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Förord

Föreliggande utvärdering är min avrapportering av det uppdrag som 
Statens kulturråd gav Mångkulturellt centrum i april 2005. Syftet har 
varit att samla och analysera erfarenheter från försöksverksamheten med 
regionala konsulenter för mångkultur. Verksamheten har utvärderats som 
helhet, varför min avsikt inte har varit att vare sig värdera eller jämföra 
enskilda konsulenters insatser.  Frågan om vilka potential mångkultur har 
som begrepp och mål i kulturlivet och hur man med hjälp av konsulenter 
främjar mångkultur är alltså vad som står i förgrunden. Med hjälp av 
intervjuer, deltagande i aktiviteter och dokumentstudier har utvärderingen 
genomförts under ett drygt års tid för att fånga något av den förändring som 
arbetsprocesserna lett till. Utvärderingen har genomförts på uppdrag av 

tack till dem som möjliggjort 
de konsulenter som generöst 
låtit mig vara med dem i 
Angelica Hadzikostas, 
Kalén, Alar Kuutmann, 
Anna Ostrowski, 
Christina Vermandis och Teshome Wondimu.

Stort tack också till alla förvaltnings- och institutionschefer, politiker och 
kulturverksamma som tagit sig tid för samtal och intervjuer. Kommittén 
för samordning av Mångkulturåret 2006, Emil Plisch, Yvonne Rock och 
Ulrika Westerlund, har varit ett stort stöd, både genom att regelbundet samla 
konsulenterna och att initiera viktiga diskussioner.

Tills sist vill jag tacka Mångkulturellt centrums redaktör Vendela Heurgren 
för textbearbetning och grafisk form, och fotografen Andrzej Markiewicz för 
omslagsbilden.

Fittja augusti 2006

Nina Edström 

Statens kulturråd. Ansvaret för innehåll, analys och eventuella sakfel är 
helt och hållet mitt. 

Försöksverksamheten med konsulenter för mångkultur har en tydlig regional 
kulturpolitisk dimension. Därför har det konkreta utvärderingsarbetet 
främst bedrivits i de deltagande regionerna. Jag vill här rikta mitt allra varmaste

utvärderingen. Först och främst vill jag nämna
bjudit på sina tankar och sin tid men ofta också

deras arbete; Lone Bach Borius, Marcus Berglund,
Nigel Harvey, Erik Hellberg, Lena Johansson, Kristina
José Lagunas Vargas, Bella Lawson, Rasoul Nejadmehr,

Gordana Pavlovic, Inger Pedersen, Susanne Rundberg,
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1.Sammanfattning

 

Föreliggande arbete är en utvärdering av den verksamhet med regionala 
konsulenter för mångkultur som inrättades på försök 2002 och som samord-
nas av Statens kulturråd. Målsättningen har varit att ge hela befolkningen 
nya möjligheter att framföra eller uppleva en mångfald av kulturella uttryck, 
öka kunskapen om idag osynliga kulturyttringar och inspirera till engage-
mang hos både kulturproducenter och publik, verka för långsiktiga stödin-
satser med en stark lokal och regional förankring samt att ta till vara den 
kraft som finns i amatör kulturen.

Under perioden har åtta regioner erhållit statsbidrag för verksamheten, av 
vilka de sju regioner som tillsatte konsulenter under åren 2003-2004 har in-
gått i utvärderingen. Utvärderingen har genomförts med hjälp av dokument, 
observationer och intervjuer med nyckelaktörer. Nedan sammanfattas över-
gripande frågeställningar och resultat.

Konsulenternas roll och betydelse för utvecklingen på området
I samtliga regioner har konsulenterna verkat inom de angivna målområdena. 
För att sprida kunskap om kulturyttringar som majoriteten inte nås av och 
inspirera till engagemang har insatser gjorts som på ett påtagligt vis lyfter 
fram kulturaktörer vid festivaler, på etablerade scener eller institutioner. 
Även inriktning på etablerandet av nya scener för bättre representation av 
genrer har förekommit. För långsiktiga stödinsatser i regioner och i kommu-
nerna har konsulenterna arbetat främjande, med varierade mandat. Här har 
framgångar och motigheter till stor del varit avhängiga graden av institutio-
nell förankring av verksamheterna. 

Utvecklingsinspiration till beslutsfattare, institutioner och organisationer har 
generellt sett varit konsulenternas paradnummer. Då verksamhetsbudget till-
låtit har konsulenterna anordnat seminarier, föreläsningar, mångfaldsdagar 
och andra typer av kunskaps- och erfarenhetsutbytesträffar. Åtskilda eller 
blandade aktörsgrupper har skapat nya nätverk. Under målområdet har fo-
rum för diskussion och debatt skapats, vilket har höjt den teoretiska nivån 
på den efterfrågade praktiken. För att ta till vara den kraft som finns i ama-
törkulturen har regionerna sett föreningslivet som en självklar målgrupp för 
arbetet. Både de etniskt definierade och de konstnärligt definierade förening-
arna har ingått i målgruppen, även om ”invandrarföreningarna” kan ha efter-
frågat konsulenternas uppmärksamhet i större omfattning än kulturförening-
arna. Basen för mångfald i kulturlivet har stärkts då konsulenterna varit med 
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och utvecklat föreningarnas nätverk både horisontellt och vertikalt. 

Möjligheter och hinder
På olika nivåer identifieras i utvärderingen möjligheter och hinder som får 
konsekvenser för konsulentverksamheten. Regionerna uppfattade Kultur-
rådets mål som oklara, men en diskussion om innebörden av ”mångkultur” 
uteblev på alla nivåer, ovanför verksamhetsnivån. De flesta konsulenter har 
själva hittat ett förhållningssätt, men processen har på olika vis fungerat 
hindrande. Förvirringens dynamik har dock skapat många sätt att ta sig an 
uppgiften, varför en rikedom av aktiviteter och modeller har prövats. Kultur-
rådets roll har varit relativt svag i utvecklingen av verksamheterna, varför 
också utvecklingen av modeller för dialog mellan myndigheten och den re-
gionala nivån stannade av. 

På verksamhetsnivå har viktiga förutsättningar för framgång varit konsulen-
ternas kompetens på mångfaldsområdet samt deras förmåga till inkännande 
möten med kulturlivets aktörer, samtidigt som de haft uttalat och engagerat 
stöd från politik och förvaltning. Konsulenterna har rört sig på ett minerat 
fält där uppdraget från staten grundar sig på uppfattningen om det mång-
kulturella samhällets bristande sammanhållning. Begreppet mångkultur har 
konnoterat  integration, etnicitet och kultur - i antropologisk mening - vilket 
skapat ängslighet hos nyckelaktörer inför hanteringen av frågan. Det este-
tiska kulturbegreppet har ofta kommit i skymundan i regionernas definition 
av uppdragen.

Erfarenheter för framgång
I regioner där goda erfarenheter uttrycks samstämmigt från olika nivåer har 
ett antal viktiga faktorer, vilka kan vara just framgångsfaktorer, identifierats. 
Redan nämnda är förankring  i politik och förvaltning, med en läns- eller 
regionspecifik idé om vad mångfald i kulturlivet betyder just där. Dessutom 
finns chefer som ger tillgång till nyckelaktörer och ser till att hålla en dialog 
mellan nämnd och konsulent. Viktigt i ledarskapet har också varit förmågan 
till balans mellan riktning och spelrum för konsulentens specifika kompe-
tens och kreativitet. Andra möjliga framgångsfaktorer tycks vara nära sam-
arbete med andra konsulenter i länen eller regionerna, liksom kontinuitet i 
mötet med det etablerade kulturlivets nyckelaktörer. Det är svårt att utifrån 
utvärderingen avgöra om det fungerar bättre med en förvaltningsplacerad 
konsulent än det gör med en konsulent med sin bas i en institution. Det finns 
i materialet både goda och mindre goda erfarenheter från båda modellerna. 

Framtidens mångfald i kulturlivets offentliga hägn
Verksamheten med konsulenter för mångkultur framstår i utvärderingen som 
så pass viktig för utvecklingen att en fortsättning av verksamheten är väl 
motiverad. Kulturrådet har för framtiden möjlighet att ta fasta på nedan före-
slagna punkter för att bättre samordna verksamheten:



3   4

• Kulturrådet bör förtydliga intentionerna med konsulentverksamhe-
ten. Både i motiveringen till verksamheten och i målformuleringarna 
kan bättre vägledning ges till de län och regioner som vill vara med 
och öka mångfalden i kulturlivet. 

• Kulturrådet har möjlighet att i ansökningsprocesserna vara med och 
utveckla regionspecifika mål och verksamhetsplaner som ligger i lin-
je med myndighetens intentioner och som, utifrån utvärderingens er-
farenheter, kan anses rimliga. Ett ”kvitto” på att verksamheten ligger 
i linje med regionalpolitiska ambitioner bör villkora statsbidraget. 

• Kulturrådet har möjlighet att ta tillvara de kunskaper som konsulent-
verksamheten genererar i länen genom att regelbundet samla konsu-
lenterna för ömsesidigt kunskapsutbyte. 
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2. Bakgrund

Utvärderingen av verksamheten med regionala konsulenter för mångkul-
tur har genomförts under perioden juni 2005 till och med juni 2006. I det 
här kapitlet redogörs kortfattat för utvärderingsuppdragets karaktär och för 
den utvärderade verksamhetens sammanhang. Kapitlet avslutas med en be-
greppsdiskussion. 

Uppdraget
I april 2005 uppdrog Statens Kulturråd åt Mångkulturellt centrum att ge-
nomföra en nationell processutvärdering av verksamheten med regionala 
konsulenter för mångkultur. I uppdraget har ingått att dels löpande belysa 
processer i verksamheterna, dels att utvärdera hur väl de mål som är uppsat-
ta för verksamheten med mångkulturkonsulenter har nåtts. Därtill efterfrå-
gas hur väl de regionala huvudmännens mål för mångkulturkonsulenternas 
verksamhet nås och i vilken mån de nationella och regionala/lokala målen 
samverkar för att nå målen. I det ursprungliga uppdraget ingick att belysa 
avgränsade processer och att utgå från det analytiska verktyg som tillhan-
dahålls i Tid för mångfald (Pripp, Plisch & Printz-Werner 2005). Då utar-
betandet av frågeställningar, metoder, förslag till upplägg av utvärderingen 
samt arbetsplan skulle ske i samråd med Kulturrådet, kom Mångkulturellt 
centrum att presentera ett förslag i maj 2005. En skiss för utvärderingen la-
des fram, där frågeställningar och metod preciserades, utifrån Kulturrådets 
uppdrag. Utvärderingens frågeställningar är följande:

1. Vilken roll och betydelse har mångkulturkonsulenternas verksamhet 
haft för att ge det mångkulturella samhällets skiftande uttrycksfor-
mer en naturlig plats i kulturlivet, samt att i kulturlivets institutioner 
och organisationer utveckla ett mångkulturellt förhållningssätt i alla 
delar av verksamheten? 

2. Vilka mål har mångkulturkonsulenterna arbetat mot och hur har 
dessa knutit an till de regionala och statliga målen?

3. Vilka hinder och möjligheter har aktualiserats i insatser där mång-
kulturkonsulenterna varit aktörer?

4. Vilka gjorda erfarenheter – goda eller mindre goda – kan lyftas fram 
ur utvecklingsarbetet som exempel för andra aktörer med uppgift att 
bredda och öka mångfalden på olika kulturpolitiska nivåer och områ-
den?

5. Vilka metoder har utvecklats för att stödja och utveckla samspelet 
mellan den regionala och den nationella nivån. 
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Material och metod
Utvärderingen bygger på intervjuer, observationer och dokumentstudier. 
Efter en inledande intervjustudie med samtliga konsulenter utom en, pre-
senterades i början av augusti 2005 en arbetsrapport där metoden åter kom 
att diskuteras. De avgränsade processer som efterfrågades i uppdraget kom, 
utifrån Kulturrådets önskemål, att få en mindre framträdande plats, till för-
mån för processer i meningen ”ringar på vattnet” kring konsulenterna. Jag 
har i fältarbetet försökt att tillgodose något av båda inriktningarna, varför en 
del av arbetet, utöver intervjuer med nyckelaktörer, bestått i observationer 
vid olika seminarier, utbildningsdagar, möten m. m. som konsulenterna varit 
inblandade i. Vid intervjuerna har samtalen spelats in som MP3-filer och 
anteckningar förts. Filerna finns sparade i Mångkulturellt centrums arkiv. 
Samtliga intervjuade har erbjudits att delta anonymt, en anonymitet som 
givet omständigheterna (en liten skara aktörer) blir begränsad, något jag in-
formerat om. 

Vid seminarier, möten och utbildningar har anteckningar förts, medan infor-
mella samtal inte dokumenterats. Fältarbetet har genomförts under perioden 
juni – december 2005, varefter jag träffat konsulenterna vid de av ”Mång-
kulturåret 2006” arrangerade ”konsulentträffarna” vid ytterligare tre tillfäl-
len. Vid ett av dessa tillfällen under våren 2006 fick jag möjlighet att munt-
ligt presentera några funderingar kring analysen i utvärderingsarbetet, varpå 
konsulentgruppen bidrog med sina synpunkter.  

Mångkultur i politiken
Det arbete som föreliggande rapport behandlar rör främjande av mångkul-
tur i kulturlivet i första hand. Det är inom kulturpolitiken som regeringens 
mål för arbetet formulerats, även om begreppet mångkultur främst uppträtt 
på andra arenor genom åren. Av denna anledning inleds diskussionen om 
mångkultur i politiken med en beskrivning av hur en politik för mångkultur 
i kulturlivet utvecklats och givits plats, varefter en koppling till integrations-
politiken görs. 

Utvecklingen av mångkultur i kulturpolitiken
 I regeringens kulturproposition 1996/97:3 formuleras dagens kulturpolitiska 
mål, efter att 1974 års kulturpolitiska inriktning utvärderats av Kulturutred-
ningen (SOU 1995:84). Den parlamentariskt tillsatta kommittén tillkallades 
1993 och överlämnade sitt slutbetänkande i augusti 1995. Kulturkommittén 
slår fast att det alltid funnits utbyte över nationsgränserna och att konstnär-
ligt skapande kan bygga broar mellan människor av olika nationalitet och et-
nisk tillhörighet. Utredningens redovisade arbete är starkt präglat av utredar-
nas och de tänkta mottagarnas ställning som ”vi” och immigranternas ställ-
ning som ”de”. Immigranter och ”deras kulturer” sågs förvisso som resurser, 
men gavs ingen självklar plats som en del av det offentliga kulturlivet. 



7   8

Utredningen betonar språkets betydelse, både det svenska (för att få tillgång 
till det svenska kulturlivet) och hemspråk  (”för att bevara den kulturella 
identiteten”). Uppfattningen att en människa måste känna sig trygg i sin his-
toria och kulturella tillhörighet för att kunna vara öppen för andra betonas. 
Då man också hävdar språkets och kulturens intima sammankoppling, blir 
det en logisk lösning för kommittén att anföra svenskundervisning som den 
i särklass viktigaste insatsen som kan göras för invandrarna (SOU:1995:
84:181). Förvisso menar man att främjandet och bevarandet ”av den egna 
kulturen” skall stödjas, och att detta naturligast sker ”inom ramen för deras 
egna sammanslutningar och organisationer” (ibid:182).

Sammanfattningsvis om utredningen kan sägas att den i frågan om den 
internationella migrationens betydelse för kulturlivet är tydligt minoritets-
inriktad där den övervägande hållningen är att ”ansvaret för att bevara den 
egna traditionen ligger i första hand på invandrarna själva” (ibid: 182). De 
”svenska” institutionerna anses, med få undantag, ha till uppgift att förmedla 
ett svenskt kulturarv, också till immigranterna. En gruppdefinierad och po-
sitivt särbehandlande syn på kulturstöd sträcker sig inte bortom den samiska 
minoritetens behov. Man menade att 1974 års mål om att kulturpolitiken 
skulle utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov 
var förlegad, och att individen därmed skulle sättas i centrum (ibid:181). Det 
gamla målet om att främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kultur-
området över språk- och nationsgränser föll också bort i kommitténs förslag 
på mål för kulturpolitiken. 
Den större utredning som alltså föregick dagens kulturpolitiska målskriv-
ningar kan sägas ha tagit ett steg bort från den internationaliseringsväg som 
1974 års kulturpolitik anvisade. Den internationella kulturutredningen hade 
året dessförinnan lämnat betänkandet Vår andes stämma – och andras (SOU 
1994:35). Där framhålls, naturligt nog, ett allt större krav på medvetenhet 
om och förhållningssätt till samhällets internationalisering. Kulturutred-
ningen beaktar förvisso den internationella kulturutredningen och stödjer 
några av deras förslag, av vilka inga egentligen har bäring på betydelsen av 
de ”naturliga” kontakter med internationellt kulturliv som migrationen fört 
med sig.  

Ointresset för kulturens internationalisering var något som ”ställdes till 
rätta” av den kulturpolitiska proposition som följde på utredningen (Prop. 
1996/97:3). Det framhålls där att Statens kulturråd i remissrundan bland an-
nat föreslog en komplettering med ett internationaliseringsmål och att flera 
remissinstanser ville behålla målet om att ta hänsyn till eftersatta grupper. 
Riksdagen beslutade i stort sett enligt propositionen, men ytterligare två kul-
turpolitiska mål kom att läggas till, liksom vissa omformuleringar gjordes. 
De kulturpolitiska målen som beslutades 1996 är att: 
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• värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att an-
vända den,

• verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande,
• främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 

därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,
• att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft i samhället,
• bevara och bruka kulturarvet,
• främja bildningssträvandena,
• främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer 

inom landet
(Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1:41) 

I en motivering till det mål som söker motverka kommersialismens negativa 
verkningar, det så kallade mångfaldsmålet, skriver regeringen att:

Kvalitet, särskild konstnärlig kvalitet, är inget statiskt. Konstnärlig förnyelse bygger ofta på 
att nyskapande konstnärer bryter mot rådande kvalitetsuppfattningar. I strävan efter kvalitet 
är gediget kunnande liksom alternativ till slentrianmässig och schablonartad kulturproduk-
tion av särskild vikt (Prop 1996/97:3:29)

Det ges också en motivering till internationaliseringsmålet. Bland annat 
menar regeringen att det ligger en självklarhet i att kulturpolitiken bidrar till 
att människor med olika etnisk och kulturell bakgrund kan mötas och ge im-
pulser till varandra. Med kultur kan man stimulera integration och bekämpa 
främlingsfientlighet och rasism. Vidare lägger man vikt vid att:

skapa utrymme  för den mångetniska och mångkulturella generation som inte passar in i 
traditionell kategorisering av kulturell och etnisk identitet. I blandningen av olika kulturella 
bakgrunder och uttrycksformer finns förutsättningar för nytt skapande och ny kvalitet (ibid:
30). 

Regeringen uppmärksammar vidare hur ett insiktsfullt nyttjande av kulturar-
vet kan motverka främlingsfientlighet, samtidigt som institutionerna anmo-
das att medvetet verka för att det inte ”oemotsagt” skall kunna användas av 
personer eller grupperingar för att förstärka rädsla och främlingsfientlighet. 
Man föreslår att en miljon kronor skall fördelas på institutioner som vill 
arbeta aktivt med frågan om kulturarv och främlingsfientlighet. Regeringen 
noterar att Kulturutredningen förordar ett mångkulturellt perspektiv och en 
breddad kulturarvssyn, men inte lämnar något konkret förslag. I propositio-
nen, däremot, föreslås Etnografiska museet i Göteborg få statligt huvudman-
naskap och därmed utgöra ett samlat etnografiskt centralmuseum (ibid:142). 
Samtidigt föreslås formerna för inrättandet av ett Världskulturhus utredas. 
Denna utredning utmynnar sommaren 1997 i förslaget om inrättandet av Fo-
rum för världskultur (SOU 1997:95)
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Detta förslag var enligt kommittén Forum för världskultur startskottet för en 
fokusering av begreppet ”världskultur” i svensk kultur- och samhällspolitisk 
debatt (SOU 2000:118:23).  Utredningen Forum för världskultur framhåller 
att den på propositionen följande debatten visade att det föreligger en mängd 
tolkningsmöjligheter av vad som utmärker världskultur, och bestämde sig 
för att ”inta ett processartat tänkande kring vad som kan sägas rymmas inom 
begreppet världskultur” (ibid). I kommittédirektivet avgränsas dock kom-
mitténs verksamhetsområde till en definition av ”världskultur” som:

kulturyttringar från olika delar av världen som bidrar till att öka mångfalden i svenskt 
kulturliv, särskilt kulturyttringar från länder och miljöer, vilkas kultur inte naturligt blir till-
gänglig för en publik i Sverige genom etablerade kommersiella eller institutionella kanaler 
(ibid: 100).

Kommittén fick till uppgift att bedriva en initiativtagande och samordnande 
försöksverksamhet i syfte att främja den konstnärliga och kulturella mång-
falden. Den grundläggande utgångspunkten för Forum för världskultur 
uppges i direktiven vara de nationella kulturpolitiska målen, och då särskilt 
internationaliserings- och delaktighetsmålen.

Kommittén gavs i uppdrag att till Kulturdepartementet bland annat lämna 
förslag på hur försöksverksamheten kunde införlivas i kulturområdets be-
fintliga organisation. I slutbetänkandet framförs också tanken om konsulen-
ter för världskultur. I sitt arbete har kommittén konstaterat att de världskul-
turella utmaningarna är en angelägenhet för hela landet. Man anser därför att 
ett förbättrat samarbete med olika delar av landet bör utvecklas och föreslår 
ett system med lokala/regionala  ”världskulturkonsulenter” i olika delar av 
landet under en period. Vidare tänker man sig att de erfarenheter av läns-
konsulenter som redan finns ute i landet kan utvecklas för att anpassas till de 
speciella behov som finns på världskulturområdet. Man anser att det finns 
en risk för att regioner som saknar starka företrädare för ”världskulturella 
frågeställningar”  skall komma att marginalisera världskultur till förmån för 
lokala och regionala frågor med ”stark och ofta traditionell förankring” (ibid 
92). 

I regeringens budgetproposition för 2002 föreslås tre miljoner SEK anvisas 
för regionala konsulenter för mångkultur (Prop. 2001/02:1 bil 22). Bakgrun-
den anges vara att man under försöksverksamheten med Forum för världs-
kultur (åren 1999-2000) sett att arbetet med att öka kunskapen om ”idag 
osynliga kulturyttringar” och att inspirera till engagemang hos publik och 
kulturproducenter är en process som tar tid. För att uppnå resultat anser man 
att det krävs ett pådrivande arbete i kulturens omedelbara närhet. Reger-
ingen föreslår därför att Statens kulturråd får i uppdrag att samordna en de-
centraliserad verksamhet med konsulenter vilka har stark lokal och regional 
förankring. Vidare vill den att konsulenterna skall ha en regional huvudman 
som mottagare av de statliga medlen, liksom den vill besluta om tjänsternas 
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antal och fördelning efter förslag från Statens kulturråd. Regeringen ser, lik-
som kommittén, verksamheten med länskonsulenter på olika konstområden 
som en lämplig modell även för samordningen av konsulenter för mång-
kultur. I likhet med dessa så kallade ”länskonstnärer” skall ”konsulenterna 
för mångkultur ha till uppgift att verka som inspiratörer för utvecklingen i 
kontakt med beslutsfattare, institutioner och organisationer. De skall även ta 
till vara den kraft som finns i amatörkulturen” (ibid:39). Regeringen menar 
vidare att 1,3 miljoner av Kulturrådets förvaltningsanslag bör disponeras för 
centrala utbildnings- och utvecklingsinsatser. Det bör här också noteras att 
satsningen på de ”mångkulturella frågorna” inte inkluderade de nationella 
minoriteterna, vilka i kulturbudgeten istället anvisades sju miljoner SEK för 
en särskild satsning på kultur och språk.

Samma år som regeringen beslöt att inrätta konsulenter för mångkultur kom 
också en ny internationell kulturutredning att tillsättas (SOU 2003:121). 
Ett av motiven till en ny översyn på området angavs vara den kulturella 
mångfalden i Sverige som hör samman med den omfattande invandringen. 
Den kulturella mångfalden ansågs vara en outnyttjad resurs i samhället som 
motiverar och möjliggör nya former av internationella kontakter. Kommittén 
förklarar att eftersom olika mål för den internationella kulturverksamheten 
ofta skall tillgodoses samtidigt är det viktigt att utvärdera internationella 
kultursatsningar utifrån gemensamma riktlinjer. Här avses de olika politik-
områdena som berörs av internationellt utbyte och deras centrala mål. De 
riktlinjer man föreslår är:

• Främjande av konstnärlig och kulturell kvalitet
• Uppbyggande av långsiktiga  kulturkontakter med utlandet
• Främjande av mångfald och demokrati
• Främjande av internationellt kulturpolitiskt samarbete (ibid.14).

Bland de huvudförslag som Internationella kulturutredningen lämnade finns 
ett där man ser Statens kulturråd som den myndighet som skall ha kulturpo-
litiskt samordningsansvar för den internationella kulturverksamheten. Sam-
manfattningsvis om utvecklingen i kulturpolitiken kan sägas att den visar 
på ett över tid intensifierat intresse för immigranters bidrag till att vitalisera 
kulturlivet.

Integrationspolitik och mångkultur
För att inte skapa förvirring här bör det inledningsvis sägas att rubriken 
”mångkultur” avser den ”mångkultur” som rör dagens kulturpolitiska am-
bitioner. När 1997 års integrationspolitik lanserades fördes nämligen i både 
den Invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande och i regeringens propo-
sition (SOU 1996:55, Prop 1997/98:16) resonemang kring mångkultur och 
det mångkulturella samhället. I det första fallet problematiseras användandet 
av begreppet mångkultur, men också användandet av begreppet integration 
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anses kräva försiktighet och begränsat nyttjande. I det andra fallet, i reger-
ingens proposition, hoppar man i diskussionen helt enkelt över integrations-
begreppet och hävdar att regeringen hellre talar om samhällets mångfald. 
Jag återkommer till detta i begreppsdiskussionen nedan. 

Regeringen menar i formuleringen av rådande integrationspolitik att sam-
hällets etniska och kulturella mångfald bör tas som utgångspunkt för den 
generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsområden 
och nivåer. Politik som riktar sig specifikt till invandrare som grupp bör be-
gränsas till insatser och åtgärder som kan behövas under den första tiden i 
Sverige (Prop 1997/98:16:19).

På det generella kulturområdet skriver Invandrarpolitiska kommittén (SOU 
1996:55) att kulturlivet skall vara öppet för nya impulser och spegla den för-
ändrade sammansättningen av befolkningen. När det gäller statsbidrag me-
nar man att det skall kunna utgå till kulturella aktiviteter på andra språk eller 
inom etniska grupper, förutsatt att grupperna (mottagande organisationer) 
uppfyller generella villkor. Kommittén anser också att kulturell verksamhet 
inom språkliga eller etniska grupper främjas genom särskilda statsbidrag 
(ibid 364). Den hävdar vidare att det enligt deras underlag inte syns några 
större skillnader mellan den ”infödda befolkningen och invandrade perso-
ner” vad gäller kulturell delaktighet, även om man noterar att statistiken 
inte säger något om vilken del av det kulturutbud som finns i landet de olika 
grupperna tar del av. 

Liksom kulturutredningen uppehåller man sig vid kulturarvets föränderlig-
het och efterfrågar en vidgad kulturarvssyn. En vidgad ”svenskhet” anses 
kunna göra att en större grupp människor kan identifiera sig med och känna 
nationell tillhörighet. Med adress till de svenska kulturella arenorna uppma-
nar man till breddning av ramarna för deras verksamheter och utbud. Det 
svenska samhällets mångfald bör speglas i det nationella kulturutbudet me-
nar man, exempelvis i repertoar och programval.

För identifikation är det givetvis också viktigt att de som uppträder på de olika kulturella 
arenorna, skådespelare, journalister etc. tillsammans speglar befolkningssammansättningen. 
Eftersom kulturinstitutioner också är arbetsplatser, bör kommitténs förslag till handlings-
program för rekrytering och anställning av personer med invandrarbakgrund kunna vara 
tillämpligt även vid dessa (ibid:365).

Kommittén uppmärksammar också att stöd till kulturell verksamhet i olika 
etniska eller språkliga grupper tycks vara förankrat hos befolkningen. ”Kul-
tur har ofta visat sig vara ett verksamt medel för att öka förståelsen mellan 
grupper och stärka gruppers identitet och självkänsla och det är angeläget att 
stöd ges till sådan kulturell verksamhet ”(ibid:367). Utredningen föreslår ett 
nytt system för bidragsgivning till invandrares organisationer, där kulturell 
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och social verksamhet skall stå i fokus och fördelas av nämnder där immi-
granternas riksorganisationer har starkt inflytande.

Den integrationspolitiska proposition som följde på Invandrarpolitiska kom-
mitténs arbete lägger inga särskilda förslag med bäring på kulturpolitiken. 
Man betonar, liksom utredningen, kulturarvet och identifikationsaspekten 
samt betydelsen av att mångfalden återspeglas i kulturlivets organisationer 
och utbud. Forum för världskulturs försöksverksamhet var redan beslu-
tad, liksom man hade uppdragit åt de centrala kulturarvsinstitutionerna att 
genomföra särskilda insatser mot främlingsfientlighet och rasism (Prop. 
1997/98:16:67-69). Kommitténs förslag om förnyat system för bidragsgiv-
ning med fokus på kulturell och social verksamhet kom i propositionen dels 
att avfärdas, dels också definieras annorlunda. Regeringen menar att stöd 
till invandrarnas riksorganisationer mfl skall resultatstyras och målen rimma 
med integrationspolitiska mål. Detta kan tolkas som att regeringen har en 
annan uppfattning om kulturell verksamhets värde i sig än vad kommittén 
uttrycker. Dock uppger regeringen att den genom inrättandet av Forum för 
världskultur vill öka de kulturella uttrycksmöjligheterna för hela befolkning-
en oavsett etnisk bakgrund. En slutsats av detta kan vara att invandrarfören-
ingarnas kulturella verksamhet hos regeringen inte uppfattas som kulturell 
i samma mening som kulturinstitutionernas. Invandrarföreningarnas verk-
samhet ses snarare som ett verktyg för uppnåendet av integrationspolitiska 
mål. Detta är särskilt intressant då vikten av att bejaka och medvetandegöra 
kulturarvets mångfald betonas i kulturpropositionen. Integrationspolitikens 
viktigaste bidrag när det gäller kulturlivet måste sägas vara uppfattningen att 
även kulturlivets institutioner skall vara föremål för ett brett mångfaldsar-
bete.  

Begreppsdiskussion
I skrivningarna ovan har begrepp/uttryck som kultur, invandrare, integra-
tion, mångkultur, mångkulturella samhället, mångfald, etnisk och kulturell 
mångfald samt världskultur förekommit frekvent. I propositioner och utred-
ningar har begreppen diskuterats och man har redovisat något av sitt förhåll-
ningssätt till desamma. Att enighet inte råder om begreppens innebörd och 
användbarhet står klart, och det pågår en diskussion inom bl. a forskning 
och politik. En eminent diskussion av de flesta av de aktuella begreppen 
görs av Pripp, Plisch och Printz-Werner i studien av de statligt finansierade 
kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald (2005:33-
35). Dock saknas i propositioner och utredningar en definition av ”det nya” 
mångkulturbegreppet, det som behandlas i utvärderingen och som avser 
kulturlivet. Avsikten här är alltså inte att föra ytterligare en diskussion kring 
samtliga ovan nämnda begrepp. Istället undersöks kopplingen mellan dessa 
och det för oss aktuella begreppet ”mångkultur”, ett begrepp som tycks ha 
blivit föremål för ”omladdning” sedan det plockats fram och dammats av 
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inom kulturpolitiken.

I Pripp, Plisch och Printz-Werners studie utgår man i begreppsdiskussonen 
från kulturbegreppet och menar att både ett estetiskt och ett antropologiskt 
kulturbegrepp används inom kultursektorn (ibid:28). De uppmärksammar 
att både det som avser konstnärlig verksamhet liksom det som hänvisar till 
människors seder, uttryck, normer, värderingar och tolkningssätt förvärvade 
genom medlemskap i ett samhälle, får betydelse genom att de används jäm-
förande och rangordnande. Författarna vill därmed fästa vår uppmärksamhet 
vid att kultur i båda bemärkelserna är maktbegrepp ”som understödjer en 
tradition av rangordning mellan individer och samhällen och av konstfor-
mer och genrer”(ibid). Tillämpat på immigranters kulturföreningar, som 
nämndes tidigare, blir innebörden av denna kulturförståelse tydlig. Immi-
grantorganisationers kulturella aktiviteter är underordnade ”svenska” kul-
turinstitutioners aktiviteter när de främst får rollen som integrationsverktyg. 
Föreställningen om att människor måste känna sig trygga i sin ”egen kultu-
rella identitet” för att kunna ha förståelse för andras bygger på idén om att 
samhället består av avgränsade kulturella entiteter där den svenska är störst 
och behöver vidgas för att fler skall kunna identifiera sig med den. Av denna 
anledning ser regeringen ett värde i att stödja ”invandrarorganisationer” för 
att ”de” skall få möjlighet att öka sin självkänsla med hjälp av en stärkt egen 
kulturell identitet. Det är alltså främst de integrationsfrämjande kvaliteterna 
hos verksamheterna som legitimerar stöd, snarare än de konstnärliga. 

Pripp m fl diskuterar också mångfaldsbegreppet med dess många prefix. 
Med sitt ursprung i ett anglosaxiskt organisationsteoretiskt sammanhang 
(Kandola&Fullerton 1998), lanserades ”mångfald” i ett svenskt politiskt 
sammanhang i samband med propositionen Sverige framtiden och mångfal-
den (Prop 1997/98:16). Pripp m fl uppmärksammar att kulturell mångfald 
främst förknippas med etnisk mångfald, men rimligen också bör kunna 
beteckna en mångfald av estetiska uttryck, vilket jag menar att kulturpropo-
sitionen i sina delar ger exempel på. Oavsett om man talar om etnisk eller 
kulturell mångfald (i antropologisk bemärkelse) lider beteckningen av före-
ställningen om väl urskiljbara entiteter (som etniska grupper eller kulturer) 
vilka blir svåridentifierbara i praktiken. Dessutom tycks svensk etnicitet inte 
ingå i den eftersträvade mångfalden. Författarna skriver:

I studien står etnisk mångfald för människors olika ursprung. Men begreppet gör inga 
anspråk på att beteckna majoritets- och minoritetsmedlemmars egenskaper och kulturer. 
Etnicitet är en ideologi om kulturell särskillnad och vi skulle då utöva begreppet i dess 
ideologiska bemärkelse. Beskrivningar och förståelse av kategorier som ”invandrare”, ”per-
soner med utländsk bakgrund”, ”nya svenskar” och ”kulturer” tjänar med andra ord som 
markörer för, och skapare av, svensk etnicitet (Pripp, Plisch & Printz-Werner 2005:29).

Regeringen skjuter i integrationspolitikens avsnitt om kultur bland annat 
in sig på kulturinstitutionerna som arbetsplatser vilka kan vara föremål för 
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mångfaldsarbete i den mening som det ”anglosaxiska” diversity-begreppet 
avser. Mångfald i arbetslivet kan sägas vara ett samlingsnamn för aktivi-
teter och policies som har att göra med att utmana homogena organisatio-
ner. Mångfald i både samhället i stort och i arbetslivet specifikt används 
ofta analogt med den för evolutionen nödvändiga biologiska mångfalden. 
Översatt till arbetsliv och samhälle blir mångfald nödvändig för samhällets 
utveckling. Översatt till kulturlivet kan kulturen bara utvecklas när en mång-
fald av genrer och uttryck liksom av sociala kategorier tar plats på scenen. 
Det här är en ”nyttomotiverad” syn på mångfald, men mångfald har också 
fått rollen som rättviseskapare och motiverats med representationsargumen-
tet (för mer utvecklad diskussion se Edström 2001, Edström & Printz-Wer-
ner 2004).

Slutligen diskuterar Pripp m fl begreppen ”mångkultur”, ”mångkulturell” 
och ”mångkulturalism”. Begreppet har varit föremål för så många diskus-
sioner och använts i så skilda sammanhang och syften att det i regeringens 
integrationsproposition övergavs till förmån för ”samhällets mångfald” 
(Prop 1997/98:16:19). Det skall dock understrykas här att det övergivna och 
belastade begrepp man där talar om är det som anknyter till det antropolo-
giska kulturbegreppet. Väldigt kort om begreppet kan sägas att det använts 
beskrivande (”med över hundra språk representerade är Sverige ett mång-
kulturellt samhälle”) och normativt. Det normativa begreppet står för ett 
ideologiskt och politiskt ideal med jämlikhetskrav för alla, oavsett ursprung, 
och inte minst krav på grupprättigheter. Det är främst på detta sista område 
som debatten bland politiska filosofer förts, där inte ens liberala tänkare har 
varit överens (Appiah 1994,Taylor 1994, Kymlicka 1995). I debatten visar 
radikala tänkare som Iris Marion Young en fruktbarare väg, där krav på 
”kulturellt erkännande” får lämna plats för uppmärksamhet mot former av 
underordning av individer i ett samhälle präglat av en komplex social mång-
fald där etnisk och kulturell mångfald är en del (Pripp m fl 2005:32-34). 
Hur kom då mångkulturbegreppet att ta plats i svensk politik igen? Enligt 
min mening har två kulturpolitiska formuleringar haft stor betydelse. För 
det första det faktum att man valde att sammanföra målen om internationellt 
kulturutbyte och ”möten mellan olika kulturer inom landet” till en sjätte 
kulturpolitisk målsättning. För det andra, och kanske som en logisk följd, att 
man i samma proposition lade grunden för skapandet av Forum för världs-
kultur.

Den särskilde utredare som föreslog formen för Forum för världskultur, Lars 
Enqvist, definierar världskultur i sitt betänkande (SOU 1997:95:13-14). Han 
skriver att det är svårdefinierbart och svåravgränsat och menar att om man 
avgränsar vissa konstnärliga uttryck som världskultur (som t. ex. världs-
musik) måste förstås frågan ställas om vilken kultur som då inte är världs-
kultur. Samtidigt ser han att all avgränsning eller kategorisering av konst 
är vansklig, då ”det konstnärliga skapande som uttryck för grundläggande 
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mänskliga behov gör att konsten till sin natur är internationell” (ibid). Han 
går till utredningens direktiv för att hitta en avgränsning. De säger att de 
senaste decenniernas invandring till Sverige har vitaliserat svenskt kulturliv 
och innebrutit ett ökat och mer varierat kulturutbud. De säger också att ett 
världskulturhus skall omfatta utomeuropeiska kulturyttringar i syfte att för-
djupa förståelsen och relationerna mellan människor. Utifrån detta avgränsar 
han begreppet världskultur till:

Kulturyttringar från olika delar av världen som bidrar till att öka mångfalden i svenskt 
kulturliv, särskilt yttringar från länder och miljöer som naturligt inte blir tillgänglig för en 
publik i Sverige genom etablerade kommersiella eller institutionella kanaler.

Forum för världskultur skriver i sitt betänkande att man tidigt valde att ”inta 
ett processartat tänkande kring vad som kan sägas rymmas inom begreppet 
världskultur, istället för att nå fram till entydiga definitioner” (SOU 2000:
118: 23). Ett slags definition ges dock av vad man menar med världskultu-
rellt perspektiv. I direktiven anges att kommittén skall arbeta för att inspirera 
redan befintliga kulturinstitutioner och organisationer att i en ökande ut-
sträckning anlägga ett världskulturellt perspektiv. Detta menar man innebär 
att institutionerna i högre grad än tidigare bör låta sin programförklaring och 
sitt interna arbete reflektera utvecklingen i befolkningssammansättning och 
förändrade erfarenhetshorisonter (ibid:24). 

