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Svante Beckman

Tema Q :s bakgrund och utveckling

Inledning

Formellt uppstod Tema Q den 1 januari 2000. Fakultetsbesluten att in-
rätta det nya temat Kulturarv och kulturproduktion hade fattats i november 

och december året innan. På pappret fanns då två tjänsteinnehavare. Det var 
musikvetaren Anders Wiklund och jag. Anders Wiklunds professur delades 
med Göteborgs universitet och han hade rekryterats av Linköpings rektor An-
ders Flodström som ett led i universitetets stöd till Vadstena-Akademien, vars 
konstnärlige ledare Wiklund var. Min professur på 20% flyttades från Tema 
Teknik och social förändring i Linköping, där jag varit verksam sedan starten 
1980. På 80% tjänstgjorde jag som föreståndare för Arbetslivsinstitutets forsk-
ningsstation, Arbete och kultur, i Norrköping. Till Tema Q :s ursprungliga kol-
legium räknades också museologen Erik Hofrén, som var adjungerad professor 
vid universitetet på halvtid och föreståndare för det Centrum för studier av det 
industriella kulturarvet, CSIK, som hade inrättats 1997. Det gjorde även den teo-
retiske filosofen Jens Cavallin, departementssekreterare vid Kulturdepartemen-
tet, som genomförde ett regeringsuppdrag om mediekoncentration placerad vid 
Linköpings universitet i Norrköping.

I temats första budget på 1,7 miljoner ingick lönemedel för de två nya pro-
fessurer som fakulteten hade tilldelat temat. I avvaktan på att dessa skulle till-
sättas sparades en stor del av pengarna för att bidra till finansiering av framtida 
doktorander. En del användes för att på deltid låna in Kalle Bäck och Lasse 
Kvarnström från enheten för Historia vid Temainstitutionen i Linköping, för 
att hjälpa till med förberedelserna för professorstillsättningarna, forskningsin-
venteringar och ansökningar om externa forskningsanslag.

Vid tillkomsten var Tema Q det nionde och, mätt i fakultetsanslag, minsta 
av filosofiska fakultetens karaktäristiska teman inrättade sedan starten 1980. År 
2011 är Tema Q det till fakultetsanslaget största av de återstående fem offici-
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ella temana* med fakultetsmedel på cirka 14 miljoner och totala intäkter på 22. 
Verksamma vid temat enligt den senaste årsberättelsen var 3 administratörer, 7 
professorer, 12 externfinansierade forskare, 14 doktorander och 9 affilierade fors-
kare. Sedan den första disputationen 2006 har 23 doktorer utexaminerats. Cirka 
400 publikationer i universitets publikationsdatabas har genererats av personer 
under deras anställningstid vid Tema Q. Miljön är den största för forskning 
om kulturens roll i samhället i Norden.  Det handlar om en ganska dramatisk 
expansion.  

Hur gick det här till ? Jag ska försöka besvara frågan med hjälp av kommen-
terad krönika över märkesår i Tema Q :s utveckling.** Sedan 2002, det första rik-
tiga verksamhetsåret, kan man i detalj följa utvecklingen  i temats årsberättelser.
Den innehållsliga utvecklingen av forskning och forskarutbildning vid Tema 
Q beskrivs översiktligt i de närmaste åtta avsnitten i denna bok. Det motiverar 
att jag lagt huvudvikten vid utvecklingen fram till 2002. Avslutningsvis gör jag 
några reflektioner över dynamiken i processen. 

En kommenterad krönika

1980. Starten av Temaforskningen vid Linköpings universitet. Grundmo-
dellen för tvärvetenskaplig, problemorienterad forskning och forskarutbild-
ning etableras. Drivande i etableringen var Göran Graninger och Ingemar 
Lind.

Idén om en ny organisationsform för forskning och forskarutbildning vid filo-
sofiska fakulteten i Linköping hade växt fram under 1970-talet med historikern 
Göran Graninger och matematikern Ingemar Lind som drivande krafter. I för-
sta hand var det ett svar på problemet att regeringen, vid upprepade kontakter 
med universitetet, markerat att man inte avsåg att bygga ut forskningsorganisa-
tionen vid filosofisk fakultet genom tillsättning av ett stort antal ämnesprofes-
surer. Förhoppningar stäcktes därmed om att Linköping skulle bli, efter Umeå, 
det sjätte fullt utbyggda riksuniversitetet med forskarutbildningar i flertalet 

* Temana Teknik och social förändring, Vatten i natur och samhälle, Barn, Genus och Kultur 
och samhälle.  

