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Konferensen Kultursverige 2040 hölls måndagen 31 januari 2011, kl 9.30-18.30 i 
Aulan, Konradsbergsgatan 7, Campus Konradsberg, Kungsholmen, Stockholm

Totalt närvarade 354 personer på konferensen. Av deltagarna var över hälften tjänstemän och 
politiker på regional och kommunal nivå. Bland de övriga fanns en stor grupp statstjänstemän, men 
också forskare, organisationsföreträdare och konstnärer.



Inlägg och diskussion under de olika programpunkterna

Välkomsthälsning: Jenny Johannisson och Tobias Harding

Framtidsbokens framtider och andra: Sven Nilsson och Tobias Nielsén

Vad handlar kulturens framtider om? Diskussion med inledningar av Evelina Wahlqvist, Jonas 
Anderson och Ingrid Elam. Ordförande: Jenny Johannisson

Ingrid Elam (docent i litteraturvetenskap, litteraturkritiker, ordförande i Konstnärsnämnden och vice 
rektor för Malmö Högskola med ansvar för internationalisering) diskuterade konstens, teknikens 
och kulturens roll i samhället. Hon betonade särskilt att den professionella kvalitetskulturens 
betydelse inte får glömmas bort. ”Jag älskar teknikutvecklingen, men den är inte konsten!” Medier 
som teater och berättande består, medan tekniken förändras.

Jonas Anderson (vd för Stiftelsen framtidens kultur sedan 1994, dessförinnan arbetat bl.a. i 
utbildnings- och kulturdepartementet, ledamot i den senaste kulturutredningen) diskuterade 
kulturpolitikens utveckling och de olika kulturutredningarna. Han betonade särskilt Kulturbryggans 
betydelse i den nuvarande kulturpolitiken, liksom dess lokala och regionala motsvarigheter i Skåne, 
Västra Götaland och Stockholm.

Evelina Wahlqvist (doktorand i ekonomisk geografi som forskar om kreativa miljöer och kreativa 
näringar) betonade deltagarkulturens och platsens betydelse, två ämnen som senare skulle 
återkomma tämligen frekvent under dagens diskussioner. ”Nya idéer föds i gamla hus”, för att citera 
Jane Jacobs. Problemet med Richard Floridas forskning och hur den tillämpas är att han främst är 
urbansociolog och att hans teorier knappast är tillämpliga på samhällen med mindre än 5 miljoner 
invånare. Vi har, enligt henne, talat för mycket om ”ofrivilliga företagare” och måste nu börja se 
kreativiteten i entreprenörskapet som någonting positivt.

I den allmänna diskussion som följde återkom både konferensdeltagarna och panelisterna till såväl 
de professionella kulturutövarnas ställning som till den framväxande deltagarkulturen och 
amatörismen på nätet. Konstnärer definierades som de som gör ett aktivt val att ägna sig åt konsten 
på heltid, vilket inkluderar en stor mängd människor som inte har möjlighet att försörja sig på sitt 
utövande. Vilka nya modeller behövs för deltagarkulturen? Utestängs ungdomar och andra grupper 
ifrån kulturens gamla institutioner? Maktfrågor diskuterades mycket: Vems kvalitetsbegrepp är 



rådande? Vilka grupper var inte representerade i lokalen? Flera gånger under konferensen återkom 
olika personer till frånvaron av invandrare, ungdomar, men också yrkesverksamma konstnärer.

Kulturpolitikens framtider: Lena Adelsohn Liljeroth. Kulturministern framhöll i sitt anförande bl.a. 
konstens och kulturens betydelse i samhället, vikten av att kulturen kan stå tillräckligt stark för att 
utan fara för sin frihet kunna samarbeta med andra i samhället. Hon framhöll också hur mycket som 
har förändrats bara under de senaste två åren, men också hur mycket som blir konstant: om trettio år 
kan regeringen mycket väl ha samma målsättningar. Kulturens former har varit de samma i över 
2000 år.

Lunchpaus i lokalerna kring aulan på Campus Konradsberg.