Det står klart att de två betänkandena hanterar världskultur som något som 
har mer med det estetiska kulturbegreppet än med det antropologiska att 
göra, och märkligt nog är det prefixet ”världs-” som signalerar detta. Att 
suffixet ”kultur” handlar om estetisk kultur borgar verksamheternas art för. 
Men världskultur kom parallellt med den här utvecklingen också att omfatta 
ett perspektiv på kulturarv i den antropologiska meningen. Utan anvisning 
därom i kulturpropositionen från 1996, kom det nya statliga, tidigare et-
nografiska, museet i Göteborg att ta namnet Världskulturmuseet, och sam-
lingsnamnet för de museer vilka ingår i samma organisation (Etnografiska 
museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet) är 
Statens museer för världskultur. I Världskulturmuseets fall fokuseras globala 
samtidsfenomen utifrån bland annat tvärvetenskaplig forskning (www.varlds
kulturmuseet.se). 

Det är okänt för mig hur det kom sig att de världskulturella perspektiv och 
världskulturkonsulenter som kommittén Forum för världskultur föreslog, 
i den påföljande budgetpropositionen kom att blir mångkultur och mång-
kulturkonsulenter (Prop 2001/02:1 Bilaga 22). I flera fall har man ”kommit 
runt” begreppet mångkultur genom att beteckna verksamhetsområdet som 
”kulturell mångfald”. Exempelvis menar Kulturrådet att det beskriver ett 
kulturliv som dels präglas av ett rikt utbud med många kulturella uttrycks-
former, dels är tillgängligt för så många som möjligt oberoende av kön, 
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ålder utbildning, etniskt ursprung eller bakgrund i övrigt (Kulturrådet 2005:
16). På sin hemsida svarar kommittén för samordning av Mångkulturåret 
2006 på frågan om vad mångkultur är. Där framhålls att Mångkultur i grun-
den handlar om möten mellan människor snarare än om möten mellan olika 
kulturer, eftersom man anser att varje människa ofta kan identifiera sig med 
flera olika kulturer och subkulturer. Därför menar man att det är viktigt att 
skapa nya, men också öppna upp befintliga mötesplatser för fler människor. 
Det kan också handla om att spegla samhällets breda (sociala ) mångfald. 
Dock betonas i ”Mångkulturårets” direktiv att det framför allt är den etniska 
och kulturella mångfalden som ska fokuseras i de aktiviteter och verksamhe-
ter som kulturlivets olika aktörer genomför under 2006. Detta till trots åter-
ges i kommitténs avsnitt om teoretiska utgångspunkter, den diskussion om 
och kritik mot minoritetsinriktad kulturpolitik som ges uttryck för i Tid för 
mångfald (Pripp, Plisch & Printz-Werner 2005, SOU: 2005:91:54-55). 

Slutsatsen som kan dras om vad som avses med mångkultur (i sin kulturpo-
litiska tappning) är att avsikten är synnerligen ambivalent, men en tendens 
kan urskiljas. När prefixet ”mång-” kom tillbaka fick suffixet ”-kultur” mer 
av ett antropologiskt innehåll än det hade/har i kombination med prefixet 
”världs-”. Det här kan tyckas som en petitess och ett närsynt nagelfarande, 
men bristen på riktning har i utvärderingen visat sig utgöra ett problem 
för aktörerna. Svårigheterna har visat sig än större då ”omladdningen” av 
begreppet varit alltför svag (om ens avsiktlig) varpå gott om utrymme har 
lämnats för att åter lasta in gamla idéer som behovet av ”kulturmöten” och 
stärkta kulturella identiteter. Kulturbegreppet som ett verktyg för ordning av 
sociala kategorier skymmer den kulturpolitiska ambitionen med ökad mång-
fald av genrer och uttryck och därmed potentiellt också utmanade normer 
och utvecklad kvalitet.   
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DEL I 

3. Mål och modeller för statligt 
stödd regional mångkultur

Statens kulturråd skickade den 21 mars 2002 ut ett informationsbrev med en 
begäran om intresseanmälningar om att inrätta tjänster för regionala konsu-
lenter för mångkultur (Kulturrådet 2002a). Där beskrevs också bakgrunden 
till regeringens beslut om att inrätta en struktur för sådan konsulentverk-
samhet. I detta kapitel ges en beskrivning av erbjudandet och en kort sam-
manfattning av de första ansökningar som medverkande regioner kom att 
insända. 

Kulturrådets erbjudande till regionerna
Den inbjudan som utgick från Statens kulturråd inleds med en beskrivning 
av den process som ledde fram till statens initiativ till verksamhet med regi-
onala konsulenter för mångkultur. Som avstamp nämns den av Kulturdepar-
tementet tillkallade kommittén Forum för världskultur och dess slutbetän-
kande Ja jag vill leva jag vill dö i Norden (SOU 2000:118). Kommittén fö-
reslog där att regionala världskulturkonsulenter skulle inrättas, vilka skulle 
väljas lokalt och placeras i, men inte begränsas av, befintliga organisationer. 

Kulturrådet hänvisar vidare till budgetpropositionen våren 2002 och återger 
formuleringar som är centrala för det föreliggande erbjudandet.  Avsikten är 
att skapa en struktur med regionala konsulenter för mångkultur där Kultur-
rådet fungerar samordnande för en decentraliserad verksamhet. Man anger 
att syftet med detta är att öka kunskapen och inspirera till engagemang hos 
både kulturproducenter och publik. För detta menar regeringen att det be-
hövs ett pådrivande arbete i kulturens omedelbara närhet. Vidare anser den 
att konsulenterna skall fungera på samma sätt som de statligt stödda dans- 
och konstkonsulenter, vilka redan var verksamma i flera län. Detta innebär 
att konsulenterna för mångkultur skall ha regionala huvudmän som medfi-
nansierar tjänsterna med minst samma summa som staten ger i bidrag. 
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Regeringens syfte med det statliga stödet för mångkultur uppges vara att 
simulera en utveckling som tar till vara det mångkulturella samhällets 
skiftande uttrycksformer. Statens kulturråd skriver i erbjudandet att de dis-
kuterat verksamhetens innehåll och form med en referensgrupp bestående 
av 10 personer med bred kompetens inom olika konstområden. Denna 
grupp uppges också ha ”stor erfarenhet av mångkulturellt arbete” och fun-
derar även på vad  ” ’mångkultur’ egentligen har för innebörd i det här 
sammanhanget”(Statens kulturråd 2002a). 

Kulturrådet uppger vidare att det för egen del under våren 2002 skall samla 
in uppgifter om var behoven är störst och var förutsättningarna är bäst för 
konsulenter att verka. Det skall också kartlägga behoven av centrala utbild-
nings- och utvecklingsinsatser. Kulturrådet skall också under hösten 2002 
arrangera seminarier och work-shops riktade till aktörerna inom området.

I sin begäran om intresseanmälningar preciserar Kulturrådet målen för kon-
sulenternas arbete, vilka är att:

• Ge hela befolkningen nya möjligheter att framföra eller uppleva en 
mångfald av kulturella uttryck

• Öka kunskapen om i dag osynliga kulturyttringar och inspirera till 
engagemang hos både kulturproducenter och publik

• Verka för långsiktiga stödinsatser med en stark lokal och regional 
förankring

• Inspirera för utveckling i kontakt med beslutsfattare, institutioner 
och organisationer, samt

• Ta till vara den kraft som finns i amatörkulturen

Det betonas slutligen att den huvudman som konsulenten skall samarbeta 
med kan vara ett landsting, en kommun, en institution eller organisation 
inom eller utanför det institutionaliserade kulturlivet. Här preciseras också 
det ekonomiska åtagandet för huvudmannen, vilket uppgår till 350 000 SEK 
för en heltidstjänst, varpå statsbidraget uppgår till motsvarande summa. 
Kulturrådets ambition är att konsulenterna normalt skall tillsättas för en tre-
årsperiod. 

Kriterier 
I den förfrågan om intresseanmälningar som ovan beskrivits, förhöll sig 
Kulturrådet relativt vagt vad gällde innehållet i begärda intresseanmälningar. 
Tanken tycks ha varit att utifrån inkomna anmälningar skulle de formella 
ansökningarna processas fram i dialog mellan Kulturrådet och sökanden. De 
riktlinjer som  kan utläsas var begränsade till de av Kulturrådet fastslagna 
målen med verksamheten, krav på samarbete med en huvudman och att ”an-
sökan skall innehålla en verksamhetsplan och ett yttrande från det landsting, 
den kommun eller huvudman som avser att lämna bidrag till kulturverksam-
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heten” (ibid). Mallar för både ansökningar och återrapporteringar kom inte 
att utvecklas förrän senare och presenterades för konsulenterna i oktober 
2003 (Brev från Kulturrådets handläggare till huvudmännen 2003-10-16). 

Urval 
Förfrågan om intresseanmälan angående regionala konsulenter för mång-
kultur sändes ut till över 700 adressater. Målgruppen utgjordes av ”kommu-
nernas kulturnämnder, landstingens kulturnämnder, akademier, högskolor, 
universitet, museer (hel- eller halvstatliga, regionala, kommunala mfl), 
dansinstitutioner (statliga, regionala och lokala), länsmusiken, symfoni- och 
kommarorkestrar, konstkonsulenter, danskonsulenter, länsbibliotek, interna-
tionella kulturorganisationer, centrala amatörorganisationer samt centrum-
bildningar” (Statens kulturråd Dnr 455/02-224). I november 2002 hade 17 
intresseanmälningar inkommit, främst från landsting och regionförbund, 
men också från enskilda regionala kulturinstitutioner (Statens kulturråd, mö-
tesprotokoll 2003:5 bilaga 8).

Handläggaren beskriver i en bilaga till kulturrådets styrelses sammanträdes-
protokoll hur samtliga intresserade har kontaktats och i vissa fall besökts 
(Statens kulturråd 2003a). Utifrån en dialog mellan sökande, Kulturrådet 
och idégruppen vaskades sedan förslag fram vilka löpande förelades re-
geringen. I juni 2003 hade regeringen löpande beslutat om mottagare i sju 
regioner/län, i några fall efter reviderade ansökningar. Dessa var:

• Västmanlands läns landsting
• Stockholms läns landsting
• Sörmlands läns landsting
• Västra Götalandsregionen
• Jämtlands läns museum
• Västerbottens läns landsting
• Region Skåne

Region Blekinge tillkom så sent som 2005 och utgör därmed den åttonde 
mottagande regionen. Skåne, Västra Götaland och sist Stockholm har under 
perioden inkommit med utökade ansökningar under perioden, med motive-
ringen att man är folkrika regioner/län. 

Något fåtal av de inbjudna som avböjde erbjudandet återkom till Statens 
kulturråd där de förklarade varför de avstod från att söka bidrag, även om 
de tyckte att erbjudandet var intressant. Att döma av det material som finns 
registrerat hos Statens kulturråd har vissa av de intresseanmälningar som in-
kommit till och med oktober 2002 varit muntliga, då dokumentation saknas 
(Statens kulturråd 2003b). Från Stockholm, Västra Götaland och Skåne hade 
anmälningar lämnats från både central landstingsförvaltning och kulturinsti-
tutioner parallellt. Det framstår som om den dialog som handläggaren fört 



19   20

med intressenterna har resulterat i dialog också mellan de regionala aktö-
rerna så att slutligen endast en formell ansökan inlämnats från var och en av 
regionerna/länen. 

Enligt min kännedom finns endast en formell ansökan vilken fått avslag hos 
Styrelsen för Statens kulturråd. Denna ansökan inkom från Teater Väster-
norrland, en aktör som också starkt invänt mot avslaget då den menade att 
villkoren för ansökan ändrades flera gånger under handläggningsprocessen, 
och att kompletteringar skett under förespegling om bifall då konkurrens 
saknades. Det slutgiltiga skälet till avslag kom att bli att Kulturrådet såg sig 
nödgade att prioritera Västra Götalandsregionen och Region Skåne vilka 
inkommit med utökade ansökningar, då man menade att dessa hade större 
behov än norrlandslänen, där två konsulenttjänster redan var placerade. Kul-
turrådet förbehöll sig även rätten att utveckla policies och kriterier över tid, 
då handläggningen av anslaget var nytt (Statens kulturråds styrelse, S2003:
5, bilaga 8). 

Region Blekinge
Bakgrund
Region Blekinge inkom tillsammans med Musik i Blekinge med sin ansökan 
om stöd för att tillsätta en regional konsulent för mångkultur i februari 2005 
(Region Blekinge 2005). Man avsåg att tillsätta en halvtidstjänst som kon-
sulent under perioden september 2005 till och med september 2008. Som 
bakgrund uppges i ansökan en ideologisk sådan, där man ”vill vara med 
om att ta ansvar för ett mångkulturellt samhälle med ökade influenser som 
kan berika och utveckla kulturutbudet i samhället”. Vidare uppges att man 
genom tillsättandet av konsulenten vill sätta fokus på Mångkulturåret 2006.  
Konsulenten kom att inleda sitt arbete i oktober 2005 varför regionens ar-
bete endast i liten utsträckning ingår i utvärderingen. 

Mål
I Blekinges ansökan uppges att man vill skapa större förståelse för och öka 
kunskapen om den mångkulturella aspektens betydelse i samhället. Vidare 
skriver man att man vill ta tillvara etnisk och kulturell mångfald hos män-
niskor och kulturaktörer. För att öka respekten och toleransen ser man ökad 
nyfikenhet inför nya kulturer och influenser som en möjlig väg. Ett indirekt 
mål uppges vara att stärka och främja demokratiska värderingar och en 
humanistisk människosyn. Målbeskrivningen avslutas med ett klargörande 
av att ”genom kulturella uttrycksformer kan vi öka delaktighet, självkänsla 
samt stärka den enskildes identitet. Aktuell forskning visar också på stora 
hälsovinster för den enskilde”. 

Målet skall uppnås genom att konsulenten verkar som inspiratör för att ut-
veckla, utbilda, samordna och tillvarata befintlig mångkultur i samverkan 
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med ansvariga personer på kommunal och regional nivå. Genom samverkan 
med offentliga arrangörer skall också nya influenser tillföras arrangörernas 
utbud. 

Modell
I ansökan framgår inte vilken organisatorisk tillhörighet konsulenten skall 
ha. Dock har ansökan undertecknats av både kulturansvarig inom Region 
Blekinge och länsmusikchefen. Det kom också att bli Länsmusiken som be-
redde plats för konsulenten.

Jämtland
Bakgrund
I april 2002 tillkännagav landsantikvarien tillika chefen för länsmuseet i 
Jämtland, att man ämnade inkomma med en ansökan om stöd för en kon-
sulent för mångkultur. Arbetet för att få fram regionens ”motprestation” om 
350 000 kronor pågick. I september samma år inkom man med sin ansökan. 
Den innehöll en beskrivning av vissa förhållanden i länet liksom en projekt-
beskrivning (Jämtlands läns museum 2002a).

I ansökan beskrivs hur man under efterkrigstiden endast haft ett litet inslag 
av invandring från andra länder och därmed ett litet antal utlandsfödda 
personer boende i länet. Dock, skriver museichefen, har man under senare 
år haft en viss invandring och flyktingmottagning liksom anhöriginvand-
ring. Som exempel på annan kultur i länet än majoritetens, framhålls den 
sydsamiska. Han skriver vidare att man i länet har begränsad erfarenhet av 
människor ”ur andra kulturer” samtidigt som det finns starka inslag av lo-
kalpatriotism. Vad en ”riktig jämte” är diskuteras bland annat i media, och 
inte sällan i ”ett tämligen högt tonläge”. Han framhåller att om denna identi-
tetsdiskussion inte balanseras kan den få en negativ verkan i en tid då länets 
politiker  önskar en ökad invandring. Tillsammans med denna utgångspunkt 
utgör bristen på möjlighet för länsborna att få ta del av ”mångkulturella kul-
turyttringar” och bristen på kontakter med människor med annan kulturell 
bakgrund, museichefens problemanalys.

Mål
”Vi vill med en konsulent för mångkultur ge människorna i ett norrländskt 
skogslän möjligheter att ta del av det nya mångkulturella samhället – både 
nu och i framtiden”(ibid).

Modell
I ansökan uppges att man ämnar ge kulturarvsfrågorna en framträdande roll 
varför tjänsten föreslås vara placerad vid Jämtlands läns museum. Konsulen-
ten skall vara självständigt ställd direkt under landsantikvarien, men ha en 
referensgrupp med företrädare från olika regionala kulturinstitutioner. Där-
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utöver skall konsulenten ha kontinuerlig dialog med länets kulturchefer. Bi-
fogad ansökan fanns också ett preliminärt finansieringsintyg från länskultur-
chefen där det uppges att formellt beslut i landstingsfullmäktige väntas till 
december 2002 om att stiftelsen Jämtlands läns museum för år 2003 erhåller 
regionala medel för att medfinansiera tillsättandet av en regional konsulent 
för mångkultur. 

Region Skåne
Bakgrund
I december 2002 anmälde Malmö Museer sitt intresse av att vara en av de 
institutioner som skulle blir regional huvudman för en av konsulenterna för 
mångkultur (Region Skåne 2002a). I åtta punkter sammanfattas varför man 
anser att museet uppfyller de kriterier som gäller för att kunna söka statens 
stöd för en konsulent. Bland annat handlar det om att museet genom sina 
aktiviteter lyft fram det osynliga kulturarvet från olika marginaliserade grup-
per. Till detta läggs att museet i sin produktion i stor utsträckning ”riktar in 
sig mot det mångkulturella området”, något man visar genom att lista muse-
ets ”mångkulturella verksamhet”.  Den nya verksamhetsinriktningen, vilken 
rymmer mångkulturella och internationella perspektiv, uppges stämma ur att 
Malmö är en utpräglat mångkulturell stad där mer än en tredjedel av befolk-
ningen har ”sina rötter” någon annanstans än i Sverige. Museet ser det som 
sin uppgift att vara samhällets minne och en kulturinstitution för alla. Just 
detta arbete hade renderat museet priset Årets Museum 2002. Man uttrycker 
också i intresseanmälan att man är medveten om att regionens kulturförvalt-
ning, Kultur Skåne, också visat intresse att vara huvudman för konsulent-
verksamhet, varför man inlett en diskussion med densamma. Man anser vi-
dare att Skåne med sin stora befolkning och dess sammansättning borde ges 
utrymme för att tillsätta två regionala konsulenter för mångkultur. 

I april och augusti 2003 inkom så regionen med två ansökningar vilka inne-
höll relativt detaljerade planer och förutsättningar för konsulenternas tjäns-
ter. Den första ansökan presenterade en treårig plan för en heltidsanställd 
konsulent med konstövergripande inriktning. Den andra avsåg inrättandet 
av en halvtidstjänst för en konsulent med museiinriktning (Region Skåne 
2003a, 2003b). 

Mål
Det övergripande målet som uttrycks för de två konsulentverksamheterna 
är detsamma som det som antogs av Region Skånes kulturnämnd i januari 
2003: 

”Målet ska vara en större delaktighet för individen samt att kulturinstitu-
tionerna öppnas för den mångfald av kultur som redan finns i Skåne idag” 
(ibid).
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Vidare anges att ett annat mål är att under en treårsperiod ta fram en ”mång-
kulturell kulturpolitisk strategi” med stöd i de erfarenheter som görs under 
arbetets gång. Strategin förväntas i sin tur påverka exempelvis bidragskrite-
rier eller museipolitiskt innehåll. 

Till sist nämns under rubriken ”målformulering” att konsulentens arbete 
skall resultera i att Skånes alla resurser skall betraktas som en tillgång.

Modell
Heltidstjänsten som regional konsulent för mångkultur skulle inrättas vid 
Kultur Skåne, men det var vid ansökningstillfället inte klart var dennas/
dennes fysiska placering skulle vara. Man ser fördelar med en placering på 
det regionala kulturkansliet då dess resurser lättare kan nyttjas av konsulen-
ten liksom det skulle stärka det regionala perspektivet. Vidare anses en så-
dan placering bidra till att påverka handläggarna att ”integrera mångkultur-
perspektivet i sin reguljära ärendehantering”. I halvtidstjänstens fall anges 
Malmö Museer som arbetsplats, varpå institutionen också tilldelas arbetsgi-
varansvaret. Eventuellt, uppges det, kan konsulenten komma att tidvis finnas 
på något av de andra museerna i regionen. 

Stockholms län 
Bakgrund
I juni 2002 lämnade förvaltningskontoret vid Stockholms läns landsting in 
en intresseanmälan om att inrätta regional konsulent för mångkultur i länet. 
I september samma år inkom Stockholms läns Blåsarsymfoniker (SLB), i 
egenskap av förvaltare av Länsmusiken i Stockholm (LiS), med en ansökan 
till Statens kulturråd (SLB 2002). Det ges i bakgrundsbeskrivningen ingen 
problemanalys. Istället uppges bakgrunden till ansökan vara att LiS under 
sitt första verksamhetsår främst inriktat sig på barn- och ungdom och att 
man därmed upparbetat ett stort kontaktnät i hela Stockholms län med både 
arrangörer, föreningar och utövande musiker/grupper. Tack vare detta anser 
man att en mångkulturkonsulent kommer at ha goda möjligheter att påverka 
hela organisationen. Med ansökan bifogades ett utdrag ur dåvarande kultur-
nämndens sammanträdesprotokoll, där man bland annat uppdrog åt LiS att 
upprätta verksamhetsplan för en regional konsulent för mångkultur för år 
2003 och 2004. Vidare uppdrogs åt förvaltningen att i budget inrymma 350 
tkr i stöd för en konsulenttjänst under år 2003. Ur protokollet kan också ut-
läsas att oppositionen inte ansåg att förslaget om hur en regional konsulent 
för mångkultur skulle arbeta var tillräckligt preciserat.  

Mål
Inga explicita mål för arbetet med konsulenten uttrycks i ansökan. Under 
rubriken reflektion skriver man däremot att man avstår från att definiera el-
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ler analysera ”ordet mångkultur”. Länsmusikchefen tänker sig istället att rätt 
person på tjänsten kan ha möjlighet att realisera de intentioner som finns i 
”idéerna kring begreppet mångkultur”. Det är möjligt att LiS med detta hän-
visar till de av Statens kulturråd formulerade målsättningarna med regionala 
konsulenter för mångkultur. Det uppges vidare att fokus för arbetet skall 
riktas mot ”världsmusik” även om också andra kulturområden kommer att 
uppmärksammas. I en bifogad verksamhetsplan anges syftet med verksam-
hetsområdet nätverk; dels vill man ”lyfta fram Världsmusiken på nya spel-
platser”, men man tänker sig också att det kan användas till att sprida det 
svenska kulturarvet till grupper som idag inte nås av detta.

Modell
Det uppges i ansökan att konsulenten skall ha sin fysiska placering inom 
LiS och att den skall ges en fri roll gentemot organisationen. Ovan nämndes 
det upparbetade nätverket inom musikområdet för barn- och unga som en 
god förutsättning för mångkulutrkonsulenten, liksom förstås inriktningen på 
”världsmusik”. Dessutom anses närheten till andra kulturaktörer i det kom-
munala kulturhuset ”Dieselverkstaden” (Nacka kommun) liksom det orga-
nisatoriska stöd som LiS kan ge, motivera placeringen vid denna regionalt 
stödda kulturorganisation. 

Sörmland
Bakgrund
I september 2002 ansökte Landstinget Sörmland om statsbidrag för inrättan-
det av en regional konsulent för mångkultur (Landstinget Sörmland 2002a). 
Man beskriver i ansökan Sörmland som ett i många avseenden mångkultu-
rellt län. Handel, sjöfart och en flerhundraårig erfararenhet av arbetskraftsin-
vandring har satt avtryck på många håll i länet. De senaste decennierna 
beskrivs som särskilt präglade av invandring. Den största immigrantgruppen 
är den finska, men under senare år har också en betydande invandring från 
andra delar av världen skett. Man skriver vidare att det även bland ”svensk-
arna” finns många olika kulturer. Skillnader mellan stad och landsbygd, för-
vandlingen från industriort till förvaltningsstad liksom generationsskillnader 
anges som möjliga förklaringar till kulturskillnader i länet. I ansökan be-
skrivs också närheten till Stockholm som något som ger goda förutsättningar 
för utvecklingen av kulturen i Sörmland. Trots att närheten gör att det sker 
en dränering av talanger från länet skapar den också dynamik. ”En av de 
viktigaste uppgifterna är uppbyggnaden av lokala och regionala kulturvärl-
dar samt en förstärkning av medborgarnas kulturella kompetenser. Detta kan 
ske bl a genom att underlätta för invånarna att utöva, arrangera och ta del av 
olika kulturyttringar”. Det är också, enligt ansökan, angeläget att satsa på 
verksamheter och nätverk som stärker den lokala samt regionala tillhörighe-
ten och identiteten.
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I ansökan betonas att integrationsarbete, med etnicitet som utgångspunkt, 
är angeläget och bedrivs i länet, men att man med de sökta projektmedlen 
inte enbart vill utgå från etnicitet. ”Vår inriktning är att arbeta för kulturell 
mångfald. Det är viktigt att lyfta fram grupper och kulturyttringar som har 
svårt att hävda sig i det mer etablerade kulturlivet”. De två grundläggande 
problemen identifieras som dels praktiska och ekonomiska, dels som något 
grundat i attityder och värderingar – att man inte vill ge plats och resurser 
åt det som förefaller konstigt och främmande. Detta, menar man, föranleder 
ett arbete som också riktas mot etablerade institutioner och beslutsfattare på 
olika nivåer. 
 
Mål
Med verksamheten vill man:

• söka få till stånd en större kulturell mångfald i Sörmland genom att 
bereda minoritetskulturerna bättre möjligheter att utöva sin kultur

• skapa möjligheter för minoritetskulturerna att nå en bredare publik
• genom olika insatser sträva efter att undanröja de hinder som minori-

tetskulturerna idag möter
• söka skapa bryggor, hitta gemensamma nämnare och öka samarbetet 

mellan olika kulturer och utövare
• arbeta med frågor rörande grundläggande attityder och värderingar i 

syfte att öka förståelsen för andra gruppers vanor, bakgrund och tän-
kesätt.

Modell
Organisationsmodell uppges ej i ansökan men tjänsten kom att placeras 
under chefen för Allmänkultur inom landstingets Kultur- och utbildnings-
förvaltning. I ansökan beskrivs en inriktning mot nätverkande där samtliga 
länets och kommuners kulturansvariga och kulturinstitutioner utgör givna 
medaktörer.

Västerbotten
Bakgrund
I oktober 2002 ansökte Västerbottens läns landsting om medel för att inrätta 
ett projekt med regional konsulent för mångkultur år 2003 (Västerbottens 
läns landsting 2002a). Som bakgrund anges att Västerbotten är ett län som 
präglas av mångfald och kontraster. Bland annat nämns att det stora länet 
härbärgerar ett av landets mest expansiva tätorter, Umeå, samtidigt som man 
rymmer flera glesbygdskommuner. Totalt sett hade länets befolkning mins-
kat under senare år, medan invandringen , främst från de nordiska grannlän-
derna, utgjordes av ca 1000 personer årligen. Man skriver vidare att flera av 
kommunerna i länet tagit emot flyktingar från bland andra afrikanska kon-
fliktområden. Glesbygdskommunerna Dorotea och Lycksele nämns bland 
dessa mottagarkommuner, men också Skellefteå. Sysselsättningen i länet 
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kretsar främst kring Umeå universitets campus och man uppger att 54% av 
kommunens befolkning är inflyttad. Samtidigt skriver man att ”inflyttningen 
till länet är en nödvändighet för att bromsa den befolkningsminskning som 
Västerbotten som helhet är drabbat av. Befolkningsminskningen beror inte 
på utflyttningen från länet utan på att antalet inflyttade är för lågt. Även i 
detta sammanhang blir det betydelsefullt med en interkulturell strategi för 
att öka länets attraktionskraft”. Den samiska befolkningen sägs uppgå till 
någonstans mellan 2-3000 personer, en grupp som man menar bör uppmärk-
sammas och som har nätverk av organisationer som arbetar med kulturfrå-
gor. 

Den starka folkbildningstraditionen och dess geografiska spridning uppges 
utgöra en stabil struktur för att arbeta med mångkulturutveckling i länet. 

Mål
Angående kulturlivet i stort i Västerbotten, skriver man att målsättningen är 
att verka för en kulturell mångfald och en god och attraktiv livsmiljö. Spe-
cifikt för projektet med regional konsulent för mångkultur anges målen vara 
att

• ge hela befolkningen möjligheter att framföra eller uppleva en mång-
fald av kulturella uttryck,

• öka kunskapen om idag osynliga kulturyttringar och inspirera till en-
gagemang hos både kulturproducenter och publik,

• verka för långsiktiga stödinsatser med beslutsfattare, institutioner 
och organisationer, samt

• ta tillvara den kraft som finns i amatörkulturen.

Modell
I ansökan anges två modeller för tjänstens placering. Västerbottensmusiken 
AB anses lämpligt då det beskrivs som länets största kulturinstitution. Argu-
mentet är att det skulle ge positiva återverkningar på övrigt kulturliv. Alter-
nativt föreslås en ambulerande placering vilken skulle gynna ett gränsöver-
skridande arbete. 

Västmanland
Bakgrund
Landstinget Västmanland ansökte i maj 2002 om statligt bidrag för inrät-
tande av en tjänst som mångkulturkonsulent. Man skriver att Västmanland 
är ett ”mångkulturellt län” med lång tradition av arbetskraftsinvandring. Inte 
bara i Västerås, med fyrtio olika språkgrupper representerade, utan också på 
andra orter finns starka inslag av arbetskraftsinvandring. Under senare år har 
en hel del flyktingmottagning också skett. Det framhålls att det mångkultu-
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rella samhället inte avspeglats i länsmuseets verksamhet, då man säger sig 
både ha saknat resurser och kunskap om detta. Vidare framhålls att möjlig-
heten att erhålla statsbidrag för verksamhet med mångkulturkonsulenter har 
aktualiserat frågan. För sitt arbete med mångkultur ser Västmanland integra-
tionsfrågorna som centrala, bland annat vill man lyfta hur det svenska sam-
hället har påverkats och tagit till sig element från andra länders traditioner 
under seklernas gång. 

Mål
Det saknas i ansökan uttalade målformuleringar, utan man tar i sin projekt-
beskrivning upp målen som Statens kulturråd anger i sin skrivelse från mars 
2002. Däremot skriver man under rubriken Projektinriktning att syftet med 
att engagera en regional konsulent för mångkultur är att verka för attitydför-
ändringar och integrering av människor med annan kulturell bakgrund i hela 
länets kulturliv.

Modell 
Man vill, om det enligt Statens kulturråd är lämpligt, inledningsvis inrätta 
två halvtidstjänster. Det anses nödvändigt att kartlägga behov, knyta kon-
takter och genomföra seminarier för att skapa en regional debatt. Den andra 
halvtiden, skriver man, skall placeras på Västmanlands läns museum som 
inför sin flytt diskuterar museets inriktning.

Västra Götalandsregionen
Bakgrund
I september 2002 ansökte kulturchefen för Västra Götalandsregionen om 
bidrag för att under en treårsperiod kunna anställa en konsulent för mång-
kulturfrågor (Västra Götalandsregionen 2002a). Det saknas i denna första 
ansökan en beskrivning av den region i vilken man vill bedriva verksamhe-
ten. I stället beskrivs några av de frågor från vilka man utgår när man vill 
vidga ”mångkulturellt arbete i regionen”. Frågorna har rests när regionen 
diskuterat generell tillgänglighet av kulturutbudet, och definieras utifrån 
olika dimensioner av tillgänglighet.  Hur kommunicerar verksamheterna 
och omgivningen med varandra? Här pekar man på fysiska, tidsmässiga och 
intellektuella aspekter av tillgänglighet. Man ställer sig också frågan om 
det hos befolkningen finns tillräcklig kunskap om utbudet och ekonomiska 
möjligheter att delta? Finns en ömsesidig tillit, förståelse och respekt i mötet 
mellan medborgare och kulturellt yrkesverksamma? 

 Regionen ombads, enligt ett beslutsunderlag till Kulturdepartementet, att 
revidera sin ansökan och innan man kommit igång med verksamheten år 
2003 var det dags att söka för år 2004 (Statens kulturråd 2002b). Ansökan 
kom då att utökas till att omfatta 1, 5 konsulenter, vilket motiverades med 
att regionen är stor, med 1,5 miljoner invånare bosatta i sammantaget 49 
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kommuner. 

Mål
Västra Götalandsregionen har i sin övergripande regionala utvecklings-
strategi antagit tio olika utvecklingsmål. Ett av dessa pekar på att regionen 
skall vara ett föredöme för integration. Man skall aktivt ta vara på resurserna 
hos medborgarna med utländsk bakgrund och motarbeta segregation mellan 
medborgare med svensk respektive annan bakgrund. På kulturområdet hade 
man vid första ansökningstillfället sedan ett år en kulturpolitisk strategi som 
framhöll ”kulturens betydelse för att kunna erbjuda många språk och många 
arenor”.  Vidare säger strategin att:

”så blir den som erövrat konstens och kulturens möjligheter till uttryck och 
gestaltning en starkare medborgare, så ger kulturen sitt bidrag till att stärka 
demokratin. Så ger konsten också effektiva verktyg i mötet mellan männis-
kor med skilda språk och bakgrunder” ( Västra Götalandsregionen 2001). 

Målen för verksamheten med regional konsulent för mångkultur anges inte 
explicit i den första ansökan. Där verksamhetens inriktning beskrivs i an-
sökan anges dock att inriktningen föranleds av att man vill minimera seg-
regationen i de kulturella verksamheterna såväl för de medborgare som vill 
bruka som för de som vill skapa. Vidare skriver man att fokus i konsulentens 
arbete kommer att ligga  på nätverksbyggande, utveckling och visst initie-
rande av olika projekt såväl inom en kommun som över kommungränserna 
samt synliggöra kommunala verksamheter där kulturen fungerat som ett 
verktyg för integration. 

I den andra ansökan framhålls, liksom i den första, de demokratiska aspek-
terna av att utveckla kulturarbetet och man skriver att målet är att imple-
mentera ett mångkulturellt synsätt hos regionens kulturverksamheter. Detta 
arbete syftar i sin tur till att:

• skapa en kulturell gemenskap baserad på demokratiska värderingar 
och grundprinciper,

• stimulera samverkan mellan resursrika institutioner och resurssvaga 
föreningar med inriktning på andra kulturer, vilket gynnar båda par-
terna och bidrar till att bygga upp en kulturell gemenskap i regionen. 

Man för vidare ett resonemang om att ”ett samspel mellan etablerade kul-
turinstitutioner och små föreningar synliggör den konst och kompetens som 
finns hos artister och aktörer med rötter i andra kulturer”. Man tänker sig att 
detta kommer att leda till att bilden av vilka som utgör ens potentiella publik 
förändras, och att nya grupper därmed inkluderas och på så sätt bana väg för 
att kulturinstitutionerna blir mötesplatser för hela Sveriges befolkning. 
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Modell
Vid tiden för den första ansökan hade kulturnämnden fattat beslut om att un-
der regionstyrelsens kansli upprätta en gemensam driftsenhet för konsulen-
ter inom flera konstområden som dittills inte haft en lämplig organisatorisk 
tillhörighet. Ett år senare hade enheten kommit till stånd och under namnet 
Enheten för konst- och kulturfrämjare samlades bland andra, dans- och 
konstkonsulenter och kultursamordnare för barn- och ungdom. Enheten sor-
terade i sin tur direkt under Regionstyrelsens kansli.
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4. Organisatoriska lösningar

Det finns flera skäl att undersöka de organisatoriska lösningar som aktörerna 
valt i arbetet med konsulenter för mångkultur. En given orsak är att förstå 
vilken modell som tycks vara den bästa ur några olika aspekter. Vilket orga-
nisatoriskt stöd är nödvändigt, vilken organisation ger de viktigaste kontak-
tytorna och hur får konsulenten mandat, är frågor som förstås är intressanta 
för genomförandet av arbetet. 

Ett annat skäl är att förstå vilken organisation som är optimal med framtiden 
för ögonen. Vilken betydelse kan organisationen ha för att sätta avtryck el-
ler skapa förutsättningar för liknande arbete i den reguljära verksamheten? 
Bland konsulenterna har en konsulentlös framtid ofta nämnts som ett mål 
i sig, ”vi skall inte behövas” eller ” målet är ju egentligen att avveckla oss 
själva” är några uttalanden som väl representerar hur de uttryckt sig om 
framtiden.

I några av fallen har det, som framgått i det föregående kapitlet, vid an-
sökningstillfället stått klart vilken organisatorisk lösning man valt för det 
regionala arbetet med konsulenter för mångkultur. Det finns också exempel 
på att den som kom att bli anställd som konsulent har varit med i processen 
som kom att leda fram till en färdig ansökan. Här har förstås den ansökande 
organisationen haft tillgång till kunskap som man ansett varit nödvändig för 
att planera för och formulera sig om arbete med mångkultur. 

I det här kapitlet redogörs för hur man i regionerna resonerat kring rekryte-
ring, kompetens och organisation inför inrättandet av tjänsterna. Materialet 
som ligger till grund för beskrivningen utgörs av ansökningar, intervjuer 
med ordföranden i aktuella landstingsnämnder, verksamhetschefer och kon-
sulenterna själva. Jag fortsätter alltså att hålla mig på en deskriptiv nivå, för 
att återkomma till organisationens betydelse i analysdelen (kapitel 6 och 7). 
Inledningsvis presenteras något om rekryteringen av konsulenterna, varpå 
en redogörelse av deras kunskaps- och erfarenhetsbakgrund följer. Avslut-
ningsvis återges de olika organisationsmodeller som blev konsulenternas 
utgångspunkt.
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Rekrytering

Kravspecifiktationer
Bakgrund och profil
Du som söker tjänsten ska vara väl förtrogen med det mångkulturella Sverige. Egen erfa-
renhet av kulturarbete och kvalificerad administration är positiv. God samarbetsförmåga 
och flexibilitet är en förutsättning men det är också viktigt att Du är lyhörd och kan skapa 
ett positivt arbetsklimat samt har förmåga att vilja bygga förtroendefulla relationer. Formell 
utbildning som anknyter till arbetsuppgifterna utgör en extra merit (ur en annons för tjäns-
ten som regional konsulent för mångkultur, januari 2003).

Vi lägger stor vikt på kulturvetenskaplig utbildning samt solid erfarenhet i förmedlings-
arbete och arbete med etniska minoriteter. Därtill är viljan och kunskapen till traditionellt 
tänkande, samarbetsvillighet och en dynamisk utstrålning viktiga personliga egenskaper för 
denna tjänst. Ansvar för den löpande ekonomin ingår också i arbetet (ur en annons för tjäns-
ten som regional konsulent för mångkultur, senhösten 2002).

Beskrivning av kvalifikationer:
Utbildning och erfarenhet inom något av scenkonstens områden eller annan adekvat utbild-
ning. Meriterande är kännedom om de olika länsuppdragen (ur en annons för tjänsten som 
regional konsulent för mångkultur 2006)

Vi söker dig som har lämplig akademisk utbildning eller liknande. Du har också god sam-
arbetsförmåga, kännedom om och intresse av kultur. Du kan arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra (ur en annons för tjänsten som regional konsulent för mångkultur 
2003).

De här fyra annonserna speglar några olika tolkningar som gjorts i länen av 
vilken kunskaps- och erfarenhetsmässig bakgrund man anser vara nödvän-
dig för att bedriva konsulentverksamhet för mångkultur. Om man ser till de 
krav som i annonserna framstår som absoluta spänner de från ”förtrogenhet 
med det mångkulturella Sverige” till ”lämplig akademisk utbildning”, över 
både scenkonstutbildning och kulturvetenskaplig utbildning. 

De skilda kraven återspeglar på ett representativt vis de olika sätt att ta sig 
an mångkultur som står att finna i de regionala verksamheterna. I rapportens 
inledning diskuterades olika begrepp som aktualiseras när begreppet mång-
kultur skall omsättas i praktik. Att vända sig till personer som är förtrogna 
med det mångkulturella Sverige innebär att man tilltalar en bred grupp med 
socialt engagerade personer, utan särskilt fokus på kulturfrågor i meningen 
konstnärlig verksamhet. Detta kan också gälla för den region som i annon-
sen söker någon med ”lämplig akademisk utbildning”, då vad som är lämp-
ligt inte preciseras. Det här kan tyda på att det är de samhällsvetenskapliga 
perspektiven som efterfrågas för att stödja kulturverksamheternas utveckling 
mot större mångfald. 