** Till min hjälp har jag haft ett antal pärmar med handlingar från den äldre historien som An-
nika Alzén och Kalle Bäck varit vänliga nog att låna till mig.
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sedvanliga ämnen inom humsamområdet. 
Svaret på detta regeringsbesked var en modell där flera grundutbildnings-

ämnen skulle kunna få en gemensam forskarutbildningspåbyggnad i form av ett 
tematiskt definierat kunskapsområde. Den ena sidan av temaorganisationens 
tvärvetenskaplighet är alltså idén om att tjäna flera grundutbildningsämnens 
forskarutbildningsbehov. Den andra sidan av tvärvetenskaplighet kom ur de 
forskningspolitiska strömningar under 1970-talet som betonade att samhällets 
problem och kunskapsbehov snarare än ämnestradition och disciplinföreträdar-
nas nyfikenhet borde vara vägledande för forskningsorganisation och medels-
tilldelning. Sektorsforskningens samhällsnyttotänkande stod högt i kurs och 
därmed också den för problem- och praktikorienterad forskning typiska idén 
om organiserad samverkan mellan specialister från flera ämnes- och fakultets-
områden. I temaidén ingick också att forskningsinriktningarna efterhand skulle 
revideras i skenet av förändrade samhälleliga problembilder. 

Det var med detta koncept som man mot slutet av 1970-talet lyckades över-
tyga statsmakterna och lokala tvivlare om satsningen på temaforskning vid 
Linköpings universitet. 1980 startade de två första, Tema Teknik och social för-
ändring, Tema T, och Tema Vatten i natur och samhälle, Tema V. Tematiskt låg 
bägge mitt i samhällsdebatten – informationsteknologin, energifrågan och mil-
jöförstöringen.* Året efter kom Tema Hälsa och samhälle, Tema H och Tema 
Kommunikation, Tema K. Frågor kring samhällets medikalisering och den dyra 
vården hade seglat upp som ett centralt tema i debatten under 1970-talet och 
den globala revolutioneringen av mänskliga kommunikationsvillkor hade börjat 
kasta sin skugga framför sig. Ett par år senare kom Tema Barn i gränslandet 
mellan tre stora sektorsforskningsområden – skolforskning, ungdomsforskning 
och socialpolitisk forskning. Den dramatiskt snabba expansionen av förskolevä-
sendet bidrog med motiv att söka knyta samman barnforskning på nya ledder. 
På 1990-talets fick två av den allmänna kulturdebatten allra hetaste problem-
områden, jämställdhet och invandring, var sitt tema – Tema Genus och Tema 
Etnicitet. 

Tema Q var vid sin tillkomst runt millennieskiftet i hög grad ett äkta barn 
av denna tradition. Hade inte temakonceptet institutionaliserats vid Linköpings 
universitet sedan 1980 och hade inte temamakaren framför alla andra, Göran 

* Jag hörde själv till den första omgångens lärare som rekryterades till Tema T tillsammans med 
matematikern och framtidsforskaren Lars Ingelstam, historikern Bernt Schiller och statsvetaren 
Jan Annerstedt.  
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Graninger, aktivt verkat för saken skulle knappast något i stil med Tema Q sett 
dagens ljus.  

1990. Starten av ett femårigt RAÄ-finansierat forskningsprogram, Moder-
nisering och kulturarv, vid Tema Teknik och social förändring. 

Att Tema T skulle ägna sig åt forskning om kulturarvssektorn var föga naturligt 
och hade just inget fotfäste i temats forskningsprogram. Anledningen hette Jan 
Larsson, som anställts som forskningssekreterare vid RAÄ i samband med att 
ämbetet nyss hade fått 15 egna årliga forskningsmiljoner. Jan Larsson, som var 
modernhistoriker, hade snabbt insett att hela RAÄ och perspektivet på sektors-
forskning på kulturmiljöområde eftertryckligt dominerades av arkeologer. Med 
dåvarande riksantikvarien Margareta Björnstads goda minne ville han i stället få 
fatt i en forskargrupp som var intresserad av att studera kulturmiljövården som 
bransch, som politik- och yrkesområde. Tidigare kontakter med Ulf Sandström, 
som just disputerat på en tung forskningspolitisk avhandling om byggforsk-
ningen, ledde honom till Tema T.