Parallella sessioner: Tematiska diskussioner med inledande inlägg.
1. Plats för konsten? Rasmus Fleischer och Annina Rabe, ordförande: Per Möller

En diskussion med utgångspunkt i de medverkandes kapitel i boken Framtiden är nu. Rabe menar 
att biblioteken bör ägna sig med åt sin grunduppgift: att tillhandahålla böcker. Personer i publiken, 
som till stor del bestod av bibliotekarier och kommuntjänstemän, underströk att biblioteken har i 
uppgift att samla och förvalta ett långsiktigt kulturarv. Därför är det viktigt att biblioteken tänker 
mer långsiktigt och inte avstår från att utveckla framtidens verksamheter bara för att dagens 
besökare är nöjda. Rasmus Fleischer konstaterade att det är ett problem att kulturpolitiken tenderar 
att premiera stora projekt som gigantiska konsertarenor och operahus som gör sig bra på vykort och 
i powerpointpresentationer. Merparten av åhörarna var skeptiska till detta resonemang och menade 
att kultur föder kultur och att ett ökat utbud av stora kulturinstitutioner och arenor också stimulerar 
publiken att besöka de mindre institutionerna. Däremot menade många av att storstilade 
lokalsatsningar ändå är ett problem eftersom de är kostsamma och inte sällan underbudgeterade 
vilket innebär att de i slutändan tenderar att ta medel från verksamhetens budget. I värsta fall leder 
detta till att man sitter med fina lokaler som man inte har råd i att bedriva någon verksamhet i.

2. Teknikens herravälde: Nina Wormbs och Sven-Eric Liedman, ordförande: Tobias Nielsén

Sven-Eric Liedman och Nina Wormbs diskuterade teknikens roll med utgångspunkt i sina 
bokkapitel där de skriver om teknikutvecklingens roll i stort respektive de förändrade 
förutsättningarna för public service. Tobias Nielsén ledde diskussionen, som kom att spänna från det 
mycket praktiska till de långa historiska perspektiven. Man kan fråga sig om det finns någonting 
sådant som ett teknikens herravälde. ”Vi måste få syn på synen på teknik”, som Nina Wormbs 
konstaterade. Kulturpolitiken kan i sitt förhållande till teknik vara väldigt reaktiv och ta den för 
given. Det innebär att man överlåter åt andra, som jurister, företag och IT-experter, att utforma 
framtidens villkor. 
3. Konst och publik i omvandling: Ann Steiner och Magdalena Malm, ordförande Ann-Sofie Köping

Ann Steiner diskuterade utvecklingen på bokmarknaden, globaliseringen och förlagens död. 
Försäljningen av den allmänna litteraturen ligger fortfarande främst på bokhandlarna men man kan 
se att internetbokhandlarna växt på bekostnad av bokklubbarna. Vi ser också en överlappning 
mellan amatör och professionell i så kallade pro-ams, som t.ex. Bokhora.



Magdalena Malm diskuterade konstnärsrollens förändring, och bl.a. diskrepansen mellan utbildning 
och arbetsliv. Nya modeller behövs, men också tillgängliga rum där konsten kan ställas och 
konstnärerna verka. Behovet av mellan-rum i städerna var ett återkommande tema under 
konferensen.

4. Lokal kulturpolitik i globala virvlar: Jenny Johannisson och Karin Lekberg, ordförande: Calle 
Nathanson

Jenny Johannisson diskuterade lokal kulturpolitik med utgångspunkt i bl.a. sin forskning om 
kulturpolitiken i Mellerud. Karin Lekberg presenterade verksamheten i Subtopia i Botkyrka. Det 
globala och det lokala är inte längre motsatta poler. Kommuner och regioner rundar allt ofta 
nationalstaten i egna gränsöverskridande samarbeten. Den efterföljande diskussionen kom att 
handla bl.a. om EU:s växande betydelse i kulturlivet, men också att många på lokal nivå uppfattar 
EU mer som en finansiär än som någonting som placerar den egna verksamheten i ett europeiskt 
sammanhang.

Kaffepaus



Vems kultur? Diskussion med inledningar av Vanja Hermele, Lars Åberg och Owe Ronström, 
ordförande: Anne-Li Lindgren

En diskussion med utgångspunkt i de medverkandes kapitel i boken Framtiden är Nu. Anne-Li 
Lindgren pekade i sin inledning bl.a. på den positiva stämning som trots allt präglar konferensen, 
t.ex. antagandet att vi kommer att ha en kulturpolitik 2040. Owe Ronström diskuterade bl.a. den 
tilltagande mångfalden i musiklivet och föreslog verbet ”att musika” – i analogi med att dansa – för 
att täcka alla de aktiviteter som ingår där. ”Musiken måste äga rum – och de rummen måste finnas i 
gamla hus!” Vanja Hermele betonade vikten av pessimism i diskussionen kring jämstäldhetsfrågan, 
och diskuterade jämstäldhetsmyter; som t.ex. att allting blir bättre, om än långsamt. Fler dramer 
skrivna av kvinnor sattes upp på Dramaten i slutet av 1800-talet än i början av 2000-talet. Lars 
Åberg diskuterade integrationen av invandrare, bl.a. med exempel från Malmö som han beskriver 
vidare i sin kommande bok Flower Power.