I andra regioner har man önskemål om att konsulenten själv skall vara utbil-
dad och /eller verksam inom något konstområde, vilket också för in frågan 
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om konsulentens legitimitet hos de aktörer bland vilka den skall vara verk-
sam. Är professionalism inom konstområdet en förutsättning för att man 
som konsulent skall tas på allvar? Är egna erfarenheter som kulturarbetare 
nödvändiga för att se möjligheter och skapa intresse för nya perspektiv?

Samarbetsförmåga efterfrågades nästan genomgående, och i de fall det var 
institutioner som rekryterade, efterfrågades specifikt kunnande om institutio-
nens verksamhetsområde. Det bör här också nämnas att en institution hante-
rat uppsägningar med internrekryteringar, vilket förklarats med att man inte 
velat öda dyrbar utvecklingstid på rekryteringsprocesser och på att sedan 
sätta in nyanställda personer i institutionens arbete. 

Urvalsprocesser
I samtal med rekryterande chefer, men också politiker och förvaltnings/
divisionschefer har rekryteringsfrågan sällan framhållits som en svår pro-
cess. En chef berättar om att de under rekryteringsprocessen förlorade flera 
av sina toppkandidater. Den återstående med efterfrågad kompetens blev 
åtråvärd och man bortsåg från en viktig omständighet som talade emot 
rekryteringen. Det här en den enda berättelsen i mitt material som uttalat 
beskriver en felrekrytering. Ett anställningsbeslut har anmälts till Jämo, där 
en kvinna såg sig förfördelad, men där arbetsgivaren fick rätt. I övrigt tycks 
anställningsförfarandet inte förorsakat många problem. 

Antalet sökande till de olika tjänsterna varierade stort, mellan en handfull 
till 263. Det tycks i flera fall ha varit klart vilka man velat ha till tjänsten 
redan i rekryteringsprocessens inledning och en av konsulenterna säger att 
den blev handplockad och hjälpte till att skriva ansökan. I tre fall har man 
anställt konsulenter som varit bosatta på andra orter i landet, vilket betyder 
att de inte varit förankrade i den aktuella regionens kulturliv. Ytterligare en 
konsulent säger själv att hon bott så kort tid på orten att hon knappast haft 
någon kunskap om vare sig kulturlivet eller haft breda nätverk på orten. 

Just mängden ansökningar som ofta strömmat in var något som några chefer 
har framhållit som problematiskt. Det tar förstås mycket tid, och är rimligen 
svårbedömt om arbetsgivarna inte är helt klara över vad det är man söker. 
Å andra sidan finns det några exempel på att man vetat exakt vilken person 
man velat rekrytera. Här skiljer sig de olika fallen åt gradvis på en viktig 
punkt. I några län/regioner har man sökt nya ögon på sitt kulturliv, medan 
man i andra velat ha någon med stark förankring, breda nätverk och ibland 
också specifikt kunnande. 

Ett tydligt exempel på det första hittar vi  Västerbotten. Där menade kul-
turchefen att de medvetet vände sig brett utåt och fick en helt annan typ av 
sökande än vad man var van vid. Den man kom att rekrytera hade i sin ansö-
kan undrat: ”Varför har inte jag varit på museet?”. Det var det reflekterandet 
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man ville ha, men samtidigt med kunskaper om integration och mångfalds-
frågor. Exempel på den ingången till verksamheten hittar vi också i Väst-
manland där bredden och erfarenhet från ”det mångkulturella Sverige”, ock-
så tycks ha varit viktiga förutsättningar, åtminstone inledningsvis. Man reso-
nerade i Västmanland som så att man behövde någon som kunde kartlägga 
hur det mångkulturella Västmanland såg ut för att senare låta kartläggningen 
leda till verksamhetens avsmalning. Här iscensattes en rekryteringsprocess 
som konsulenten blev överväldigad av – ”det här måste vara ett mycket vik-
tigt arbete” berättar hon senare att hon tänkte. Här hade man i annonsen ock-
så gjort klart att det inte räckte med att vara bra på att samarbeta och vara 
flexibel, utan det krävdes också förmåga att bygga förtroendefulla relationer, 
vara lyhörd och skapa ett positivt arbetsklimat. Den blivande konsulenten 
uppfattade uppmärksamheten som ett tecken på att hennes arbete hade brett 
stöd och att många var intresserade av den kommande verksamheten.

I Sörmland var bredden i sig själv förutsättningen för att man skulle vilja ge-
nomföra arbetet -  ”det är kulturens mylla” - uttryckte sig dåvarande nämnd-
ordföranden om saken. För uppgiften sökte man alltså någon som var väl 
orienterad på integrationsområdet vilket alltså inte förutsätter kunskaper på 
specifika konstområden. Här var man dock klar över vem man ville ha. Han 
var integrations- och mångfaldsfrågor samt kulturintresse i en person, djupt 
och brett förankrad i lokalsamhället. Den politiker som satt som ordförande i 
nämnden 2002 berättar att han kände att det behövdes ”fria radikaler” i kul-
turlivet. Behovet av förändring växte fram och han tycker att länet hade tur 
som fick den konsulent det fick. Ordföranden ville inte ha en ”invandrarkul-
turarrangör” utan en varaktig förändring! Politiker och förvaltning tyckte att 
det var viktigt med långvarig praktisk erfarenhet av integration och mång-
fald, det var viktigare än själva kulturkunnandet. Konsulenten fick gärna ha 
akademisk utbildning och erfarenhet av offentligt arbete. Tjänsten utlystes 
som vanligt och förhoppningarna infriades – man fick den man ville ha. Den 
som kom att bli konsulent för mångkultur i Sörmland hade också fått utgöra 
bollplank när ansökan formulerades och chefer och politiker jag talat med 
framhöll att de i processen hoppades att han skulle söka tjänsten om den 
kom att bli verklighet.

Västra Götalandsregionen är ett exempel på en region där kännedom om 
kulturlivet var ett mer uttalat krav än i de ovan nämnda exemplen. Man 
hade kommit fram till det var viktigt att få en konsulent med kunskap om 
hur kultursverige fungerar. Det var absolut inget krav på att den själv skulle 
vara utövande konstnär, men den skulle ha känsla för området. Den kunde 
vara en kulturvetare, eller liknande, akademisk eller motsvarande, framhål-
ler kulturchefen. Den kunde vara en konstnär om det var rätt sort, men inte 
i första hand. Någon som hade med sig intressanta nätverk, men det var inte 
nödvändigt att den redan visste allt om Västra Götaland, det lär man sig, re-
sonerar kulturchefen. Rekryteringen sköttes av enhetschefen, just i detta fall 
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fick hon också hjälp från kansliet. Till tjänsten sökte 263 personer och det 
var bland annat viktigt att hitta en människa som klarar av att jobba med och 
via andra. Kulturchefen menar att det måste till väldigt speciella egenskaper 
för att klara av det här jobbet. ”Det är inte så olikt ett chefsjobb, fast utan 
den hierarkiska relationen. Du kan aldrig säga till, men få det gjort som du 
vill få gjort ändå, utan makt”. Men, menar hon vidare, de som kommit in i 
det och passar för det tycker att det är väldigt givande och roligt. 

I Jämtland var man än mer specifik i sina kompetenskrav, där kulturarvs-
frågor var centrala. När den första konsulenten skulle rekryteras hade man 
bara sex sökande till tjänsten och där utmärkte sig den blivande konsulen-
ten stort. Konsulenten som kom att bli anställd menar att kulturchefen och 
museichefen bestämde sig för att anställa henne samma dag som intervjun 
skett. Det var särskilt hennes konstvetenskapliga utbildning och erfarenhe-
ten som kultursekreterare, museichefen lyfte fram som lämpliga kompeten-
ser.

Kulturchefen i Region Skåne berättar att man ville ha personer som hade 
egen erfarenhet från kulturlivet, och i den första rekryteringen handlade det 
om förmåga att driva scenkonstfrågor i mångkulturell riktning. Den skulle, 
och detta var lika viktigt, också förstå sig på kulturpolitiken. Hon minns att 
det var viktigt att det inte skulle handla om att anställa någon som arrang-
erar, ”det har vi folk som gör redan”, utan det handlade om ett förändrings-
arbete. Man sökte någon som hade pondus, ”en person som kan möta VD:n 
på en institution och säga att nu tror jag att ni behöver göra så här”.

Till tjänsten sökte över hundra personer, det var journalister, kommunika-
törer, forskare, informatörer, många nya oerfarna nyutbildade ”precis som 
det brukar vara när vi annonserar”. Chefen menar att de också alltid brukar 
skriva att ”vi ser gärna att du som söker har utländsk bakgrund” och utgår 
från att detta gjordes även denna gång. Tre eller fyra namn ansåg man som 
intressanta men de intressantaste hoppade av processen. Den som kom att 
rekryteras hade vad man ansåg en härlig inställning till verksamhetsområdet 
men kom, enligt chefen, att säga upp sig efter ett halvår. Scenkonstkonsulen-
ten menar själv att hon trodde att hon meriterat sig just genom sin erfarenhet 
från Rosengård och sitt långa engagemang i samarbete med Drömmarnas 
hus i samma förort. Hon säger sig vara mycket aktionsinriktad och absolut 
inte gjord för det ensamma, strukturinriktade arbete som hon med tiden in-
såg att tjänsten innebar. Jag återkommer till hennes bild av sakernas utveck-
ling i kapitel 5.

Den andra konsulenten som anställdes rekryterades internt på Malmö Mu-
seer, då den i kompletterande syfte var vikt för kulturarvsfrågor. ”Mångkul-
turarvskonsulenten” ansågs lämplig med sin flera år långa erfarenhet från 
museiprojekt med mångfaldsperspektiv. 
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Konsulenternas kompetensprofiler
Det som främst karaktäriserar mångkulturkonsulenterna är att de vid en för-
sta anblick formellt saknar gemensamma nämnare. De har olika utbildningar 
och har haft olika erfarenheter från yrkeslivet. I intervjuerna tog vi upp for-
mella och informella meriter som setts som viktiga för att kvalificera konsu-
lenterna till tjänsterna. 

En av konsulenterna är själv utbildad musiker, en är etnolog och ytterligare 
två har statsvetenskaplig examen. Den ena av dessa har specialiserat sig mot 
freds- och konfliktvetenskap medan den andra har ägnat sig åt integrations-
frågor. Tre konsulenter är lärarutbildade, varav en doktorerar inom filosofi. 
En av konsulenterna har en beteendevetenskaplig examen. En av de konsu-
lenter som idag inte är verksamma är kulturvetare med inriktning på konst-
vetenskap, men har också en magister i medier och kommunikation. Ytterli-
gare en konsulent har examen i sociologi, pedagogik och slaviska språk.

Övriga meriter varierar även de i hög grad. En av de intervjuade framhåller 
att den tidigare helt saknade både nätverk och kunskaper på kulturområdet, 
men hade erfarenhet från utredningsarbete inom integrationsområdet. Ytter-
ligare en konsulent såg sig som okunnig om kulturfrågor i meningen scen-
konst och bild, men mycket erfaren i människorätts- och minoritetsfrågor 
med flera års arbete som museipedagog bakom sig.  En av de intervjuade 
hade sin bakgrund som integrationskonsulent, så småningom med inriktning 
på mångfaldsfrågor och såg sig som någon som ”kom in utifrån”.  Förvisso 
hade konsulenten ett stort kulturintresse, beskrev sig som ”kulturaktivist” 
med uppdrag i kommunal kultur- och fritidsnämnd och hade i sitt arbete 
som tjänsteman i kommunen lyft in kulturområdet i flyktingintroduktions-
arbetet. Ändå menade konsulenten att han saknade ”koderna” som kulturar-
betarna måste känna till. Tre av konsulenterna hade när de sökte tjänsterna 
lång erfarenhet av arbete med arrangemang inom dans, teater och musik. En 
framhöll sin 25 åriga erfarenhet från TV som journalist med fokus på det 
mångkulturella samhället, som en viktig erfarenhet och en annan hade arbe-
tat som kultursekreterare i en kommun. Ytterligare en konsulent hade bak-
grund som lokal kultur- och biblioteksansvarig i en förort, med praktisk-es-
tetiska läroprocesser som specialområde.  Till sist hade en av konsulenterna 
viktiga erfarenheter från museiverksamhet med inriktning på mångfald.  

Var ”sitter” konsulenterna?
Det finns, grovt sett, två typer av organisationslösningar i de regioner/län 
som har arbetat med konsulenter för mångkultur. Den första benämner jag 
förvaltningscentral modell, den andra; institutionsmodellen. Med förvalt-
ningscentral organisationsmodell menar jag att konsulenten sitter på någon 
enhet som samlar flera av länets eller regionens kulturadministratörer, kon-
sulenter, eller regionala kultur- eller utvecklingsfunktioner i en och samma 
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enhet. De regioner/län som valt denna modell är Västra Götalandsregionen, 
Västmanland, Västerbotten, och Sörmland.

Institutionsmodellen tilltalade Jämtland, Region Skåne, Stockholm och nu 
också Region Blekinge. I Jämtland och Skåne finns konsulentens bas på 
länsmuseet Jamtli respektive Malmö stads Malmö Museer. I Stockholm och 
Blekinge har konsulenterna i båda fallen sitt sammanhang inom Länsmusi-
ken. 

Det har funnits olika bud om vilken av modellerna som Kulturrådet egent-
ligen avsåg att huvudmännen skulle använda sig av, och av intervjuerna att 
döma framstår detta ibland som problematiskt. Jag nämnde tidigare att det 
är viktigt att ha modellerna klara för sig för att förstå för- och nackdelar med 
olika val. Jag vill dock göra klart att modellen i sig inte kan avgöra hur verk-
samheten utvecklas, den kan bara ge olika förutsättningar. I modellen rör sig 
människor med olika handlingsutrymmen, kunskaper och ambitioner, och 
de avgör förstås också vad som blir resultatet av arbetet. Men organisations-
modellen sätter vissa gränser eller öppnar vissa dörrar, och det kan vi få syn 
på bättre när vi har en bild av hur man tänkt och hur man iscensatt tanken. 
Nedan följer en återgivning av sådana resonemang. 

Förvaltningscentral modell
I Västerbottens läns landsting framhåller chefen för länskulturen att det ald-
rig funnits några som helst tankar på ett alternativ till den organisation man 
valt. Konsulenten skulle, som vi sett, arbeta brett utåt länet, är anställd på en 
regional utvecklingsenhet, och har där som sin närmsta chef länskulturche-
fen. Utvecklingsenheten rymmer verksamheterna miljö, kultur, internatio-
nella frågor, folkhögskolor, näringsliv och turism. Länskulturchefen menar 
att det självklart var många som ville ha konsulenten men att hon var nöjd 
med lösningen och att ingen hittills har övertygat henne om att det finns en 
bättre. Utvecklingsenheten är lokaliserad i lanstingets lokaler i Umeå. Kon-
sulenten nyanserar något av resonemanget, och menar att hon uppfattat att 
det från början var tänkt att hon skulle sitta ett år på enheten och sedan rote-
ra mellan kulturinstitutioner. När en kartläggning var genomförd första året, 
skulle den sedan ligga till grund för vilka institutioner som det var lämpligt 
att placera konsulenten i. 

Också i Sörmland ledde det breda greppet till en förvaltningscentral modell. 
Konsulenten fick sin tillhörighet i den konstövergripande kulturenheten All-
mänkultur där den närmsta chefen också är allmänkulturchefen. På enheten 
finns också de andra länskonsulenterna, och man är lokaliserad i ”Gula hu-
set” i Eskilstuna, tillsammans med Sörmlands musik och teater. Den politi-
ker som vid verksamhetens inledning var ordförande i nämnden framhåller 
att man hade en grundidé för konsulentverksamheten och att det var viktigt 
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att se hur den kunde fungera. Därför har det varit viktigt att den om gör job-
bet måste få fortsätta utveckla idén. Chefen för Allmänkultur har därmed 
inte detaljstyrt konsulentens arbete. ”Vi hade aldrig en tanke på att placera 
tjänsten på institution, och handläggaren på Kulturrådet accepterade det. 
Visst fanns det någon institutionschef som ville ha konsulenten, men det var 
aldrig aktuellt från förvaltningens sida”. Enligt länskulturchefen var Kultur-
rådets handläggare främmande för det breda greppet och menade att det inte 
var meningen att stödet skulle gå till att arbeta med föreningslivet, enskilda 
kulturarbetare och liknande. Man stod dock på sig och sa att om länet inte 
fick arbeta på det här sättet skulle man inte genomföra någon statligt stödd 
mångkulturkonsulentverksamhet alls. 

Västra Götalandsregionens resonemang kring organisationen tar sin ut-
gångspunkt i strukturer, enligt kulturchefen, för hanterbarhetens skull. Man 
såg konsulenterna som främjare, och därför skall de befinna sig i ett främjar-
sammanhang, menar hon. Den här diskussionen förde regionen med Kultur-
rådet, som kulturchefen menar, tillsammans med Kulturdepartementet, tyd-
ligt tryckte på kultur i meningen ”konstarterna”. Här ansåg hon att regionens 
perspektiv är och var bredare, och vid tidpunkten uppfattades regionen som 
bristande i sin konkretion. Hon tycker att de har haft svårt att förklara varför 
de har velat vara ”centrala”.

Innan alla turer med bakläxa från Kulturrådet var klara, hade den i den 
första ansökan planerade nya Konst- och kulturutvecklingsenheten hunnit 
upprättas, och konsulenterna kom att placeras där tillsammans med länets 
övriga konsulenter, ”Klangfärg” (kultur för funktionshindrade) och Dansbi-
ennalen. Deras närmsta chef är enhetschefen. Under den första tiden var de 
dock ”hemlösa” och har suttit både i Skådebanans och Musik i Västs (MiV) 
lokaler. 

Chefen för MiV berättar att man vid tiden för Kulturrådets erbjudande om 
statligt stöd för mångkulturkonsulenter själva hade tänkt söka bidraget från 
staten, men sedan förstått att ”regionen går före”. När så väl konsulenterna 
var igång med sin verksamhet tog de kontakt med MiV och i denna första 
kontakt uppfattade inte länsmusikchefen att konsulenterna kunde tillföra 
verksamheten så mycket. Senare, genom deras tillfälliga samlokalisering, 
kom de ändå en tid att jobba nära varandra. Hon uppger att det då fanns in-
slag av ömsesidig nytta, konsulenterna hade exempelvis större möten i MiV:
s lokaler. Hon beskriver perioden som en bra plattform för all verksamhet 
och de förutfattade meningar man hade om varandra försvann. 

I Västmanland berättar den dåvarande länskulturchefen att man inspirerats 
av Jamtlis arbete i Jämtland. De hade uppfattat att de arbetade brett utifrån 
en plattform på museet. Tidpunkten som uppges är våren 2001, och det är 
oklart för mig i vilket sammanhang detta arbete bedrivits, men det var i 
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vilket fall en inspirationskälla i länets organisationsfunderingar. Man ville 
därmed placera sin konsulent på Västmanlands länsmuseum, men uppger 
att Kulturrådet ställt sig ovilliga till en sådan lösning. Handläggaren hade 
framhållit att ”det där skall museet göra ändå”, varför man valde att placera 
tjänsten på landstingets kansli där brett arbete och kartläggning skulle bedri-
vas. Dåvarande chefen berättar att han redan från start hade tänkt att arbetet 
sedan måste ”smalna av”. Enligt nämndens ordförande var organisationslös-
ningen aldrig en politisk fråga. Man hade diskuterat det och tyckte att för-
valtningens förslag passade bra. På landstingets kansli kom konsulenten att 
få sin plats i utvecklingsenheten under dåvarande Kultur- och utbildnings-
förvaltningen. Där fanns förutom konsulenten också verksamhetsutvecklare 
av konstfrågor, länsteaterkonsulenten och kortare projekt. Där skulle också 
verksamhetsutvecklare för kultur och folkbildning finnas, men var under pe-
rioden vakant. 

Sedan konsulentens verksamhet startade har ett antal omorganisationer 
skett, bland annat upphörde den nämnd och förvaltning som organiserade 
konsulenten. Division Regionutveckling uppstod år 2005 under den nya 
beredningen Regionberedning. I och med denna omorganisation försvinner 
beteckningen ”Mångkulturkonsulent” från organisationsschemat och beteck-
nas under Basenhet Kultur som ”projekt” vid sidan av Länsbiblioteket, Film 
i Västmanland, Ungdomskonsulent, Teaterkonsulent, Kraftcentrum, Bidrag 
och Konst. Konsulentens närmsta chef är under insamlingen av materialet 
till utvärderingen länsbibliotekschefen. En ytterligare omorganisation har 
sedan genomförts och i februari 2006 har konsulenten helt försvunnit från 
verksamheten. Som kontaktperson för området Mångkultur, som återupp-
stått, anges biträdande divisionschef. Där uppges dock att verksamheten be-
drivs med medel som man erhållit för tredje året i rad från Kulturrådet.  

Även Region Skåne hade sin första konsulent i central förvaltning, inom 
Kultur Skåne, lokaliserad i Landskrona med arbetsledning av en handläg-
gare på verksamheten Teater, dans film och musik. Kulturchefen förklarar 
att hon inför ansökan till Kulturrådet spontant tänkte att om man skall ar-
beta strategiskt med de här frågorna, då skall man satsa på barn och unga. 
Där finns spänningar, men det är också bland barn och unga som det händer 
saker och det är de som umgås mest oavsett bakgrund, menar hon. Hon för-
stod efter en tid i dialog med Kulturrådet att det statliga stödet var avsett att 
verka för att offentligt stödda institutioner skulle anpassa sig till befolkning-
en. Det tog tid innan förvaltningen fick detta formulerat för sig, och hand-
läggaren på Kulturrådet var inledningsvis inte heller säker på hur det skulle 
hanteras. Från högre nivå fick regionen senare korrigerande anvisningar och 
kunde få sin ansökan färdigställd och beviljad. Då hade man också valt att 
lägga krutet på en av de stora posterna i budgeten, nämligen scenkonsten. 
Ett unikt förhållande som råder i Region Skåne är att man på försök fördelar 
även kulturinstitutionernas statsbidrag, något man kallar ”kulturpåsen”. Med 
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detta följer att man för in statens riktlinjer om jämställdhet, tillgänglighet, 
mångfald och fokus på barn och ungdom. Därför har man också återrappor-
teringskrav i enlighet med riktlinjerna, och där menar hon att regionen ”har 
extra kräm” i sin roll gentemot institutionerna. 

Arbetsledarfunktionen finns enligt kulturchefen kvar på ovan nämnda enhet, 
men den konsulent som varit aktiv under utvärderingsperioden har sitt fy-
siska sammanhang på Malmö Museer och arbetar där med mångkultur med 
inriktning på kulturarv. Tjänsten som mångkulturkonsulent för scenkonst 
har hållits vakant sedan konsulenten slutade under 2004. Uppsägningen 
sammanföll med ett kraftigt sparbeting där enbart Kultur Skåne skulle spara 
en miljon kronor under 2005. I stället för att säga upp befintlig personal har 
man avvaktat ljusare tider, vilka kulturchefen nu menar har inträtt. Man har 
för 2006 avsatt 350 000 kronor för att visa Kulturrådet att man är seriös, och 
har också till Kulturrådet under hösten 2005 lagt fram ett förslag på hur man 
ville jobba med regional mångkultur. Nämnden och förvaltningen är överens 
om att det är svårt att komma igen med samma verksamhet, med ny perso-
nal, när man sedan tidigare har mindre goda erfarenheter. Kulturnämndens 
ordförande var än tydligare ifrågasättande till konsulentverksamheten (scen-
konst-försöket främst) och ville prova något annat. 

Institutionsmodell
Jämtland hör till dem som valde kulturinstitution som plattform för konsu-
lenten. Innan jag går in på hur Jämtland resonerade om organiseringen av 
konsulentverksamheten där, skall sägas några ord om den speciella situation 
som är en av bevekelsegrunderna för länets engagemang i mångkulturfrågor, 
vilken nämns i ansökan. Kulturarvsfrågorna är inte okontroversiella i Jämt-
land, och där har länsmuseet spelat en viktig roll historiskt. Förstärkandet av 
den regionala identiteten, som landsantikvarien nämner som problematiskt, 
hämtar mycket av sin näring i vad museet historiskt sett representerat. Det 
beskrivs som det mest välbesökta och älskade regionala museet i landet. 
Bland annat av denna anledning uppfattas museet av de intervjuade som lä-
nets starkaste kulturinstitution.

I Jämtland rådde enligt museichefen aldrig någon tvekan om var länets 
konsulent skulle ha sin arbetsplats. Han menar, med all respekt för Länskul-
turen, att den inte har samma kraft som Jamtli. På samma vis argumenterar 
nämndens ordförande, och det fanns enligt henne ingen diskussion om sa-
ken, återigen med tanke på Jamtlis roll. Ordföranden tycker idag att det var 
klokt att utgå från museet. Där finns en struktur, styrkan i marknadsföring, 
en arena och är som sagt väletablerat. Hon framhåller även att ”tänket” 
(mångkultur) stämmer väl med museets, vilket hon menar att museichefen 
har bidraget till: ”Det var som hand i handske”. Hon menar vidare att det är 
en lämplig uppdelning att Länskulturen arbetar med kultur i övrigt, och att 
Jamtli har hela länet som arena.
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Den nuvarande länskulturchefen menar att det positiva med organisationen 
är att det finns en naturlig koppling till aktuella utställningar som når alla 
åldrar, främst barn och ungdom. Nackdelen är att man, för att bli verknings-
full, måste möta konsulentgrupp, länskultur och institutionschefer. I samtal 
med kulturpolitiker har det blivit uppenbart att det funnits en diskussion om 
vilken organisationsmodell som skulle tillämpas. En kulturpolitiker menar 
att varje län borde få bestämma sådana saker själva: ”Vi politiker brukar 
sällan ge oss in i organisationerna. Nu lägger man sig i nationellt – det är ab-
surt!”. En annan kulturpolitiker menar att det kan vara befogat med nationell 
inblandning då hon visste att det tidigare förekommit att konsulenter fått 
sitta ensamma utan sammanhang. På Jamtli har konsulenterna, som kommit 
att bli tre till antalet och avlöst varandra, varit placerade direkt under musei-
chefen men haft olika enhetstillhörigheter.

I Stockholms län framhåller chefen för dåvarande kulturförvaltningen att det 
var Kulturrådet som i sin första skrivning uttryckligen menat att konsulen-
terna skulle placeras i kulturinstitutioner och inte på förvaltningarna. Kultur-
chefen menar att det här var något som antingen Kulturrådets referensgrupp 
eller möjligen generaldirektören givit som riktlinje och därmed fanns ingen 
diskussion om detta. Senare, när den handläggare som tog över ärendet hos 
Kulturrådet, förde diskussioner med Stockholm, kände hon inte till denna 
riktlinje. Han sammanfattar det hela som väldigt oklart. När så väl ansökan 
skulle skrivas under våren 2002 var det bråttom, och det fanns ingen möjlig-
het för förvaltningen att få fram ett beslut om motprestation från nämnden 
innan årets utgång. 

Även att få fram en färdig ansökan till 2003 var svårt ur ett förvaltnings-
perspektiv – på vilken institution skulle tjänsten placeras? Man valde att 
raskt gå ut muntligt till de större organisationer som landstinget stödjer och 
be dem komma in med intresseanmälningar. Intresseanmälningar kom in 
från Länsmuseet, Stockholms läns blåsarsymfoniker (SLB) och några till. 
Då gjorde man bedömningen att musik var ett område där det redan fanns 
mångkulturella inslag samt att det intresserade många. Musik ansågs därför 
vara den konstform där man snabbt skulle kunna nå resultat. I jämförelse 
med till exempel länsmuseet, där förvaltningen inte riktigt såg vad en kon-
sulent skulle kunna uträtta, framstod musiken var det bästa alternativet. 
Länsmusiken, förvaltad av den ekonomiska föreningen SLB, var också en 
ny verksamhet och ansågs vara ”på gång”.

Formellt fick SLB motprestationen om 350 000 kr som verksamhetsstöd 
från landstinget för att sköta funktionen. Länsmusikchefen såg stora fördelar 
för konsulenten att verka från hans verksamhet. Han nämner förutom lokaler 
och en miljö att verka från, också en organisation där han hör hemma med 
allt vad det innebär. Konsulenten följde också den verksamhet som  läns-
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musiken arbetar i , det vill säga fokus på fem kommuner i länet åt gången. 
Länsmusikchefen hade en litet annorlunda tolkning av varför konsulenten 
placerades i en kulturinstitution i stället för i förvaltning. Han menade att 
kulturnämnden ville att det skulle vara så, eftersom de inte vill anställa per-
soner i landtinget. ”Bra för alla!” sammanfattar han. 
Så framhåller förvisso också dåvarande kulturchefen (numera chef för kul-
tur- och utbildningsförvaltningen) att Stockholms läns landsting utvecklats. 
Principen beskrivs som sådan att politiken bestämmer vad man skall satsa 
på, sen placerar man satsningen i föreningar och organisationer som kan frå-
gorna. Därför finns Länsmusiken hos SLB och därför finns danskonsulenten 
hos Danscentrum, Länsbiblioteket på entreprenad hos Stockholms Stadsbib-
liotek. Länsmuseet är en egen stiftelse med olika avtal.  

Han menar vidare att Stockholms organisatoriska lösning strider mot hur 
staten vill att landstingen skall arbeta. Den vill att landstingen skall driva 
verksamheten. Därför har man tillsammans med Kulturrådet, konsulenten 
och länsmusikchefen upprättat avtal mellan landstinget och SLB, så att lans-
tinget står som huvudman och därmed ansvarig gentemot staten. ”På så sätt 
innehåller avtalen en mix mellan statens krav och våra krav”, anser chefen 
för kultur- och utbildningsförvaltningen. 

Skånes konsulent som varit aktiv under utvärderingsperioden finns placerad 
vid Malmö museer. Meningarna tycks gå isär om vem som har arbetsledar-
ansvaret, där regionens kulturchef menar att det ligger hos Kultur Skånes 
handläggare, medan rapporter till Kulturrådet samt konsulenten själv menar 
att det ligger hos Malmö Museer (Malmö Museer 2004a). Huvudman är 
Region Skåne och det är möjligt att någon blandar ihop termerna arbetsgi-
var- och arbetsledaransvar. Konsulenttjänsten omfattar 50%, med fokus på 
kulturarv.  Enligt kulturchefen var kulturarvsinriktningen given när man fick 
förfrågan om man ville dela ytterligare en tjänst med Västra Götalandsre-
gionen. Enligt principen om att stötta offentliga verksamheter som utgör re-
gionens största budgetposter inom kulturen, var kulturarv ett givet område. 
Däremot blev det stora diskussioner om vilket museum som skulle lämpa 
sig bäst, där framförallt Kulturen i Lund var mycket intresserade och ansåg 
sig mest lämpade. Kulturchefen resonerar som så att för att kunna driva ett 
effektivt förändringsarbete inom kulturarvssektorn kan det vara nödvändigt 
att komma inifrån verksamheten. 
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5. Verksamhetsplaner och praktik 

 

När län och regioner ansökte om statligt stöd för konsulenter för mångkultur 
ville Statens kulturråd också ha in planer för hur verksamheten skulle bedri-
vas ur ett treårigt perspektiv. Nedan återges dessa inledande planer tillsam-
mans med konsulenternas egna berättelser om hur de tagit sig an uppgifterna 
i sin arbetsvardag. 

Blekinge
Blekinge kom med sent, varför utvärderingsunderlaget är tunt. Det är dock 
intressant att undersöka om de erfarenheter som Kulturrådet och regionerna 
gjort sen konsulentsatsningen startade har satt några spår i ett så nytt projekt 
som Blekinges. Man kallar sitt projekt ”Uppdrag K” – ett mångkulturellt 
arbetssätt. Man har ansökt om stöd till en halvtidstjänst för perioden hösten 
2005 till hösten 2008 (Region Blekinge 2005). 

Verksamhetsområden
I Blekinges ansökan kan man se att arbete med mångkultur strävar mot både 
demokrati- och upplevelsemål. För att komma dithän har man preciserat 
vilka insatser som konsulenten skall arbeta med. 

• Tillskapande av nätverk och samverkansformer skall stödjas. I så-
dana sammanhang skall representanter för olika kulturinstitutioner, 
organisationer, studieförbund, föreningar och andra kulturaktörer/
kulturutövare ingå. Enligt ansökans formulering handlar det om 
kommunvisa nätverk för att ”utveckla förutsättningarna i respektive 
kommun”. 

• Konsulenten skall uppmuntra och ge stöd till utbildning/fortbildning 
i samverkan med befintliga kulturorganisationer för att öka kun-
skapsnivån om etnisk/kulturell mångfald. Kommunerna bör ges möj-
lighet att söka medel för utbildning/fortbildning/seminarium vilka 
förutom kunskap också skall ge inspiration.

Det förväntas att det första året skall resultera i att nätverk har skapats inom 
kommunerna i regionen, och att en inventering av behov och förutsättningar 
genomförts i desamma. Det skall också under det första året ha genomförts 
inspirationsdagar i kommunerna för att belysa Mångkulturåret 2006 i regio-
nen, och publicerats en regional Mångkulturkatalog på Internet.
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Det andra året skall fortbildningsinsatserna vända sig till och tas fram i 
samverkan med personal inom kulturinstitutionerna. Det mångkulturella 
perspektivet skall ”genomsyra” verksamhets- och handlingsplaner och alla 
kommuner skall ha  utvecklat informationsmaterial.

Det tredje året skall det finnas en bestående modell och ett mångkulturellt 
förhållningssätt inom kulturinstitutioner, organisationer, studieförbund, för-
eningar och andra kulturaktörer/utövare i Blekinge. Förankring av modell 
och utbildning skall ske hos politiker och beslutsfattare i regionen.

Målgrupper och nyckelaktörer
Man formulerar sig som så att konsulenten skall arbeta tillsammans med 
kulturarbetare och representanter från olika kulturinstitutioner, organisatio-
ner, studieförbund, föreningar och andra kulturaktörer/kulturutövare inom 
scenkonst i respektive kommun. Målgruppen uppges främst vara de som 
idag arbetar med kulturfrågor och i kulturverksamheter på olika nivåer i lä-
net.

Strategier och metoder
För genomförandet presenteras också strategier. Man avser att genomföra 
en inventering av behov och möjligheter i kommunerna liksom att mark-
nadsföra mångkulturell scenkonst. Vidare skall konsulenten verka för att det 
tillätts samordnare för mångkultur, dock framgår det ej om detta avser regio-
nal eller kommunal nivå. Tillsammans med kulturansvariga i varje kommun 
skall tydliga policydokument tas fram för att underlätta det fortsatta arbetet 
med mångkultur. För att marknadsföra verksamheten har man tagit fram en 
informationsfolder där konsulenten presenteras. Där säger hon att hon kom-
mer att ta fram strategier, policies, erbjuda fortbildningar och arrangemang i 
samverkan med kulturansvariga på kommunal och regional nivå, och kom-
mer också att arbeta nära kulturutövare för att bygga nätverk och skapa mö-
tesplatser – två delar som hon menar är lika viktiga. Det bör här också sägas 
att det faktum att konsulenten först tredje året förväntas förankra det utarbe-
tade förhållningssättet och arbetsmodellen hos politiker och beslutsfattare, 
är ett strategiskt val, vilket jag återkommer till i kapitel 7.

Konsulenten menar i februari 2006 att det har visat sig att just utbildning 
verkat mest intressant för de aktörer som hon har i sin målgrupp. På en 
väluppdaterad hemsida erbjuds besökaren följa hennes uppdrag i Blekinge. 
Där finns också länkar till Mångkulturåret 2006 och en presentation av ana-
lysverktyg för mångfaldsarbetet, ur rapporten ”Tid för mångfald” som är en 
studie av det statliga kulturinstitutioners arbete med mångfald (Pripp, Plisch 
och Printz- Werner: 2004).
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Jämtland
Jämtland har, som jag nämnde tidigare, en uttalat annorlunda ingång i arbe-
tet med mångkultur än vad i varje fall de mer sydliga länen och regionerna 
har. Här vill man utmana och förändra den regionala identiteten till att öpp-
na sig så att immigranter skall känna sig hågade att flytta till länet. Det här 
är en del i norrlandslänets ”överlevnadsstrategi” som har sin motsvarighet i 
flera andra samhällsektorer och där en av kommunerna varit drivande. Verk-
samheter i denna riktning samordnas också av länsstyrelsen i projektform. 

Verksamhetsområden
Jämtlands konsulent har som sin främsta uppgift haft att arbeta med kultur-
institutioner i stort, kulturarvssektorn i synnerhet och att stödja tillgänglig-
görandet av mångkultur till länsborna. I ansökan preciserades dessa 
uppgifter:

• att öka mångfalden av kulturella och konstnärliga yttringar i länet
• skapa arenor för kulturyttringar från miljöer som normalt inte når ut 

via gängse distributörer och arenor.
• Påverka kulturarvsinstitutionernas arbete i riktning mot ett mångkul-

turellt perspektiv på sin verksamhet (dokumentation, presentation, 
publikarbete, aktiviteter etc)

Konsulentens uppgifter skall främst vara:

• ”att inspirera till utveckling i mångkulturell riktning hos institutioner 
och organisationer. Detta ska t ex göras genom att stimulera etniskt 
mångkulturellt tänkande inom samtliga regionala och lokala kultur-
verksamheter”.

• ”att inspirera kulturarvssektorn till att nyttja sina samlingar och an-
läggningar ur ett mångkulturellt perspektiv, samt låta sin dokumenta-
tions- och insamlingsverksamhet påverkas i mångkulturell riktning”.

• ”att öka länsbornas möjligheter att ta del av en mångfald av kul-
turella uttryck. Detta ska åstadkommas genom att konsulenten, 
dels stimulerar de regionala kulturinstitutionerna att utöka utbudet 
av produktioner/uttryck för världskultur och mångfald, dels att på 
olika sätt främja den lokala nivån av arrangörer – föreningar, skolor, 
bibliotek med flera – att arrangera dessa produktioner. Vid arrang-
emangen bör workshops eller kurser eftersträvas för att undvika stig-
matiserande exotiseringar” (Jämtlands läns museum 2002). 

En grov verksamhetsplan presenterades för de tre åren som man hoppas få 
stöd för, men avsåg att låta den detaljerade planen växa fram utifrån de per-
sonliga kvalifikationer som den tillträdande konsulenten har.
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Det första året skulle en inventering av etniska gruppers historiska och 
nuvarande förekomst i länet  ske. Man ville skapa en referensgrupp och 
utarbeta arbetsformer. Genom uppsökande verksamhet skulle man skapa 
ett brett nätverk med företrädare för organisationer, föreningar, arrangörer, 
myndigheter etc. Dokumentation av aktuella immigranter och flyktingar ef-
terfrågades också. 

Det andra året skulle stimulera till möten och workshops inom olika konst 
och kulturområden. Till skolorna skulle konsulenten vända sig med ”upp-
sökande mångkulturell verksamhet”. Under året skulle dokumentation och 
intervjuer vid flyktingförläggningar genomföras.

Det tredje året var ämnat för workshops inom konst- och kulturområdet, 
uppsökande verksamhet inom förskolan och införande av mångkulturtema 
på Jamtli Historieland. Detta år skulle även dokumentation av minoritetsar-
kiv, foto och föremål genomföras. 

Målgrupper och nyckelaktörer
I konsulentens uppdrag nämndes att arbetet skulle inriktas mot institutioner 
och organisationer på både regional och lokal nivå. Det handlade om samtli-
ga länets kommunala kulturchefer, representanter för regionala kulturinstitu-
tioner och kulturarvssektorns aktörer. Också den lokala nivån av arrangörer 
skulle inkluderas i arbetet, såsom föreningar, skolor och bibliotek.