Inviten var upphovet till forskningsprogrammet Modernisering och kulturarv 
som engagerade flera personer vid Tema T och Tema V under många år. På 
Tema T tillkom två avhandlingar ; Annika Alzéns, Fabriken som kulturarv, om 
förvandlingen av en industriell ruinstad i centrala Norrköping till ett monu-
mentalt kulturarvslandskap, och Sten O Karlssons, Arbetarfamiljen och det nya 
hemmet, om konflikten mellan arbetarkultur och bostadspolitik i Göteborg. An-
nika Alzén skulle senare i olika roller verka för Tema Q :s utveckling. I program-
met skrev bland andra Jonas Anshelm, Göran B Nilsson, Martin Kylhammar, 
Johan Hedrén, Magdalena Hillström och jag själv åtskilliga bidrag inom ramen 
för det övergripande temat att kulturarvet som bransch, föreställningsvärld och 
värdesfär väsentligen är en produkt av modernisering. Denna forskningsmiljö 
vid Tema T och de tankespår som utvecklades skulle visa sig bli viktiga bygg-
stenar i det framtida Tema Q. Moderniseringstemat från RAÄ-programmet 
skulle senare fogas in i den tes om en mångsidig kulturalisering av den moderna 
världen som blivit Tema Q :s mest pregnanta kärnidé. Programmet innehöll 
också idén om en distinktion mellan forskning i kulturarv – det som arkeologer, 
konstvetare, etnologer, arkitekturhistoriker m.fl. mest sysslar med – och forsk-
ning om kulturarv som en social praktik. Distinktion skulle bli vägledande för 
den senare programskrivningen för Tema Q. Kontakterna med RAÄ :s ledning, 
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i synnerhet överantikvarien Keith Wijkander, skulle i ett senare skede bli bety-
delsefulla. 

Hade inte Jan Larsson råkat dyka upp med sin invit 1990 skulle Tema Q 
knappast ha blivit till. I alla fall hade ett nytt tema på kulturområdet varken fått 
den inriktning på kulturen som sektor eller hade ordet kulturarv fått den tyngd 
det kom att få i Tema Q :s utveckling.  

1995. Fakultetskris och omorganisation av fakultet och temaforskningen. 
Storinstitutionen Tema, med 500 anställda bildas med Svante Beckman 
som prefekt och Kalle Bäck och Bengt Göran Martinsson som proprefekter. 
Kulturarvsfältet utpekas som lämpligt område för nytt tema.

Tema var länge en stor framgång för Linköpings universitet på den nationella 
universitetspolitiska scenen. Stark allmän resurstillväxt på högskoleområdet, 
stora framgångar på den sektorsforskningsinriktade anslagsmarknaden, stark 
forskarutbildningsregim, stora handledningsresurser och helfinansiering av 
gruppvis antagna doktorander gjorde Tema till en nationellt oöverträffad fors-
karutbildningsmaskin och en snabbt expanderande forskningsmiljö. Den tema-
organiserade forskningen i Linköping blev ett varumärke för ”universitetet på 
tvären”. 

Men den tematiska organiseringen var inte utan spänningar och motstånd. 
En organisatorisk grund för dessa var att grundutbildningen och den tematiska 
forskarutbildningen försågs med olika fakultetsorgan och var institutionsmäs-
sigt separerade. Temana hade en egen nationellt rekryterad ledningsorganisa-
tion motsvarande en fakultetsnämnd – Temarådet, och grundutbildningsäm-
nena styrdes av en annan fakultetsnämnd. Flera lärare i grundutbildningen 
upplevde sig som förfördelade när det gällde tillgång till forskningsresurser och 
doktorander. En del nyblivna doktorer vid temana saknade den organisatoriska 
hemmahörighet i grundutbildning och en lättförklarad ämnesidentitet, som 
kunde underlätta akademisk överlevnad. Den ringa omfattning av grundutbild-
ning som vid mitten av 1970-talet hade motiverat varför fakulteten inte kunde 
få en ämnesvis utbyggnad av forskarutbildning var inte längre förhanden. Några 
ämnesenheter vid fakulteten, exempelvis historieämnet, var nu lika stora eller 
större mätt i antalet studenter jämfört med samma ämnen vid de gamla uni-
versiteten. 
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Konflikten 1995 – svartrockarnas uppror som jag brukade kalla det* – utbröt 
när en relativt nyvald fakultetsnämnd ( som representerade grundutbildning-
ens lärare ) under religionsvetaren Göran Collstes dekanat tog strid om den 
tematiska organiseringen av forskningen vid fakulteten och menade att forsk-
ningsmedel och forskartjänster skulle fördelas ämnesvis istället. Man ville ut-
reda en avveckling av temaorganisationen och en övergång till den för de stora 
universiteten normala ämnesvisa ordningen. Stöd hade man främst från yngre 
universitetslektorer som rekryterats från de gamla universiteten och som kände 
sig främmande för temaformen. Men man hade också en del stöd i toppen av 
universitetet främst hos prorektorn Erik Sandewall, ledaren för den stora In-
stitutionen för datavetenskap, IDA. Ärr från partitagandet i denna strid bidrog 
aktivt till att Tema Q, trots favoritskap, gick miste om det första stora program-
anslaget för kulturvetenskaplig forskning, som Riksbankens Jubileumsfond de-
lade ut 2005.** 

