen hände i vårt land. Det går aldrig att med regeringsstyrda
manifestationer söka skyla över en bister verklighet. Det blir snabbt genomskådat och leder till
minskad trovärdighet. De informationsinsatser som görs är meningsfulla endast om de ärligt söker
spegla verkligheten…./ Det är bra att vi ägnar oss år själsökande, men vi får akta oss för att bli fast i ett
inskränkt nationellt navelskådande.”

Lars Gustafsson
Författare, professor vid university of texas
” Sverige-bilden? Vi brukar säga, att Sverige-bilden är god eller dålig, positiv eller negativ…./ Vanligen
avser vi alltså ett värdeladdat omdöme- vad folk utomlands tycker om vår skolpolitik, vårt
rättsväsende, vårt försvar, etc. Eller om svenskar överhuvud. Begreppet fyller en viss funktion. Men vi
måste komma ihåg att Sverige-bilden också är en skugga, något inför vilket vi skyggar. Sverige bilden
är en metafor och projicering av vår egen syn på oss själva…./

10) Analys

I min avslutande analys kommer jag delge mina tankar kring de projekt jag har kunnat följa under min
tid på konsulatet. Jag vill även bryta ner de syften verksamheten styrs av och ge mina reflektioner
kring dessa. Avslutande vill jag ge min vision om hur jag anser konsulatet skulle kunna inrikta sin
verksamhet.

Projektet: Svensk filmmånad på Scandinavia House
Svensk film är känd i USA, mycket tack vare Ingmar Bergman. Intresset för den svenska filmmånaden
var därför betydligt större än de övriga nordiska ländernas. Ett vanligt problem då konsulatet
genomför kulturprojekt är att en stor del av besökarna är svenska eftersom det svenska kolonin i New
York är mycket stor och har välfungerande nätverk. Biosalongen var därför fylld av svenskar till 60-70
%. Mottagningen i samband med två av filmerna lockade däremot fler amerikaner. Svenskar är dock
överlag inte lika vana vid att sälja sig själva och sina projekt vilket försvårar för nätverksbyggandet.
Vad som fungerade bra var att det var ett samarbete med NY film and video counsul vilket förstärkte
den amerikanska publikens intresse. Filmen fick i positiv kritik från amerikanska besökare men ansågs
dock vara alltför vågad för en bredare amerikansk publik.
I inledningstalet av General Konsuln Olle Wästberg inför visandet av Jalla! Jalla! framhöll han tydligt
Sverige som det mångkulturella samhället. Tyngdpunkten låg på Josef Fares bakgrund från Libanon
och de kulturkrockar som kan ske i det moderna Sverige. På grund av Olle Wästbergs bristfälliga
kunskaper i engelska, hans obefintliga talang för retorik och att han upprepande gånger framhöll Josef
Fares bakgrund framför filmen innehåll, kändes bidraget från konsulatets sida mer pinsamt än att det
skulle bidra till en positiv Sverige bild.
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Projektet: Barnförfattarinnan Christina Björk
Christina Björk är ganska välkänd i Amerika och hennes böcker mycket uppskattade. New York
publiken är dock mycket kräsen och trots många utskickade inbjudningar, annonser i Time Out ,m.m
kom det mycket få personer. En tydligare målgrupp hade behövt ringas in samt en övervägning av
upplägget för Christina Björks besök. Syftet att framhålla hur ledande Sverige är inom barnlitteraturen
kan därför inte säga uppfyllas, eftersom för få personer nåddes av buskapet.

Ordförandeskapsseminarierna
Ordförandeskapsseminarierna genomfördes efter direktiv från regeringen. Syftet med dessa var att
framhålla Sverige som en central punkt bland de Baltiska staterna och Sverige som ledande inom IT-
området. Seminarierna är ett bra exempel på den bild av Sverige regeringen vill framhålla. Under
inledningstalet av Olle Wästberg framhålls tydligt flera gånger hur framstående Sverige är inom IT-
området. Hur Sverige  drar bredband ut till alla hushåll. Framför allt framhöll man Sveriges öppenhet
genom nätet till regeringen. Aktivistgruppen Attack var inte lämplig att inbjuda till ett seminarium om
IT och Demokrati. Olle Wästberg anser att konsulatet inte skall  kritisera värdlandet.

Att hålla ett seminariet om IT & demokrati utan att kritisera USA vore för mig att kraftigt begränsa en
innehållsmässigt nivå. De två seminarierna bevisar hur politiskt konsulatets kulturverksamhet är. Att
Konsuln framhåller Sveriges insyn i regeringsarbetet via nätet hänger samman med att Sverige
samtidigt försöker påverka EU i dessa frågor. Det Baltiska seminariets syfte var att uppmärksamma
Sverige som ett centralt land bland de baltiska staterna. Hur väl de medverkande vid seminariet
förstod den Svenska prägeln är dock tveksam. Mannen bredvid mig frågar; ” Hur kommer det sig att
det är så många Svenskar här?”