Strategier och metoder
De arbetssätt som uppgavs i ansökan var dels uppsökande arbete och dels 
kontinuerlig dialog med länets kulturchefer och den referensgrupp som 
skulle bildas, bestående av representanter från de regionala institutionerna. 
Exakt vilka inriktningar och arbetssätt som skulle komma att utgöra arbetet 
lämnade man öppet för den kommande konsulenten att utveckla. 

Konsulenten tar över
I april 2003 började Jämtlands första mångkulturkonsulent sitt arbete, och 
hon berättar om hur hon gick till väga när verksamheten skulle sättas igång. 
Då var redan Stockholms och Västmanlands konsulenter igång och hon för-
sökte upprätta kontakter med dem. Hon utformade arbetsplanen själv utifrån 
ansökan, men en hel del tid gick inledningsvis åt till att lära sig förstå mu-
seet och vad som hände på Jamtli.

Konsulentens arbetsplan för första året var omfattande, men utgick från pla-
nen om att det första året skall ägnas åt inventeringen av olika etniska grup-
per i länet liksom åt att etablera kontakt med flyktingförläggningen i Bräcke 
och undersöka om det fanns möjlighet till samarbete mellan förläggningen 
och museet. Till detta lades ambitioner om att upprätta kontakt med länets 
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övriga konsulenter, övriga mångkulturkonsulenter i landet och lämpliga per-
soner i respektive kommuner. Här menade konsulenten att det kunde vara 
viktigare med relationer till ideella organisationer eller föreningar med ett 
engagemang i mångkulturella frågor, än att i första hand vända sig till de 
som redan i professionen hanterar integrations- eller närbesläktade frågor. 
Hon ville också upprätta nätverk för ovan nämnda aktörer, men som också 
inkluderade de professionella i länet. Hon ville vidare upprätta två refe-
rensgrupper, en på regional basis med kulturinstitutionerna representerade, 
och en på museet. Själv skulle konsulenten delta i museets diskussioner om 
program och utställningar för att söka påverka  innehållet i mångkulturell 
riktning. Hon ville också upprätta kontakt med nationella ”mångkulturella 
nätverk” för kunskapsutbyte och i förlängningen delta i upprättandet av ett 
nordiskt kulturinstitutionsnätverk (Jämtlands läns museum 2003 b). 

Av de ambitioner om nätverk som ovan beskrivits berättar konsulenten att 
det var särskilt viktigt att hon fick i igång ”Konsulentgruppen” i länet. Den 
var i funktion från maj 2003 till dess hon slutade, och var ett bra arbetsred-
skap, vilket återspeglas i rapporteringar från första året. Konsulentgruppen 
kom att anta ett roterande värdskap och man träffades en gång i månaden. 
De nationella mångkulturkonsulentträffarna var också viktiga för henne, 
eftersom hon upplevde sig ganska ensam i sin roll. Kulturrådets handläg-
gare, som samordnade konsulenterna, gav enligt konsulenten ett mycket 
bra stöd, särskilt när det gällde perspektiven på mångfald. Diskussionerna 
i konsulentgruppen hölls på en bra nivå, tyckte hon, ”även om vi bråkade”. 
Där var det en hel del diskussion om hur man jobbar, exempelvis fokus på 
enskilda nationella kulturyttringar eller möten mellan olika grupper. Den här 
problematiken tyckte hon drabbade henne när hon skulle avgränsa sitt eget 
uppdrag. Hur skulle hon exempelvis ställa sig till arbetet med samerna, som 
hon menar är en ”krånglig grupp, de hävdar sin särart och då måste jag säga 
att mångfald är för alla, att det handlar om dialog och inget annat!” 

De som ovan har kallats ”målgrupper och nyckelaktörer” var inte definie-
rade så i ansökan och i återrapporteringen uppgavs att målgruppen inte ur-
skiljdes under första året. Samtidigt fanns det ju uppgivet vilka som skulle 
ingå i arbetet och konsulenten berättar att hon inte ”betade av” alla och inte 
heller gjorde det systematiskt. Hon gick in i de samarbeten som passade för 
stunden ”gick in i praktiken”. Det arbetssättet hade varit uppe till diskussion 
i konsulentgruppen nationellt. ”Vi skall jobba strategiskt” sa man där. Men, 
menar konsulenten, ”politiker lyssnar på sådant hela dagarna”. Samtidigt 
fick hon kritik från några i den nationella konsulentgruppen för att hon satt 
med i länsstyrelsesamordnade ”Integrationsforum”. 

Skåne
Region Skåne hade en tid två konsulenter, där den först anställda arbetade 
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heltid med scenkonstområdena, och den senare anställda arbetar halvtid med 
kulturarvsfokus. Beskrivningarna av de planerade arbetsuppgifterna är i 
stort sett identiska, bortsett från att de skall verka inom olika kulturområden. 
De har under den korta period de varit verksamma parallellt vid något till-
fälle träffats för samplanering. Nedan återges den arbetsplanering som gjorts 
från förvaltningshåll, denna kommenteras till sist av konsulenterna.

Verksamhetsområden
Man preciserade i Skåne de arbetsfält som man ansåg att en konsulent borde 
rikta sig mot (Region Skåne 2003a och b). Det första som nämndes var ar-
betsmarknadens villkor. Konsulenten ansågs, på grund av svårigheterna för 
invandrade professionella kulturarbetare att få plats på arbetsmarknaden, 
behöva ha en tät dialog med de organisationer som har ett utpräglat arbets-
marknadsperspektiv, som exempelvis AF-kultur och centrumbildningarna. 

Konsulenterna skulle också bidra till att sprida kunskap om olika kulturytt-
ringar genom att stödja arbetet med att bredda utbudet. Publikarbetet ansågs 
också ligga inom ramen för uppdraget där konsulenternas bidrag kunde vara 
att inventera befintliga utvecklade metoder för publikarbete för att förse in-
stitutionerna och andra aktörer med verktyg. 

Konsulenterna skulle också genom nätverksarbete skapa möten, mötes-
platser och informationsflöden. Inspirerade av danskt arbete uppmanades 
konsulenterna att försöka påverka de offentliga bidragsgivarna i deras regul-
jära bidragsgivning, istället för att främjarrollens tid skulle gå åt till att jaga 
resurser för projekt. Här såg man också att konsulenterna kunde bidra med 
kvalitetsbedömningar av konstnärliga uttryck, som man reguljärt inte tyckte 
sig klara av att bedöma. 

Vidare framhölls vikten av att konsulenterna skaffade sig goda relationer 
med massmedia för exponering av sitt eget arbete men också för händelser 
på området i stort.  Mångkulturkonsulenterna skulle också förmedla och i 
vissa fall även arrangera fortbildning för institutioner och etablerade konst-
närer i samarbete med dessa. Man såg även framför sig att det fanns anled-
ning att föra dialog med utbildningar med kulturinriktning om hur man han-
terar de mångkulturella aspekterna. 

Man identifierade en ny form av organisationer som vuxit fram – kulturorga-
nisationer- som arbetar med kulturella uttryck men också tar hänsyn till so-
ciala aspekter. Dessa, ansåg man, inte passade in i anslagsstrukturerna. Kon-
sulenterna borde, tillsammans med sina kollegor ute i landet, ha som ambi-
tion att på sikt förändra sådana strukturer. Andra strukturer som nämndes 
var institutionernas organisationer. Man önskade att konsulenterna initierade 
diskussioner om att hitta vägar till nya organisationsformer. I den första an-
sökan nämndes också det problematiska med regeringens kriterier för vem 
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som skall klassas som kulturarbetare hos AF-kultur. Kriterierna exkluderar 
invandrade konstnärer, bland annat för att den strikt tillämpar arbetsmark-
nadsperspektivet, menade man. Konsulenten borde därför ha som en av sina 
ambitioner att förändra kriterierna. Till sist framhölls det naturliga i att arbe-
tet skulle komma att generera internationella kontakter. Konsulenternas roll 
kunde därför också vara att inspirera institutioner att utnyttja nya kontakter 
och göra alternativa val och se nya möjligheter. 

Tidplaner för de treåriga verksamheterna angavs också och var identiskt 
formulerade bortsett från att den först anställda skulle vara verksam år 2003 
till och med 2005, och den sist anställda skulle börja och sluta med ett års 
förskjutning.

Det första året skulle konsulenten identifiera aktörerna och deras positioner 
på fältet, inventera befintliga nätverk, upparbeta kontakter, samla informa-
tion och formulera handlingsplan. Andra året skulle ägnas åt fortsatt förank-
ring av handlingsplanen, implementering och löpande utvärdering (extern). 
Sista året, 2005, skulle uppdraget fortsatt förvaltas, uppdraget och utvärde-
ring avslutas och en mångkulturpolitisk strategi formuleras.

Strategier och metoder
 För att nå det övergripande målet, att arbeta fram en mångkulturell kultur-
politisk strategi, ansågs konsulenten behöva en kulturpolitisk referens/-stöd-
grupp som rådgivare. Denna grupp skulle bestå av tjänstemän och kanske 
också  politiker från Kultur Skåne, men också av representanter från kultur-
livet. Förutom att gruppen kunde bidra med idéer och kontakter, tänkte man 
sig att konsulentens arbete kunde underlättas om fler upplevde att de ”ägde 
processen”.  Konsulentens viktigaste arbetsuppgift ansågs vara att samla och 
sprida kunskap och information på flera olika nivåer och att få olika grupper 
och personer att mötas kring nya idéer.  Seminarier, uppsökande verksamhet 
och utskick uppgavs vara arbetsmetoder som var lämpliga att använda sig 
av.  

Målgrupper och nyckelaktörer
Viktiga aktörer som identifierades i verksamhetsplanen var centrumbild-
ningarna, AF-kultur, institutionerna (bibliotek, konsthallar, museer, teatrar, 
orkestrar etc.) media, arrangörerna, programförmedlarna, de fria grup-
perna, studieförbunden, övriga konsulenter i regionen, bidragsgivarna/
finansiärerna, med flera. För den konsulent som skulle arbeta med kulturarv 
angavs däremot inte centrumbildningarna och institutionerna inom parente-
sen som nyckelaktörer. 

Konsulent för mångkultur inom scenkonstområdet gör ett försök
Region Skånes först anställda konsulent tillträdde tjänsten i januari 2004 
och kom att installeras i Landskrona vid Kultur Skånes kansli. Man använde 
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sig av möjligheten att provanställa, men kom inte att förlänga förordnandet. 
Konsulenten berättar att den plan för verksamheten som beskrevs i ansökan 
till Kulturrådet inte bröts ned i en för henne specifik arbetsplan, utan istäl-
let hade hon handledning från två olika, varandra avlösande, handläggare 
vid kansliet. För henne framstod det som märkligt att det inte var arbete 
med barn och unga som stod i fokus. Hennes tid i tjänsten präglades istället, 
i enlighet med planen, av möten med institutioner som hon kände inte var 
mottagliga för påverkan från någon i hennes roll. Hon hävdar att de oftast 
ville ha resurser för förändringsarbete, och att hon inte hade några sådana 
till förfogande.  I sin återgivning av arbetsplatsens klimat betonar hon att 
kansliet var en plats där alla var snälla och trevliga. Arbetsplatsen var också 
välstädad, välordnad och så homogen att konsulentens danska bakgrund 
tillsammans med lokalvårdarens var de enda ”exotiska” inslagen, vilket hon 
menar var en ny och häpnadsväckande erfarenhet för henne. Nytt för henne 
var också att man inom organisationen inte möttes i kreativa grupper, utan 
hade ”måndagsmöten” som ”mer var som en kontrollinstans”.  Värdefullt i 
hennes arbete var när den andra konsulenten anställdes, vilken hon menar 
att hon hade ett bra samarbete med. Den nya konsulenten hade enligt henne 
också en pragmatisk ingång till arbetet, och har ju en halvtidstjänst där den-
na kan omsättas.  Utöver scenkonstkonsulenten för mångkultur fanns också 
”ungkonsulenten” vid kansliet, men de hade inget samarbete på mångkul-
turområdet. Inga andra konsulenter fanns i organisationen, och konsulenten 
menar att arbetsledningen hävdade att jobbet kräver en ”ensamvarg”. 

När scenkonstkonsulenten idag blickar tillbaka uppger hon att hon kan se att 
hon saknade kraft för att opponera sig mot omständigheter som hon tyckte 
var problematiska. Exempelvis upplevde hon att de didaktiska frågorna sak-
nades, man hade vid projektskrivningen inte frågat sig ”vad, hur och varför” 
– något som hon menar lett till en ogenomtänkt verksamhetsplan. Hon berät-
tar att hon själv tycker att hon var fel person för uppdraget, som kräver en 
mer abstrakt orienterad tjänsteman. Hon gör också den tolkningen att fältet 
blev svårarbetat för henne för att förändringsarbetet aldrig egentligen var 
välkommet, när det väl skulle omsättas i praktik.

Konsulenten uppger att när provanställningen närmade sig sitt slut fick hon 
veta att hon inte fick fortsätta sin anställning, men är fortfarande idag oklar 
över varför. Sin kritik vill hon rikta mot den arbetsledare som aldrig fram-
förde invändningar mot hennes arbete och överlämnade åt kulturchefen att 
meddela det negativa beslutet om att provanställningen inte skulle leda till 
anställning. 

Konsulent för mångkulturarv skrider till verket
När konsulenten tillträdde 2004 säger hon sig ha varit måttligt positiv till 
skrivningen i regionens ansökan till Kulturrådet. ”Det var uppenbart att den 
inte skrivits av någon som själv hade museiinriktning.”  Hon upplevde det 
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som rörigt när hon kom in men hade å andra sidan redan sin inriktning att 
arbeta utifrån. Själva benämningen ”mångkulturkonsulent” uppfattar hon 
inte som något problem, ”inte värre än Mångkulturåret”, och ser inte att 
”mångfaldskonsulent” skulle ha gjort arbetet enklare. 

Hon arbetar halvtid med projekt på museet och halvtid som konsulent och 
ibland går verksamheterna ihop. Inledningsvis hade regionen föreslagit att 
även hon skulle sitta på förvaltningen i Landskrona, men hon hade tackat 
nej till den lösningen då hon inte tyckte att den var optimal ur arbetssyn-
punkt. Istället har hon föreslagit att alla konsulenter i länet träffas två gånger 
om året och under 2006 kan Mångkulturåret vara temat för träffarna. Hon 
tycker att det fungerar bra att ha museet som utgångspunkt, när väl den tota-
la arbetsbelastningen gått ner från 150% till 100%, och har med tiden lyck-
ats avgränsa sitt arbete och specificerat sina uppgifter. Bland annat skickar 
hon förfrågningar som rör andra kulturområden än ”kulturarv och museer” 
till arbetsledaransvarig på Kultur Skåne. Hon ser det som en fördel att arbeta 
med museet i projekt på den andra halvtiden, något som ger henne insyn i 
hur ”projektvärlden” fungerar. 

Konsulenten gjorde en egen planering och specificerade sin målgrupp till 
att omfatta museiinstitutionerna i regionen, den del av befolkningen som 
inte upplever sig ha tillgång till institutionerna som publik och/eller yrkes-
verksamma på Musei- och kulturarvsområdet (Malmö Museer 2004a). Här 
hänvisas till ansökan till Kulturrådet, men konsulentens målgrupp är vid en 
jämförelse avsmalnad. 

Hon inledde det första året en inventering av hur mångfaldsarbetet såg 
ut och planerades inom fyra områden: strategiskt arbete, utåtriktat arbete 
(utställningar, pedagogisk verksamhet, dokumentation), internt arbete (in-
samlingar mm) och rekrytering. Inventeringen skulle sedan ligga till grund 
för konsulentens fortsatta arbete med institutionerna. Inventeringen var för 
henne också ett sätt att inleda en diskussion med museerna. 

Generellt om sitt sätt att ta sig an sina uppgifter säger hon att hon bjuder in 
sig till möten (utanför museet), bjuder in till seminarier och pratar i olika 
sammanhang. Internt går hon in direkt i projekten och hon anser att hon fått 
ett tydligare ansvar i planeringen för dokumentationsenheten. När hon går in 
i projekt driver hon att ”mångfald skall in som en rubrik, det skall skrivas, 
annars ramlar man tillbaka i gamla spår”. 

Stockholm
I Stockholm har hela tyngdpunkten på konsulentens uppdrag ända från bör-
jan legat på musikområdet, medan dans och teater kommit i andra hand. I 
mån av tid skulle konsulenten verka också inom andra konstarter. Verksam-



51   52

hetsplan bifogades ansökan och återges nedan sammanfattande. 

Verksamhetsområden
Man planerade att konsulenten i ett tidigt skede skulle identifiera musik-
/kulturutbudet i länet och ansåg att det lämpliga var att börja med musik för 
att senare låta engagemanget utvidgas till kulturområdet i allmänhet. Man 
ville i kartläggningarna ha svar på vilket kulturutbud som fanns, vilken pu-
bliken var, vilka arenor som fanns att tillgå, vilka aktörer som verkade och 
var utbildningarna anordnades.

Man ville vidare att konsulenten skulle anordna debatter, seminarier och 
utbildningar. Under det första året skulle en lista av aktiviteter börja betas 
av. På önskelistan stod arrangörsseminarier, föreningsträffar med kompe-
tenshöjande aktiviteter, institutionsseminarier och mångkulturfrågor, musi-
kerkurser och utbudsdagar. Det andra året skulle konsulenten verka för en 
världsmusikmässa i Stockholms län.

Nätverk var ett annat verksamhetsområde som man planerade för. I syfte 
att skapa nya samarbetsformer, och ge intressenterna möjligheter att byta 
erfarenheter, skulle nätverk byggas. Detta syftade i sin tur till att lyfta fram 
världsmusiken på nya spelplatser och till att sprida det svenska kulturarvet 
till grupper som inte nåddes av detta. Även andra kulturaktiviteter än musik 
ansågs ha nytta av det samarbete som kan bli konsekvensen av nätverksar-
betet. 

Målgrupper och nyckelaktörer
I planen redogörs för vilka som kan ingå i nätverket. Man föreslår arrang-
örsföreningen Selam, RfoD, Södra Teatern, Länsmusiken, kommunernas 
kulturavdelningar, kulturinstitutioner, Rikskonserter, Riksteatern, invand-
rarföreningar, amatörorganisationer, Intercult, Fryshuset, Kulturskolor och 
Mångkulturellt centrum. 

Strategier och metoder
Det förs inga resonemang om strategier och metoder i den första verksam-
hetsplanen. Det går dock inte att bortse från det strategiska och metodiska i 
kartläggning och nätverkande. Året därpå kom en betydligt mer utvecklad 
verksamhetsplan, vilket jag återkommer till i avsnitt 6.

Mångkulturkonsulent för världsmusik och scenkonst 
kommer igång
När mångkulturkonsulenten i Stockholms län anställdes 2003 ställde han 
som villkor att han fick behålla en fot i Selam, som är hans skapelse, och 
också ta med Selam i verksamheten. Han anser att det var en förutsättning 
för att fungera som konsulent inom det konstområde som är hans. 
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När det gäller konsulentens utgångspunkt i arbetet menar han att den redan 
från början var globaliseringsfrågan. ”Då finns både det lokala och det inter-
nationella perspektivet med”. Han har intresserat sig för den ”stora aspek-
ten” medan länet velat att han skulle fokusera regionen mer. Här anser han 
dock att han bör utnyttja sina internationella erfarenheter och kontakter. 

Konsulenten har velat hävda en pragmatisk hållning till mångkultur och har 
haft svårt att förhålla sig till alla som kontaktat honom och velat teoretisera 
kring begreppet och få hans hjälp. Här menar han att hans uppgift varit att 
väcka frågan men ”de skall göra jobbet”.

Han anser att hans arbetssätt måste handla om att verka för representation, 
och i brist på en riktlinje från Kulturrådet och länet menar han att det är en 
lika riktig tolkning som någon annan. Konsekvensen av det resonemanget 
blir att han kan ställa sig något kritisk till mångkulturkonsulentverksamhet 
och tycka att han egentligen borde ligga lågt med mångkultur och hellre 
uppmana till att ”satsa på din konstform”. 

De kartläggningar som ingick i uppdraget påbörjades det första året och led-
de så småningom fram till ett antal förslag (som jag kommer att återkomma 
till i kapitel 6 och 7). Planerandet av en fyra dagar lång mässa inleddes. Idén 
var att sprida information och få igång en diskussion om scenkonst med 
mångkulturellt perspektiv, och att på ett attraktivt sätt syliggöra och presen-
tera de olika aktörerna för varandra (artister, arrangörer, kulturinstitutioner, 
kommuner och skolor) förklarar han i sin återrapportering till Kulturrådet 
(Stockholms läns landsting 2003b: Bilaga till bilaga). 

Sörmland
Sörmland tillhör de regioner som fick ”bakläxa” på sin ansökan och kultur-
chefen berättar att när den sedan blev klar kom den att framhållas som ett 
gott exempel. Till sin hjälp hade man haft den som kom att bli konsulent för 
mångkultur i Sörmland.

Verksamhetsområden
Konsulenten för mångkultur i Sörmland föreslogs i ansökan till Kulturrådet 
att arbeta med 16 olika frågor i den verksamhet man ansåg skulle betraktas 
som en försöksverksamhet (Landstinget Sörmland 2002a). Konsulenten 
skulle inventera förekommande minoritetskulturer i Sörmland genom upp-
sökande verksamhet och utforma en detaljerad verksamhetsplan för projek-
tet. Den skulle genom olika insatser söka undanröja de hinder som minori-
tetskulturerna idag möter när de vill utöva sin kultur och på olika sätt stödja 
och uppmuntra gruppernas aktiva kulturutövande. 
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Vidare skulle konsulenten arbeta för att få fram fler mötesplatser där man på 
ett enkelt sätt kan få tillfälle till olika kulturaktiviteter och söka skapa bryg-
gor, hitta gemensamma nämnare och därmed få till stånd olika ”multikul-
turella aktiviteter”. Den skulle medverka till att kulturarrangörer inom och 
utom länet får till stånd stora och små kulturevenemang där minoritetskultu-
rerna får tillfälle att utöva sin kultur och starta regionala och lokala nätverk 
där dessa grupper ingår. Tanken var också att mångkulturkonsulenten skulle 
informera myndigheter, olika arrangörer och förekommande föreningar om 
minoritetsgruppernas existens och om det arbete som pågår. Frågor rörande 
minoritetskulturen skulle diskuteras vid seminariedager, studiecirklar och 
liknande möten som konsulenten arrangerat.  

Extern expertis, som Mälardalens högskola, skulle involveras för 
diskussioner/seminarier om värderingsfrågor. Konsulenten skulle också 
etablera ett nära samarbete med länets konsulenter för bild och film, vilka 
hade etablerade kanaler till kulturaktiva och beslutsfattare i länet. Den skulle 
också i övrigt etablera ett nära samarbete med länets alla myndigheter, insti-
tutioner, föreningar och kulturarrangörer som är verksamma inom kulturom-
rådet. Till sist skulle kulturaktiva fås att på sikt ta ett ökat eget ansvar för att 
arrangera och genomföra olika kultursatsningar och kurser skulle anordnas 
om hur man söker bidrag och löser andra byråkratiska hinder som möter 
utövare i kulturvärlden. 

Målgrupper och nyckelaktörer
Man skrev att de samarbetspartners man ser som naturliga är kommunernas 
kulturnämnder, länsbildningsförbundet och studieförbunden, biblioteken, 
andra kulturinstitutioner, länets folkhögskolor, invandrarföreningar, kultur-
föreningar och kulturarrangörer som verkar i, men också utanför, länet. Det 
uppgavs att man har förankrat projektet hos ovan angivna aktörer, bortsett 
från att man inte haft möjlighet att diskutera med samtliga invandrarfören-
ingar och kulturföreningar, vilka man dock trodde kommer att se positivt på 
satsningen. 

Strategier och metoder
Arbetet som skulle genomföras avsåg en konsulent med inriktning mot nät-
verksbyggande.  ”Personen i fråga måste ha en omfattande kulturkompetens 
och vara väl förtrogen med olika estetiska verksamhetsområden. Detta är 
nödvändigt för att få tillräcklig auktoritet i mötena med de många olika kul-
turgrupperna i länet.”
Kulturförvaltningen ansåg att det finns två grundläggande problem avseende 
marginalisering i kulturlivet. Det första är av praktisk och ekonomisk karak-
tär medan det andra har med värderingar och attityder att göra. Man sam-
manfattade detta med att man inte gärna vill ge plats och resurser åt det som 
förefaller konstigt och främmande. En viktig strategi blev då att adressera 
värderingar hos etablerade institutioner och beslutsfattare. På samma vis såg 
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man att många mindre etablerade kulturgrupper och kulturaktiva mötte hin-
der av strukturell karaktär. Därför skulle hjälp med att bygga upp nätverk, 
ekonomiskt stöd, allmänt administrativt stöd och stöd för att klara byråkra-
tiska hinder och fysiska hinder ges via konsulenten. 

Huvudprincipen för konsulentens arbete när det gäller minoritetsgrupperna 
skulle vara ”hjälp till självhjälp”. Den skulle arbeta som igångsättare, nät-
verksbyggare och leda in aktörer i samarbeten. Ett visst utrymme kunde 
dock ges till genomförande av några större kulturarrangemang. Långsiktig-
het i arbetet lyftes som något att värna om, där man hoppades att minori-
tetsgruppernas egenansvar i arbetet skulle leda till att ”minoritetskluster” 
skapades.

Förvaltning och nämnd menade dock att den relativt korta projekttiden för-
anlett en avgränsning för att kunna nå framgång. Man valde därför att rikta 
sig till vuxna och unga vuxna, varför skolverksamhet inte skulle komma att 
ingå i arbetet. 

Från ord till handling i Sörmland
När konsulenten för mångkultur i Sörmland tillträdde år 2003 ägnades, en-
ligt verksamhetsberättelsen, de första månaderna åt att etablera projekttjäns-
ten inom den egna organisationen och i kommunorganisationerna (Lands-
tinget Sörmland 2004a). Med detta som avstamp var det tänkt att det syste-
matiska nätverksarbetet bland kultur- och invandrarföreningar skulle ta vid. 
Detta till trots radas en mängd genomförda aktiviteter i olika sammanhang 
upp. Sammanhangen är allt från lokala inspirations- och planeringsträffar 
för mångkulturfestival till internationella deltaganden. Konsulenten anser 
sig inte ha satt upp egna mål, utan haft ansökan till Kulturrådet som sin 
utgångspunkt men också sina kunskaper och erfarenheter inom mångfalds-
området och mångkulturteori. Dock, menar han, ger den delade finansie-
ringen honom utrymme att fokusera minoriteter – det är den första av hans 
två ”friheter”. Den andra friheten är att han hellre utgår från ”mångfald” än 
”mångkultur” som begrepp. Det är, hävdar han, på mångfaldsområdet som 
konsulenterna behövs. 

En annan viktig utgångspunkt för konsulenten är accepterandet av att 
Sörmland har svårt att samordna sig i ett regionalt länsperspektiv. Skillna-
derna vad gäller demografin är stor mellan residensstaden Nyköping och 
den historiskt brukspräglade kommunen Eskilstuna som också innefattar 
sverigefinskrika Torshälla. Tidigt såg han den finska gruppen som självklar 
att samverka med i sitt uppdrag. Grunden för den prioriteringen finns i an-
sökans klargörande att civilsamhällets kulturaktörer också måste rymmas i 
uppdraget. Konsulenten menar att det är lika stora skillnader mellan minori-
teters kulturföreningar och majoritetens, som det är mellan institutioner och 
föreningar generellt.  
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Konsulenten beskriver sig som någon som kommer in i kulturarbetet ”uti-
från”, men är en kulturintresserad kulturaktivist med politiskt uppdrag i 
den lokala kultur- och fritidsnämnden. Han tycker att den organisatoriska 
utgångspunkten, allmänkultur, är rätt då han verkar inom samtliga konstom-
råden. Det är, menar han, också viktigt att som konsulent förstå att kulturen 
inte har valt konsulenterna, utan att det är politikerna som är missnöjda med 
kulturvärlden -  ”om vi inte är medvetna om det, gör vi bort oss”.  Konsu-
lenten anser att hans uppgiften inte är att missionera om en värdegrund för 
mångfald, ”det mäktar inte konsulenterna med även om de själva inte kan 
vara utan en sådan värdegrund”. Även om Sörmlands ansökan tydligt ut-
trycker att arbete med mångkultur inte har etnisk mångfald i kulturlivet som 
enda utgångspunkt, hävdar han att det kan vara bättre med exotism än ingen 
handling alls.

Västerbotten
Västerbottens läns landstings ansökan till Kulturrådet visade på liknande 
motiv som Jämtlands ansökan. Man skrev från Västerbotten att kulturen har 
stor betydelse i arbetet med regional utveckling och att man vill verka för 
en kulturell mångfald och en god och attraktiv livsmiljö i hela Västerbot-
ten (Västerbottens läns landsting 2002a). Inlandets glesbygd avfolkas och 
skapandet av mer attraktiva miljöer är, liksom i Jämtland, ett sätt att få män-
niskor att stanna kvar eller till och med flytta in till länet.  Man framhöll att 
när det gäller den regionala utvecklingen, för programperioden 2004-2006, 
skall tillväxten i länet ske i en miljö som främjar internationalisering, jäm-
ställdhet, integration och folkhälsa. Även länets medlemskap i Barentsre-
gionen nämndes som en del i internationaliseringen där multilaterala projekt 
på områdena bildkonst, musik, litteratur och skrivande för barn och unga 
genomförs. Redan vid tiden för ansökan genomfördes en förstudie om ett 
interkulturellt produktionscentrum, som på ett bättre sätt skulle ”kunna ta 
till vara den kraft som människor av icke svenskt ursprung har att erbjuda 
för att utveckla scenkonsten och öka länets attraktionskraft”. Ett brett inven-
teringsarbete hade påbörjats som man menade även kunde fungera som ett 
underlag för den kommande konsulenten.

Verksamhetsområden
Man planerade att låta konsulenten fortsätta med det påbörjade inventerings-
arbetet. Man ställde sig frågor som; var de största behoven fanns när det 
gällde ”mångkulturella insikter, aktiviteter och synsätt”? Var behövdes insat-
serna mest och vilka verksamheter och projekt pågick och hur fungerade de?

Konsulenten skulle också arbeta med fortbildning. Länets övriga kulturkon-
sulenter och andra nyckelpersoner skulle få vidareutbildning så att mångkul-
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turfrågorna integreras i alla kulturverksamheter. Den skulle också anordna 
seminarier/fortbildningsdagar om mångkultur som kunde vara skräddar-
sydda för specifika målgrupper  och kulturinstitutioner, kommun- och lands-
tingsförvaltning, lärare och andra grupper. 

Den blivande konsulenten skulle också genomföra konkreta mångfaldspro-
jekt. Detta innefattade att initiera samarbetsprojekt mellan institutioner och 
organisationer och att skapa nya möten och samarbeten mellan konstformer. 
Vidare skulle konsulenten starta arrangörsutvecklingsprojekt för att kulturut-
budet bättre skall spegla det mångkulturella samhället. Till sist ville man att 
konsulenten skulle initiera projekt som ”tar tillvara den kraft som människor 
av icke svenskt ursprung har för att utveckla scenkonst/bildkonst/musik.”

Målgrupper och nyckelaktörer
I ansökan beskrevs översiktligt det kulturliv som kunde och borde utveck-
las mångkulturellt. Till detta kulturliv räknades länskulturkonsulenterna, 
EU-projekt på kulturområdet, Film i Västerbotten (olika projekt), Väster-
bottensmusiken AB (musik och teater, flera institutioner och samarbetspro-
jekt). Även Västerbottensteatern, två fria grupper och den samiska teatern 
i Kirunas Tärnabyverksamhet räknas till de som bör inkluderas i arbetet. 
Bildmuseet lyftes fram i ansökan, som en nationellt och internationellt upp-
märksammad kulturinstitution, vilken vid tiden för ansökan också hade det 
nationella uppdraget för samtidskonst. Västerbottens Museum och Skellef-
teå Museum är båda samägda av respektive Umeå och Skellefteå kommuner 
och landsting och har länet som arbetsfält, och inkluderades i den grupp 
institutioner som sågs som utvecklingsbara i mångkulturell riktning. Sam-
verkan med Umeå universitet var också inplanerad, där särskilt Institutionen 
för kultur och medier sågs som en viktig aktör. 

Strategier och metoder
Det framhölls att hela projektplanen tagits fram i samarbete med de ovan 
nämnda aktörerna, och man beskrev också ett antal konkreta projekt som 
man i projektformuleringsprocessen kommit fram till kunde vara möjliga. 
Detta skulle kunna betyda att en långtgående förankringsprocess har före-
gått ansökan. Om arbetsmetoder skrevs inget specifikt, annat än att det var 
viktigt att ha en bra balans mellan kartläggningsarbete och konkreta projekt 
samt fortbildning. Lyftandet av ”det goda exemplet” framhölls som en bra 
inspirationskälla för målgruppen.

Mångkulturkonsulent utan regional kulturkoll tillsätts
Konsulenten för mångkultur i Västerbottens län påbörjade sitt arbete i sep-
tember 2003, vilket var nio månader senare än man hoppats vid ansöknings-
tillfället. Det var, som ansökan antydde, meningen att hon skulle sitta ett år 
på förvaltningscentrala ”Tillväxt och regional utveckling”, och sedan flytta 
runt mellan länets kulturinstitutioner. Det tog dock tid att kartlägga och 
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orientera sig, menar konsulenten, och hon upplevde det som att institutio-
nerna skulle sluka henne – ”institutionerna vill att man gör det de inte hinner 
med”. 

I konsulentskapets första skede var alltså kartläggningen av kulturlivet en 
viktig del. Efter det arbetet har hon träffat de deltagande institutionerna, men 
också andra. Förankringsarbetet har fått genomslag, konsulenten har intryck 
av att institutionerna vet att de skall arbeta med mångkultur och är positivt 
inställda. 

I början diskuterade konsulenterna mångkulturbegreppet med varandra vid 
träffar med exempelvis Kulturrådet, och konsulenten fick uppfattningen att 
dessa diskussioner för de andra konsulenterna stod högst på dagordningen. 
Själv har hon hela tiden utgått från etnicitet, vilket hon uppfattar att också 
andra konsulenter övergått till. Samtidigt anser hon inte riktigt att det är 
hennes uppgift att definiera begreppet, det är hennes chef som bör ansvara 
för konsulentens roll och inriktning på arbetet. Verksamhetsmedel däremot, 
har konsulenten själv relativt fria händer att använda som stöd i olika sam-
manhang för att stimulera utbildningsinitiativ eller liknande. Hon har dock 
integrativa principer för sitt stödjande arbete: Hon ger inte stöd till förening-
ar som bedriver vad hon menar ”alltför internt arbete”. Exempelvis gav hon 
inte stöd till en samisk förening som skulle fira 100-årsjubileum men inte 
skulle nå en bred publik. Däremot gav hon ekonomiskt stöd i samband med 
samiska veckan, då en bred publik förväntades. 

Hon berättar att hon i början av sin tid som konsulent var inblandad i många 
aktiviteter som mer var av kontakt- eller förmedlingskaraktär. Hon ger som 
exempel en kontakt med Västerbottens hembygdsförbund som behövde 
hjälp med att få in mångkultur i sin verksamhet. Hon försökte få information 
om vad som händer på institutionerna, men uppfattade att de inte var intres-
serade av kontakt.  Idag har hon ett mer fokuserat arbetssätt, uppger hon, där 
hon söker upp de hon tycker saknas i kulturlivet – ”de andra får tag i henne 
ändå”. Förutom att delta i olika mediala sammanhang har hon spridit infor-
mation med hjälp av två foldrar med namnen ”Aktivt arbete för mångkultur 
i Västerbotten” respektive ”Aktivt arbete för etnisk och kulturell mångfald 
i Västerbotten” där den andra tydligt vände sig till föreningslivet och är av 
senare datum. Konsulenten ger även ut ett nyhetsbrev som vänder sig till 
kulturaktörer och andra intresserade i länet.

Västmanland
Dåvarande Kultur- och utbildningsförvaltningen i Västmanland motiverade 
sin ansökan om stöd för inrättandet av två halvtidskonsulenttjänster för 
mångkultur med att man vill verka för ”attitydförändringar och integrering 
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av människor med annan kulturell bakgrund” (Landstinget Västmanland 
2002). Det preciserades inte om man planerade att rekrytera två olika perso-
ner till tjänsterna, och man menade att lösningen endast skulle genomföras 
om Kulturrådet tyckte att den var lämplig. Man hade planer på att låta en 
halvtidstjänst ägnas åt kartläggning av behov i länet, och att låta den andra 
halvtidstjänsten ingå i Västmanlands läns museum och bidra i inriktnings-
planeringen inför flytten till nya lokaler. Avsikten var att museet bättre 
skulle spegla det mångkulturella Västmanland, vilket man dittills inte tyckt 
sig klara av. Flytten var vid ansökningstillfället nära förestående, och Kul-
turrådet försökte i juni 2002 skynda på ett regeringsbeslut till Västmanlands 
fördel (Statens kulturråd 2002c) Tillsammans med Landstinget Sörmland 
beviljades Västmanland av regeringen statsbidrag i november 2002.  

Verksamhetsområden
Man skrev i sin verksamhetsplan att man ansåg att ”behoven av att på ett 
bättre sätt integrera människor från andra kulturer i det svenska samhället 
ökar” och menade att integrationsfrågorna står i centrum för projektet. Man 
ansåg att länsmuseerna har en viktig uppgift i att delta i detta integrations-
arbete, och för att öka kunskapen om frågorna ville man knyta en konsulent 
med mångkulturkompetens till länsmuseet. Hösten 2002 skulle en konsulent 
medverka i en förstudie om museets inriktning under sex månader. Därpå 
skulle dokumentation och kunskapsinsamling om Västmanlands som ett 
mångkulturellt län ske. Utifrån de resultat som förstudien lett till skulle i sin 
tur forskningsområden och frågeställningar formuleras och planering av ut-
ställningsprojekt och pedagogiska insatser ske.

Den andra halvan av det första årets verksamhet tycks ha varit avsedd att 
genomföras av en annan person. Man nämnde att  exempelvis Arboga kom-
mun visat intresse för att vara värd för denna konsulenttjänst medan huvud-
man fortsatt skulle vara Kultur- och utbildningsförvaltningen. 

Målgrupper och nyckelaktörer
I verksamhetsplanen skrev man att förstudien skulle förberedas genom en 
seminarieserie där ideella krafter, eldsjälar och representanter för kommu-
ner, skolor, folkbildning, högskola, forskning och näringsliv skulle få lämna 
förslag till hur länsmuseets verksamhet skulle utformas. Till målgruppen är 
det rimligt att föreställa sig att också de hör som man anser skall integreras i 
det svenska samhället. 

Strategier och metoder
Kartläggningen av behov och museets förstudie ansågs nödvändig för att 
förstå vad en konsulent för mångkultur skulle arbeta med. Man avsåg också 
att låta kartläggningskonsulenten arbeta med att bygga kontaktnät, men det 
framgår inte vilka aktörer som skulle ingå i detta.
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En konsulent för mångkultur i Västmanland
Det började bra för konsulenten i Västmanland. Hon upplevde under rekry-
teringsprocessen att det fanns enorma förväntningar på henne. Konsulen-
ten uppger att hon under två och en halv dagar träffade kulturchefer från 
landstingets alla institutioner, sammantaget sexton personer. I april 2003 
tillträdde hon tjänsten och kom under våren att formulera en mer detaljerad 
verksamhetsplan för mångkultur i länet. Länsmuseets förstudie tillhörde 
inte hennes uppgifter, i enlighet med Kulturrådets anmodan. Istället kom 
förstudien som genomfördes att handla om kartläggning av ”mångkulturella 
Västmanland”. Detta innebar en inventering av dels kulturinstitutionernas 
arbete med mångfald i utbud, personalsammansättning och budget. Dess-
utom sammanställdes befintlig statistik om utlandsföddas bakgrund (utifrån 
födelseland, utbildning, kön och vistelsetid i Sverige). Hon genomförde 
också en kartläggning av kommunernas arbete med mångfald, genom besök 
och rundringning, liksom hon började bygga upp kontaktnät. Opinionsbild-
ning, utbildningar och möten liksom utarbetandet av en långsiktig strategi 
kom också att höra till hennes plan det första året (Landstinget Västmanland 
2004a). 