Motreaktionen från temaorganisationen blev dock häftig och ledde till att 
den upproriska fakultetsnämnden avsattes. Den tematiska ordningen var alltför 
starkt identifierad med universitets självbild och fakultetens maktförhållanden 
för att kunna ändras i en handvändning. Efter åtskillig rökutveckling ledde 
denna kris till en omfattande omorganisering av fakulteten. Temarådet avskaf-
fades och grundutbildning och forskarutbildning kom under samma nämnd. 
Temainstitutionen ( som samlade alla teman ) slogs ihop med IKS, Institutionen 
för kultur och samhälle, som samlade alla humsam-ämnen i grundutbildningen 
utom ekonomiämnena och de lärarutbildningsanknutna beteendevetarna.

Jag var i hög grad inblandad i detta, eftersom jag, intet ont anandes, satt 
som prefekt för Temainstitutionen när krisen bröt ut och jag blev den förste 
prefekten för den nya storinstitution Tema, med cirka 500 anställda, som bil-
dades till följd av den. Som proprefekter verkade Kalle Bäck och Bengt Göran 
Martinsson.

Det var här, i försöken att utveckla en större samstämmighet mellan grund-
utbildningsämnen och temaforskning inom den nya institutionen, som yt-
terligare steg mot bildandet av Tema Q skulle tas. På initiativ av prefekturen 
tillsattes en utredning, under Tema V-professorn Ulrik Lohms ledning, som 

* I dekanens närhet fanns en grupp personer vid LiU med vän- och släktskapsförhållanden och 
med religionsintresse som gemensam nämnare ( bl.a. två blivande biskopar ). Dekanen drev också 
frågan om att starta teologutbildning vid universitetet. 

** Se Johan Fornäs bidrag till denna bok.
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skulle överväga inrättandet av nya teman som skulle kunna ge bättre forsk-
ningsanknytning av grundutbildningen. Kulturforskningsprofilen på Tema 
borde stärkas och kulturarvsfältet pekades ut som ett intressant område. Här 
spelade prefekturens egna forskningsintressen en roll. Som historiker låg det 
töjbara kulturarvet naturligt på Kalle Bäcks bord. Att historieämnet borde få en 
starkare ställning inom forskarutbildningen hade han verkat för i många år och 
överhuvud kom historieämnets forskningsanknytningsfråga bli en dynamisk 
kraft i Tema Q-utvecklingen. Att Tema Q idag är samorganiserat och delvis 
samlokaliserat med Historia i Linköping har sin rot i 1995 års händelser. Att 
Bengt-Göran Martinsson hade skrivit en avhandling om litterär kanonbildning 
i skolan och jag själv var aktiv i kulturarvsforskningen vid Tema T bäddade 
för ett samförstånd kring ett framtida kulturarvstema. Ulrik Lohms utredning 
resulterade mycket riktigt i förslaget att se kulturarv som nyckelbegrepp i ett 
framtida tema och gå vidare med saken. 

Fakultetskrisen och omorganiseringen 1995 etablerade ett nära samarbete 
mellan tre centrala apparatnicks i Tema Q :s tillkomsthistoria : Kalle Bäck, Gö-
ran Graninger och jag. Kalle Bäck var, som ledare för den största ämnesenheten 
Historia och som erfaren politiker inom och utom universitet, den starke man-
nen inom grundutbildningen. I krisens öga var det nödvändigt att få med Kalle 
Bäck på reformbåten, snarare än som en potentiellt mycket farligare ledare för 
motståndet mot Tema. Göran Graninger var, förstärkt av att Ingemar Lind bli-
vit rektor i Örebro, den obestridda ledaren och grundarfadern för temaorga-
nisationen. Han har varit personligt inblandad och drivande i tillkomsten av 
samtliga teman. Min roll var inledningsvis att medverka till att dessa mycket be-
slutsföra personer skulle komma överens och ställa sig bakom reformstrategin. 
I praktiskt taget alla styr- och utredningsgrupper relaterade till det vardande 
Tema Q var vi tre inblandade på ett eller annat sätt.

Hade fakultetsupprorets företrädare fått som det ville 1995 så hade förmod-
ligen inte Tema Q kommit till.