Metoder för genomförande av projekten

De fem anställda på konsulatet är själva ofta projektledare för de projekt som genomförs. De arbetar
inte efter någon projektstruktur och har ingen utbildning i projektledning. Ofta kastas de in i nya
projekt och ger inget utrymme för reflektion, analys eller uppföljning. En stor svaghet i deras projekt
är att de inte heller identifierar målgruppen vilket gör att resultatet blir föga givande.
Marknadsföringen är nästintill obefintlig vilket även gör att intresset för projekten blir betydligt
mindre.

Tidningarna

De tidningar som konsulatet distruberar och delvis sponsras av Sveriges ordförandeskap är överlag
onyanserade och konserverar en förlegad syn på Sverige som land och samhälle. Den tidning som
skiljer sig från de andra är ”Stockholm New”. Att Svenska regeringen och andra statliga institutioner
sponsrar en tidning som till en tredjedel består av omotiverat nakna kvinnor tycker jag är tragiskt.
Hela projektet ” Stockholm New” verkar ha en tvivelaktig grund. Olle Wästberg riktade stark kritik mot
projektet i sin rapport till UD.

Utdrag ur artikel i media;
 ” Evenemanget Stockholm New York blev ett rymdskepp fyllt av svenskar. Det landade och lyfte utan
att lämna många spår…/ Så beskriver Sveriges generalkonsul i New York Olle Wästberg projektet../
Med mindre arrogans från arrangörerna, större samarbetsvilja och mer professionella förberedelser
hade det kunnat bli bra.”

Claes Britton, Stockholm New publishing replierar; ” Olle Wästberg kommer med en mängd
felaktigheter och subjektiva påståenden, säger han. Jag tror helt enkelt att han inte gillar vår stil. Och
han är missnöjd med att konsulatet inte fått spela en tillräckligt dominant roll i projektet”

Därom tvista de lärde… Förmodligen har båda rätt. Att stora summor av de statliga bidragen till
kulturen går till liknande projekt tycker jag är beklagligt.
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Reflektioner kring målen för verksamheten

- Informera om Sverige

Informationen om Sverige i utlandet är nödvändig och direkt. Den information som ges ut  kan
visserligen kritiseras för att vara omodern och onyanserad men har ett tydligt syfte.

- Kulturutbyte/ introducera Svensk kultur

I de projekt som SIS genomför talar man ofta om att introducera svensk musik eller visa upp svenskt
kunnande inom olika områden. Man talar om ett kulturutbyte. Men vad består utbytet av och hur visar
man upp någonting för en ”amerikansk publik”?
Vid samtliga av de projekt jag medverkat vid har konsulatet haft svårt att få tillräckligt med folk. Om
det går mycket bra kan man räkna med att ca 300 personer kommer. Hälften av dessa är garanterat
Svenskar. Om det går ännu bättre kan projektet få en artikel i en tidning. Större genomslagskraft än så
får sällan ett projekt. De flesta som kommer till ett projekt är främst intresserade av innehållet och
uppmärksammar inte speciellt att det är ett svenskt initiativ. Projektet kan sammanfattningsvis
kanske påverka 2-3 personers syn på Sverige och svensk kultur. Detta kan knappast sägas vara ett
kulturutbyte eller att visa upp något för en amerikansk publik. Det är en överdrift att säga att genom
att en författare talar på ett seminariet har vi  introducerat svensk litteratur för en amerikansk publik.
Jag låter Lars Gustafsson, Författare och professor vid Univesity of Texas, utveckla mitt resonemang
ytterligare;

” Jag har aldrig riktigt begripigt uttrycket ” kulturutbyte”. Jag har aldrig träffat någon enda människa
från Yunnanprovinsen i Kina till Havard Square, som har uttryckt en önskan om att byta kultur med
mig. Det är bara i delegationsvärlden man låtsas att det går till så. Riktigt kulturutbyte går till på ett
annat sätt…/ Vad man ofta slås av vid diskussioner om ”Kulturutbyte” är naturligtvis att företeelser
intresserar människor inte för att de kommer från ett bestämt land, utan därför att de är vad de är…/
jag undrar om kulturutbyteskommissioner och utredare någonsin kommer att fröstå att en sådan man
som Dr Per Lindstöm i Göteborg kanske betyder mer för Sveriges anseende än ett helt påkostat
kungajippo? Bland annat därför att när ingen längre har en aning om vem Björn Borg var sitter
fortfarande kinesiska studenter i Peking och texanska i Austin lutade över Lindstöms bevis…/
Detta åstadkoms inte med delegationer, men däremot kan man ha stor hjälp av ett informellt statligt
kulturutbytesinstitution. …./ ”

Min poäng är därför att det är meningslöst att tala om ett kulturutbyte eller att man skall introducera
svensk kultur eftersom detta ej är verkligt eller ens realistiskt.