Kartläggningen föranledde konsulenten att rikta in sig långsiktigt på atti-
tydförändringar och ringade in institutionschefer och politiker på både lokal 
och regional nivå som nyckelaktörer. Hon berättar att under denna första tid 
hade hon ett fantastiskt stöd av den dåvarande förvaltningschefen. Engage-
rad och generös ”öppnade han dörrar” vilka annars hade varit stängda för 
henne. Vid det här laget hade hon som sin målgrupp definierat länets alla 
kulturinstitutioner, de sex största nya och äldre invandrargrupperna och läns-
invånarna i övrigt när det gällde opinionsbildning. 

Hon tog under första sommaren också initiativ till att formulera sig 
kring vikten av att arbeta för ett nätverk av mångkulturkonsulenter. Till 
samordnaren/handläggaren på Kulturrådet skrev hon ett brev där hon förkla-
rade att nätverket bland annat kunde leda till gemensamma konferenser och 
samordnade verksamheter och projekt, även när det gällde utvecklingsarbe-
tet. Hon såg också framför sig en gemensam erfarenhets- och kunskapsbank 
och en elektronisk tidning som kunde fungera som mötesplats för dialog och 
debatt (Statens kulturråd dnr 1123/02-2240).

Efter semestern, berättar hon, var det slut på det roliga. Chefen var inte 
längre hennes chef, hon menar att han tog sin hand ifrån henne och den nye 
chefen var fullt upptagen på annat håll. Hon menar att hon under en längre 
tid saknade ett hem för sitt projekt och fick klara sig bäst hon kunde. Hon 
hade tilldelats och trivdes med det breda angreppssättet, och hade hittat ett 
integrativt fokus i sin verksamhet. Hon tycker dock att det var motigt när 
hon tidigt försökte skriva in mångkultur i landstingets verksamhetsplan för 
kultur. Cheferna tackade nej, hävdar hon, med motiveringen att det skulle 
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innebära en fördyring att jobba med den egna verksamheten. Därmed blev 
arbetet utåtriktat och innefattade den målgrupp som beskrivits ovan. 

Västra Götalandsregionen
Konsulenttjänsterna i Västra Götalandsregionen besattes inte förrän i de-
cember 2003 och januari 2004. Jag har i kapitel tre beskrivit regionens över-
gripande strategier för mångkulturarbetet och kommer därför nedan endast 
att återge de verksamhetsområden och strategier som specifikt anges för 
konsulenterna. Kulturchefen påpekade i ansökan till Kulturrådet att nämn-
den inte haft för avsikt att detaljstyra verksamheten.

Verksamhetsområden
Chefen för vad som då benämndes Enheten för konst- och kulturfrämjare 
skrev i regionens utökade ansökan att verksamhetsplanen är grov, då man 
utgick från att konsulenterna själva skulle komma att utforma verksamheten 
(Västra Götalandsregionen 2003). Man presenterade dock en plan för tre år 
som omfattade sju aktivitetspunkter. Konsulenterna föreslogs rikta sig sär-
skilt mot fyra kommuner (Borås, Trollhättan, Skövde och Göteborg) och då 
främst mot mångfald- och /eller integrationsenheter/föreningar. I samarbete 
med dessa skulle konsulenterna bedriva nätverksbyggande och metodut-
vecklingsarbete för att stärka tillgängligheten och synliggöra den kulturella 
mångfalden.

Även regionala kulturinstitutioner och kulturverksamheter ingick i samver-
kansgruppen, också där ville man öka tillgängligheten utifrån ett mångkultu-
rellt perspektiv. Man ville också se samverkan med de övriga konsulenterna 
i regionen för att det mångkulturella perspektivet skulle få genomslag i alla 
främjarsammanhang. Man såg även att konsulenternas kunskaper borde 
användas för att stödja regionskansliet arbete med utvecklingsstrategins 
integrationsmål, och att de även själva skulle arbeta utifrån ett integrations-
perspektiv. Till sist föreslogs konsulenterna ha till uppgift att skapa möten 
”mellan medborgare av annan kulturell bakgrund än den svenska”.  

Det första året skulle ägnas åt inventering i samverkan med kommunerna 
och olika institutioner för att de sedan skulle kunna utarbeta mallar för till-
gänglighetsarbete. Andra året veks för implementering av tillgänglighets-
frågorna hos regionens kulturella verksamheter och till metodutveckling 
när det gällde att nå publik med annan etnisk bakgrund. Det sista året skulle 
metoder utvecklas för att nå barn och unga med annan kulturell bakgrund 
än den svenska, men konsulenterna föreslogs också arbeta för att tillgodose 
deras möjlighet till eget skapande. 

Målgrupper och nyckelaktörer
Som målgrupp såg man det breda spektrat av befintliga kulturinstitutioner, 
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studieförbund och ”kulturföreningar med inriktning på andra kulturer”.  
Mångkultur, menade man, gäller inte bara invandrare utan handlar om alla, 
och måste därför genomsyra alla institutioners verksamhet. Däremot ville 
man begränsa sig till scenkonstområdet. Här ville man dock hålla öppet för 
förändringar i processen, vartefter nya aktörer etablerar sig på arenan. Media 
sågs också som en viktig aktör, vilken skulle bearbetas att nyansera bilden 
av ett mångkulturellt samhälle.

Strategier och metoder
Nätverkandet som strategi och metod har redan nämnts i flera av de akti-
viteter som planerades. Man betonade också vikten av att utifrån ett mång-
kulturellt perspektiv skaffa sig en helhetsbild av regionen avseende behov, 
resurser, hinder, aktörer, pågående verksamheter och framtidsplaner. Här 
såg man två tillvägagångssätt, vilka båda innebar att lokala aktörer engage-
rades. Antingen kunde lokala, traditionella kartläggningar genomföras, eller 
så kunde seminarieserier med aktörer från föreningsliv, etablerade scener, 
massmedier, kulturarbetare, politiker och tjänstemän mfl på både regional 
och lokal nivå genomföras. Där kunde aktörerna bidra med sin bild av det 
mångkulturella samhället och sina visioner och planer för att bygga en kul-
turell gemenskap i regionen. Debatt och dialog efterfrågades och här såg 
man också tillfälle att möta allmänheten och därmed fanns det bättre förut-
sättningar för en nyanserad omvärldsanalys. 

Två konsulenter för mångkultur operationaliserar
Det bör till att börja med klargöras att den kvinnliga konsulenten under 
materialinsamlingsperioden fungerat som vikarie under den ordinaries barn-
ledighet. Eftersom vikarien inte var med när verksamheten startade, är det 
mest den manlige konsulentens erfarenheter från det inledande arbetet som 
ges plats i det här avsnittet.

Heltidskonsulenten anställdes först och hade en del att göra med den stat-
liga utredningen Forum för världskultur. Utredningen var den som förde 
fram idén om konsulenter för världskultur. Han är därför  insatt i konsulent-
tankens historia och anser att konsulenter för mångkultur blev något annat 
än vad som där avsågs. Begreppet ”mångkultur” har ställt till det, menar 
konsulenten, det skapar distans till ”kultur”. Samtidigt anser han att det i 
varje fall lyfter en fråga som måste lyftas och efterfrågar att vi skiljer mellan 
begreppsanalys och diskursanalys när vi ställer oss kritiska till begreppet. På 
så vis finner åtminstone Västra Götalandsregionens konsulenter för mång-
kultur sin frihet att vara rationella och operationalisera mångkultur hur de 
vill.

När det gäller de organisatoriska förutsättningarna för att bedriva konsulent-
arbetet menar de att konst- och kulturutvecklingsenheten är en bra miljö, 
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där mycket händer och de olika främjarfunktionerna bidrar till varandra. Att 
också vara flera konsulenter för mångkultur med olika perspektiv ger ”rejält 
olika” och kompletterande nätverk. Vid tiden för vår första träff stod man 
precis inför att ta in en tredje konsulent för en period, som förde in sitt yngre 
nätverk till deras.

Han beskriver hur målet för verksamheten var oklart formulerat från början 
och att de med hjälp av Kulturrådet och med regionens mål och strategier 
för ögonen formulerade verksamhetsmålen. Målet för det första året kom 
därför att vara att skapa en bas för verksamheten och att ge det mångkultu-
rella perspektivet genomslag i regionen. Även identifiering av resurser och 
behov i regionen och att uppnå en omvärldsanalys var en målsättning (Väs-
tra Götalandsregionen 2005a). 

Arbetet vilar på tre ben, där de fyra prioriterade kommunerna är det första, 
kulturinstitutionerna det andra och det fria kulturlivet det tredje. Nyckelor-
den är samarbete, tillgänglighet och synliggörande. De regionala målen om 
brukarperspektiv, medborgarperspektiv och demokratisering görs konkreta 
genom konsulenternas fokus på att verka för institutionernas förändrings-
arbete rörande mångfaldsarbete i organisation, repertoar, publikarbete. Den 
här metoden, menar han, fungerar på både lång och kort sikt. 

Uppdraget att kartlägga regionala kulturinstitutioner genomfördes av Cen-
trum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, och skulle ge en bild 
av institutionernas strukturer för att förstå på vilken nivå som det är lämplig 
att bedriva förändringsarbete i riktning mot mångfald. Parallellt med att 
kartläggningen genomförts drev och driver fortfarande konsulenterna själva 
arbete på olika nivåer gentemot institutionerna. I ryggen har de en kultur-
chef som vet att närvara och en nämndordförande som är beredd att sanktio-
nera. Jag kommer att återkomma till kartläggningen och institutionsbearbet-
ning i kapitel 6.

Konsulenterna hävdar dock att kulturinstitutionerna bara är en del av proble-
matiken, och de är trötta på påhopp. Det här är i första hand en samhällelig 
strukturell fråga och uppdragen till institutionerna formuleras högre upp 
– där måste diskussionen föras och uppdragen förtydligas. Arbetet med att 
involvera kommunerna var inte alltid framgångsrikt, där man i ett fall till 
och med gav upp, medan andra kommuner var väldigt öppna och positiva. 
Även om den manliga konsulenten inte från början varit förankrad i regio-
nens kulturliv, genomfördes hans i Stockholm utvecklade festival ”Kultur i 
exil” hösten 2005 parallellt i flera av regionens kommuner.   
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DEL II
 

I denna del beskrivs och analyseras den empiri som samlats in under främst 
perioden juni – december 2005. Delar av materialet härrör också från första 
halvåret av 2006 liksom förstås från dokumentationer av konsulenternas 
arbete från hela den period de varit verksamma. Det kan röra sig om rappor-
teringar till Kulturrådet, eget spridningsmaterial, men förstås särskilt deras 
berättelser om verksamhetens utveckling. 

Jag har delat in analysdelen i två huvudkapitel och en slutdiskussion. Dessa 
diskuterar tillsammans de ”stora” frågeställningarna om vilken betydelse 
konsulenterna haft för utvecklingen av mångkultur i regionerna och vilka 
möjligheter och hinder som aktualiserats. Kapitel 6, som handlar om konsu-
lentverksamhet och förändring, tar sig på ett övergripande vis an olika insat-
ser för att påverka regionala aktörer i förändringsarbetet. Där ges också en 
bild av aktörernas syn på dialog mellan regional och nationell nivå. 

I kapitel 7 görs utifrån empirin och statliga ambitioner en analys av möjlig-
heter och hinder på olika nivåer av verksamhetens organisation. Här diskute-
ras framkomliga eller snåriga vägar inom de ramar som sätts av olika nivåer. 
Frågor som vilken betydelse det har att processen är statligt initierad, eller 
vilket handlingsutrymme som ges konsulenterna och hur detta används, be-
handlas här. Det åttonde och avslutande avsnittet sammanfattar diskuterande 
de frågeställningar som ligger till grund för utvärderingen, vilka presentera-
des i kapitel 2. 

6. Konsulentverksamhet och 
förändring

Det här kapitlet behandlar frågan hur konsulenterna för mångkultur drivit 
det regionala utvecklingsarbetet på kulturområdet. Här ges en kort beskriv-
ning av det angreppssätt på vilket utvärderingen vilar, varpå exempel på 
förändringsarbete inom organisation, utbud/repertoar och publikarbete ges. 
Kapitlet avslutas med att återge något av konsulenters och huvudmäns syn 
på dialog mellan regional och nationell nivå under processen.
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Angreppssätt
Den tolkning som Kulturrådet gör av det uppdrag man fick i budgetproposi-
tionen för 2002 (Prop 2001/02:1, bil 22) är att det skall arbeta med kulturell 
mångfald. Detta innebär att det skall tillsätta konsulenter för mångkultur i 
regionerna och föra en dialog om kulturell mångfald i regionerna. I utvär-
deringen fokuseras konsulenternas bidrag till att uppfylla Kulturrådets mål 
som är följande:

Målet är att ge det mångkulturella samhällets mångskiftande uttrycksformer en naturlig 
plats i kulturlivet samt att kulturinstitutioner och organisationer utvecklar ett mångkultu-
rellt förhållningssätt i alla delar av sin verksamhet. Målet är att främja en samhällsutveck-
ling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt 
och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en 
positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism 
(www.kulturradet.se).

Kriterier för mångfaldsarbete i kulturlivet
På vilket vis kan då konsulentverksamhetens bidrag till Kulturrådets mål-
sätttning undersökas? I uppdraget från Kulturrådet betonas att utvärderingen 
av konsulentverksamheten skall ta sin utgångspunkt i de kriterier som Pripp, 
Plisch & Printz-Werner (2005:11) använder och utvecklar, inspirerade av 
den danska studien Kulturinstitutionernes bidrag til det kulturelt mangfol-
dige Danmark (Hvenegaard, Rasmussen & Lee Höirup 2000). Kriterierna, 
som beskrivs nedan, är till hjälp för att få en uppfattning i vilken omfattning 
den etniska och kulturella mångfalden tas till vara i kulturarbetets olika di-
mensioner:

Om: Aktiviteter och förmedling om immigranters och etniska minoriteters 
liv, erfarenheter och villkor, om samhällets omvandling, mångkulturella mil-
jöer osv.

För: Aktiviteter och förmedling riktad till etniska minoriteter. I vilken ut-
sträckning produktionen riktar sig till och är för en etnisk och kulturellt 
mångfaldig publik eller kategori av brukare.

Med: Aktiviteter och förmedling producerad med immigranter och etniska 
minoriteter. I vilken mån genomförs produktioner i samarbete med exempel-
vis referensgrupper, experter med minoritets- och immigrantbakgrund?

Av: Aktiviteter och förmedling av immigranter och minoritetsmedlemmar. 
Vem och vilka leder, planerar, skapar och genomför produktionerna?

Hur: Hur presenteras och uttrycks aktiviteter och förmedling? Som exem-
pelvis specifika uttryck för olika kulturer, eller som blandformer, osv?

http://www.kulturradet.se
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Var: Var förmedlas och presenteras aktiviteterna? Som exempelvis ordinarie 
verksamhet eller som projekt, på huvudarenor eller på mindre och särskilda 
arenor? (Pripp m fl 2005:11).

I utvärderingen har jag försökt belysa på vilket vis konsulenternas arbete va-
rit inriktat på dessa olika aspekter av kulturarbete. Hur konsulenterna kunnat 
bidra till förändring vad gäller institutioners och förvaltningars organisation 
(av och med), utbud/repertoar/innehåll och publikarbete (för,om) har således 
varit av intresse för utvärderingen. Hur- och var-frågorna aktualiseras inom 
”kulturproduktionens” samtliga led, och självklart kan av-, om-, för- och 
med-frågorna också  glida in i varandra.

Vilken mångfald avses?
Pripp m fl hade det uttryckliga uppdraget att undersöka etnisk och kulturell 
mångfald i de statliga kulturinstitutionerna. I Kulturrådets uppdrag för etnisk 
och kulturell mångfald såg vi tidigare att det också omfattar att sträva efter 
”social jämlikhet” vilket kan tolkas som att det bör uppmärksamma samtliga 
diskrimineringsgrundande kategorier. Dock har Kulturrådet i sitt förfråg-
ningsunderlag inför utvärderingen (Dnr KUR 2005/1168) betonat att Kultur-
rådets uppdrag (med avseende på kulturell mångfald) är att främja en sam-
hällsutveckling som kännetecknas av respekt och tolerans och där etnisk, 
kulturell, språklig och religiös mångfald tas till vara som en positiv kraft. I 
kapitel 3  presenterades de övergripande målen för konsulenternas arbete. 
Där begränsas inte konsulenternas verksamhet till att avse någon särskilt 
slags mångfald, annat än att det handlar om en mångfald av kulturella ut-
tryck och idag osynliga kulturyttringar. I denna mening har alltså regionerna 
kunnat sätta upp mål för verksamheterna inom relativt vida ramar. 

Utvärderingen har därmed inte någon ”måttstock” mot vilken konsulenter-
nas verksamhet kan mätas. Framgångar eller motigheter kan endast bedömas 
utifrån de av Kulturrådet godkända regionalt uppsatta målen. Jag har i de 
föregående avsnitten visat att dessa målsättningar är disparata och villkorade 
av regionala omständigheter. 

Regionala omständigheter
Då regionernas motiv till att satsa på arbete med mångkultur redovisats tidi-
gare, görs här endast en grov sortering av de framhållna problemanalyserna 
och ambitionerna med verksamheterna. 

Segregerade storstäder
Stockholm, Skåne och Västra Götaland är storstadsregioner där kulturens 
roll som integrerande kraft uttalas mer eller mindre tydligt. Städernas mång-
kulturella karaktär lyfts, dels i ansökningar, men också i samtal med de 
aktörer som ansvarar för frågan. Eftersom regionerna är folkrika har man 
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på olika vis begränsat konsulenternas uppdrag. I Stockholm har konsulen-
ten haft länet som fält, men främst avgränsat till musikområdet. I Skåne är 
kulturarvet i fokus, medan Västra Götaland begränsat sitt breda angrepp till 
främst fyra kommuner, utöver fria grupper och de regionala kulturinstitutio-
nerna. Dessa kommuner har valts ut med anledning av sin långa erfarenhet 
av internationell migration och av att arbeta med integrationsfrågor. Både 
borgerliga och socialdemokratiska majoriteter finns representerade bland de 
nämnder som beslutat om regional konsulentverksamhet för mångkultur i 
storstäderna. 

Segregerade städer
Även i Västmanland och Sörmland lyfts från politiskt håll vikten av kultu-
ren som brobyggare för integrativa syften. Framförallt lyfter man i Västerås 
och Eskilstuna fram orternas historia som arbetskraftsinvandringsorter, där 
migrationshistorien sträcker sig långt tillbaka i tiden och arbets- och boen-
desegregationen är påtaglig. Sörmland avviker dock från integrationsfokuset 
något, i det att man hävdar främjandet av den kulturella mångfalden i termer 
av ”kulturyttringar som har svårt att hävda sig i det mer etablerade kulturli-
vet”. Också i dessa regioner finns exempel på styrning utifrån skilda ideolo-
giska perspektiv. 

Ett attraktivare Norrland
Västerbottens och Jämtlands län är två regioner som skiljer sig något från 
de andra, vad gäller motiv till utvecklingsarbete med mångkulturella för-
tecken. Här framhålls behovet av att skapa ett samhällsklimat som rimmar 
med regionernas ambitioner att få människor från storstadsregionerna att 
flytta hit. Särskilt i Jämtland har detta arbete pågått en tid, på både kommu-
nal och regional nivå. Av denna anledning har kulturarvsfrågorna kommit 
att bli en stor utmaning för länet. I Västerbottens län, med Umeå universitet 
som dragplåster, finns samtidigt gott om glesbygd att befolka. Angreppssät-
ten skiljer sig dock åt mellan länen, då man i Västerbotten har ett tydligare 
fokus på integration och kulturverksamheter i bredare bemärkelse än främst 
kulturarv.

Konsulenter och organisationsutveckling
Att vara konsulent för mångkultur och arbeta för ökad mångfald i kulturli-
vet på en strukturell nivå kan handla om att söka påverka organisationer att 
öka andelen anställda med utländsk bakgrund på olika nivåer. Det kan också 
handla om att rikta uppmärksamheten mot hur bemanningen ser ut bland 
beslutsfattare på kulturadministrativa positioner, i arrangörsorganisationer 
eller mot representationen i kulturnämnder. Denna dimension av konsulent-
verksamheten är en där man alltså intresserar sig för vilka som fattar beslut 
eller som deltar i produktioner, och vilka partners man har – av- och med-
dimensionerna på konsulenternas checklista. Det bör sägas här att frågan om 
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vilka man arbetar med ofta spiller över i frågan om kulturens innehåll i det 
regionala kulturarbetet. Ofta handlar det från länsfunktionernas sida om att 
ha nätverk av artister med vilka man samarbetar, artister som sätter sin prä-
gel på innehållet. Exempelvis kanske man särskilt strävar efter att ha några 
olika grupper av folkmusiker från skilda länder i syfte att just tillgängliggöra 
dessa genrer. Här kommer jag dock främst att behandla de rent personalpoli-
tiska insatserna.

Konsulenternas arbete för att förändra strukturerna har sett olika ut. Dels 
beroende på uppdrag, men det har också varit villkorat av det mandat kon-
sulenterna tyckt sig ha haft, eller givits. Konsulenterna har också i flera fall 
arbetat med den egna organisationen, oavsett om de haft sin placering vid en 
kulturinstitution eller förvaltningscentralt. 

Strukturellt förändringsarbete i storstadsregionerna
I Stockholms län genomfördes i konsulentverksamhetens inledningsskede 
tre större kartläggningar på uppdrag av konsulenten. Situationen inom områ-
dena dans, teater och världsmusik i länet undersöktes på ett omfattande vis, 
där också frågan om representation av och anställningsvillkor för personer 
med utländsk bakgrund inkluderades (Torch & Salomonsson 2004, Oliv-
egren 2004, Sobrado 2004). I utredningen om kulturell och etnisk mångfald 
på teatrar i Stockholm framhålls att det krävs personalpolitiska och kompe-
tensutvecklande insatser på institutionerna, även om man inte vill ta ställ-
ning i ”kvoteringsfrågan”. Torch och Salomonsson påpekar att det behövs 
nya rekryteringskanaler och, inte minst, ”mångkultivering” av teatrarnas 
konstnärliga ledning, för att få in fler perspektiv. Varje institution eller fri 
grupp anses också behöva en policy för sitt mångfaldsarbete, vilken sprids 
till hela personalen. I kartläggningen om världsmusik uppmanas utbildande 
organisationer att anställa fler lärare med kompetens inom ”världsmusik”. 
Konsulenten sammanfattar samtliga kartläggningar i en rapport (Wondimu 
2004) och menar att upprättandet av policy för etnisk och kulturell mångfald 
skall krävas främst av statens, landstingets och kommunernas organisatio-
ner. En sådan policy skall också vara en förutsättning för att kunna erhålla 
bidrag från ovan nämnda aktörer och översyn av policyarbetet skall göras 
årligen. 

Förslagen från konsulenten har inte landat rätt i förvaltning och politisk 
nämnd. Konsulenten anser att ingen respons har kommit, medan man från 
förvaltningshåll inte tycker att relevanta organisationer varit med i kartlägg-
ningen. Då man från förvaltnings- och nämndhåll är kritiska till vilka mål-
grupper som prioriterats i kartläggningarna tycks de avfärdas i sin helhet. 
De aktuella riktlinjerna för nuvarande konsulent har stramats upp och för-
tydligar att konsulenten skall arbeta mot länsfunktionerna. Denna avgräns-
ning till trots ser Kultur- och utbildningschefen i Stockholms läns landsting 
problem med att på länsfunktionerna eller de institutioner man stödjer ställa 
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de krav som framhålls i kartläggningarnas konkreta förslag. Han menar att 
det redan finns så många andra horisontella mål att tillfredsställa. Nämndens 
ordförande framhåller att det redan ställs krav på att bidragssökande skall 
beakta jämställdhet och att ”något skrivits” om mångfald. Att bidragsvägen 
”styra” ökat arbete för organisationernas etniska mångfald har alltså inte 
varit en framkomlig väg i Stockholms län. Sålunda har utvecklingsarbetet 
varit avhängigt konsulentens förmåga att samla och inspirera organisationer 
att sätta igång ett policyarbete, något som enligt konsulentens uppgift skett 
i viss utsträckning. Flera av länsfunktionerna arbetar med att ta fram eller 
revidera mångfaldsplaner, och exempelvis Folkoperans VD berättar att man 
sedan en längre tid använder sig av anonymiserade ansökningar när det gäl-
ler tjänster utanför det konstnärliga området. Konsulentens roll har inte varit 
avgörande för denna utveckling. Folkoperans chef menar att det vore bra om 
konsulenten haft mandat att ”tvinga” länsfunktionerna att redovisa mång-
faldsarbete på något vis. 

I utvärderingens första del beskrevs Västra Götalandsregionens konsulenters 
sätt att operationalisera vad de betecknar som ett inledningsvis vagt upp-
drag. Vad gäller institutionernas mångfaldsarbete har de funnit en form som 
har ”tvingat” de regionala institutionernas chefer att förhålla sig till frågan. 
Kort kan modellen beskrivas som en strukturerad process där konsulenterna 
varit drivande, men också anpassad till de erfarenheter och kunskaper som 
finns om organisationers policyarbete. Med insikt om att mångfaldsarbete 
kräver ledningars goda minne parallellt med ett aktivt förankringsarbete har 
konsulenterna använt sig av aktörer på två nivåer i institutionerna. Aktörs-
grupperna är tvärinstitutionella och  benämns ”chefsgruppen” och ”arbets-
gruppen” vilket också anger förväntade insatser från kategorierna. Cheferna 
ger mandat till arbetsgruppens representanter att ta fram ett policydokument.  

Konsulenterna har tagit fram ett förslag på hur en ”mångfaldsplan” kan se 
ut, och meddelat institutionerna att var och en av dem bör upprätta egna. 
Med jämna mellanrum har grupperna träffats för att tillsammans diskutera 
de interna dokument för ökad mångfald man arbetar fram. I chefsgruppens 
fall har kulturnämndens ordförande och/eller länets kulturchef, suttit med, 
vilket för deltagarna markerar frågans dignitet. Vid mötestillfällena inbjuds 
också föreläsare så att träffarna innehåller både kompetensutveckling och ett 
”eget” arbete. Vid de träffar jag deltagit har konsulenterna varit påfallande 
”tuffa” mot institutioner som inte kommit framåt i arbetet sedan senaste träf-
fen, men också gett råd och stöd i det fortsatta arbetet. Ett visst mått av mot-
strävighet och ifrågasättande från mötesdeltagarna vittnar om att det finns 
utrymme för att diskutera frågan. Trots genomtänkt struktur och möten med 
regelbundenhet rådde i vissa fall oklarheter om arbetsgången och ansvars-
fördelning på institutionerna. Det har också uppstått diskussioner om mång-
faldsplanerna skall inlemmas i jämställdhetsplanen och det planmässiga 
arbetet för att inkludera funktionshindrade, något som konsulenterna avrått 
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ifrån. Konsulenterna menar att ett alltför omfattande dokument urvattnar 
dess ambitioner. 

De kulturarvsinriktade konsulenterna har haft litet olika förutsättningar att 
arbeta med länens institutioner. I Skånes fall har konsulenten bl a kunnat 
arbeta med ”mångfaldsdagar”, riktade till de olika museerna men även andra 
kulturinstitutioner. Mångfaldsdagarna har behandlat museernas verksam-
heter i stort, bland annat organisationsutveckling och mångfald.  Ibland har 
institutionerna velat ha med hela personalen, ibland bara delar av den. Kon-
sulenten berättar att det största intresset har kommit från de mindre muse-
erna, medan de stora museerna tycker sig redan ha gjort så mycket i frågan. 
Till viss del håller konsulenten med om det, men hon anser samtidigt att de 
har mycket kvar att göra när det gäller både rekrytering och perspektiven i 
verksamheterna. Konsulenten har mycket medvetet valt att inte låta ”mång-
faldsdagarna” fastna i begreppsdiskussioner, utan har serverat deltagarna 
definitioner att arbeta efter. Detta, menar jag, har varit effektivt och verkat 
nödvändigt, då arbetet med att omsätta begreppen i handling i sig blir en re-
flekterande övning. Konsulenterna själva vittnar om hur de vid sina ”natio-
nella konsulentträffar” den första tiden ägnade mycket tid åt att definiera sitt 
uppdrag. I brist på enighet har sedan diskussionerna övergivits för praktik på 
ett vis som för varje konsulent verkar rimlig. 

Chefen för Kultur Skåne menar att också förvaltningen måste ”ligga i fram-
kant” när det gäller mångfald i organisationen. I oktober 2005 pågick arbetet 
med att ta fram en mångfaldsplan, men man hade ”aviserat uppåt” att man 
behövde hjälp. Hon beskrev personalsammansättningen som bestående av 
duktiga medarbetare av samma kön och i samma ålder som hon själv. Här 
behövdes unga män med utländsk bakgrund och problemet hon såg var frå-
gan om hur hon skulle nå dem. Regionens PA-avdelning håller mångfalds-
föreläsningar men chefen upplevde att de inte gav svar på de frågor som 
aktualiserats vid kansliet. 

Strukturer utanför storstäderna
Konsulentverksamheterna i Sörmland, Västerbotten ,Västmanland och i viss 
mån Jämtland, har haft en ingång i arbetet som mer eller mindre närmat sig 
det integrationsinriktade. Med detta inte på något vis sagt att man saknat 
ett kulturperspektiv som utgår från det estetiska. Snarare har man tydligt 
förväntats, eller tyckt sig ha nytta av att, arbeta med båda perspektiven. En 
möjlig förklaring till detta är att det handlar om regioner utanför storstadsre-
gionerna, där tillgången till konsulenternas särskilda kompetens är mindre. 
Bland annat har man inte kunnat dra nytta av erfarenheter och nätverksut-
veckling på kulturområdet som bland annat Storstadssatsningen har innebu-
rit i storstadsregionerna (för översikt se Motsieola mfl 2002). 

I Jämtland uppger de tre konsulenterna (som avlöst varandra) att de haft 
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svårt att arbeta mot andra institutioner än Jämtlands läns museum. Detta 
har haft till följd att de inte heller arbetat med rekryteringsfrågor eller andra 
organisationsutvecklande insatser inom andra institutioner i länet. Den kon-
sulent som först innehade tjänsten hade till uppgift att arbeta mot museets 
mellanchefer, när det gällde det interna mångfaldsarbetet. Hon uppger att 
hon saknade medel för att köpa in utbildning och ifrågasatte också om che-
ferna var mottagliga för sådan. Det konkreta personalpolitiska utvecklings-
arbete som gjorts, och som för framtida utveckling kanske kan sätta avtryck, 
är att man berett praktikplatser för flyktingar på museet. Museichefen ansåg 
att en tendens i praktikantverksamheten varit att cheferna vände sig till kon-
sulenten när de stötte på svårigheter. Den här hållningen, menar en annan 
konsulent i Jämtland, beror på att mellancheferna inte skickas iväg på konfe-
renser och utbildningar som rör mångfaldsfrågor. Tvärtom har det varit kon-
sulentens uppgift att ta fram en mångfaldsplan, något som den näst senaste 
konsulenten menade, under sommaren 2005, fortfarande var ett oförankrat 
uppdrag. Resultatet anses därför bli att museichefen själv och konsulenten 
blir de enda aktörerna som ”håller i frågan”. Länskulturchefen menar att 
det hade varit välkommet med mer information från konsulenten. Hon me-
nar vidare att för att arbetet för mångkultur skall bli verkningsfullt måste 
konsulenten också möta institutionschefsgruppen (länsfunktionscheferna). 
Den nuvarande konsulenten förklarar att museichefen valt att arbeta med en 
”strategiplan” där ett av museets mål är att ha motsvarande andel personer 
med utländsk bakgrund i personalen som står att finna i länet. Chefen har 
förklarat att procentsatsen beskriver ambitionen inom målområdet ”social 
inklusion”, vilket anses vara ett lämpligt begrepp att använda när museet vill 
vända sig med bidragsansökningar till EU. Delmålet i ”strategiplanen”, vil-
ken färdigställs hösten 2006, kan förvisso vara bara en liten del av det aktiva 
och planmässiga arbetet som arbetsgivaren är skylig att driva mot diskrimi-
nering. Dock finns enligt konsulenten i skrivande stund ingen arbetsprocess 
föra att ta fram en mångfaldsplan.

De regionala konsulenterna för mångkultur har vid sina nationella träffar 
fört diskussioner om på vilka arenor de skall verka. Att verka för att de re-
gionala kulturinstitutionerna ser över de strukturella förutsättningarna för att 
mångkultur eller etnisk mångfald skall vara en del av det reguljära arbetet, 
tycks inte ha varit kontroversiellt i gruppen. Däremot finns det exempel där 
konsulenter har valt att ingå i större strategiska sammanhang, som exempel-
vis regionala styrgrupper/samverkansgrupper för övergripande integration. 
De båda Norrlandslänen visar upp exempel på detta, och Jämtlandskonsu-
lenten uppger att hon fick kritik från andra konsulenter för att hon gav sig in 
i sådan verksamhet. Det tycks råda en viss ambivalens kring hur långt kul-
turens integrerande ambitioner skall sträcka sig. När den senast engagerade 
konsulenten tillträdde kom inte heller ”konsulentplatsen” i det länsöver-
gripande Integrationsforum att förmedlas till honom av arbetsgivaren, utan 
detta skedde genom en av forumets aktörer. 
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I Västerbotten har konsulenten kartlagt det mångkulturella arbetet i länet, 
för att få en inblick i hur länets kulturaktörer arbetar. Bland annat ställdes 
frågan om organisationerna hade anställda med ”annan kulturell bakgrund”. 
Kartläggningen skulle sedan ligga till grund för en utveckling av insatserna 
från konsulenten i Västerbotten. I skrivande stund har den vikarierande 
konsulenten inlett ett samarbete med en person som konsulenten vill ge i 
uppdrag att ta fram en metod för att jobba med mångfaldsfrågan på olika ni-
våer inom kulturinstitutionerna. När så metoden är framtagen skall metoden/
programmet erbjudas till institutionerna, vilka uppges vara mycket positiva 
till att arbeta med frågan men har problem att hitta vägar. Hon framhåller 
att det är viktigt för henne att hålla sig utanför institutionerna, att arbetet 
verkligen blir deras eget med hjälp av god handlednging. Andra sätt för att 
förändra rekryteringarna i länets kulturinstitutioner har varit att informera 
AF-kultur om länets ambitioner för mångfald i kulturlivet. Konsulenten re-
presenterar Landstinget i länsövergripande samverkansgruppen för integra-
tion, vilket också kan vara ett forum för frågan om mångfald i nyckelorgani-
sationer. Lösningen tillför kompetens till samverkansgruppen, men för håll-
barhetens skull kan det verka rimligt att landstinget också har en ”reguljär” 
tjänst representerad i gruppen. 

I Västmanland genomförde konsulenten inledningsvis en kartläggning bland 
kulturinstitutionerna, där frågan om personalsammansättning också under-
söktes. Konsulenten slöt sig till att institutionerna inte var förberedda på 
satsningen på mångkultur. Om organisationerna skriver hon:

Personalen, som har ansvar för utbud, föreställningar etc. är svensk. I den mån som per-
sonal av utländsk härkomst förekommer så är den i första hand av nordiskt ursprung eller 
också finns den på lägre befattningar. I detta fall som lokalvårdare och oftast om de kom-
mer från mera avlägsna kulturer eller länder (Landstinget Västmlandand 2004a:2).

Konsulenten hade också genomfört en kartläggning av kommunernas mång-
faldsarbete, där endast en kommun av 11 hade en handlingsplan för mång-
fald, och en kommun inkluderat etnisk mångfald i sina styrdokument för 
kulturell verksamhet. I sin rapportering till Kulturrådet skriver konsulenten 
att hon, efter kartläggningen, inlett ett arbete med inspirations-, diskussions- 
och informationsträffar för länsfunktioner och kommuner om bland annat 
ökad etnisk mångfald i organisationerna. Hon finner dock att intresset för 
en strukturell förändring är mindre än det är för utveckling av repertoar och 
publikarbete. Under den andra halvan av konsulentens verksamhetsperiod 
har inte heller uttryckts någon som helst stöd från förvaltningsnivå för  kon-
sulenten att arbeta i denna riktning.  

I grannlänet Sörmland har konsulenten kommit att arbeta med institutioner 
och funktioner på flera plan. Dels kom han redan under det andra året in i 
och deltog i institutionernas arbete och kunde därmed exempelvis påverka 
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planering och ordinarie arbete. Samtidigt har han stöttat framtagandet av 
landstingets integrationsstrategi. Denna har i sin tur länkat till demokrati- 
integrations- och jämställdhetsutskottets arbete. Strategin har sedan utgjort 
grunden för kulturinstitutionernas målarbete. Inför år 2006 erhöll Sörmlands 
kultur- och utbildningsförvaltning utökade verksamhetsbidrag från Kultur-
rådet, för att på ett utpräglat processinriktat sätt arbeta fram en mångfalds-
plan. Bland annat innebär satsningen, som har rubriken Mångfaldsplan på 
allvar – en förening av mångfald och mångkultur! att det ges en ”grundlig 
satsning på cheferna inom stabsfunktioner och institutioner i att leda ett för-
ändringsarbete i mångfalds/mångkulturell riktning”. Detta, och det är i sam-
manhanget viktigt, skall föregå beslutet om att anta mångfaldsplanen som 
dokument. I skrivande stund har arbetet kommit igång och ledningsgruppen 
har träffat en konsult med lång erfarenhet från mångfaldsarbete i andra typer 
av organisationer än kulturlivets. Konsulentens tanke är här att en sådan in-
gång är nödvändig, men ledningsgruppen måste också möta de erfarenheter 
som finns av lyckade försök från kulturlivet. 

Förutsättningar för arbete med ökad etnisk mångfald i 
organisationen
Arbetet med att söka förändra kulturlivets sammansättning av beslutsfattare, 
utövare och samarbetsparter, mångkulturens ”av- och med- kriterier”, har 
inte varit alldeles enkelt för konsulenternas del. Flera av dem vittnar om att 
det är svårt med rekryteringsfrågan, då institutionerna säger sig gärna arbeta 
med att få in fler med utländsk bakgrund, men har två huvudinvändningar. 
För det första hävdas att det saknas ekonomiska möjligheter att rekrytera 
över huvudtaget, för det andra att inga personer med utländsk bakgrund 
söker när man väl rekryterar. Här försöker några av konsulenterna påverka 
chefer att söka medarbetare via nya kanaler . I utbildningar som konsulen-
terna har anordnat, vid vilka jag deltagit, har också frågan om kvalitet lyfts. 
Man har inget emot att anställa eller engagera immigranter som medarbe-
tare, det är ointressant vilken etnisk bakgrund medarbetarna har. Det viktiga 
är, menar man, att det är god kvalitet i det konstnärliga uttrycket. 