Kulturens vägval: Diskussion med korta inlägg av Sverker Sörlin, Sven-Eric Liedman, Johan 
Lundberg och Eva Hemmungs Wirtén, ordförande: Solfrid Söderlind

Den avslutande diskussionen var kanske konferensens mest uppsluppna. Sven-Eric Liedman 
reflekterade kring det Sverige där hans barnbarn kommer att leva om trettio år och betonade skolans 
betydelse. Han tryckte också på allvarets betydelse i kulturen och att denna inte bara kan bestå av 
program som ”Solsidan”, det måste också finnas plats för de båda stora temata: ”kärleken och 
döden”. Ewa Hemmungs Wirtén diskuterade upphovsrättens föränderlighet och hoten mot den 
kulturella allmänningen. Immateriella rättigheter handlar inte bara om piratkopiering. Johan 
Lundberg instämde i mångt och mycket med Liedmans betoning av allvarets betydelse men pekade 
också på betydelsen av pluralism och frihet i kulturlivet. Flera instämde i betydelsen av skolan, ett 
ämne som utelämnats i boken Framtiden är nu.



Avslutande reflektioner. Tobias Nielsén, Sven Nilsson, Jenny Johannisson, Tobias Harding

Mingel med buffé i restaurang Ellen i anslutning till konferenslokalen för 250 anmälda deltagare.

Återkommande teman under konferensens gång var teknikens betydelse, där de flesta tycks 
instämma med Ingrid Elams omdöme att den är viktig, men inte det viktigaste; den pågående 
kultursamverkansreformen som de flesta, liksom KLYS representant, ser som ”en möjlighet”, om än 
inte utan sina risker; men också maktfrågorna: vems kvalitetsbegrepp är det som räknas, vilka får 
möjlighet att utöva makt – och kultur – vilka är inte här?

Medverkande
Lena Adelsohn Liljeroth är Sveriges kulturminister.

Jonas Anderson, vd för Stiftelsen framtidens kultur sedan 1994. Dessförinnan arbetat bl.a. i 
utbildnings- och kulturdepartementet. Ledamot i den senaste kulturutredningen.

Ingrid Elam är docent i litteraturvetenskap. Hon har varit verksam som litteraturkritiker och varit 
kulturchef på Göteborgs-Tidningen, Göteborgsposten och Dagens Nyheter samt områdesprefekt för 
Konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö högskola. Idag är hon vice rektor för Malmö 
Högskola med ansvar för internationalisering.

Rasmus Fleischer är historiker och avser att under 2011 disputera på en doktorsavhandling som i 
hög grad handlar om hur man under 1900-talet såg på framtiden. Hans debutbok Det postdigitala 
manifestet (2009) tar sin utgångspunkt i musiken men för ett vidare resonemang om hur vi kan sålla 
i vår tids överflöd av digital information. Fleischer driver också bloggen Copyriot.se och har såsom 
debattör rankats som en av de mest inflytelserika personerna inom den svenska IT-branschen.

Tobias Harding är sedan årsskiftet föreståndare för SweCult. Han är fil dr vid Linköpings 
Universitets Tema Kultur och Samhälle där han också innehar postdoktorstjänst. Han disputerade 
2007 med avhandlingen Nationalising Culture: The Reorganisation of Swedish Cultural Policy  
1970-2002. Senare har han även arbetat i Kulturutredningens sekretariat. Nu handlar hans forskning 
om kulturpolitik, demokrati, folkbildning och om det civila samhällets och det ideella arbetets roll i 
kulturlivet.

Eva Hemmungs Wirtén är Professor i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Uppsala 
Universitet. Hennes forskning är fokuserad dels på framväxten av den internationella upphovsrätten 
från slutet av 1800-talet till idag och dels på kulturhistoriska aspekter av den kulturella 
allmänningen. Hon är författare till böckerna No Trespassing (2004) och Terms of Use (2008), båda 
på University of Toronto Press. 2010-13 har hon finansiering genom HERA/ESF för ett nytt 
bokprojekt med arbetstiteln ”Science and Innovation as European Cultural Heritage: The 
Intellectual Properties of Marie Curie.”



Vanja Hermele är genusvetare som har undersökt kulturen ur jämställdhetssynpunkt vid ett antal 
tillfällen, bland annat i rapporterna ”Konsten – så funkar det (inte)” (2009), ”I väntan på vadå” 
(2007) och ”Hur svårt kan det vara? Filmbranschen, jämställdheten och demokratin” (2004).