1995. Avtal mellan Temainstitution och Arbetslivsinstitutet angående 
forskningssamverkan.

I skymundan för tumultet kring fakultetsorganisationen togs 1995 ett annat steg 
som senare skulle visa sig betydelsefullt. Det var ett avtal mellan det då nyinrät-
tade Arbetslivsinstitutet, ALI, och Temainstitutionen om forskningssamverkan, 
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som bland annat innebär finansiering av två doktorander vid Tema T och att 
20 %  av min professur skulle förläggas till ALI. Bakgrunden var att generaldi-
rektören Anders L. Johansson hade disputerat 1989 vid Tema T med mig som 
huvudhandledare.  Han hade därefter raskt blivit indragen i omorganiseringen 
av den statliga arbetslivsforskning först som chef för Arbetslivscentrum, ALC. 
Denna process hade lett till att flera forskningsmyndigheter på området i två 
steg slogs samman till Arbetslivsinstitutet med Johansson som chef.

Hade inte Anders L. Johansson blivit chef för Arbetslivsinstitutet hade kan-
ske inte Tema Q blivit till. Åtminstone hade förmodligen jag inte blivit indra-
gen i processen på det sätt jag blev. 

1996. Universitets Norrköpingsetableringen skjuter fart under rektor An-
ders Flodström.

Universitetsstyrelsen beslut 1995 att göra om fakultetsorganisationen och inrätta 
den nya storinstitutionen Tema fattades på Sven Erlanders sista sammanträde 
som universitets rektor. Att han skulle avgå bidrog till det forcerade tempot i 
förhandlingarna eftersom han inte vill lämna en kaotisk filosofisk fakultet i arv 
till sin efterträdare Anders Flodström. I arv lämnade han däremot uppgiften 
att etablera ett nytt campus för Linköpings universitet i Norrköping. Tanken 
på detta hade en lång historia men det var under Sven Erlanders sista tid som 
rektor som universitet bestämt sig. Många blev snart indragna i kommittér för 
utformning och planering av nya grundutbildningsprogram i Norrköping. Själv 
var jag med i den som ledde fram till programmet Kultur, Samhälle, Mediege-
staltning, KSM. För min egen del innebar detta att mitt intresse för kultur-
arvsbranschen vidgades till att omfatta fler delar av kultursektorn relaterad till 
medie-, utställnings-  och konstproduktion. ”Gestaltning” skulle snart införlivas 
som ett nyckelord i det framväxande Tema Q-konceptet.

Hade inte universitetet bestämt sig för att etablera ett nytt campus i Norr-
köping hade knappast de organisatoriska, lokalpolitiska och ekonomisk öpp-
ningarna för Tema Q uppstått. 

1997. Uppbyggnadsutskottet för forskningsutvecklingen vid Campus Norr-
köping tillsätts med Göran Graninger som ordförande och Annika Alzén 
som sekreterare. 
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Etableringen av de nya grundutbildningsprogrammen Norrköping 1997 ( KSM, 
SKA, grundskollärarprogrammet och miljövetarprogrammet ) skapade ett 
starkt tryck för att förse dem med anknytning till forskning och forskarutbild-
ning. Fokus för nyetablering av kulturforskning vid LiU förskjuts därigenom 
från Temainstitutionen till Campus Norrköping. Detta förstärktes när det vi-
sade sig att Utbildningsdepartementets ( statssekreteraren Löfdahls ) frikostiga 
löfte om pengar till 30 nya professurer till Campus Norrköping visade sig vara 
grundlöst. Uppbyggnadsutskottet, under Göran Graningers ledning, fick ta itu 
med detta. Schematiskt tänkte sig utskottet att fyra nya teman skulle etableras i 
Norrköping, men det fanns också en dragkamp om hur forskningsorganisatio-
nen egentligen skulle se ut. Några vill se att forskningen skulle byggas inifrån 
de enskilda grundutbildningsprogrammen snarare än som en gemensam tema-
tisk överbyggnad. Ett första tema som kunde sättas på plats i Norrköping var 
det blivande Tema Etnicitet. Förslaget om Tema E hade en utredningsgrupp, 
med Graninger som ordförande, lagt fram på våren 1995 innan Norrköpings-
manövern hade inletts. Nu kunde de framskridna planerna realiseras. Tema E 
inrättades 1998 och inledde verksamhet 1999. En idé som länge såg ut att kunna 
realiseras var att flytta hela Tema Barn till Norrköping. Ett motiv var att den 
länge efterlysta förstärkningen av detta tema inte skulle kollidera med den om-
fördelning av nya forskningsresurser till Norrköping som situationen krävde. I 
Norrköping skulle Tema Barn bland annat kunna samspela med grundutbild-
ningsprogrammet Samhälls- och kulturanalys, SKA och lärarutbildningspro-
grammet. Ett nytt kulturforskningstema var ett annat huvudspår.  En grupp 
med Kalle Bäck, Göran Graninger och Marianne Löwgren ( som då var pro-
prefekt vid Temainstitutionen ) och med mig som sammankallande fick rektors 
uppdrag att utarbeta förslag till detta. Mindre pusselbitar i den nya forsknings-
miljön i Norrköping var CETIS, Centrum för teknik i skolan, under Thomas 
Ginners ledning. Här fanns ett storslaget tänkt science center-baserat projekt, 
Himmel och Hav, som efter många turer rann ut i sanden. Här fanns också det 
1997 inrättade CSIK, Centrum för studier av det industriella kulturarvet med 
grundaren av Arbetets museum, Erik Hofrén, som föreståndare och med över-
antikvarien Keith Wijkander vid RAÄ som ordförande. I styrelsen finns bl.a. 
Annika Alzén, Kalle Bäck och jag.