Att driva ett mångfaldsarbete kan framkalla oro över att man inte längre 
skall ha kontroll över kvaliteten, något som också framkommit i andra 
studier (Pripp m fl 2005: 23, Hermele 2005:47). Arbetet med att förändra 
institutionernas rerkryteringsrutiner, eller att ens lyfta en reflekterande dis-
kussion om frågan, är underställt vissa grundläggande villkor. Som vi har 
sett har konsulenterna nästan genomgående haft ambitionen att arbeta med 
de strukturella omständigheterna, men sällan haft mandat att ställa krav på 
institutionerna. Det är en lång väg från att väcka frågan om mångfald i orga-
nisationen till att densamma verkligen startar en process för förankring och 
riktlinjers utarbetande. Även i Västra Götaland, där både nämndordförande 
och kulturchef aktivt stödjer konsulenternas pådrivande arbete, tar proces-
sen tid. Det kräver intresserade institutionschefer som kan leda arbetet med 
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att hitta en för organisationen uppenbar motivering till arbetet. Det kräver 
också kunskap om exkluderingsmekanismer och alternativa rekryteringsvä-
gar. Det livliga nätverksrekryterandet är minst lika utbrett i kulturlivet som 
i övriga sektorer och kräver förändrade nätverk. Att bortse från kulturlivets 
strukturella omständigheter i iscensättandet av ett mångkulturellt perspektiv 
i meningen etnisk mångfald i kulturlivet, kan bara leda till genomslag så 
länge det finns pådrivande krafter utifrån eller eldsjälar i institutionerna. För 
varaktig förändring krävs landstingspolitiker och förvaltningschefer som 
vågar tala det språk som de av bidrag beroende institutionerna bäst förstår 
– negativ ekonomisk sanktionering av organisationer som inte följer lagen 
om aktivt planmässigt arbete mot diskriminering. Diskussioner i sanktione-
ringsriktning fördes endast i Västra Götalandsregionen. I motsatt riktning 
har ett annat landsting handlat, där en för målgruppen irriterande påstridig 
konsulent skapat missnöje, varpå klagomål framförts till huvudmannen, som 
i sin tur inte stöttat sin konsulent eller ens informerat densamma om klago-
målen. 

Konsulenter och utbudsutveckling
Betydligt större intresse har de regionala kulturaktörerna visat för kul-
turens innehållsliga frågor. Mångkulturårets projektkatalog i Agenda för 
mångkultur svämmar över av pågående och planerade initiativ, liksom det 
i Kulturrådets Omvärldsanalys beskrivs ett ökande intresse att arbeta med 
mångkulturella perspektiv (SOU 2005:91, Kulturrådet 2005:7). Omvärldsa-
nalysen bygger på den återrapportering till Kulturrådet som kommer från 
statsbidragsmottagande regionala kulturinstitutioner. Den ger vid handen 
att arbetets resultat i regionerna ser olika ut beroende på ett antal faktorer. 
Bland annat nämns ledningens och anställdas personliga intresse, institu-
tionernas förmåga till nätverksarbete och deras ekonomiska och personella 
omständigheter. När det gäller etnisk och kulturell mångfald prioriteras äm-
nen och teman om etnisk mångfald, samtidigt som författaren övergripande 
sammanfattar att det finns få konkreta resultat av institutionernas arbete med 
inriktning på etnisk och kulturell mångfald redovisade (ibid:20). Detta skul-
le alltså betyda att intresset är väckt, men att aktörerna har svårt att omsätta 
det i exempelvis gestaltningar på scenen, eller att ens hitta teman som man 
tycker är intressanta att arbeta med. 

Denna slutsats är till viss del överensstämmande med vad som blir synligt 
när man följer konsulenternas och deras målgruppers arbete. Det är faktiskt 
bara en ”nyckelperson”, en kommunal kulturchef, som säger sig avsiktligt, 
i överenskommelse med politiker och förvaltningsledning, ha valt att inte 
arbeta med konsulenterna. Detta motiveras med att man har en plan för hur 
man vill arbeta och avser att följa den. I övrigt har många institutions- eller 
kommunala aktörer jag varit i kontakt med sagt sig uppskatta konsulenter-
nas engagemang och kunskaper. En institution undrar dock var konsulenten 
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hållit hus under åren, men har å andra sidan inte heller själv sökt kontakt 
med honom. Många har föreställt sig att konsulenternas uppdrag måste vara 
mycket svårt, men också att det som var grumligt till en början kommit att 
klarna ju mer man pratat med varandra. 

Hur har då konsulenterna kunnat arbeta för att föra in perspektiv i verksam-
heterna som har bäring på ett samhälle präglat av migration och mångfald? 
Frågan om konstnärligt innehåll, utbud, repertoar eller ”produktion” ankny-
ter förstås till ”om vad” handlar produktioner som gör anspråk på att iscen-
sätta ett mångkulturellt perspektiv. Vad hos  ”kulturproducenterna” är det 
som konsulenterna sökt eller kunnat påverka?

Produktionernas utvecklingsområden
Konsulenterna har arbetat brett med de innehållsliga frågorna. Att omsätta 
ett mångkulturellt perspektiv eller att verka för kulturell mångfald i länen 
exemplifieras av allt från etniskt definierade kulturföreningars samarbete 
med andra föreningar, till engagerande av pjäsförfattare eller kompositörer 
med bakgrund utanför ”väst”. Mångkulturkonsulenterna har i sina rappor-
ter till Kulturrådet redogjort för kontakter med mängder med aktörer, där 
arbetssätten som dominerar är diskussioner, inspirationsskapande tillfällen, 
nätverksskapande, föreläsningar/seminarier och möten. De kategorier aktö-
rer som dominerar bland konsulenternas målgrupper är kommuner (särskilt 
kulturchefer), kommunala kulturinstitutioner, ”invandrarföreningar”, kul-
turföreningar, ”fria grupper”, länsinstitutioner, länsfunktioner, landstingens 
kulturförvaltningar. Även andra kulturkonsulenter har utgjort målgrupp men 
också fungerat som samarbetsparter i påverkansarbetet.

Rapporteringarna från år 2003, vilket var det första året det fanns verk-
samma konsulenter för mångkultur i regionerna, visar sammantaget att den 
mesta tiden gick åt till att orientera sig och skapa kontakter. Från de då sex 
verksamma länen rapporterades att man informerade, motiverade, etablerade 
tjänsten och kartlade. Av denna anledning finns det få exempel på föränd-
ringar i målgruppernas konkreta ”produktion” där konsulenten menar sig ha 
varit delaktig.  Undantag finns dock, där konsulenterna lyckats komma med 
i planeringsgrupper för evenemang eller till och med skapat ett utrymme för 
frågorna vid en redan etablerad festival. 

Det är under 2004 som det verkligen börjar hända saker där konsulenterna 
är inblandade i kulturaktörernas konkreta arbete. Verksamheterna skiljer sig 
dock åt i fokus, när de väl börjar finna sina former. När Södermanlands läns 
konsulent säger sig ha kunnat börja ägna sig mer åt länets egna institutioner 
och den sverigefinska gruppen i länet, arbetar man i Stockholm mer med 
”projekt för kulturell mångfald” och samarbetar med kulturorganisationer 
och invandrarföreningar. Nedan återges målgruppsvis och sammanfattande 
exempel på förändringsarbete som konsulenterna varit med och stimulerat.
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Kommuner 
Det är svårt att säga något generellt om arbetet som konsulenterna gjort i 
länens kommuner. Man har haft olika sätt att närma sig dessa, och framför 
allt har kommuner ofta medverkat som en part i ett större samarbete kring 
ett gemensamt projekt. Ofta har det dock handlat om att man sökt påverka 
kommunerna att uppmärksamma det samhälle det verkar i för att sedan ta 
konsekvensen av detta. Ett konkret resultat har varit konsulenten i Stock-
holms roll som samarbetspart när Järfälla kommun stod inför att starta ett 
nytt estetiskt gymnasieprogram med världsmusikinriktning. Bland annat 
kunde konsulenten hjälpa till att hitta lärare till utbildningen. Man hade i 
kommunen också börjat fundera över hur man kunde stötta Kulturskolan i 
att få fler barn till immigranter att ta del av utbildningarna. I den diskussio-
nen säger hon sig ha haft stor nytta av konsulentens rådgivning men också 
nätverk av kulturarbetare. Att bygga upp nya nätverk är något som tar lång 
tid, menar kultursekreteraren. I hennes fall har konsulenten alltså stått för 
en breddning av kontaktytor, medan de av landstinget ”kvalitetssäkrade” 
och subventionerade grupperna vid tidpunkten inte omfattade det eftersökta 
mångkulturella inslaget. Ett indirekt samarbete med kommuner sker också i 
länet då Länsmusiken i Stockholm arbetar mer aktivt mot fem kommuner åt 
gången. Här har konsulenten funnits med som en samarbetspart när utbudet 
till kommunerna fastställts. 

Västra Götalands konsulenter har bland sina 49 kommuner valt ut fyra 
målkommuner (idag Uddevalla, Borås, Göteborg och Skövde) vilka man 
tog kontakt med i det att man inledde sin verksamhet. Samarbetet har dels 
bestått i utbildningsdagar och regelbundna möten, men man har också på-
verkat kommunens utbud. Exempelvis resulterade samarbetet i att kulturfes-
tivalen ”Kultur i Exil” genomfördes i de fyra städerna under samma helg i 
november 2005. Skövde har också tagit ett ytterligare ansvar, när man i sin 
tur bjudit in de 15 kommuner som hör till Skaraborgs län till en seminarie-
dag, för att också de skulle få ta del av konsulenters och föreläsares idéer 
och kunskaper. Kulturarbetare, ett par kommunalråd, föreningar och lärare 
fanns med vid seminariet. Kulturchefen i Skövde säger sig vara intresserad 
att vara en samordnande kraft för just Skaraborgskommunerna i den här 
frågan. Fortfarande under hösten 2005 menade hon dock att arbetet från 
kommunernas sida nu måste börja konkretiseras, i en form där det är en del 
av det reguljära arbetet. Framför allt, menar hon, måste mångkultur in i det 
kulturpolitiska programmet.

Sörmlands konsulent har att verka i ett län där två städer är av stor bety-
delse; residensstaden Nyköping och industristaden Eskilstuna. Ingen av 
kommunerna i länet erkänns dock som ett oomtvistat centrum, men befolk-
ningssammansättningen har medfört att tyngdpunkten legat på dessa två 
största städer, medan konsulenten genomfört punktinsatser i tre ytterligare 
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kommuner. Omständigheterna i kommunerna skiljer sig kraftigt åt, och det 
är i Eskilstuna som konsulenten haft sin bas och lagt mer kraft på. Samtliga 
kommuner har dock ingått i målgruppen och konsulenten etablerade kontak-
terna med dem under det första året. Som ledamot i Eskilstuna kultur- och 
fritidsnämnd och tidigare sedan lång tid verksam som tjänsteman inom flyk-
tingmottagningen och integrationsarbetet i Eskilstuna har konsulentens vä-
gar varit relativt raka in i det kommunala kulturlivet. De lokala festivalerna 
Fristradsnatta i Eskilstuna, och Gränslös festival i Nyköping, är exempel 
på där konsulenten samverkat med kommuner och föreningar. I det första 
fallet har han kunnat påverka innehållet i programmet, bland annat genom 
att få med fler invandrarföreningar och grupper med utländsk bakgrund i 
programmen. I det andra har han stött det lokala initiativet ekonomiskt och 
arrangörskapsmässigt. 

I Västerbotten har konsulenten vänt sig till flera av kommunerna, men fått 
bästa responsen från Skellefteå kommun. Också i Västerbotten är kom-
munernas samverkan med konsulenten främst som part i ett samarbete med 
ytterligare fler aktörer. Ett exempel är när Skellefteå kommun, Bolidens och 
Vilhelminas musik- och teaterföreningar bjöd in Sharafs hjältar att besöka 
skolor i samband med att Elektras bröder var på turné i länet. Aktiviteter 
under Samiska veckan (Umeå kommun och Umeå sameförening) har konsu-
lenten också stött ekonomiskt, men någon mer omfattande samverkan med 
Umeå kulturförvaltning har inte skett, då hon uppfattat förvaltningen som 
ointresserad.   

Konsulenten i Region Skåne sitter placerad på det kommunala Malmö mu-
seer och har också en halvtid som anställd vid museet. Därmed har förstås 
en hel del av hennes arbete kunnat komma den kommunala kulturverksam-
heten till godo. Dels genom det arbete hon bedriver på museet både som 
konsulent (referensperson) och som anställd, men också i verksamheter som 
stadsbiblioteket och ute i stadsdelarna. 

I Jämtland har konsulenterna haft relativt få kontaktytor mot kommunerna, 
men kan samtidigt sägas motivera sitt arbete med mångkultur i linje med 
några av kommunernas uttryckta ambitioner. Ambitionen är, som nämnts 
tidigare, att öppna upp Jämtland för fler människor och att dessa också skall 
omfatta personer med utländsk bakgrund. Ett konkret samarbete med kom-
munen har varit att ta hjälp av Östersunds SFI-elever för att ta fram ett lokalt 
program för en turnerande utställning. 

Konsulenten i Västmanland har inte haft kommunerna som egentlig mål-
grupp, men har haft vissa beröringspunkter med några av dem. Hon har 
exempelvis bjudit in kommunala kulturchefer, tillsammans med andra, till 
en tematiserad seminarieserie i samarbete med högskolan. Man fick föreläs-
ningar och mat som anknöt till det tema som vid tillfället var aktuellt. I sam-
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arbete med Västerås stad och festivalen ”Makt och rättvisa” har konsulenten 
fått utrymme för ”mångkultur” på en av de öppna scenerna. Det är oklart för 
mig vad som utgjorde den mångkulturella aktiviteten. Konsulenten rappor-
terar att hon år 2004 också varit med och startat ett utvecklingsarbete inom 
Kulturskolan. Syftet är att införliva fler resurssvaga elever med invand-
rarbakgrund både genom att utöka potten av avgiftsbefriade elever liksom 
genom att flytta ut så mycket som möjligt av verksamheten till områden där 
det bor många immigranter.     

Institutioner
Kulturinstitutioner som på något vis har anknytning till de landsting som 
fungerar som huvudmän för regionala konsulenter för mångkultur är i de 
flesta fall självklara målgrupper för konsulenterna. Här är dock betecknandet 
av organisationerna något problematiskt, där Stockholms läns Landstings 
kultur- och utbildningsförvaltning inte säger sig ”ha” några institutioner. 
Man antingen stödjer länsfunktioner med länsuppdrag (som Stockholms 
länsmuseum eller konsulenten för mångkultur) eller ger stöd till ”lands-
tingsexterna huvudmän” där man kan vara huvudfinansiär. För enkelhetens 
skull kommer jag att beteckna även dessa som ”institutioner”, då övriga län 
och regioner (möjligen för att förenkla för mig) gör så. 

Repertoarer, utbud, produktion och innehåll på länens institutioner har varit 
föremål för konsulenternas intresse på flera vis. Det är utifrån konsulenter-
nas rapporteringar litet svårt att följa hur konkret samarbete (eller internt 
referensarbete) har slagit igenom på de aktuella institutionerna. Samtidigt 
är uppdragen långsiktiga och konkreta genomslag skall inte nödvändigtvis 
ta sig uttryck idag eller ens den närmsta tiden. Däremot har konsulenternas 
kontakter med institutioner och länsfunktioner generellt varit aktiva och 
kontinuerliga. Det bör här också sägas att det inte är en självklarhet att sta-
tens förlängda arm i egenskap av konsulenterna bär på budskap som alltid 
är välkomna. Den konstnärliga friheten bevakas och ryggmärgsreaktionen 
är ibland att gränsen går vid att diskutera ämnet, tänka på jämställdhet och 
mångfald och att klargöra att man inte avser att diskriminera någon. Valet av 
utbud är ett konstnärligt val och skall inte dikteras av makten, tycks vara an-
demeningen. Den här diskussionen återkommer jag till i nästa avsnitt, men 
det är viktigt vid läsningen att ha i åtanke att det som åstadkommits i verk-
samheterna inte är resultatet av viljelösa konstnärliga ledare i samverkan 
med konsulenter med starka mandat. Framgångar sker i sammanhang där  
diplomatiska, tuffa, intelligenta konsulenter med oftast inga mandat möter 
reflekterande ledare som förstås också de är diplomatiska, tuffa och intelli-
genta, men med bra mycket mer makt att vaka över. 

Vad gäller utbudet är det omöjligt för utvärderaren att skilja ut vilka initia-
tiv som är en förlängning av institutionernas ”traditionella” engagemang 
i frågan, vilka som är föranledda av konsulenternas fleråriga och aktiva 
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”marknadsföring” av mångkultur eller vad som är drivet av lusten eller kra-
vet att vara en av Mångkulturårets aktörer. Den frågan är egentligen viktig 
att kunna svara på, då avsikten med utvärderingen bland annat är att avgöra 
om konsulentverksamheten är ”effektiv”. Blir det mera mångkultur med 
konsulenter? Kvarstår gör dock det faktum att under andra halvåret 2005, 
den period till vilken mitt materialinsamlande var förlagt, var också förbere-
delserna för Mångkulturåret intensiva.  Bland institutioner vars framförhåll-
ning måste vara ett eller ett par år, var frustrationen ibland uppenbar. Det 
står också klart att institutionerna i sina förberedelser eller bara i sitt sätt att 
förhålla sig till ”året” har tagit hjälp av konsulenterna. I Västra Götaland 
inriktade man sig när det gällde institutioner under 2005, uttryckligen på 
dem i deras arbete inför Mångkulturåret. Resultatet av institutionernas och 
konsulenternas gemensamma engagemang står att läsa om som planerade 
verksamheter i Mångkulturårets delbetänkande (SOU 2005:92). Där fram-
håller också institutionerna att deras produktioner kräver lång framförhåll-
ning, men att man också försöker hitta mindre sammanhang för kortare 
produktioner. Konsulenterna i Västra Götaland menar att de institutioner 
som de samarbetat med inför Mångkulturåret har fått beröm från Kulturrådet 
för sina bidrag till ”året”. Kanske kan en rimligare fråga att ställa sig därför 
vara om det blir ”bättre” mångkultur med konsulenter. Ett sådant mått skulle 
då kunna vara om institutionerna i sin verksamhet tar hänsyn till de olika di-
mensioner kring vilka den här utvärderingen delvis byggs (av, med, för, hur, 
var och om). I många av de bidrag som kommit in till Mångkulturåret kan 
man se att institutionerna beskriver, inte bara planerat program, utan också 
sina visioner och sina planer för att i framtiden förverkliga dem. I många fall 
har detta också inneburit att man beskriver sina mål och arbetssätt för det in-
terna mångfaldsarbetet, något som också gäller kommuner och andra aktörer 
i de inrapporterande regionerna.

De kategorier av insatser som konsulenterna har kunnat bidra med kan sägas 
vara nätverksfrämjande, referensgruppsdeltagande, planeringshjälp, semina-
rier och rådgivning eller ”bollplankeri”. Avsikten är inte att här redogöra för 
den uppsjö av aktiviteter som konsulenterna varit inblandade i, utan att visa 
vilka typer av aktörer man samverkat med och exempel på vad som kan bli 
resultatet. 

Det nätverksfrämjande arbetet har skett dels som möten mellan aktörer inom 
olika institutioner, men också som träffar där föreningsliv, fria grupper och 
beslutsfattare möter institutionerna. Sammanhanget har kanske varit ett se-
minarium, men har också syftat till att skapa dessa möten. Alla konsulenter 
har arrangerat dessa typer av träffar, och det finns exempel från hälften av 
regionerna då nätverksarbetet även sträcker sig utanför den egna regionen 
eller till och med utanför landet. Den betydelse detta har för institutionernas 
val av utbud kan ta sig uttryck i val av samarbetsparter eller de artister man 
upplåter sina scener för. Ett favoritområde bland berörda museer är att sam-
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verka med föreningslivet, studieförbund och skolor när det gäller program-
verksamheten eller dokumentation. 

Sådana exempel har redogjorts för i konsulentverksamheten i de flesta lä-
nen. På Malmö Museer har man genomfört ett dokumentationsprojekt om 
natur och natursyn i samarbete med föreningar där personer med utländsk 
bakgrund fanns representerade. Man har också samarbetat med föreningar 
i utformningen av utställningar. På länsmuseet i Jämtland har man också, 
förutom flera utställningar som problematiserar ett antal frågor på temat 
”mångkultur” ( som Gränser, På flykt, Blod och andra band och Slöjan) 
utvecklat samarbete med föreningar i programverksamheten. Konsulenten 
i Region Skåne menar att just den här typen av samarbeten är vad flera av 
de museer hon arbetat med söker. Konsulenten i Skåne har också sett till att 
vara med i eller träffat regionala museinätverk inom olika områden, som t ex 
museipedagoger eller intendenter. Västerbottenskonsulenten beskriver också 
ett samarbete med länsmuseet och invandrarföreningar, där Umeås 1900-tal 
kompletteras med betydelsen av internationell migration under perioden. 
Utställningen blev därmed ”en ny mötesplats som samlar minnen”. Också 
Bildmuseet i Västerbotten har kommit att arbeta med föreningen ”Västerbot-
tensinitiativet” där festivalen ”Fatta” hållits i samverkan med flera invand-
rarföreningar. 

I Sörmland har Eskilstuna kommun ”blåst liv” i det integrationsråd som be-
står av representanter för de 40 invandrarföreningar som finns i kommunen 
och ett antal av kommunens förtroendevalda. Tillsammans med konsulenten 
deltog jag vid ett av deras möten. Länsmuseet och Stadsmuseet presente-
rade där ett dokumentationsprojekt som samlade in minnen från migration. 
De hoppades att de närvarande ville delta och att de kunde hjälpa till att 
sprida informationen om det pågående projektet. Man erbjöd sig också att 
besöka föreningarna för att få ge mer information. De som inte ville skriva 
ned berättelser kunde istället få bli intervjuade, och det blev en del diskus-
sion om hur kontakter skulle tas i fortsättningen. Man hade också tagit fram 
information om dokumentationen på fem språk utöver svenska. Projektet är 
pågående, så det är i skrivande stund inte klart vilken respons det fått från 
målgruppen. Vid samma tillfälle presenterade konsulenten bakgrunden till 
sin verksamhet och lade fram ett förslag om att i deltagarnas föreningar utse 
kulturombud. Jag återkommer till det arbetet under rubriken ”föreningar”. 

Även betydelsen av konsulenten som referensperson exemplifieras i materi-
alet. Att som i Sörmlands fall ha en konsulent för mångkultur som sitter med 
i institutionernas planeringsarbete, är givetvis viktigt. Förutom påverkan av 
utbud och inriktning i de producerande institutionerna har också deltagandet 
i länets fördelning av kulturella utvecklingsbidrag och kulturstipendier varit 
symboliskt viktigt. Över länsnivån har även konsulenten haft ett uppdrag 
som sakkunnig för Mälardalsrådets kulturutskott i mångkulturfrågor, samt 
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haft plats i programrådet för Riksteaterns nationella teaterdagar. Det finns 
även andra former, som i Skåne och Jämtland där konsulenterna är referens-
personer (och ibland utförare) i de egna institutionernas produktioner eller 
program. Rollen som referensperson är känslig, då konsulenterna saknar for-
mella mandat, varför gedigna förtroenderelationer mellan konsulenten och 
institutionens ledning eller projektgrupp måste växa fram. Sörmlandskonsu-
lenten är känd av kultursektorn i länet och är respekterad i institutionernas 
ledningar, och kan därför verka på både lednings- och operativ nivå. Det 
vanligare tycks dock vara att man som konsulent kan vara referensperson i 
enskilda projekt som de olika institutionerna driver. Då kan betydelsen för 
projektets innehåll handla om att få in ett mångfaldsperspektiv tidigt i pro-
jektet eller i ”maken” som en konsulent uttryckte det – ”det skall skrivas ned 
från början”. Som referenspersoner kan konsulenterna också påverka val av 
personer som skall medverka i det utbud som institutionen tillhandahåller. 
Här vill en av konsulenterna betona att det är viktigt att ha ett mångfaldsper-
spektiv på vem som bjuds in att göra saker på institutionen, utan att det för 
den skull behöver vara ett ämne som behandlar någon specifik mångfalds-
fråga i etnisk bemärkelse. 

I några fall har konsulenterna stöttat institutionerna i egenskap av rådgivare. 
Några av institutionerna jag varit i kontakt med menar att de inte varit i nå-
got behov av konsulenternas hjälp, men ansett att man kunnat berika varan-
dra just när det gäller innehållsfrågorna. Ibland har något av en indignation 
över att man förväntas behöva konsulenternas kunnande gjort sig påmind, 
då man menar att institutionen arbetat med ”de här frågorna” en längre tid 
av egen drivkraft. Nästan genomgående tycks denna invändning röra institu-
tionernas utbud, medan frågan om att reflektera över organisationens struk-
turer ur ett mångfaldsperspektiv inte alltid tycks uppfattas som en del av det 
arbetet. 

Som ett led i ett innehållsligt utvecklingsarbete har konsulenten i Skåne 
varit med och startat ett forum för interna diskussioner som ibland kan röra 
mångfaldsfrågor. Hon poängterar att hon söker medverka till att institutio-
nerna arbetar med ett förändringsarbete på längre sikt och inte enbart med 
punktinsatser. En sådan metod har också varit ”Mångfaldsdagen” för hela 
museets personal, där deltagarna, förutom föreläsningar och värderingsöv-
ningar, bland annat fick ”testa” genus och mångfaldsperspektiv på de egna 
utställningarna. Denna metod har hon också arbetat med i samband med 
andra institutioners ”mångfaldsdagar”, och metoden har spritt sig till andra 
museers nätverk utanför Skåne.

En fråga som flera av konsulenterna tagit upp är den om hur institutionerna 
uppfattar deras roll. Ibland uppfattas de som mer operativa än de har möjlig-
het att vara. Deras uppdrag är ofta breda och deras ansvarsområde är utspritt 
över den regionala geografin. Denna övergripande roll som samtidigt ibland 
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blir extremt konkret och operativ, beroende på sammanhang, är svårfångad 
när den skall sammanfattas och värderas. 

Andra konsulenter
Har konsulenterna kunnat samverka med andra regionala eller kommunala 
konsulenter? Samverkan med andra konsulenter har skett i samtliga län, men 
i tre av dem har ”konsulentsammanhanget” varit extra viktigt. I Västra Göta-
landsregionen, där man är organiserad inom ”Konst- och kulturutveckling” 
består enheten främst av konsulenter för olika konstområden. Det finns där-
med möjlighet för konsulenterna att i det vardagliga samarbetet föra in ett 
mångfaldsperspektiv i den övriga verksamheten. Under det dryga år som de 
suttit tillsammans har de möjligen också kunnat bidra med sina kunskaper 
på ett vis som visar sig hållbart i den konstområdesdefinierade konsulent-
verksamheten. Det har också hampat sig så att några av konsulenterna för 
mångkultur har skiftat ansvarsområden så att den vikarierande konsulenten 
kommit att arbeta med Dansbiennalen och den senast rekryterade konsulen-
ten för mångkultur blivit ungkulturkonsulent. På så vis har konsulentskapet 
totalt i länet förstärkts med framförallt nya nätverk och kunskaper. 

I Västmanland menar konsulenten att konsulentgruppen ”Kraftcentrum” har 
varit hennes vattenhål och stöd. Det har varit hennes viktigaste samman-
hang, då den förvaltning inom vilken hon varit organiserad genomgått flera 
omorganisationer under perioden. Tillsammans besökte de kommuner och 
hon ordnade också en inspirationsdag för länets samtliga konsulenter. Ett av 
resultaten av konsulentsamarbetet är att hon hjälpt körkonsulenten när den 
drog igång internationella barnkören. 

 I Jämtland skapade sig den första konsulenten en konsulentgrupp, då hon 
såg det som en väg att få en roll utanför museet. De roterade värdskapet men 
hon menar att hon verkligen fick kämpa för att få utrymme för gruppen i 
sina arbetsuppgifter. När hon så småningom slutade, kunde den nye konsu-
lenten inte upprätthålla den, trots att hon inledningsvis var med och ”banade 
in” honom i de sammanhangen. I län där konsulenterna haft bättre institu-
tionellt stöd för sina länsövergripande ambitioner har andra konsulenter mer 
fungerat som viktiga aktörer att samarbeta eller utbyta kunskaper med. I 
Stockholm och Sörmland har exempelvis danskonsulenten och konsulenten 
för mångkultur samarbetat en del kring dansprojekt inför Mångkulturåret 
2006. 

Konsulentande utanför institutioner och förvaltning
Konsulenternas uppdrag vad gäller målgrupper utanför institutioner och 
förvaltning skiljer sig åt en del. De flesta har haft att söka samarbete med 
kulturarrangörer, fria grupper och föreningar, medan några inte gjort skill-
nad mellan dessa och istället adresserat ”kulturföreningar med inriktning på 
mångkultur” eller ”eldsjälar och ideella krafter”.
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Föreningar
Min uppfattning är att man samarbetat med de ”grupperingar” man hunnit 
med. I föreningarnas fall har samarbetena vållat en del huvudbry. För det 
första har konsulenterna ägnat mycket tid åt att hjälpa dem med att fylla i 
ansökningar eller hänvisa dem rätt i bidragsvärlden. De flesta av konsulen-
terna uppger att de gjort det, trots att de inte riktigt tycker att deras arbetssi-
tuation ger utrymme för sådant. Det föreningstillvända konsulentarbetet har 
förstås tagit en hel del tid i anspråk i de sammanhang som konsulenterna sett 
som de verkligt viktiga. Då har det ofta handlat om att ”coacha” föreningar 
att delta i evenemang eller samarbeten, gärna i en professionaliseringspro-
cess. 

Några av konsulenterna har framfört att arbetet med föreningar är tålamods-
prövande och inte alltid framgångsrikt. Det framgår inte alltid av berättel-
serna om det handlar om föreningar som definierar sig som ”invandrarfören-
ingar” eller om det är kulturföreningar och i så fall vilket slags ”kultur” man 
hänsyftar till. Å andra sidan, när man lyssnar till konsulenternas berättelser 
eller läser rapporteringarna, framstår föreningslivet som något av själva 
förutsättningen för ett förändrat kulturliv. Konsulenterna har varit med och 
”vässat” föreningarna och gjort dem synligare. 

Det finns därmed många exempel på samarbeten mellan konsulenter och 
föreningar, liksom ofta ytterligare fler parter. I Stockolm försöker konsu-
lenten att professionalisera föreningar så att de kan fungera som goda ar-
rangörer för internationella gästspel. I samarbete med RFoD har konsulenten 
också arrangerat ”professionaliseringsutbildningar” för folk- och världsmu-
sikartister. Danskonsulenten har tagit hjälp av konsulenten för mångkultur 
för att ta fram ett projekt för att professionalisera dansgrupper. I projektet får 
deltagarna möta dansare och koreografer med stor erfarenhet av att ta fram 
barndansföreställningar, liksom de får titta på filmupptagningar av föreställ-
ningar vilka de får diskutera och analysera.

Västra Götaland har det fria kulturlivet som ett av sina tre viktigaste fokus, 
men har också de haft en hel del kontakter med föreningar som inte framstår 
som etablerade. Bland annat inbjöds det fria kulturlivet till två utbildnings/
inspirationsdagar med fler än 250 deltagare. På så vis kom de i kontakt med 
20-talet föreningar och artister med utländsk bakgrund till vilka de numera 
ger ekonomiskt stöd. Deras arbete med föreningar har också lett till att de 
kopplat ihop sådana med kulturstödjande förvaltningar eller studieförbund i 
länet. Avtryck kommer rimligen att sättas av det faktum att man hjälpt till att 
starta Angereds kulturråd, där föreningar finns företrädda. 

Inspirerad av fackföreningarnas kulturombud från förr, har konsulenten i 
Sörmland med hjälp av extra anslag från Statens Kulturråd startat en lång-
siktig verksamhet med kulturombud i Eskilstuna kommuns talrika invand-
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rarföreningar. Tanken är att ombuden skall fungera åt två håll; de skall fung-
era som idé-, kunskaps-, och referensgrupp gentemot det etablerade kul-
turlivet, samtidigt som de skall sprida kunskap och information tillbaka till 
föreningar och nätverk. Här menar man att det är viktigt att ombudsgruppen 
ges status genom att tillmätas betydelse och samtidigt avkrävas motpresta-
tion. Konsulenten framhåller att just detta med status manifesteras tydligt, 
och i skrivande stund har man valt helt nyinvigda Eskilstuna konstmuseum, 
för ett träfftillfälle för gruppen, där de kommer att få en ”avancerad guid-
ning”. Även här har möda lagts ned på att mobilisera föreningsliv i festi-
valer och att stödja utvecklingen av befintliga avancerade föreningsdrivna 
festivaler. I Sörmland har konsulenten fått sanktion att även lyfta fram vad 
han ser som den länge bortglömda nationella minoritetsfrågan som etnisk 
mångkultur. Den avgörande orsaken är den starka sverigefinska befolknings-
mässiga prägeln i länet. 

Jag har tidigare nämnt andra kommunala eller landstingsförvaltningars 
samarbeten med föreningar där konsulenterna varit viktiga aktörer. Dessa är 
förstås ytterst beroende av om föreningarna ”ställer upp” och intresserar sig 
för arbetet. Konsulenterna har ofta arbetat uppsökande och nätverkande för 
sådan mobilisering. Både i Jämtland och Västerbotten berättar kulturaktörer 
om ett gott stöd och intresse från konsulenterna. I Västerbotten har konsu-
lenten exempelvis stöttat bildandet av en förening som driver ett projekt 
som syftar till att ungdomar skall hitta till ett kulturliv där de själva också 
blir producenter. Med ekonomiskt stöd från flera av lokala, regionala och 
nationella bidragsgivare har verksamheten kommit igång under 2005.

Konsulenterna i Jämtland har framhållit att det fria kulturlivet är relativt litet 
– ”det handlar /i Östersund/ om ett par föreningar och några krogar”. Även 
om det är en sanning med modifikation så finns faktiskt det ”goda” exempel 
man nämner i länets norra del i form av Mångfaldsfestivalen i Strömsund. 
Det är en föreningsdriven tredagarsfestival som tog sin början för fyra år 
sedan i ett nätverk för immigrantkvinnor och sedan har vuxit till en regional 
angelägenhet. Numera har nätverket blivit Föreningen EQ, och där säger 
man sig vara nöjd med konsulentens intresse för och stöttning av festivalen. 

I Västmanland har konsulenten haft både mot och medgångar i arbetet med 
att mobilisera föreningslivet. Även här har en förening hjälpt till att kom-
plettera en av Riksutställningars produktioner, Kelim, Kvinnor och Kurdis-
tan. Tungt blev det däremot i samarbetet med Konserthuset i Västerås och 
invandrarföreningar, där Konserthuset upplät sin scen. Här ville man att 
föreningarna skulle använda svenska i sina framföranden.  Konsulenten var 
besviken över det svaga deltagandet och framhåller att föreningarna ägnat 
sig åt navelskådning när hon velat att det skulle uppstå kommunikation.
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Fria grupper och organisationer
Den kategori som här faller under beteckningen ”fria grupper och organi-
sationer” är vid och svårdefinierad, och skall säkert också omfatta flera av 
dem som varit föremål för konsulenternas arbete under den förra rubriken. 
Det är en glidande skala, men det finns skäl att skilja på dem. Om man tittar 
på vilka i det fria kulturlivet som landsting och kommuner stödjer regelmäs-
sigt så domineras ”listorna” av grupper och kompanier som är etablerade, 
och i jämförelse med den förra kategorin ett slags institutioner. De kräver 
ingen skolning i arrangörskap eller konstnärlighet, de behöver ekonomiska 
resurser, och i flera fall samma typ av reflekterande över sina perspektiv som 
institutionerna. I de flesta regionerna har konsulenterna antingen tagit hjälp 
av eller varit med och stöttat ett antal olika etablerade grupper från det fria 
kulturlivet. Även enskilda artister, konstnärer, skådespelare, regissörer, kore-
ografer mfl har coachats av eller bistått konsulenterna. 

Under fältarbetet har det blivit uppenbart att det finns en spänning mellan 
statligt initierat arbete för mångkultur och det arbete som de utominstitutio-
nella organisationerna själva bedriver. I Stockholm har man föreslagit spe-
cifika institutioner att samverka med, och bland dessa finns RFoD, Selam, 
Intercult, grupper som redan arbetar med frågor som rör mångfald i kulturli-
vet. Intercult var inledningsvis kritiskt till att konsulenterna inte placerades 
i organisationer som redan arbetade aktivt med frågorna, där kompetensen 
redan fanns. Selam har också uttryckt missnöje med att statliga medel i allt 
för liten utsträckning går till dem som får mycket gjort med små resurser. 
Bwana Club i Göteborg är kritisk till verksamheten över huvud taget. I Mal-
mö arrangerades en alternativ invigning av Mångkulturåret 2006, i protest 
mot att man blivit akterseglad i förberedelserna av invigningen. 

Arrangörsföreningen Selam har sedan snart tre år tillbaka arrangerat kul-
turkonferensen Tune In. Den vill vara en mötesplats för kulturaktörer med 
fokus på frågor om kulturell mångfald, scenkonst och musik. I tre dagar de-
batteras, diskuteras och föreläses om frågorna och flera internationella gäster 
bjuds in. På kvällarna hålls ”world music showcase” och hela programmet 
är mycket ambitiöst. Den numera avhoppade konsulenten i Stockholm är 
föreningens grundare, vilket gett länet en bra ingång i världsmusikfältet och 
gjort Tune In till ett viktigt redskap i arbetet. Särskilt frågan om opinions-
bildning har tagits på allvar i samband med konferensen, där bland annat 
den tidigare spänningen mellan statliga initiativ och det fria kulturlivets gett 
sig till känna. Genom konferensen och konserterna har konsulenten, Selam, 
Länsmusiken i Stockholm, Dieselverkstaden (Nacka) och Världskulturmuse-
et i Göteborg öppnat upp en mötesplats för både det offentliga och fria kul-
turlivet i hela landet, men också internationellt. Även om konsulenten fått 
kritik för att ha lagt allt för mycket krut på sin ”baby” – Selam, kan knappast 
värdet av konferenserna överskattas. 
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De flesta regioner/konsulenter har uppfattat sin uppgift som en där de skall 
stötta både det ”fria kulturlivet”, kommunerna och de regionala kulturinsti-
tutionerna. Att definitivt välja mellan amatörer eller professionella konstutö-
vare har därmed aldrig varit en fråga. Däremot uppfattar sig inte alla kon-
sulenter som lämpliga att arbeta med de icke professionella, och förmedlar 
i så fall kontakterna vidare. En av konsulenterna berättar att när det blev för 
mycket påringningar från alla möjliga aktörer valde hon att fokusera på de 
”små” och aktivt söka upp dem, medan de ”stora” fick klara sig själva eller 
fick hennes hjälp i mån av tid. Något av den tendensen kan skönjas på fler 
håll, och det är också den hållning som man i Stockholms län haft svårt att 
acceptera. Där har förvaltningen snarare styrt mot konsulentengagemang 
främst för länsfunktionerna. 

Det arbete som konsulenterna lagt ned i det fria kulturlivet, i meningen det 
etablerade, uppfattar jag som mindre omfattande än det som förlagts till för-
eningsengagemang. Den slutsatsen gäller dock inte Stockholms konsulent-
verksamhet, som fram till den förste konsulenten hoppade av, mest riktade 
sig till de professionella eller tog sig uttryck som seriösa professionalise-
ringsinsatser. Det fria kulturlivet har snarare setts som en tillgång än något 
som behöver korrigeras, och de ovan nämnda organisationerna har också 
”använts” interregionalt för kompetensutveckling.  

Konsulenter och publikarbete
Den konsulentverksamhet som anknyter till publikarbete är inte alldeles 
lätt att skilja från övriga aktiviteter. Utvecklingen av publikarbetet har för 
konsulenterna inte haft någon särställning generellt. Däremot måste ju insti-
tutioners samarbete med föreningar och arbete för ett bredare utbud, ses som 
en del av ett viktigt publikarbete. Man förväntar sig alltså att ett utbud som 
fler ser som relevant, också kommer att intressera fler. I Stockholms fall har 
konsulenten dessutom haft hållningen att det är ointressant vilka som möts 
nedanför scenen, det viktigaste är att det finns en mångfald av scener och 
arrangörer där alla kan hitta det utbud som intresserar dem. Här är ”integra-
tion” av publiken helt underordnad det konstnärliga uttrycket, något som 
konsulenten menar är en lika riktig hållning som någon annan. 