Jenny Johannisson är verksam vid Centrum för kulturpolitisk forskning, Institutionen Biblioteks- 
och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Hon är ordförande i styrelsen 
för SweCult och biträdande redaktör för tidskriften Culture Unbound, båda placerade vid 
Linköpings universitet. 

Ann-Sofie Köping Olsson är fil dr i företagsekonomi, lektor vid Södertörns högskola och vice 
ordförande i SweCults styrelse. Hon har de senaste tio åren utvecklat utbildningsprogrammet Konst, 
kultur och ekonomi vid Södertörns högskola, som kombinerar företagsekonomi och 
kulturvetenskap. För närvarande är hon prefekt vid Institutionen för ekonomi och företagande. 
Hennes forskningsområde är organisationsteori, organisationskultur, ledarskap och 
kulturverksamheters organisering. Hon deltar även i forskningsprojektet – Kampen om kulturen – 
Entreprenörskap, översättning och makt – som behandlar den förändrade kulturpolitikens påverkan 
av kulturfältet.

Karin Lekberg är chef för det kreativa klustret Subtopia/Upplev Botkyrka AB – Spacious suburban 
paradise – som ligger i Alby, Botkyrka. Hon har sedan slutet av 1990-talet arbetat i Botkyrka med 
utvecklingsfrågor och främst deltagit och drivit frågor kring Botkyrka kommuns snart 15–åriga 
satsning på konst, kultur och de kreativa näringarna. Subtopia utgår från ett lokalt/regionalt 
perspektiv (och individer/grupper) och bygger på detta sätt upp ett globalt nätverk för samverkan. 
Karin Lekberg är bl a ledamot i organisationen Clowner utan gränsers styrelse, är politiskt 
förtroendevald i Stockholms stad och är ute och föreläser om Subtopia, innovation och kultur både i 
Sverige och andra delar av världen.



Sven-Eric Liedman är professor emeritus i idéhistoria har alltid drivits av ett radikalt 
samhällsengagemang. Han är författare till 25 böcker. Sitt viktigaste och mest omfattande projekt 
kallar han människan i världen, vars första del I skuggan av framtiden (1997) belönades med 
augustpriset för bästa fackbok.

Anne-Li Lindgren är lärare och forskare vid Tema Barn med ett uppdrag som prefekt för 
Institutionen för Tema. Hon är också styrelseledamot i SweCult. Hennes forskningsinteressen 
handlar om hur utbildningsmedier skapat och skapar föreställningar om barn, barndom och 
vuxenskap och hur sådana föreställningar varit med och format den politiska kulturen och därmed 
människors vardag. Hon är också intresserad av hur barn och unga själva ger mening åt den vardag 
de lever sina liv i. Hennes teoretiska intressen rör främst diskursanalys i olika former och jag har ett 
nyväckt intresse för virtuell etnografi och internetstudier.

Johan Lundberg är chefredaktör för Axess Magasin. Docent i litteraturvetenskap vid Stockholms 
universitet. Sedan slutet av 1980-talet verksam som litteraturkritiken, först vid UNT och därefter 
vid SvD fram till 2007. Har varit redaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap samt chefredaktör för 
tidskriften Tvärsnitt. Senast utgivna bok: Figurationer (Atlantis, 2009). Redaktör för boken Under 
omprövning. En antologi om konst, kanon och kvalitet (Atlantis, planerad utgivning under våren 
2011).

Magdalena Malm är grundare och konstnärlig ledare för MAP, Mobile Art Production som är en ny 
form av konstproducent som bjuder in konstnärer att göra konstverk i de sammanhang som passar 
bäst för varje enskilt projekt. www.mobileartproduction.se Hon har en master i curating från 
Goldsmiths College i London. Hon var med och byggde upp IAPSIS internationella utbytesprogram 
där hon producerade en stor mängd seminarier och utställningar med svenska och internationella 
konstnärer. Hon har också producerat stora utställningar bland annat på Moderna Museet och i 
samband med Venedigbiennalen. Hon och är med i insynsrådet för Statens Konstråd och styrelsen 
för arkitektkontoret Spridd.

Per Möller är för närvarande föräldraledig doktorand vid Tema Q (Kultur och samhälle) på 
Linköpings Universitet. Pågående avhandlingsarbete handlar om lokal kulturpolitik i skenet och 
skuggan av en stads – Malmös – omvandling från industristad till någonting annat. Berör frågor 



kring vilka ideologiska och politiska aspekter som återfinns i förhoppningen om kulturen som en 
tillväxtmotor i den förhoppningsfulla kreativa ekonomin.