- Främja svenskt näringsliv

General konsuln Olle Wästberg driver en rad projekt i syfte att främja svenskt näringsliv. Att hans
projekt är konst och kulturinriktade ser han som ett sätt att locka till sig opinionsbildare och
människor inom näringslivet till olika evenemang. Dessa projekt tar upp en stor del av konsulatets
verksamhet även om den skall vara skild från kulurverksamheten. Olle Wästbergs projekt går bland
annat ut på att bilda nätverk få unga inom näringslivet. Dessa projekt kan hjälpa enskilda personer
som vill ha kontakter. Andra fester och evenemang är mestadels klubbar för inbördes beundran och
går mycket ut på att skapa status och inflytande i fina kretsar för Olle Wästberg och hans familj.
Utvecklingen mot att konsulatets verksamhet fokuserar allt mer på att främja ekonomiska intressen
tycker jag är oroväckande. Det föreligger en risk att innehållet i konsten och kulturen från Sverige
endast blir styrt av ekonomiska intressen.

- Positiv Sverige-bild

En vanlig förklaringsmodell för konsulatets verksamhet är att det skall bidra till en positiv Sverige-
bild.  Nedan vill jag problematisera kring Sverige-bilden.

Att tala om en Sverigebild är så oenhetligt att det ej är meningsfullt. Sverige bilden för vem?, hos vem?
Var? Vem/ vilka är Sverige?
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Vi ser, hör, vad vi vill. ”Bilden ” är därför omöjlig att kvantifiera. Kan över huvud ej beskrivas i
meningsfulla termer. Även om den mänskliga receptionen vore ensartad, fungerar de politiska
systemen som filter. De flesta fakta når fram ändå, förr eller senare, även om de kan motarbetas av den
politiska regimen. Jag ifrågasätter därför hela begreppet ”Sverige bilden”, åtminstone som något som
är eftrestävansväreftrestrfansvärt  att skapa. Om konsulatets intresse är att skapa en positiv bild bör
man precis som
Staffan Johansson på Confirm.com menar se landet som ett varumärke och låta en reklambyrå göra
jobbet.

Förslag

Jag har ovan försökt problematisera kring de mål konsulatet styrs av . Jag har hittills förkastat många
av de syften och metoder konsulatet styr sin kulturverksamhet efter. Betyder det då att jag anser att
konsulatets arbete är onödigt eller dåligt? Nedan följer förslag på vilka syften jag anser konsulatet
borde förhålla sig till i sitt arbete med kulturprojekt.

En stor problematik för konsulatet är att de styrs av  skilda syften. Dels politiska, ekonomiska och
kulturella. Reflektioner kring vad som är verksamhetens mål saknas. Alla som jag har talat med ha sin
version om varför de gör det de gör och för vem. Det finns en inbördes splittring där man arbetar mot
olika mål inom hela verksamhen.

Som jag påvisat tidigare i min analys anser jag att kulturprojektens syften att påverka en positiv
Sverige bild eller öka Sveriges välstånd är väl långsökta. ”Kulturutbyte” är ord och introducerandet av
svenskt kultur en vision men knappast verklighetsförankrat.

Vad projektet däremot kan generera är en upplevelse för den konstnär som kommit. Att få testa nya
miljöer för sin konst, möjligheter att skapa kontakter, inspiration till fortsatt skapande, stimulans, ett
sätt att visa att kulturen och konsten är viktig. Då har projektet varit lyckat. Att konsulatet visade
Susanna Edwards dokumentärfilm  skapar kanske inte en positiv Sverige bild, men kan väl ha
betydelse för Susanna själv.  Subventioner till liknande evenemang ingår  därför, med rätta, i Sveriges
kulturpolitik, därför att konstnärerna på detta radikalt lyfts bort från sina egna kretsar och får pröva
på egna verkets bärighet utomlands. Det är viktigare idag än någonsin tidigare ni och med den
globalisering som håller på att ske.

På grund av de anställdas bristfälliga kunskaper inom projektledning bör deras roll inte heller vara att
stå som projektledare. I Sverige finns gott om människor med visioner och projektidéer som är i stort
behov av en statligt kulturinstitution i New York. Konsulatets roll skulle behöva fokuseras på att
förmedla kontakter och stödja dessa visionärer och projektmakare i New York.

De är eller borde åtminstone vara så att det är innehållet i kulturprojektet som intresserar människor
och inte främst vilket land det kommer ifrån. Innehållet verkar dock gå förlorat i ivern att främja
Sverige för Svenskarnas egna bästa.
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11) Källförteckning:

- Föreskrifter för utrikesförvaltningen ( UF) 2001
Regeringskansliet UD
- Sverigebilder. 17 svenskar ser på Sverige ( utredningen om de statliga insatserna inom

Sverigeinformationen och kulturutbytet med utlandet) SOU Stockholm 1987:57

12) Bilagor

Rapport om Sveriges främjande verksamhet på Svenska General konsulatet i New York.
Av Magnus Gink, konsult, feb 2001.

Budget och ekonomisk översikt för konsulatet 2001.

Artikel om ”Stockholm New”. Dagens Nyheter 22 juni 2000.