Hade inte temaforskningens chefideolog och främste entreprenör, Göran 
Graninger, satts att leda utvecklingen av forskningen i Norrköping, hade troli-
gen inte Tema Q blivit till.
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1998. Arbetslivsinstitutet startar en regional forskningsstation, Arbete och 
kultur, inriktad mot arbetets kulturer, kulturarbetarförhållanden och in-
vandrarvillkor på arbetsmarknaden. Rektors plan för det blivande Tema Q 
tillkännages.

Bakgrunden till ALI :s etablering i Norrköping ( och samtidigt i Umeå*, Öster-
sund, Göteborg och Malmö ) var den statliga arbetslivsforskningens dåvarande 
överskott av pengar och underskott av politisk och vetenskaplig legitimitet. 
Överskottet av pengar berodde på att finansiering var baserad på en fast andel 
av den arbetsmiljöavgift som alla arbetsgivare betalade som andel av lönesum-
man. Regeringen hade svårt att ändra på detta flöde genom att starka fackliga 
krafter, LO och TCO i synnerhet, var mycket angelägna om att dessa indirekt 
avtalsreglerade avgifter gick till arbetslivsforskning. Facket såg det som ”sina 
pengar” som de fått genom att avstå löneökningsutrymme. Den statliga arbets-
livsforskningen fick därigenom kontinuerligt stegrade resurser samtidigt som 
serien av omorganisationer under Anders L. Johanssons ledning medförde att 
den befintliga forskningsapparaten inte hann med att använda pengarna. Det 
uppstod ett överskott på flera hundra miljoner. 

Underskottet på politisk legitimitet berodde på en borgerlig kritik som miss-
tänkliggjorde den statliga arbetslivsforskningen som styrd av fackliga intressen 
( trots att det ironiskt nog var en borgerlig regering som 1976 hade inrättat den 
mest ifrågasatta delen Arbetslivscentrum ).  Underskottet på vetenskaplig legiti-
mitet berodde på ett växande forskningspolitiskt missnöje med sektorsforsk-
ning i allmänhet och statliga sektorsforskningsinstitut i synnerhet. Principen 
om att all offentlig forskning måste vara förankrad i universiteten vann anklang. 
Anders L. Johanssons lösning på detta strategiska problem – som jag genom 
min tjänstgöring vid ALI var med om att diskutera fram, var en regionalise-
ring av ALI. Snabb uppbyggnad av regionala stationer i nära samarbete med 
universitet skulle suga upp överskottsresurserna, göra ALI :s överlevnad till ett 
intresse för regionala politiska krafter ( och regionernas företrädare i Riksdagen ) 
och öka den vetenskapliga legitimiteten genom att avtalsvägen integrera ALI :s 
sektorsforskning i universiteten. 

Att Linköpings universitet var i färd med att bygga en ny forskningsmiljö 
i Norrköping passade ALI som hand i handske. Den tvärvetenskapliga, tema-

* I Umeå hade ALI redan tidigare en stor forskningsstation som ingått i det nedlagda Arbets-
miljöinstitutet.
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tiska organisationsmodellen för forskning vid universitetet hade stora likheter 
med sektorsforskningsinstitutens egen modell. Norrköping hade dessutom, som 
en av avindustrialisering hårt drabbad kommun, en stark position i konkurren-
sen om regionalpolitiskt motiverad utflyttning av statlig verksamhet. 

Genom att locka mig med att inom fyra år få disponera resurser för 40 hel-
årsforskare övertalade Anders L. Johansson mig att planera och bli föreståndare 
för ALIs blivande station i Norrköping. Jag anställdes på 80 % och behöll 20 % 
på universitetet. Goda praktiska förutsättningar etablerades för en nära sam-
ordning av utvecklingen av universitets och ALI:s nya forskning i Norrköping. 
ALI-stationen i Norrköping fick namnet Arbete och kultur. Två av de tre huvud-
områdena för stationens forskning – kulturarbetsförhållanden och invandrare 
på svensk arbetsmarknad, kunde matchas direkt mot etableringen av Tema Q 
och Tema E. Det tredje huvudområdet – arbetets kulturer, matchade visserligen 
inget speciellt tema, men hade många anläggningsytor mot forskningsintressen 
och kompetenser inom universitetet. I samarbetsavtalet 1998 mellan ALI, uni-
versitetet, Landstinget i Östergötland och Norrköpings kommun förband sig 
universitetet bland annat att bygga upp ett nytt kultursektorinriktat forsknings-
tema i Norrköping. Arbete och kultur startade sin verksamhet i januari 1999.