Calle Nathanson arbetar sedan 2006 på SKL med ansvar för kulturfrågorna vilka sorterar under 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. När han inte arbetar på SKL agerar han ordförande 
för Tensta Konsthall.

Tobias Nielsén är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Columbia Business School i 
New York, och grundare och vd för bokförlaget Volante. Han har fungerat som rådgivare och 
projektlett eller skrivit ett stort antal omvärlds- och ekonomiska analyser med fokus på kreativitet, 
kultursektorn och förändrade konsumtionsmönster. Han var tillsammans med Sven Nilsson redaktör 
för boken Framtiden är nu och sitter i styrelsen för SweCult.

Sven Nilsson bidrog på 1970-talet till utredningen Kulturrådet med flera olika studier, bland annat i 
boken Ideer i kulturpolitiken (1970). Hans doktorsavhandling handlade om kultursidorna och 
kulturredaktionerna i storstadstidningarna. Som kulturchef på regional och lokal nivå i Skåne och 
Norrköping och som stadsbibliotekarie i Malmö har han byggt upp stor erfarenhet av praktiskt 
utvecklingsarbete. I det egna företaget Polyvalent har han sedan 1997 genomfört ett sjuttiotal olika 
projekt och arbetat bland annat med biblioteksplaner, program för kulturhus- och biblioteksbyggen, 
kulturpolitiska strategier, också internationellt. Hans bokproduktion omfattar bl.a. Kulturens nya 
vägar (2003) och Var finns kreativiteten? Exemplet Skåne (2008). Han sitter även i styrelsen för 
SweCult.

Annina Rabe är kulturjournalist och litteraturkritiker. Under nollnolltalet har hon skrivit 
litteraturkritik i Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Hon satt i skönlitterära juryn för Augustpriset 
mellan 2005 och 2007, det sista året som ordförande. 2004 blev hon av Sveriges Tidskrifter 
utnämnd till Årets journalist.

Owe Ronström är professor i etnologi vid Högskolan på Gotland. Som etnolog har han skrivit en 
hel del, mest om musik, dans, etnicitet, mångkultur, ålder, kulturarv… För närvarande arbetar han 



med ett projekt kallat ”Öar och öbor. Kulturella representationer och tänkta framtider.” En film har 
det också blivit, om Calus, en dans- och musikritual i Rumänien. Han har producerat många hundra 
radioprogram för Sveriges Radio, om musik från olika delar av världen, senast i serien Mimer i P2. 
Han är också verksam som musiker, bl a i grupperna Orientexpressen, Gunnfjauns kapell och 
Gotlands Balalajkaorkester.

Ann Steiner är forskare och lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning är 
framför allt inriktad på samtida bokmarknad och relationen mellan litteratur och digital teknik. Hon 
har bland annat skrivit I litteraturens mittfåra (2006) och Litteraturen i mediesamhället (2009).

Solfrid Söderlind är professor i konstvetenskap och överintendent för Nationalmuseum, och 
därigenom också chef för myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. Hon är 
också styrelseledamot i SweCult.

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH och författare. Han har under lång tid intresserat 
sig för frågor om kultur och samhällsförändring, både historiskt och i samtiden, bland annat i 
forskningsprogrammet ”Kulturen i kunskapssamhället”.

Evelina Wahlqvist är doktorand i ekonomisk geografi och omtyckt föreläsare. Hennes huvudteman 
är utveckling av kreativa miljöer och kreativa näringar. Framtidsfokus och förändringsbenägenhet är 
viktiga ledord. Hon ser fram emot att åldras i en morgondag av avancerad medicinsk utveckling och 
fler sprakande hårfärger att välja mellan – gärna på en plats som kombinerar tydlig framtidsvision 
med nyttig mat och dansanta människor.

Nina Wormbs är docent i teknik- och vetenskapshistoria, verksam på KTH. Wormbs har bl a 
studerat infrastrukturella och institutionella förutsättningar för public service i Sverige men också 
intresserat sig för hur det offentliga samtalet om teknisk förändring förs. Hon var sekreterare i den 
senaste public service-utredningen och sitter i granskningsnämnden för radio och tv.

Lars Åberg är journalist och författare, bosatt i Malmö. Han arbetar för Göteborgs-Postens 
kulturredaktion, men skriver också i Sydsvenskan och ett flertal magasin och tidskrifter. Han har 
skrivit en rad böcker kring amerikanska teman samt om integration och ungdomskultur. Som 
kulturaktivist tog han initiativet till den första Folkfesten i Malmö 1971 och han har genom åren 
varit en flitig debattör i kultur-, medie- och integrationsfrågor.