Det finns i materialet exempel på att institutionerna hellre sett att konsulen-
terna ägnat sig åt publikarbete, och mindre åt innehåll och organisationsut-
veckling i kulturproduktionen. Vid några träffar med personal eller chefer 
från institutioner har jag också kommit att förstå att just utvecklingen av 
publikarbetet är problematiskt för aktörerna. Hur skall de mäta sin publik? 
När det gäller etnisk mångfald funderar man över vad som är relevanta mått. 
Inställningen till att ”fråga rakt ut var individerna kommer ifrån” är kluven. 
Man diskuterar andra indikatorer, som ”födelseort”, postnummer, bostads-
område. Metoden att uppskatta på ett ungefär genom att titta på publikhavet 
har också nämnts som något man brukar göra. De olika varianterna har alla 
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brister och kan inte skilja ut klass, etnicitet, ”ras”, religiös tillhörighet. Me-
todproblemen när det gäller publikundersökningar kan mycket väl ses som 
essensen av det problematiska mångkulturbegreppet. Enligt min uppfatt-
ning har få, om ens någon, av konsulenterna gått in och verkligen gett några 
”svar” på hur institutionerna skall göra. Anledningen kanske främst är att de 
önskar att institutionerna själva måste ha klart för sig vad de vill ändra på, 
för att sedan mäta ”före och efter” om de verkligen har ändrat på det. Vill 
man att större andel av publiken skall ha utländsk bakgrund så kan det vara 
lämpligt att mäta just det. Men institutionerna kanske inte har preciserat sig, 
utan haft en bredare, men mindre definierad ambition, kanske just för att inte 
peka ut någon grupp som extra eftersatt. En sådan hållning bekräftas bland 
annat i Västra Götalands regionala kartläggning Vems är kulturen (Ericsson 
2005). Då får man också problem med både förändringsmetoder och mätin-
strumenten.   

Som exempel från verksamheterna på konkret publikarbete kan nämnas 
”syntolkning” av teaterföreställningar som riggats för publik som inte 
behärskar föreställningens språk, eller de kulturombud i föreningar som 
nämndes ovan. Konsulenter har arrangerat teaterresor, fortbildningar om pu-
blikarbete och någon har deltagit i projekt för bättre nätbaserad information/
marknadsföring. Att skapa mediebevakning av konsulentverksamheten har 
varit en uttalad strategi hos några av konsulenterna. Medial uppmärksamhet 
kring arbetet kan möjligen också hjälpa till att uppmärksamma en eftertrak-
tad publik på att det händer något på scenerna som är intressant för dem. 
Från Västerbotten och Sörmland kommer exempel på där konsulenter tagit 
på sig att söka nya publikgrupper till evenemang som tagit avstamp i en et-
nisk kulturmanifestation. 

Stöd och dialog mellan regionala och nationella 
aktörer
Statens kulturråd fick i uppdrag av regeringen att samordna en decentralise-
rad organisation av regionala konsulenter för mångkultur. När Kulturrådet 
erbjöd aktörer ute i länen att anmäla intresse för att arbeta med konsulenter 
för mångkultur, startade också en process av dialog mellan Kulturrådets 
handläggare och de intresserade organisationerna. På så vis tog de formella 
ansökningarna så småningom form, något jag beskrivit i utvärderingens 
första del. Hur dialogen utvecklats och om det skett någon metodutveckling 
i detta, är en av utvärderingens frågeställningar. Vidare, under senare diskus-
sioner, har Kulturrådet också framfört önskemål om en blick på hur kunska-
pen hos dem har förbättrats. Det har dock inte ingått i mitt uppdrag att göra 
någon undersökning om kunskapsläget, utan frågan får bli en bedömning av 
rimlighet utifrån materialet. 

När alla utom Västra Götalands och Blekinge läns konsulenter var på plats 
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hösten 2003, inbjöd den handläggare som ansvarat för samordningen av 
konsulenterna till en nationell träff för dessa i Stockholm. Därefter har kon-
sulenterna turats om att stå som värdar för ytterligare tre träffar, där även 
handläggaren deltagit. Vid träffarna diskuterades, som tidigare nämnts, kon-
sulenternas uppdrag och hur man såg på mångkulturbegreppet. Värdansvaret 
har också inneburit dokumentationsansvar med rapportering till handlägga-
ren. 

När jag har träffat konsulenterna har vi talat om hur samverkan med Kultur-
rådet fungerat, och konsulenterna har varit relativt nöjda med handläggarens 
engagemang. Ett par av konsulenterna uttrycker till och med att handlägga-
ren har varit ett riktigt bra stöd när verksamheten i sin inledande fas upplev-
des som snårig och det var dåligt med ledarskapet i den egna organisationen. 
Handläggaren besökte också konsulenterna, vilket de uppskattade.  Någon 
konsulent har dock varit direkt kritisk och ansett att ”Kulturrådet” inte har 
en aning om vad det vill med konsulenterna. Den kritiken tycks främst 
vara riktad mot uppdraget i sig och inte mot ett bristande engagemang från 
handläggarens sida, även om bristen på förtroende för Kulturrådet förstås 
försvårat dialogen. Konsulenterna, å sin sida, har sällan efterfrågat något 
särskilt stöd, och likt den öppet kritiska konsulenten inte trott sig haft något 
konkret att hämta. ”Om jag vill ha stöd, går jag till min chef, och begrepps-
definitionen är min uppgift, tillsammans med chefen” säger en av konsulen-
terna. Det framstår som om Kulturrådet i konsulenternas ögon inte hade ett 
kunskapsmässigt eller metodologiskt försprång när konsulenterna skred till 
verket. Min uppfattning är att det stöd som efterfrågades i första hand gällde 
vad som avsågs i övergripande målformuleringar, vars klargörande rimligen 
måste vara Kulturrådets uppgift. I ett par fall har konsulenter vänt sig till 
handläggaren för att arbetssituationen har upplevts som svårhanterlig.

Konsulenternas individuella inställningar till den nationella konsulentgrup-
pen har varit kluven. Någon har känt sig bortkommen, någon har känt sig 
missförstådd och ett par av dem har haft mycket svårt att förstå varandras 
ingångar i arbetet. Några har samarbetat i ”vardagen” trots att man haft olika 
fokus i sitt arbete. En konsulent är besviken över att gruppen aldrig blev 
riktigt kraftfull och enad – den hade hoppats på ett större stöd, när den egna 
förvaltningen upplevdes obstruerande, och förstås en större gemensam ge-
nomslagskraft. Som plattform för utbyte av kunskap måste konsulentgrup-
pen, även under den tid då Kulturrådet höll i den, varit lämplig. Särskilt som 
den efter ett par möten som tycks ha präglats av avrapporteringar, kom att 
utveckla sig tematiskt. De kartläggningar som konsulenterna påbörjat lik-
som övrigt orienteringsarbete, måste ha gett handläggaren en på Kulturrådet 
unik kunskap. Även de inledande diskussionerna, föranledda av att konsu-
lenterna sökte omsätta målskrivningarnas resonemang till konkret handling, 
torde ha pekat på problematik men också lösningar på området. 
Som utvärderare har jag bara kunnat följa det senaste årets träffar. I samband 
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med att utvärderingsperioden började kom handläggaren att gå på föräld-
raledighet, varför Kommittén för Mångkulturåret 2006 tagit över den sam-
mankallande rollen. Några av konsulenterna har försvunnit och andra till-
kommit, varför bara fyra av de som var med när verksamheten startade finns 
kvar i gruppen. Under året har de träffats oftare än förr, och framstår som 
ett värdefullt forum både för varandra och för Mångkulturåret. Kulturrådet 
har under en period varit representerat av den som för tillfället varit ansvarig 
för konsulenterna. I februari 2006 tillträdde en ny samordnare som därmed 
ansvarar för alla statligt stödda länskulturkonsulenter och konsulenterna 
för mångkultur. Vid träffarna bjuder kommittén in föreläsare, sekreterare 
från Kulturdepartementet och andra gäster som exempelvis utredare i andra 
kommittéer. Mötena, som tar en heldag i anspråk, blir till tillfällen då kon-
sulenterna får ett viktigt och operativt sammanhang. Det finns en dynamik 
i detta som kan vara nödvändig för konsulenterna. Samtidigt har jag som 
utvärderare varit kluven till att konsulenterna inte haft någon ”egen” tid till-
sammans, då det faktiskt i hela landet inte finns några andra som har sådana 
uppdrag och därmed inga andra att dryfta specifika problem med. 

Med anledning av att konsulenterna uppfattat det som om Kulturrådet i och 
med organisatoriska och bemanningsmässiga problem inte kunnat hålla 
kontinuitet i samordnandet av konsulenterna, har de också uppfattat sig 
som nedprioriterade. Perioden har bland annat beskrivits som ”tiden med 
och efter handläggaren”. Enligt nuvarande handläggare har denne tydliga 
direktiv om att den inte skall bedriva den typ av individuellt stöd som några 
konsulenter kom att efterfråga i den tidiga verksamhetsperioden. Det ligger 
nära till hands att uppfatta detta som att samordnaren inte skall diskutera re-
gionala organisatoriska problem med konsulenten. Förhoppningsvis har han 
fortfarande mandat att diskutera målen vilka konsulenterna skall bidra till att 
uppfylla. Dock hävdade den tidigare handläggaren att Kulturrådet inte får 
vara operativt, och frågade sig hur hon då skulle kunna samordna. Därmed 
tolkade hon det som att hon exempelvis inte fick tipsa någon att göra något 
som någon annan gjort bra. Min uppfattning är att hon fått kritik för sitt sätt 
att stödja konsulenter. 

Kulturrådet hade också i budgetpropositionen anmodats att använda 1,3 
miljoner för ”centrala utbildnings- och utvecklingsinsatser” (prop 2001/02:
1 bil 22:247) inom ramen för sitt förvaltningsanslag. Om jag har tolkat Kul-
turrådet rätt är det dessa medel som används i det man benämner som sitt 
samordningsansvar. I samordningsansvaret ligger att de ”mångkulturella 
perspektiven skall få genomslag i landets kulturliv”. Detta uppges ske ge-
nom att Kulturrådet för dialog om kulturell mångfald med de regioner som 
saknar konsulent, liksom man bjuder in kulturinstitutioner till dialog om 
kulturell mångfald. Hur detta konkret ser ut har jag ingen kännedom om, 
men Kulturrådet har deltagit vid flera av de konferenser som anordnats i äm-
net, och själva arrangerat utbildning. Kulturrådet uppger också att de stödjer, 
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handleder och samordnar konsulenterna, vilket rimligen inte kan utesluta en 
kunskapsmässig relation (www.kulturradet.se). 

Vad gäller de regionala kulturcheferna tycks det som att i de fall man haft 
problem med dialogen med Kulturrådet, uppstod problemen främst i sam-
band med ansökningarnas utformning. Den löpande dialogen har inte varit 
omfattande, men handläggaren får beröm från en region för att hon varit 
noga med att hålla rätt nivå på kontaktpersonerna i förvaltningen. Kultur-
chefen, i det här fallet, menar att detta markerar konsulentens ”hem”, och att 
man gör konsulenten en otjänst genom att inte hålla kontakterna på chefsni-
vån. Det finns i materialet också politiker som säger sig ha mycket bra dia-
log med Kulturrådet.

Sammanfattningsvis om dialogen mellan nivåerna kan sägas att, utifrån sett, 
både den slutna, roterande och den öppna, ”dynamiska” formen av konsu-
lentträffar skulle vara att föredra. Samordnaren för Mångkulturåret har vid 
varje tillfälle frågat konsulenterna om de vill ha andra närvarande, varpå de 
inte sagt sig ha några invändningar. Så min oro för att de inte får träffas till-
sammans med Kulturrådets samordnare utan andra inblandade kanske mest 
har sin grund i att jag haft rollen som utvärderare vilket kan tyckas vara ex-
tra obekvämt för konsulenterna. Med Kulturrådets nya (eller förtydligade) 
samordnarpolicy kan det dock vara tveksamt om den mindre reciproka rela-
tion som torde bli resultatet, motiverar konsulenterna till träffar i tillräckligt 
hög grad för att vara en givande mötesform. Risken är att formen återigen 
blir ett ytterligare forum för rapportering.
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7. Möjligheter och hinder

I det föregående kapitlet var avsikten att belysa hur konsulenterna arbetat 
gentemot olika aktörer i det regionala kulturlivet. De exempel som gavs var 
ämnade att visa på hur olika dimensioner av kulturlivet kan bearbetas av 
konsulenterna. Avsikten var inte att värdera insatserna, men att identifiera 
typer av aktörer och aktiviteter som kommit till uttryck. I det här kapitlet 
diskuteras hinder och möjligheter i verksamheterna, utifrån vad som blivit 
synligt i materialet. Vilka problem kan identifieras och på vilka nivåer kan 
de hanteras? Utgångspunkten för diskussionen är att i fem av de studerade 
verksamheterna framhålls från förvaltning och/eller politisk nämnd att verk-
samheterna har påverkat kulturlivet i regionen. I två fall uttrycker man att 
det är svårt att avgöra om förändring skett, och hänvisar till bristande rap-
portering och/eller missnöje med utfört arbete. 

Statligt initierad problemformulering och 
process
”Målet är att ge hela befolkningen nya möjligheter att framföra 
eller uppleva en mångfald av kulturella uttryck”
Hinder och möjligheter på verksamhetsnivå definieras olika i de olika regio-
nerna beroende på vilka mål man arbetar mot. Av denna anledning kan för-
stås det som uppfattas som hinder i en region vara en möjlighet i en annan. 
Samtidigt har regeringen, via Kulturrådet, haft en ambition med tillsättandet 
av konsulenterna. Utgångspunkten, eller problemanalysen som framförs i 
propositionen, är att många sällan eller aldrig kommer i kontakt med den 
”nya kulturella mångfald som senare decenniers invandring tillfört samhäl-
let”. Därför menar man att utövarna måste få möjlighet att möta en stor och 
brett sammansatt publik. Detta, i sin tur, betyder att befintliga institutioner 
och organisationer ”måste öppna dörrarna för det mångkulturella samhäl-
lets skiftande uttrycksformer”. Målet anges vara att ge hela befolkningen 
nya möjligheter att framföra eller uppleva en mångfald av kulturella uttryck 
(Prop 2001/02:1:247) . För att uppnå detta mål ser man att det krävs ökad 
kunskap om idag ”osynliga kulturyttringar” liksom kulturproducenter och 
publik behöver inspireras. 

Uppgiften till konsulenterna blir att inspirera beslutsfattare, institutioner 
och organisationer att bidra till den utvecklingen (att hela befolkningen får 
möjlighet att framföra eller uppleva en mångfald av kulturella uttryck). De 
skall också, skriver man, ta till vara på den kraft som finns i amatörkulturen 
(ibid). I mina ögon kan den här politiken främst betecknas som majoritetsin-
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riktad. Den riktar in sig på att ett exkluderande majoritetssamhälle bör för-
ändra sitt agerande, samtidigt som den vill skapa nyfikenhet hos befintliga 
kulturkonsumenter men också utvidga kulturkonsumentgruppen. Det går 
heller inte att i övriga skrivningar om uppdraget ta miste på att det är den 
regionala och lokala kulturpolitiken som adresseras. I det regleringsbrev där 
Kulturrådets uppdrag preciserades hänvisas tydligare till ”det mångkultu-
rella samhällets skiftande uttrycksformer” och att detta skall ha en självklar 
plats i kulturlivet. Målet för Kulturrådets arbete med kulturell mångfald är 
att ”främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, 
kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft 
samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism”. 
Här menar jag att den verksamhetsinriktning som anges för konsulenterna 
för mångkultur är ett sätt att bidra till Kulturrådets mål. Det är också denna 
inriktning som förmedlats till bidragsmottagande regioner genom de mål 
som preciserats för verksamheterna. Genomgående i materialet hänvisas till 
en vaghet om vad ”mångkultur” är för något. I utvärderingens andra kapitel 
presenterade jag en bild av hur mångkultur i kulturpolitiken vuxit fram. Jag 
visade där att det genom åren funnits en tendens till en minoritetsinriktad 
uppfattning om vad som är fel och hur felen skall rättas till. Trots att den ut-
veckling som konsulenterna satts att främja anmodar kulturlivet till en större 
uppmärksamhet mot majoritetssamhället, har förväntningarna på arbetet ofta 
varit en annan.

Den logik som detta möjligen är ett utslag av är att regionernas problemana-
lys gärna utgår från att a) man är en region präglad av ”etnisk och kulturell 
mångfald” och b) man har problem med etnisk segregation varför c) man 
till sin hjälp tar varje till buds stående medel för att motverka segregationen. 
De metoder man känner är d) minoritetsinriktad utvecklingsverksamhet där 
e) bristerna hos minoriteterna skall åtgärdas. En sådan ”åtgärd” kan vara att 
upplåta sin scen till invandrade amatörmusiker, under villkor att man fram-
för sina texter på svenska. En sådan verksamhet kan inte sägas sträva mot 
kulturell mångfald på allvar. 

Oklarheter om vad som var fel och vad som skulle förbättras
Regeringen motiverade satsningen med att en utveckling som tar till vara det 
mångkulturella samhällets skiftande uttrycksformer skulle stimuleras. När 
Statens Kulturråd, utifrån sitt uppdrag och efter samråd med en expertgrupp, 
formulerar målen för konsulentverksamheten nämns vare sig mångkultur el-
ler integration en enda gång. Det enda som kan indikera att det här handlar 
om immigranter, ”kulturer” eller integration är konsulenternas beteckning 
– konsulenter för mångkultur. Möjligen pekar också målet om att ge hela 
befolkningen nya möjligheter att framföra eller uppleva en mångfald av 
kulturella uttryck i en sådan riktning, men behöver inte göra det. Jag tolkar 
det som att Kulturrådet försökt uppdra åt länen att arbeta för att sociala ka-
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tegorier som inte syns eller deltar i kulturlivet skall inkluderas i detsamma. 
Samtidigt har Kulturrådet, som beskrivits ovan, haft i uppdrag att genom 
bland annat konsulentverksamheten, främja en samhällsutveckling som kän-
netecknas av respekt och tolerans där etnisk, kulturell, språklig och religiös 
mångfald tas till vara som en positiv kraft samt att motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism. Det måste, med sådana målskrivningar, vara 
svårt för Kulturrådet att tacka nej till regionala bidrag till fullgörande av 
dess uppdrag, även om de har en minoritetsinriktning. 

Så kom sex av åtta bidragsmottagande landsting att i sina målskrivningar 
förhålla sig till ett samhälle präglat av migration genom att hänvisa till att 
regionen hyste många ”kulturer”, ”minoritetskulturer” eller framhålla beho-
vet av immigranters integration. Stockholms läns landsting valde uttryckli-
gen att låta konsulenten själv definiera ”mångkultur” medan man i Väster-
botten strikt förhöll sig till Kulturrådets målangivelser för konsulenterna. 
Samtliga län har förhållit sig till en integrationsproblematik i sin problema-
nalys. 

Förvirringens dynamik
Från Kulturrådets sida säger man att man medvetet valt att inte definiera 
vad mångkultur är. Eftersom regeringens satsning är en försöksverksamhet 
ville man se vad som kan bli resultatet. Onekligen har flera olika perspektiv 
kommit att omsättas i konkret handling och onekligen har de främst kommit 
att ta sin utgångspunkt i ett etniskt segregerat samhälle. Andra marginali-
serande sociala omständigheter har fått liten uppmärksamhet, även om den 
ibland riktats mot sådana. Konsulenternas förhållningssätt till arbetet har 
ibland varit nästan diametralt olika, och i de mest extrema fallen har också 
konsulenterna förlorat sitt stöd i förvaltningarna. Men framförallt har vag-
heterna gett utrymme för att arbeta med mångfald i kulturlivet på olika sätt i 
en och samma region. Västra Götalands kulturnämndsordförande framhåller 
att Kulturrådet inledningsvis reagerade negativt på den ingång man valt där 
både integrationsinsatser och bejakande av gruppers kulturarv stod på agen-
dan. Andemeningen var att mångfald inte bara är att immigranter tar plats 
i operans orkesterdike. Kulturrådet kom dock att acceptera tolkningen och 
regionen får beröm för sitt arbete idag. Det som kan lyftas som en möjlighet 
vad gäller styrningen från Kulturrådets sida är att granska i vilket kulturpoli-
tiskt sammanhang som regionernas planer för mångkulturkonsulenterna ska-
pats. Finns ett kulturpolitiskt program? Finns något där som på ett mål- och 
strukturmässigt sätt stödjer konsulentens uppdrag? Enligt min uppfattning är 
positiva svar på dess frågor en förutsättning för en framgångsrik konsulent-
verksamhet. 

Flera aktörer som uttalat sig i utvärderingen menar att det finns en spänning 
mellan kommunal och regional nivå. Om konsulenten skall arbeta nära kul-
turlivet, och verksamheten skall vara förankrad både regionalt och lokalt, är 
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det viktigt att regionens kulturpolitiska program utformats tillsammans med 
kommunerna. Detta menar många är en process som kan ta många år från 
det att de olika nivåerna börjar fundera till dess programmet är klart. Man 
framhåller att det inte bara är att lägga till ett mål om kulturell mångfald i 
programmen. Av denna anledning finns det skäl för Kulturrådet att försäkra 
sig om att lokal förankring har skett på annat vis, som till exempel genom 
regionala hearings eller andra former av träffar mellan kommuner och re-
gion.  

Vid läsning av det första och andra verksamhetsårets rapporter till Kulturrå-
det märks att handläggaren upplever att det inträffar många olika saker som 
inte enkelt kan fogas in i någon struktur för mångkulturfrämjande arbete. 
Hon levererar till det andra verksamhetsåret därför en mall vilken hon upp-
manar konsulenterna att förhålla sig till i sina rapporteringar. Själv upprät-
tade hon matriser över verksamheterna, vilka svällde över arkens bredder. 
Som utvärderare kan jag förstå den tilltagande lusten till att skaffa sig över-
blick av vad som pågick ute i regionerna. 

En källa till irritation hos regionerna har varit Kulturrådets synpunkter på 
lämplig organisatorisk tillhörighet för konsulenterna. Inledningsvis förhöll 
man sig öppen för olika varianter, varpå man valde att söka styra regionerna. 
Enligt de intervjuade cheferna och politikerna har buden varit olika om vad 
som gäller. Röster har också höjts där man säger att det är absurt att Kultur-
rådet över huvudtaget lägger sig i en sådan fråga. Beroende på omständighe-
ter i regionerna har samma lösning fungerat olika väl, varför det inte går att 
säga något generellt om var de bästa resultaten nås. Det är mycket möjligt, 
snarast troligt, att konsulentens placering spelar mindre roll, om Kulturrådet 
använder sig av ovan föreslagna verktyg för styrning. Det tycks nämligen 
som om stödstrukturer, ledning och förankring är avgörande för hur väl 
konsulentens möjligheter förvaltas. I förslaget från utredningen Forum för 
världskultur menade man att konsulenterna behövs i regioner där starka fö-
reträdare för frågorna saknas. Utifrån erfarenheterna från de gångna tre åren 
sluter jag mig till att detta självklart vore det önskvärda, men att det är svårt 
att se vad en konsulent kan bidra med i en miljö där företrädare saknas i den 
offentliga beslutsstrukturen.  

Sammantaget kan sägas att vad som uppfattats som vagheten i uppdragen, 
även om den skapat dynamik, har varit ett hinder för konsulenterna när de 
sedan haft att söka påverka kulturaktörer i sina regioner. Den positiva sidan 
av saken har varit att vagheten gett utrymme för deras kreativitet i de flesta 
fall, men utrymmet för detta är helt villkorat av närvaron av en god ledning 
eller total frånvaro av sådan. Med tiden har också ett slags struktur satt sig i 
verksamheterna, varför de kommit att innehålla element som går att känna 
igen i samtliga regioner. Till dessa kan räknas arbetet för etnisk mångfald i 
kulturinstitutionerna. 
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Politisk styrning
Instrumentet för politisk förankring av konsulentverksamheten på åtmins-
tone regional nivå har varit den regionala motprestation om 350 000 årliga 
kronor per konsulenttjänst som varit förutsättningen för statsbidraget. Detta 
till trots menar i stort sett samtliga kulturnämndsordföranden att engage-
manget för frågan bland nämndledamöterna varit svalt. Det här förvånar tro-
ligen få, då de flesta kulturchefer och politiker vittnar om att kulturfrågorna 
i landstingen generellt är nedprioriterade, och nämnderna har fullt sjå att 
skapa intresse för kulturen överhuvudtaget. Samtidigt har frågan om att söka 
pengar för konsulenter för mångkultur inte uppfattats som kontroversiell i de 
nämnder där positiva beslut tagits. Den har sällan debatterats öppet i nämn-
derna, något som en kulturchef förklarat med att ett ifrågasättande av am-
bitionen om mångkultur kan skada en politikers anseende, medan en annan 
tror att politiker har ”dåligt samvete”. Så, även om politiker skulle ställa sig 
kritiska till modellen men inte målen i sig, har få sådana röster hörts. Det här 
är ordförandens och kulturchefers utsagor. Självklart kan bristen på debatt 
också stämma ur en glädje över att staten faktiskt satsar så att man i regio-
nen får dubbelt så mycket kultur för de pengar man själv anvisar. Enligt min 
kännedom är det endast en region som inte satsat några ”nya pengar” i kon-
sulenttjänsten. Där valde man att låta motprestationen bestå i den reguljära 
personalens arbetsinsatser i frågan. Detta kan vara en av anledningarna till 
att det saknats incitament till att låta konsulenten verka länsövergripande.

Bristen på debatt i nämnderna har en tydlig nackdel. Vilket arbete som skall 
genomföras har aldrig diskuterats, varför frågan inte belysts ur olika per-
spektiv. Vad betyder det i just vårt län att öppna upp kulturlivet och dess 
institutioner? Vilka marginaliserade uttryck ska synliggöras och hur skall det 
gå till? Avsaknaden av genomlysning har lett till allt för omfattande förvänt-
ningar, och därmed ibland besvikelser. Å andra sidan har det faktum att man 
från Kulturrådets sida tydligt gått ut med att detta var en försöksverksamhet 
på tre år fungerat som ett bra ”lockbete”. Några menar att det är svårt att i 
ett pressat budgetläge förbinda sig till obeprövad verksamhet för en längre 
tid. Nackdelen med att begränsa sig till ett treårigt försök är enligt andra 
dock att man inte kan förvänta sig tydliga och konkreta resultat på så kort 
tid, givet de målsättningar försöket har. En rent resultatinriktad utvärdering 
skulle därmed inte kunna vara ett lämpligt underlag för beslut om verksam-
hetens framtid.

Betydelsen av det politiska engagemanget har tagit sig konkreta uttryck för 
konsulenternas verksamheter. Uttryck för politiskt engagemang kan vara att 
det finns uttryckliga mål för mångkulturell utveckling i det kulturpolitiska 
programmet, eller tydliga riktlinjer för främjandet av mångfald i kulturlivet 
och återrapporteringskrav för bidragsmottagande institutioner. Möjligen 
framstår sådana uttryck som lika intet förpliktigande som annan skrivbord-
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kommunikation när det gäller så kallade ”horistontella mål”. Då vill jag 
ändå framhålla att det finns regioner som saknar kulturpolitiska program 
överhuvudtaget och där återrapporteringskraven varit obefintliga eller vaga, 
där också  konsulenterna saknat kommunikation med den politiska ledning-
en och förvaltningen. I sådana regioner har verksamheten haft låg grad av 
institutionell förankring, vilket är en vanlig orsak till att förändringsarbete 
av denna typ försvåras (jfr Höglund 1998:12).

Där konsulentverksamheten fungerat bra utifrån samtliga aktörers utsagor, 
har också nämndordförandena i handling uttryckt stöd för satsningen på 
mångkultur, även om man i ett fall med tiden börjat ifrågasätta modellen 
med konsulenter och vill pröva andra vägar. Där har man för att övertyga 
om sin inställning till Kulturrådet visat att man för ändamålet reserverat 
samma summa som tidigare.

Självklart kan man inte förvänta sig att politiken skall leda konsulenten vid 
handen, men man kan förvänta sig att beslutet om verksamheten är ett led 
i strävan mot en kulturpolitisk målsättning. Annars kan konsulenterna lätt 
avfärdas av dem som inte uppfattar sig som föremål för förändringsambitio-
nerna, och verksamheten blir tandlös. Det bör dock framhållas att det finns 
exempel där även konsulenter som tyckt sig haft svagt stöd, har etablerat 
goda relationer med intresserade och utvecklingsbenägna institutionschefer 
eller andra aktörer i kulturlivet. 

Förvaltningsledning
Förvaltningarna har haft att hysa konsulenterna i något lämpligt samman-
hang. Formerna för detta redovisades i utvärderingens första del. Men de 
har också varit ansvariga för kontakterna med Kulturrådet och skrivit eller 
förmedlat konsulenternas rapporteringar (bortsett från i fallet Jämtland en-
ligt vad jag kunnat förstå, där länsmuseet hållit i kontakterna). De har också 
rapporterat till politisk nämnd och ansvarat för kommunikation med konsu-
lenterna. 

Chefer för enheter som hyst konsulenter har kunnat fungera som ”dörröpp-
nare” för desamma. Konsulenter som varit förvaltningsplacerade har lovor-
dat chefer som sett till att ta dem med och introducerat dem till institutions-
chefer eller andra nyckelpersoner. Förvaltningarna har kunnat tillhandahålla 
infrastruktur för information från konsulenterna och umgänge med andra 
konsulenter. Chefer har skapat ”hem” för ”projekten” och på så sätt skapat 
legitimitet och något slags mandat för verksamheten. Vikten av detta har vi-
sat sig när verksamheten i ett län en dag upphörde att vara sanktionerad från 
högre ort. När ”dörröppnaren” inte längre hade till uppgift att stödja konsu-
lenten försvann också intresset från de institutioner man tidigare samarbe-
tade med. Där finns numera tjänsten integrerad i länsmuseets verksamhet, 
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vilket under rådande omständigheter kanske kan vara en väg att gå.

Förvaltningschefen kan i sin egenskap av uppdragsgivare (eller annan for-
mell lösning av relationerna) till institutionerna tydligt visa att den ställer 
krav. Exempelvis i det interna mångfaldsarbetet kan chefen vara tydlig med 
att lagen om diskriminering innebär arbetsgivarens aktiva och planmässiga 
arbete mot diskriminering och att lagens efterlevande är en förutsättning för 
ekonomiskt stöd från förvaltningen. Mångfaldsplaner kan omfatta betydligt 
mer än så, men ett sådant minimum av engagemang är knappast problema-
tiskt att kräva. Ofta krävs inte en sådan tongång, flera vittnar om att insti-
tutionerna vill förbättra sig på denna punkt. Problemen kan då i stället vara 
av en sådan art där resurser till att genomföra bra processer som leder till ett 
seriöst utvecklingsarbete efterfrågas. Beslut om att stödja sådana processer 
har också visat sig vara bra ”förvaltningspolitik”. 

Ledningen, som ansvarar för att kommunicera verksamhetens utveckling till 
nämnden och Kulturrådet, har en viktig roll som förankrare av verksamhe-
terna. När politiken har uppfattat att utvecklingen inte går åt rätt håll eller 
att fel saker görs, måste det rimligen kommuniceras. Det finns i materialet 
goda exempel på hur den ursprungliga handlingsplan man presenterat för 
Kulturrådet konkretiserats för operationalisering på verksamhetsnivå. Att ta 
tillbaka en sådan konkretisering till nämnden, eller tjänstemän med delega-
tion, för godkännande är en möjlighet som inte är fel om man vill slippa 
besvikelser och missförstånd. Verksamhet som Kulturrådets handläggare 
kritiskt beskrivit som inrapporterade ”ad. hoc-lösningar” från två olika län, 
har i realiteten varit resultat av förhandling mellan politik, förvaltning och 
konsulent i ett fall och brist på kommunikation i ett annat. I det senare fal-
let har verksamhetsutvecklingen inte kommunicerats tydligt till politiker 
som sedan slagit bakut. Det kan i en försöksverksamhet tyckas naturligt att 
man utvecklar eller ändrar sin inriktning i mötet med det konkreta. Om det 
politiska engagemanget är svagt kommer det inte att efterfråga kunskap om 
utvecklingen eller illa lyssna till signaler från verksamheten.

Förvaltningen bör också räknas som en del av målgruppen. I regeringens 
skrivningar om konsulenternas målgrupper, nämns även beslutsfattare. På 
förvaltningen fattas beslut om bidragsgivning och föreslås verksamhetspla-
ner. Här har konsulenten möjlighet att påverka personalens perspektiv, pla-
nering och nätverk. I materialet finns sådana exempel, vilka förstås blir kon-
kreta utslag av konsulentens närvaro. I materialet finns också exempel på 
att konsulentens önskemål om att föra in mångkultur i förvaltningens egen 
verksamhetsplan avfärdats med att det skulle få fördyrande effekter. 

Sammanfattningsvis om hinder och möjligheter på förvaltningsnivå kan sä-
gas att det kan vara den bästa miljön att verka ifrån så länge konsulenten har 
ett ”brett” uppdrag och ett gott, respekterat och engagerat ledarskap finns 
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närvarande i förvaltningens ”topp”. 

Verksamhetsnivå
Framgångar och motigheter på verksamhetsnivå är, som jag nämnt ovan, i 
många delar avhängigt förankring ”uppåt”. Det finns förstås ett viktigt om-
råde där inga andra omständigheter än konsulentens förmåga är avgörande. 
Jag nämnde i utvärderingens första del de kompetensprofiler som sattes 
upp vid rekryteringarna av konsulenter. Där exemplifierades olika profiler, 
vilka någorlunda överensstämde med verksamheternas inriktning. Logiken 
som kunde urskiljas var att där specifika konst- eller kulturområden skulle 
fokuseras låg den efterfrågade kompetensen inom detta område. Där en mer 
övergripande insats skulle göras såg man också, eller i högre grad, kompe-
tens inom ”mångfaldsområdet” som viktig. 

En kulturchef menar att vad som krävs för att göra det här arbetet, är att man 
klarar av att arbeta med och via andra, utan egentligt stöd i en hierarkisk 
relation. Den behöver en chefs egenskaper, men saknar makt. En konsulent 
säger att kulturlivet aldrig efterfrågat konsulenterna, och att om de inte för-
håller sig till det gör de bort sig. En annan säger att institutionerna är trötta 
på påhopp och kan behöva se att det sker förändringar även i de strukturer 
av vilka de är beroende. Synpunkterna pekar mot att en viktig kompetens 
hos konsulenten är ett slags ödmjukhet inför målgruppen och frågorna. Det 
här har man hanterat litet olika i olika verksamheter. Frågan om hur man gör 
landar nära avgörandet om det är praktik eller teori som är medicinen – eller 
både och.

För att förhålla sig till sin uppgift har konsulenterna för sig själva formulerat 
”principer” från vilka de utgår. De flesta är bekanta med en forskningsut-
veckling ur ett postkolonialt perspektiv som, när det omsätts i praktik, i stort 
sett inte kan vara praktik, om man med praktik menar att ”göra synliga saker 
som kan räknas som resultat”. Varje handling som urskiljer en social katego-
ri för att i bästa välmening ”synliggöra” kategorin i det offentliga kan sägas 
utpeka och bekräfta underordningen. Konsulenter vittnar om att aktörer blir 
förlamade, rädda att göra fel och eller utnyttjar problematiken till att inte 
göra något alls ”eftersom man helst inte vill ha någon förändring”. När jag 
träffade dem första gången hade de flesta brottats färdigt med mångkultur, 
kritik och definitioner, och förhöll sig avslappnat till begreppet. Samtidigt 
stod Mångkulturåret 2006 för dörren och det skapades en debatt om mång-
kultur, som spillde över på konsulenterna vilka uppfattades som ”årets” ak-
törer. Tack vare en tids erfarenhet från fältet kom de enligt en intervjuperson 
att framstå som mycket konkreta i jämförelse med Mångkulturårets samord-
nare, som snarare skapade ”bad will” för frågan. 

Det här betyder inte att konsulenterna inte tycker att diskussioner om be-
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greppet är viktiga. Tvärtom, hävdar en konsulent, är de mycket viktiga och 
lärorika. Han menar att de i sin region för avancerade diskussioner med 
kulturaktörerna och att det teoretiska är grundläggande. Knepet, menar han, 
är att man skiljer på diskurs- och begreppsanalys. Det öppnar upp för att 
”göra” saker, som sen kan kritiseras eller applåderas. Denna linje hålls av 
flera konsulenter. Här kan ett hinder identifieras som inte egentligen skall 
förläggas på verksamhetsnivå, utan hellre hänföras till forskningen. Etni-
citet som ideologi om särskiljande och som nödvändig för skapandet av 
exempelvis svenskhet (den gemenskap som skall breddas och inkludera fler) 
används, övertygat eller slentrianmässigt, som förklaring till utanförskap 
och brister. I forskningens kritik av särskiljandets politik och praktik, med 
hänvisning till exempelvis etnicitet, saknas en pedagogisk förmåga att föra 
ut att identifiering av underordning inte är detsamma som förklaringen till 
underordningen. Det är inte särdrag som underordnar utan underordningen 
består i tillskrivning av särdrag (jfr Åhlund1997)  . Sen kan strävan efter att 
bidra till någons synliggörande bära på förväntningar om särdrag, vilket är 
hela skillnaden mellan ”att öppna upp” eller bekräfta underordningen. Etni-
citet och kultur är redskap vi använder och ”gör”, inte våra handlingsramar 
(Öhlander et al 2005). Men en efterfrågad etnisk mångfald i kulturlivet kan 
också förstås som en efterfrågan på underrepresenterade (osynliggjorda) 
sociala kategorier, som i konsekvens med det etniska särskiljandets politik 
är underordnade. Känner vi någon annan väg än att ifrågasätta normen med 
att öppna för alternativ? Varje val av ett alternativ inleds med ett inringande 
av vad som avviker mot normen, vilket på intet sätt behöver grunda sig på 
etnicitet. När det gäller etnisk mångfald i organisationerna kvarstår dock att 
det är en representationsfråga på etniska grunder. Här måste utgångspunkten 
vara att arbetet som skall göras kan genomföras lika väl oavsett etnisk bak-
grund. 

I det här sammanhanget driver konsulenterna ett arbete som skall uppvisa 
något slags resultat, samtidigt som det till stora delar handlar om att navige-
ra i ett komplext fält. Här vill jag påstå att vad som krävs är social förmåga, 
kunskaper på både kultur- och samhällsområdet i stort och mod att utsätta 
sig för kritik. För nästan hur de än gör öppnar de sig åt något håll för ifråga-
sättande. 

Organisation och handlingsutrymme
I det konkreta arbetet har arbetsmetoder utvecklats där konsulenterna varit 
mer eller mindre gynnade i sin organisation. Negativt för en konsulent har 
varit att inte ha några ”fröpengar” att använda i stimulanssyfte. De övriga 
har haft verksamhetsbudgetar, med större eller mindre delegation, där små-
summor har kunnat beslutas av konsulenterna själva när man velat stödja 
mindre aktiviteter. Som jag uppfattat det har det aldrig krockat med am-
bitionen med att införliva mångkultur i det reguljära arbetet, utan handlat 
om insatser i det ”civila samhället” eller utbildningar och föreläsare. Den 
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konsulent som inte haft ”egna” medel alls att röra sig med har också varit 
verksam vid en institution som inte erhållit några ”reda” landstingspengar 
för verksamheten. 

Handläggaren på Kulturrådet, liksom flera chefer och politiker menade att 
det var svårt att bedöma verksamheterna då de hade så fria uppdrag. Som 
försöksverksamhet var det antagligen nödvändigt, och det är svårt att se att 
en eventuell fortsättning av verksamheten kan vara annat än mycket flexibel. 
Med åren har vissa aktiviteter genomförts, som rimligen bör följas av ett an-
nat slag. När verksamheterna får genomslag på vissa områden är det dags att 
gå vidare med nästa steg just där. Fältet är föränderligt och aktörerna olika. 
Det som möjligen varit ett hinder är att målgrupperna varit så omfattande. 
Någon har ifrågasatts av Kulturrådets handläggare för att den ägnat allt för 
mycket uppmärksamhet åt en grupp, och en annan har inte uppmuntrats av 
sin chef att ägna sig åt en annan minoritet. Termer som ”subjektivitet” och 
bristande distans har använts i kritiken, och aktualiserar frågan om mång-
kultur verkligen har varit ett sätt att utmana normen. Ett argument för mino-
ritetsfokus har varit den grava statusskillnaden som finns mellan ”svenska” 
kulturföreningar och de som definieras som invandrarföreningar. En kon-
sulent menar att skillnaderna i status dem emellan är lika stor som mellan 
institutioner och föreningar. Om ett län är präglat av sådana statusskillnader, 
som dessutom innefattar underordning både ur klass- och etniskt perspektiv, 
vore det direkt oförsvarbart att inte lyfta upp det glappet i ljuset, menar han. 