Hade inte ALI bestämt sig för att etablera en stor forskningsstation i Norr-
köping under min ledning så hade universitets motiv att i forcerat tempo eta-
blera Tema Q varit betydligt svagare. Hade å andra sidan inte Tema E och Tema 
Q varit på gång i Norrköping så hade ALIs station inte fått den matchande 
forskningsprofil som den fick.  

1998. Den första preciserade planen för Tema Q läggs fram. 

Den grupp ( Bäck, Graninger, Löwgren och jag ) som fått rektorns uppdrag att 
utarbeta ett forskningsprogram för det som vi denna tidpunkt hade börjat kall-
las Tema Q ( Q eftersom K var upptaget av Tema Kommunikation ) lämnade 
förslag till rektor Flodström på våren 1998. Rektor fastställde förslaget.* Grup-
pens arbete med ett program inramades av idoga ansträngningar att förankra 
planerna inåt mot universitetet och utåt mot nationella aktörer och forsknings-
finansiärer.  Ett viktigt inslag i det senare avseendet var det nätverk av kontakter 
med centrala företrädare för kultursektorn som byggdes upp delvis med direkt 

* ”Plan för kulturvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet, 
Campus Norrköping”. Linköpings universitet. Rektor Anders Flodström. 1998-05-12. 
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bistånd från Riksbankens Jubileumsfond. Dan Brändström och efterhand Mats 
Rolén vid RJ skulle komma att spela viktiga roller i Tema Q :s senare uppbygg-
nad. 

Inledningsvis anger planen fem övergripande mål :

•	 ”En nationellt slagkraftig kultursektorrelevant forskning”

•	 ”En nationellt rekryterad forskarutbildning” som ”kompletterar ämnesbase-
rade forskarutbildningar” på kulturområdet

•	 ”Bistå vissa delar av kultursektorn med riktade utbildnings- och utrednings-
insatser”

•	 ”Att för kultursektorns kunskapsbehov utnyttja … Linköpings universitets 
långa erfarenhet av tvärvetenskaplig och problembaserad forskning”

•	 ”En sammanhållen kulturforskningsmiljö med en organisatorisk bredd och 
styrka … ( för samverkan med liknande ) … kulturforskningscentra som re-
lativt nyligen etablerats i den internationella forskningsmiljön”

Här kan man notera den starkt understrukna identiteten hos Tema Q som en 
resurs för kultursektorsforskning. Detta motiveras med tre huvudargument. Ett 
var att kultursektorn i stort sett saknade sektorinterna forskningsresurser och 
helt saknade sektorgemensamma sådana. Det andra var att trots den mycket 
omfattande kulturforskningen vid universiteten så fanns det ytterst få som in-
tresserade sig för kulturen som samhällssektor och praktikfält. Det tredje var 
tesen att den moderna världen var på väg in i ”det nya kultursamhället” med 
en snabbt förändrad och växande roll för kultur och medier i samhällslivet. För 
att visa att den här diagnosen inte var ett lokalt påfund hänvisade man till det 
regeringsuppdrag som Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, 
HSFR, fått att utreda och lämna förslag när det gäller kultursektorns eftersatta 
forskningsbehov.* 

Därutöver angav planen fem ”universitetsinterna och regionala motiv … för 
forskning inom kultursektorn :” 

* Regeringsuppdraget hade oväntat, beroende av statssekreterare Löfdahls forskningspolitiska 
desorientering, gått till HSFR trots att initiativet och underlaget hade tagits fram av den med te-
maforskningen befryndade Forskningsrådsnämnden, FRN. Den som drivit dessa frågor vid FRN, 
Mats Rolén, flyttade senare till RJ. Utredningen ledde aldrig till något. 
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•	 ”Samordning av forskning och forskningsuppbyggnad mellan Campus Lin-
köping och de stora satsningarna i Campus Norrköping”

•	 ”Öka möjligheterna till forskarutbildning inom Linköpings universitet för 
studenter inom det humanistiska fältet ( bland annat kulturvetarlinjen, kul-
tur & media-utbildningen, det kulturella arvet-utbildningen, religionsve-
tenskap, socialantropologi, litteraturvetenskap, filosofi och historia* )”