När det gäller de konsulenter som haft sin bas vid en institution, har risken 
för, eller erfarenheten av att ”slukas” av institutionens verksamhet betonats. 
I en region som Skåne har det funnits en mängd andra stora museer att ar-
beta med, samtidigt som konsulentskapet endast bedrivits på en halvtid. 
Museet har kunnat dra nytta av konsulentens perspektiv inom ramen för 
dennas ordinarie halvtidstjänst på museet. I Jämtland anses både i förvalt-
ning och i nämnd länsmuseet vara den viktigaste kulturinstitutionen. Man 
har i sin ansökan om statsbidrag också betonat att kulturarvsområdet skall 
vara konsulentens huvudområde, men inte begränsat det till detta. Det har 
därmed varit svårt för konsulenterna att i praktiken rikta sitt arbete mot öv-
riga kulturaktörer i länet. Samtidigt har museet satsat seriöst på arbetet med 
att omdefiniera vem som kan vara ”jämte”, och museichefen tagit initiativet 
till ett nätverk för kulturarvsinstitutioner som arbetar med mångfald. I båda 
dessa delar har konsulenterna spelat en viktig roll, och arbetet letts av en i 
frågan djupt engagerad chef. Sammantaget har detta inneburit missnöje och 
avhopp från konsulenters sida då de menar att chefen leder mångfaldsarbetet 
så väl själv att konsulenterna kan göra mer nytta inom andra kulturområden 
i länet. Å andra sidan kan det faktum att konsulenterna hållits väl sysselsatta 
tala för att de verkligen är nödvändiga för att en kraftfull satsning skall kun-
na komma till stånd. Avgörande för handlingsutrymmet torde därför kunna 
sägas vara ledningens mer eller mindre uttalade ambition för konsulentverk-
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samheten. 

Fördelarna med institutionsbaserade konsulenter är uppenbara om uppdraget 
tydligt främst riktar sig till det kulturområde inom vilket institutionen ver-
kar. Dels har konsulenterna i Stockholm, Skåne och Jämtland kunnat vara 
med och påverka institutionernas organisation, utbud och publikarbete på ett 
mer kulturområdesspecialiserat sätt än i de andra fallen. Dels har de i större 
eller mindre omfattning kunnat påverka den egna institutionens perspektiv i 
den reguljära verksamheten. 

Uppmärksamhet och nätverk
Ett sätt att skapa uppmärksamhet kring både konsulentverksamheten och det 
kulturliv som skall främjas, har varit att aktivt söka upp och bjuda in media. 
Flera konsulenter har aktivt arbetat med att synas och höras i media, och det 
förekommer att man använder sig av närradiostationer för att koppla ihop 
institutioner och immigrantgrupper som brukar kanalerna. Erfarenheterna 
från medieexponeringen har till övervägande del varit goda, även om någon 
konsulent tycker sig ha haft svårt att fånga medias intresse. Hemsidor och 
nyhetsbrev är andra sätt att sprida information, liksom trycksaker för infor-
mation har tagits fram. I Blekinge, vars verksamhet inte varit föremål för 
utvärderingen, har konsulenten en rubrik på hemsidan under vilken hon rap-
porterar genomförda och planerade aktiviteter. Det kan vara en bra modell 
för att ge en bild av vad en konsulent gör, och därmed inspirera målgruppen 
till att ta kontakt. 

Konsulenterna har i varje region mötts av ett varierat intresse för det för-
ändringsarbete som konsulenterna främjar. Ofta handlar det då om att ta tag 
i dem som visar intresse och att hjälpa till där det finns kreativitet. Konsu-
lenterna framhåller ibland att det förvisso ofta är i de små sammanhangen 
de verkar, men att dessa trots allt visar sig betydelsefulla. Att stödja ett 
konserthus när det bjuder in kulturens nyckelaktörer från förorter och disku-
terar kommande program är ett sådant exempel. Ett annat är att knyta ihop 
beslutsfattare med fältets erfarenheter genom att sammanföra kulturpolitiker 
med kulturarbetare i ett område för hearings. I konsulenternas verksamheter 
har mängder med möten mellan aktörer skett, vilka konsulenterna förutan 
möjligen inte skulle ha kommit till stånd. Ett kulturliv som vill vara med 
och ta ansvar för segregationens konsekvenser kan vara begränsat av sina 
nätverk, och på den punkten har konsulenterna spelat en viktig roll. Det 
faktum att de samhälleliga kategoriernas hierarkier ”följer med in” i orga-
nisationerna är en process som reproduceras av bland annat de begränsande 
nätverk som homogeniteten skapar (Tilly 2000:165). Det här drabbar på ett 
diskriminerande vis kategorier som avviker från dem som är normbildande, 
även om de som är ”inne” i organisationen vill få en förändring till stånd. 
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8. Slutdiskussion  

I detta avslutande kapitel diskuteras till en början de mål som konsulen-
terna arbetat mot och hur regionala mål knyter an till de nationella målen 
för mångkultur i kulturlivet. Därpå förs utifrån verksamhetsmålen ett re-
sonemang om konsulenternas roll och betydelse för kulturutvecklingen i 
länen/regionerna, följt av en sammanfattning av den analys av möjligheter 
och hinder som diskuterades i det förra kapitlet. Avslutningsvis diskuteras 
verksamhetens betydelse för ett framtida arbete med mångfald i kulturlivets  
offentliga hägn.

Målkedja
Enligt regeringens kulturproposition från 1996 ligger det en självklarhet i att 
kulturpolitiken bidrar till att människor med olika etnisk och kulturell bak-
grund kan mötas och ge impulser till varandra. Man menar att det är möjligt 
att med kultur stimulera integration och bekämpa främlingsfientlighet (Prop 
1996/97:3:30). Detta är ett av de motiv som ligger till grund för det interna-
tionaliseringsmål som den nationella kulturpolitiken har att arbeta mot, ett 
mål som också riktar in sig på främjande av möten ”mellan olika kulturer 
inom landet”. Även de kulturpolitiska mål som riktar in sig på allas möjlig-
het att delta i kulturlivet liksom strävan efter kulturell mångfald för ökad 
kvalitet är centrala för de övergripande verksamhetsmål som anvisats för 
konsulentverksamheten. Det är i sammanhanget dock oklart vilken kulturell 
mångfald som åsyftats, något som diskuterats i avsnitt 2. 

Kulturrådets mål
Statens Kulturråd ansvarar för att samordna statens insatser för mångkultur 
i hela landet, där konsulentverksamheten är en av två delar i ett uppdrag för 
utveckling på området. Målet för Kulturrådets uppdrag rörande mångkultur 
är att ge det mångkulturella samhällets skiftande uttrycksformer en naturlig 
plats i kulturlivet samt att kulturinstitutioner och organisationer utvecklar 
ett mångkulturellt förhållningssätt i alla delar av sin verksamhet (U2004/
5487/Kr). Som övergripande verksamhetsmål har Kulturrådet idag också 
att myndigheten skall integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i 
hela sin verksamhet liksom det skall utveckla ett internationellt perspektiv i 
verksamheten (U2005/9521/kr). 

I linje med Kulturrådets mål för verksamheten med kulturell mångfald kom 
målen för konsulentverksamheten att till övervägande del formulera majo-
ritetsinriktade delmål för regionerna att förhålla sig till när de ansökte om 
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statsbidrag för verksamheterna. Rensade på precisering av specifika katego-
rier vilka skulle ges plats i kulturliv, institutioner och organisationer, lyder 
målen:

• Ge hela befolkningen nya möjligheter att framföra eller uppleva en 
mångfald av kulturella uttryck

• öka kunskapen om i dag osynliga kulturyttringar och inspirera till 
engagemang hos både kulturproducenter och publik.

• verka för långsiktiga stödinsatser med en stark lokal och regional 
förankring

• inspirera till utveckling i kontakt med beslutsfattare, insitutioner och 
organisationer, samt

• ta till vara den kraft som finns i amatörkulturen (Statens kulturråd 
2002a).

Regionala mål
De flesta regioner har i sina ansökningar formulerat egna mål för verk-
samheterna, mål vilka ibland uttrycks mer som regionens/länets syfte med 
konsulentverksamheten. Det är inte korrekt att påstå att de av Kulturrådet 
angivna verksamhetsmålen genomgående har brutits ned i mindre och han-
terligare bitar. Målen kan snarare sägas ha omformulerats något, eller utgör 
en ansats till att sammanfatta de fem verksamhetsmålen som Kulturrådet 
angett. Att ta tillvara den etniska och kulturella mångfalden i länet är ett ex-
empel på en sådan målsättning. 

Nästan genomgående har målen därför preciserat vilken/vilka kategori/
kategorier man hänsyftar till när man vill synliggöra och bereda plats eller 
integrera. I problemanalys och målformuleringar handlar det om immigran-
ter, immigranters barn eller personer som på andra grunder definieras som 
etniskt eller kulturella ”andra”. Om Kulturrådet med sina öppna målfor-
muleringar avsett att synliggöra olika diskriminerade kategorier har detta 
inte haft någon effekt av betydelse för utfallet. Majoriteten av regionerna 
uttrycker också att man vill påverka regionens etablerade kulturliv till 
förändring, i två fall också uttryckligen dess attityder. Endast en region ut-
trycker genom målformuleringen en praktiskt minoritetsinriktad verksamhet 
i meningen ensidig ”integration av människor med annan kulturell bakgrund 
i länets kulturliv”, även om man också tänker sig att arbeta med attitydför-
ändringar. Annars har målen en tendens att peka på ett slags ”ömsesidighet” 
som får exemplifieras av länet som vill ”lyfta fram världsmusiken på nya 
spelplatser” samtidigt som man vill sprida det svenska kulturarvet till nya 
grupper som idag inte nås av detta. 

Sammantaget om de regionala målens koppling till de nationella kan sägas 
att de relativt väl följer de intentioner som uttrycks av Kulturrådet, bortsett 
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från att man i regionerna preciserar att det som skall synliggöras (eller bear-
betas) är kulturella uttryck, marginaliserade på etniska eller kulturella grun-
der. Det står klart att kulturpolitiker och kulturchefer i regionerna och länen 
ser positivt på den av regeringen uttryckta uppfattningen att kulturen skall 
vara med och bidra till att människor med olika etnisk och kulturell bak-
grund möts och ger varandra impulser. Målskrivningar och problemanalyser 
pekar snarare i riktning mot ett sådant ansvarstagande i frågan än exempel-
vis i riktning mot ökad internationalisering och höjd kvalitet i kulturlivet, 
även om detta naturligtvis kan bli följden.

Konsulenternas roll och betydelse
På vilket vis har då konsulenterna haft framgångar när det gäller att uppnå 
de nationella och regionala målen? Jag nämnde tidigare att det finns problem 
med att mäta måluppfyllelse i termer av resultat i regionerna. Ett av skälen 
är att trots att regionala mål relativt väl stämmer överens med de nationella, 
har de regionala verksamheterna kommit att präglas av regionala omständig-
heter som t ex demografi, geografi, verksamhetsorganisation eller ledning. I 
utvärderingen av regionala konsulenter inom dans- och konstområdet skri-
ver författarna att de flesta av dessa konsulenter fått mycket litet vägledning 
av sina huvudmän. Här pekar man på en omständighet som skiljer de två 
verksamheterna åt. Danskonsulenterna hade genom tät kontakt med Kultur-
rådet utvecklat en homogen verksamhet, medan konstkonsulenterna tidigare 
saknat detta stöd. För konstkonsulenterna kom detta att betyda att utveck-
lingen i regionerna blivit mer ”spretig” (Johnson & Dahlbäck 2003:33). 
Konstkonsulenterna utvecklade oftare sin verksamhet utifrån egna kontakter 
och utgångspunkter, vilket till en del också varit fallet för konsulenterna för 
mångkultur. På en viktig punkt skiljer sig dock omständigheterna för mång-
kulturkonsulenterna och övriga; konsulenterna för mångkultur har haft att 
förhålla sig till ett eller flera perspektiv och praktiker vilka varit överordna-
de konstarterna. Dessa perspektiv är inte vilka som helst, utan är uttryck för 
en eller flera hållningar i debatten om samhällets bristande sociala samman-
hållning ur ett etniskt perspektiv. Infekterad, inkonsekvent, karaktäriserad av 
begreppsglidningar, polarisering och missförstånd rullar debatten på, vilket 
rimligen politik och förvaltning i regionerna förhåller sig till. I den mån 
konsulenterna fått starkt stöd och ledning i sina regioner kan detta hänföras 
till graden av integritet hos ledningen, i relation till ett omgivande politiskt 
klimat. Stödet och ledningen å sin sida kan ha viktat verksamhetens inrikt-
ning eller tolkningen av målen. Därför kommer i det nedan presenterade ar-
betet mot målen främst sammanfattande beskrivas hur man arbetat och vilka 
tendenser som kan urskiljas.

 ”Ge hela befolkningen nya möjligheter att framföra eller uppleva 
en mångfald av kulturella uttryck”
Detta mål är ett som på ett övergripande sätt riktar sig till både producenter 
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och konsumenter av regionernas kulturliv. Det kan sägas vara verksamhe-
tens yttersta mål och omfatta konstarterna, genrerna och alla människorna. 
De övriga fyra målen kan sägas vara preciseringar av detta, eller de an-
greppssätt med hjälp av vilka måluppfyllelse skall nås.

Ökad kunskap och inspiration 
För att öka kunskapen om idag osynliga kulturyttringar och inspirera till 
engagemang hos både kulturproducenter och publik har en mängd olika 
aktiviteter genomförts. Samtliga konsulenter har antingen deltagit i eller ar-
rangerat festivaler där möjligheter för både kulturens producenter och publik 
funnits att möta ett utbud som annars möjligen skulle ha förblivit okänt för 
desamma. Att inlemma ett nytt utbud i ett ”traditionellt” sammanhang torde 
vara det mest effektiva om man vill att en ny publik skall erfara ett befintligt 
men ”osynligt” utbud. Här bör dock noteras att ”osynligt” bara gäller för 
dem som inte ”ser”, uttrycken finns och konsumeras ofta i sammanhang till 
vilka majoriteten inte hittar. Konsulenterna har lagt ned mer eller mindre 
arbete på att ”marknadsföra” scener och händelser på platser utanför det eta-
blerade kulturlivet. Om målet är att majoriteten skall få sin bild av kulturarv, 
kulturutbud och konstnärlig kvalitet utmanad tycks öppnandet/erövrandet 
av platser där majoriteten konsumerar vara bäst lämpat. Det finns dock en 
riktning av konsulentarbetet som ser det som minst lika viktigt att stödja 
etablerandet av platser där särskilda genrer representeras, oavsett publik. Ett 
sådant arbete syftar till att tillgodose olika intresseriktningar och mångfald 
för kvalitetsutveckling utan ambition om ”kulturmöten” eller integration. 
Extremvarianten av detta är att bara rikta sig till redan professionella utöva-
re och arrangörer, medan dess motpol återfinns i försöken att öppna de eta-
blerade scenerna för föreningslivet. Medelvägen exemplifieras av museernas 
arbete med att under professionell projektledning arbeta med föreningar i 
utformningen av utställningar. 

Arbetet med att öka kunskap och att inspirera har inte bara skett med hjälp 
av festivaler och andra ”events”, men aktiviteterna visar upp påtagliga ex-
empel på att målet inbjudit till konkret handling. Det framstår som om målet 
varit okontroversiellt och möjligt att skapa engagemang inför. 

Verka för långsiktiga stödinsatser med en stark lokal och regional 
förankring
För konsulenter utan egentliga mandat kan verbet ”främja” lämpa sig bättre 
för ett uppdrag riktat mot förankring av långsiktiga stödinsatser. Vad som 
avses med stödinsatser är oklart för mig, men klart är att konsulenterna har 
sökt att arbeta med både regionala och kommunala förvaltningar, främst 
då dessas kulturstödjande verksamheter. Arbetet med kommunerna har inte 
varit konsulenternas enklaste uppgift och frågan är hur förankrat konsulent-
skapet var i dessa innan konsulenterna tillträdde. Samtidigt är kommunernas 
och regionens kulturarbete intimt förknippat, exempelvis genom skolornas 
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konsumtion av subventionerat länskulturutbud, eller samfinansiering av kul-
turinstitutioner. Just kring detta arbete finns också flera exempel på samver-
kan mellan konsulenterna för mångkultur och övriga läns- eller kommunala 
konsulenter. 

Andra exempel på långsiktigt arbete med stödinsatser i kommuner är försök 
att påverka kulturskolorna att förändra sitt utbud av instrument och pedago-
ger, i syfte att bredda gruppen elever som tar del av kulturskolan. Ett sådant 
arbete har dock enligt min erfarenhet inte skett i alla regioner. I de regioner 
där man tillåtit sig att välja ut målkommuner, mer eller mindre uttalat, har 
dock kulturverksamheterna haft mycket kontakt med konsulenterna. Där 
stora återkommande evenemang blivit resultatet kan möjligen engagemang-
et också slå igenom i kulturlivets vardag, då för arrangörer och beslutsfattare 
tidigare okända utövare kommit att få deras uppmärksamhet eller det för än-
damålet skapats bättre nätverk. Långsiktiga stödinsatser, i termer av exem-
pelvis de resurscentra som utvecklats i flera länsdanskonsulenters verksam-
heter, finner inte sin motsvarighet i mångkulturverksamheterna. Liknande 
resurscentra, med mångkulturinriktning, står dock högt på listan av förslag 
från konsulenten i Stockholm, men sådana har enligt min kännedom inte 
vunnit något stöd i den regionala kulturnämnden. 

För verkligt långsiktig förändring i regioner och kommuner krävs alltså mer 
än att konsulenterna väcker uppmärksamhet kring frågan och arbetar främ-
jande för utvecklingen. Kommuner och landsting måste ta ställning till på 
vilken nivå de vill ha förändring i kulturlivet. Långsiktigt stöd från regioner 
och kommuner kommer i praktiken inte att bli större än så. Ett arbete som 
kräver någon form av institutionell sanktionering är utvecklingen av mång-
faldsplaner i de etablerade kulturinstitutionerna. Här har arbetet gått framåt 
i de flesta av regionerna, och konsulenterna har utvecklat olika metoder för 
detta. Även om det är oklart om detta faller under kategorin ”stödinsats” så 
får det stå med här, då långsiktigheten i arbetet inte kan förnekas.

Utvecklingsinspiration för beslutsfattare, institutioner och 
organisationer 
Det är i samband med inspiration för utveckling på mångkulturområdet som 
konsulenterna mer genomgående haft sitt spelrum. I stort sett alla av dem 
har haft en verksamhetsbudget vilken tillåtit dem att ordna olika former av 
seminarier, föreläsningar eller andra typer av träffar. Personer som kan fatta 
beslut om lång- eller kortsiktighet, politisk hållning, förvaltningspolicy och 
bidrag, programval, utställning, anställning och inställning har deltagit, ib-
land tillsammans med andra med liknande roller, ibland tillsammans med 
amatörer och professionella utövare. Mängden tillfällen för utbildning, in-
spiration, nätverksutveckling och erfarenhetsutbyte talar för att många i de 
aktuella regionerna fått något att fundera på eller att utmana. De aktörer som 
konsulenterna möjligen varit avsedda att söka påverka för långsiktiga stöd-
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insatser inom det föregående beskrivna målområdet, har i flera fall funnits 
med bland dem som utgjort målgrupp för utveckling genom inspiration. 

Återigen bör det betonas att de inspirerade (eller irriterade) kulturaktörerna 
ofta är personer med kärnverksamheter att värna. Dessa omfattas av hävd av 
uppfattningen att staten inte skall lägga sig i konstens innehåll, utan hålla sig 
”på armlängds avstånd” när ramarna för de offentliga bidragen är satta, och 
medlens fördelning därpå anförtrotts expertisen (Ruth 2003:18).  Det är uti-
från en sådan hållning inte givet att de uppfattar frågan om mångfald som en 
kvalitetsfråga, annat än i meningen ”sänkt kvalitet för mångfaldens skull”. 
Vanja Hermele (2005) undersöker i en magisteruppsats två svenska teatrars 
policy och praktik för jämställdhet, mångfald och kvalitet. Hon finner att te-
aterchefernas inställning tycks vara att man antingen arbetar med konst eller 
dagspolitiska frågor som mångfald och jämställdhet (ibid:48). Dagspolitiska 
frågor är, enligt Hermele, också något som man inte vill verka alltför följ-
sam inför, varför självständighet blir viktig att markera. Konstens uppgift, 
menar en av cheferna i studien, är att vända saker och ting på huvudet. Om 
makten vill att teatrarna skall arbeta med mångfald och jämställdhet så mås-
te de konstnärligt ansvariga på något vis hävda det omvända. I utredningen 
om jämställdhet inom scenkonstområdet, Plats på scen, uppehåller man sig 
vid frågan om konstnärlig frihet och jämställdhetsperspektiv. Kommittén 
menar att det inte kan vara tal om konstnärlig frihet om den begränsas av 
normativa föreställningar om kön och genus (SOU 2006:42.36-37). Vidare 
menar den att ambitionen är att styra resurser och inte de konstnärliga pro-
cesserna, även om krav på ett visst perspektiv innebär en form av inskränk-
ning av modellen med ”på armlängds avstånd”. 

Det finns svårigheter med att översätta genus- till mångfaldsperspektiv, men 
fram till denna punkt i utredningens utgångspunktsdiskussion, är logiken 
densamma som i mångfaldsfrågorna. Jag menar dessutom att inte bara den 
konstnärliga friheten begränsas av normens dominans, utan att också kva-
litetsbegreppet saknar relevans när så få, och ofta så varandra bekräftande 
individer, ingår i den grupp som definierar konstnärlig kvalitet. Om det är 
så att etnisk intersubjektivitet är ett ”socialt faktum”, är väl risken att den är 
lika begränsande i varje etniskt homogen miljö. Däremot håller jag för otro-
ligt att kön eller etnicitet bestämmer förhållningssättet till konstens kvalitet 
i högre utsträckning än andra sociala och erfarenhetsmässiga faktorer. Kön 
och etnicitet är identifierbara diskrimineringsgrundande sociala kategorier. 
Dessa saknar i sig egenskaper av vilka man kan dra nytta eller som kan re-
presenteras. Nyttan och representationen kan bara motiveras på individnivå. 
Nyttan av människors arbetsinsatser handlar förstås om individuell kompe-
tens, och representationen kan bara betraktas som sådan ur ett perspektiv där 
personer ur en underrepresenterad social kategori behandlas och anställs på 
samma villkor som andra. I praktiken kan arbete för bättre representation 
betyda ”säråtgärder”, där nya nätverk, nya sökkanaler och större kunskaper 
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om exkluderingens mekanismer rimligen kan behövas. 

Om institutionernas beslutsfattare och konstnärliga ledare vänder sig mot 
statliga eller regionala krav på mångfaldsperspektiv i verksamheterna, bort-
ser de från den offentligt finansierade kulturens grundläggande villkor. Utan 
kulturpolitik överlever inte verksamheterna eftersom konsumenterna inte 
själva kan bära kostnaderna för produktionen. Politiken anger ramar och 
ställer villkor, där tillgången till kultur sedan lång tid tillbaka skall vara jäm-
lik, tillgänglig och väl geografiskt spridd. Jämställdhets- och mångfaldskrav 
kan ses som förtydliganden av dessa krav. Fördelningen av medel till kultur 
är alltså en instrumentell historia till alla sina delar - vi fördelar gemensam-
ma resurser till kultur ”för att” något, oavsett om det fastslagits att kultur har 
ett värde i sig och skall utgöras av en vildvuxen mångfald. Snarare kan man 
säga att vi har kulturpolitik för att kultur har ett värde, för att kunna garan-
tera kvalitet eller för att kulturen skall bidra till att garantera demokratin. 

Ta till vara den kraft som finns i amatörkulturen
Föreningslivet har utgjort en målgrupp som setts som viktig i både publikar-
bete och produktion. Föreningar har med hjälp av konsulenternas mäklande 
kommit att bidra med fler perspektiv på museerna, fler inslag i festivaler och 
tagit på sig arrangörskap. De har bjudits in till institutionerna för att dra till 
sig ny publik, eller rent av för att fungera som kulturombud. Min uppfatt-
ning är att konsulenterna haft en relativt bred syn på vilka typer av fören-
ingar som skall vara föremål för deras arbete. Om man med amatörkulturen 
menar icke-professionella teater-, konst-, musik- eller dansföreningar är jag 
inte övertygad om att dessa är de bäst representerade bland de som konsu-
lenterna har arbetat med. I materialet nämns oftare etniskt definierade fören-
ingar, eller invandrarföreningar, som i sin verksamhet kan ha t ex dans- eller 
musikaktiviteter. 

Basen för en utvecklad kulturell mångfald har stärkts genom konsulenternas 
arbete då en stor del av föreningssamarbetena har lett till nya nätverk sett 
både ur föreningarnas och det etablerade kulturlivets samt förvaltningars 
perspektiv. Konsulenterna har lagt ned mycket möda på att handleda eller 
koppla samman föreningar och bidragsgivare eller andra parter där istället 
ömsesidighet stått i fokus. Målet om att ta tillvara kraften i amatörkulturen 
har tagits på allvar i regionerna, både på verksamhets och huvudmannanivå. 
Motiven har dock skilt sig åt något. I vissa regioner har man villkorat in-
satserna, t ex ekonomiskt stöd, med att föreningarna måste samarbeta med 
andra för att möten skall uppstå. I andra regioner har man sett föreningarnas 
verksamheter som värdefulla i sig. Här kan grunden för föreningens gemen-
skap ha varit avgörande, där alltför uttalad ”nationalism” inte har sanktione-
rats, medan föreningar som samlar sina medlemmar utifrån intresse för ett 
estetiskt uttryck setts som oproblematiska att stödja.
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Möjligheter och hinder
Representanter för landstings- eller regionförvaltning och politik har i fem 
av de sju studerade regionerna ansett att de regionala konsulenterna för 
mångkultur har påverkat kulturlivet i regionen. I de två övriga länen menar 
man att effekten är svår att avgöra då man tyckt sig fått bristfällig rappor-
tering och/eller varit missnöjda med verksamhetens aktiviteter. Konsulent-
verksamheten framställs alltså generellt som framgångsrik från huvudman-
nasidan, och har oftast starkt stöd från denna. Vad som har genererats i 
termer av förändring på kort och lång sikt har haft tydlig bäring på de mål 
som satts upp för verksamheterna. Vissa målområden har varit mer svårar-
betade än andra enligt en tydlig logik. Där arbetet riktats in på långsiktighet 
har strukturella faktorer stått att utmana och krävt någon form av konkret 
uppbackning av politik och/eller förvaltning. Arbetsinsatser som kan uppfat-
tas som kortsiktiga, men som förstås kan ha potential för framtiden, har varit 
lättare att genomföra för en konsulent även om den saknat tydlig uppback-
ning eller dialog med huvudmannen.

Politisk styrning
Det har i utvärderingen blivit tydligt att vad som uppfattats som oklarheter 
om vad för slags förändring som konsulentverksamheten skall främja, setts 
som ett hinder för verksamheten. När väl konsulenterna själva valt sina 
tolkningar och modeller för genomförande, har oklarheterna bestått hos 
målgrupp och inte sällan också hos förvaltning och politik. Det jag i utvär-
deringen benämnt som förvirringens dynamik har dock haft det goda med 
sig att många olika tolkningar, arbetssätt och principer har utvecklats vilka 
onekligen har berikat verksamheten i sin helhet. För varje län eller region 
måste det dock ses som något ”ineffektivt” att uppdragen varit så vaga, vil-
ket huvudmännen själva måste ta på sig en del av ansvaret för. Bland annat 
har utvärderingen visat att det saknats debatt om tillsättningen av konsulen-
ter för mångkultur i de nämnder där positiva beslut fattats. En debatt kan 
skapa den belysning av frågan som resulterar i en definition av vad uppdra-
get betyder i just det aktuella länet eller regionen. De län som idag saknar 
övergripande mål och planer för mångfald i kulturlivet skulle göra frågan 
och kulturens aktörer en stor tjänst om de, tillsammans med kommunerna, 
processade fram sådana. Ett ”sämsta resultat” av ett sådant arbete måste i 
vilket fall leda till en styrning av bidragstagande/uppdragstagande institu-
tioner att utveckla organisationerna.  I frågor som rör kulturinstitutionernas 
interna mångfaldsarbete är det inte bara en möjlighet utan också deras an-
svar, att visa hur de aktivt och planmässigt tänker motverka diskriminering i 
organisationen. 

Ledning
I utvärderingen har det positiva med tydlig ledning av verksamheterna också 
lyfts fram. Ett ”hem” för konsulenterna och stödjande strukturer tycks vara 
viktigare än konsulentens organisatoriska hemvist. Chefer som ”öppnar 
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dörrar” har varit en förutsättning för konsulenternas arbete i det inledande 
skedet. Flera av konsulenterna har inte själva haft någon etablerad position 
i de aktuella regionerna, men ändå kommit långt tack vare den typen av 
stöd. Chefer för förvaltningsplacerade konsulenter med brett uppdrag har en 
särskilt stor möjlighet att göra skillnad för verksamheten, då konsulenterna 
behöver tillträde till kultursektorns många olika miljöer. En konsulent som 
finns baserad på en institution, med fokus på institutionens verksamhetsom-
råde, är möjligen inte lika sårbar för oengagerat eller ängsligt ledarskap, då 
den kan verka horisontellt på ett mer konkret vis genom egna nätverk om 
sådana finns. Ledningen är också viktig för att förankra och vid behov om-
förhandla konsulentens verksamhet hos nämnden.

Verksamhetsnivå och handlingsutrymme
På verksamhetsnivån har jag visat att konsulenterna ofta fått definiera sina 
uppdrag relativt fritt och kunnat vara kreativa i sin verksamhet. De har hittat 
metoder för att närma sig de olika målgrupperna och utvecklat egna förhåll-
ningssätt. De verkar på ett ”minerat” fält, där debatten om mångfald, inte-
gration, kultur och etnicitet, och inte minst begreppet mångkultur ställt till 
problem för dem. I det konkreta arbetet, som främjare, har de kunnat hjälpa 
till att skapa nätverk och stödja olika processer. Men i det mer kunskapsori-
enterade och strukturpåverkande uppdraget har ämnets laddningar inte alltid 
varit lätta att hantera. Här har krävts ett slags ödmjukhet inför målgruppen 
kombinerad med mod att utsätta sig för kritik och ifrågasättande. 

Verksamhetsbudget i form av mindre summor för att stödja enstaka proces-
ser har fungerat som bra smörjmedel och oftast varit delegerat till konsu-
lenterna. De större summorna har främst gått till att arrangera seminarier 
med inbjudna föreläsare eller liknande. Eftersom en så stor del av uppdraget 
handlar om kunskapsutveckling och inspirationsträffar har det budgetutrym-
me som givits för verksamheten varit viktigt för uppdragets genomförande. 

Erfarenheter för framgång
Utvärderingens frågeställning om vilka goda och mindre goda erfarenheter 
som kan lyftas fram ur utvecklingsarbetet som exempel för andra aktörer 
med liknande uppdrag har indirekt diskuterats i utvärderingen, främst i 
kapitel 7. Ett sätt att sammanfatta erfarenheterna kan vara att säga något om 
vilka faktorer som kan ha legat till grund för framgångsrikt arbete för kul-
turell mångfald. Återigen, framgång i frågan beror på hur man tolkar målet, 
varför min framställning främst inriktar sig på konkreta omständigheter som 
gynnat en utveckling i riktning mot att bidra till Kulturrådets mål med kultu-
rell mångfald.

I regioner där samstämmighet om erfaren framgång uttrycks, finns ett antal 
komponenter närvarande som saknats i regioner där man varit mindre nöjd 
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med verksamheterna. Om det är dessa komponenter som verkligen orsakar 
framgången är däremot svårt att säga. Materialet är litet i den meningen att 
det bara är sju verksamheter som granskats, vilket förstås också är något 
som skall hållas i åtanke. 

På den övergripande regionala nivån har i framgångsrika verksamheter en-
gagemang för frågan uttryckts från politisk nämnd och förvaltningsledning. 
Olika former för detta uttryck har identifierats, så som tydliga regionalpo-
litiska mål och/eller engagerat ledarskap. För konsulenterna kan en sådan 
miljö uppfattas som att politiken och förvaltningsledningen intresserar sig 
för deras verksamheter genom att ställa frågor, närvara vid aktiviteter eller 
genom att se till att de får tillgång till nyckelaktörer. På verksamhetsnivå har 
chefer som lämnat spelrum för konsulenternas kreativitet sett mer av deras 
potential än detaljstyrande eller ängsliga chefer. Andra möjliga framgångs-
faktorer tycks vara nära samarbete med andra konsulenter i länet liksom 
återkommande träffar med exempelvis institutionsledningar. Utvärderingen 
har visat att den ena organisationsmodellen inte behöver vara lämpligare än 
den andra. Valet av modell har haft med valet av verksamhetsinriktning att 
göra, där kulturområdesinriktning kan tyckas mest lämpad för institutions-
modellen. Gott kvalitativt arbete, med utgångspunkt från en institution, är 
genomförbart när nämnd, förvaltning och ledning har insikt om konsulent-
skapets särskilda villkor. Viktiga egenskaper hos konsulenterna har varit 
teoretiskt väl underbyggd hållning till frågor om mångfald och kultur, med 
insikt om kulturens aktörers arbetsvillkor. Även en modell där konsulenten 
främst stått för kunskap om mångfaldsfrågorna och ”arbetsmiljön” stått för 
kunskaperna på det estetiska området har visat sig fungera väl. Sammanta-
get är uppmärksamhet mot balansen mellan konsulentens specifika kunska-
per samt tillförande av nya perspektiv och chefers stöd och avgränsningar 
något som visat sig vara av vikt för utvecklingen av verksamheterna. 

Framtidens mångfald i kulturlivets offentliga hägn
Utifrån det material som legat till grund för utvärderingen har ett antal frå-
gor diskuterats och påvisats vilka varit av mer eller mindre betydelse för 
det bidrag som konsulentverksamheten kunnat ge till Kulturrådets övergri-
pande målsättning för ”kulturell mångfald”. Några av frågorna har dock 
aktualiserats om och om igen i materialet och bör därför tas i beaktande när 
arbetet för ökad mångfald i kulturlivet går vidare. Utgångspunkten här är att 
verksamheten med konsulenter för mångkultur i utvärderingen framstår som 
så pass viktiga för utvecklingen att en fortsättning av verksamheten är väl 
motiverad.

För det första har Kulturrådet en viktig roll när det gäller att förtydliga in-
tentionerna med verksamheten. Myndigheten har i uppdrag att arbeta med 
kulturell mångfald, samtidigt som den inte ser sig som en integrationsaktör. 
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Uppfattningen är att det är det estetiska kulturbegreppet som adresseras i 
uppdraget. Alla myndigheter har dock att beakta etnisk mångfald, varför 
Kulturrådet, oavsett tolkningen av begreppet mångkultur eller kulturell 
mångfald, som organisation och i sin verksamhet har att förhålla sig till ett 
nationellt integrationsarbete. Ett förtydligande om att konsulentuppdragen 
handlar om att främja utvecklingen av mångfald i kulturlivet är att ta ett 
steg i den riktning som rör sig bort från det antropologiska kulturbegreppet, 
något som målformuleringarna egentligen antyder att man vill. Samtidigt 
har enligt regionerna tydliga signaler om att det handlar om etnisk mångfald 
gått ut från Kulturrådet under ansökningsprocesserna, varför det kan vara 
lämpligt att Kulturrådet tydligt markerar i målen vad den mångfald man vill 
uppnå består av. Ett urvattnat mångfaldsbegrepp är ingen utmaning för nå-
gon. I dagens formulering av verksamhetens andra mål uppmanas konsulen-
terna att arbeta för att öka kunskapen om ”idag osynliga kulturyttringar”. En 
invändning är att tillkännagivandet om att det finns osynliga kulturyttringar 
vittnar om ett hegemoniskt majoritetsperspektiv ligger bakom skrivningen. 
Om Kulturrådet inte avser att i framtiden precisera vilka kulturyttringar man 
föreställer sig skall synliggöras, kan det vara lämpligt att istället uttrycka 
ambitionen att öka kunskapen om för majoriteten osynliga kulturyttringar. 

För det andra har Kulturrådet en möjlighet att hjälpa regionerna att ta fram 
rimliga mål och verksamhetsplaner för konsulentskap i ett för ändamålet 
lämpligt sammanhang. Regionernas problemanalys och åtgärdsförslag ger 
signaler om hur de tolkat målen för verksamheterna. Om myndigheten är 
klar över vad den vill med verksamheten kan den vara med och skapa en 
process i regionens arbete i enlighet med statens intentioner. Jag föreslår 
också att Kulturrådet villkorar statsbidraget med någon form av kvitto på att 
parallella förankringsprocesser när det gäller mångfald i kulturlivet satts i 
gång i den sökande regionen. Om målet med konsulentverksamheten bland 
annat är att starta en långsiktig förändringsprocess där regionen så småning-
om ansvarar för utvecklingen utan statligt stöd, bör regionalt och kommu-
nalt engagemang vara en förutsättning även när utvecklingen är i sin linda. 
Här är det av stor vikt att regionerna tillåts precisera vad mångfald i kulturli-
vet betyder i just deras sammanhang. Vi har sett i utvärderingen att motiven 
till viss del skiljer sig åt mellan regionerna, vilket är en positiv signal om att 
man generellt inte tar lättvindigt på denna fråga.  

För det tredje har Kulturrådet, i egenskap av samordnare av konsulent-
verksamheten, tillgång till en specifik kunskap om främjande av mångfald 
i kulturlivet genom konsulenternas arbete. Modellen roterande regionala 
värdskap för nationella konsulentträffar med Kulturrådet som intresserad på-
drivare kan vara värd att ta vara på. Inslag av kunskapsutveckling i form av 
exempelvis inbjudna föreläsare och internt erfarenhetsutbyte ger träffarna en 
ömsesidighet som kan vara motiverande för både konsulenter och Kulturråd.
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Om kulturlivet är föremål för både generella och riktade insatser med am-
bitioner om ökad mångfald finns bättre förutsättningar för att utvecklingen 
fortsätter när staten inte längre bistår med statsbidrag för konsulenttjänsten. 
Utvärderingen har visat att första året för konsulenterna främst utgjort en 
orienterings- och förankringsfas, men att arbetsformer så småningom in-
funnit sig. Tre år anses generellt ha varit för kort tid för att uppnå resultat i 
någon mer konkret mening, särskilt vad gäller det långsiktiga arbetet. I de 
flesta regioner kommer avtryck av konsulenterna att kunna skönjas på flera 
nivåer, men i något fall är det svårt att se att förankring av arbetet skett. Tre 
år är inte heller tillräckligt lång tid att överblicka för att avgöra vad som kan 
bli resultatet av konsulentverksamheten när den blivit mer etablerad och me-
toderna för arbetet förfinats. Enligt min mening är det nödvändigt att fortsät-
ta några år till där man påbörjat arbetet, utan att för den skull avstå från att 
sprida modellen till fler län och regioner i landet. Staten investerar i kultur 
av flera skäl, men ett av de mest grundläggande motiven till fördelning av 
gemensamma resurser till kulturlivet är allas lika rättigheter att ta del av och 
uttrycka sig i det kulturliv de finansierar. Konsulentskapet är en kompense-
rande verksamhet för att förbättra förutsättningarna för uppfyllandet av de 
nationella kulturpolitiska målen, ett arbete som Kulturrådet därmed rimligen 
har intresse av att fullfölja. 
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