•	 ”Att ge forskningssammanhang åt gestaltningsinriktade, estetiska utbild-
ningar vid Linköpings universitet”

•	 ”Fördjupa samverkan med inom regionen verksamma kulturinstitutioner”

•	 ”Fördjupa och utveckla formerna för ämnes- och fakultetsövergripande 
samorganisation av forskning och utbildning vilket blivit Linköpings uni-
versitets kännemärke”

De två första punkterna är lite kryptiska markeringar av att Tema Q inte bara 
skulle förstås som en forskningsöverbyggnad till den nya grundutbildningsmil-
jön i Norrköping. De äldre motiven för ett kulturarvsinriktat tema från fakul-
tetskrisen 1995 ( med forskningsanknytningen av historieämnet i första rummet ) 
hade fortfarande sin plats. Under ytan fanns alltså en diskret dragkamp mellan 
Norrköping och Linköping om det nya temats resurser och lokalisering. Den 
sista målparagrafen är också kryptisk för den oinvigde. Här finns ett ställnings-
tagande i den spänning mellan en temabaserad och en mer grundutbildnings-
nära uppbyggnad av forskning i Norrköping som fanns inom Uppbyggnadsut-
skottet.

I planen prioriterades fem forskningsfält :

•	 Kulturarv och historieförmedling

•	 Kulturarbetets villkor och utveckling

•	 Gestaltningsprocessens teori och praktik

•	 Kulturpolitik och offentlig kulturförvaltning

•	 Kulturproduktion och ny medieteknik

Rubrikerna speglar sammanvävningen av olika moment i temats tillkomsthisto-

* De uppräknade enheterna tillhörde alla den nya Temainstitutionen och hade tillhört det forna 
IKS. 
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ria fram till 1998. Kulturarvsprogrammet står först, den i dubbel mening historis-
ka grundbulten i Tema Q. Kulturarbetets villkor och utveckling pekar direkt mot 
ALIs etablering i Norrköping. Gestaltningsprocessen teori och praktik signalerar en 
strävan att ge ett forskningssammanhang för KSM i Norrköping och slöjdlärar-
utbildningen i Linköping. Här finns också en tidig artikulering av intresset för 
hybrider mellan vetenskapligt och konstnärligt kunskapande som senare skulle 
få forskningspolitisk luft under vingarna under rubriken ”konstnärlig forsk-
ning”. Kulturpolitik och kulturförvaltning indikerar den allmänna ställning som 
kultursektorsforskningsorgan som Tema Q eftersträvade. Programmet Kultur-
produktion och ny medieteknik signalerade inte bara en ”världshistorisk inram-
ning” av temat genom den revolutionering av alla former för kulturproduktion 
som IT och den nyss startade utvecklingen av Internet pekade mot. Här fanns 
också en för det klassiska temakonceptet typisk vision om fakultetsövergripande 
forskning. Universitets strävan att ge en generell kulturprofil på Norrköpings-
satsningen innebar att flera av de ingenjörsutbildningar som skulle byggas upp 
där hade profilerats åt IT-teknik för bild- och ljudbehandling. Dessa tänktes 
kunna samspela med Tema Q och KSM. 

Från våren 1998 hade universitetsledningen bundit sig för en etablering av 
Tema Q i Norrköping.    

1999. Filosofiska fakultetsnämnden beslutar om inrättandet av Tema Q, 
Tema Kulturarv och kulturproduktion. Till ALI, Arbete och kultur i Norr-
köping, rekryteras bland andra forskarna Erling Bjurström, Johan Fornäs, 
Lars Lagergren och Marika Lagercrantz, senare verksamma vid Tema Q. 
Riksbankens Jubileumsfond och Statens kulturråd initierar ett nationellt 
forskarnätverk för sektorsrelevant kulturforskning. 

Fakultetsnämndens beslut att inrätta Tema Kulturarv och kulturproduktion fat-
tades på senhösten 1999. Ett forskningsprogram och en forskarutbildningsplan 
fastställdes. Medel för tillsättning av två nya professurer beslutades. Namnet 
”Kulturarv och kulturproduktion” speglade temats äldre rot på Temainstitutio-
nen i Linköping ( kulturarv ), och den yngre dragningen mot ett bredare kultur-
sektorsperspektiv som kom med Norrköpingsinramningen av projektet. När det 
gäller institutionstillhörigheten hölls frågan öppen. Tills den var avgjord skulle 
temat direktförvaltas av fakultetskansliet och ledas av en särskild ledningsgrupp 
med mig som ordförande. Ledamöterna var Annika Alzén, Kalle Bäck, Göran 
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Graninger, Elisabeth Näsman* och Keith Wijkander. Huvudskälet varför frågan 
om temats institutionstillhörighet sköts upp var beslutet att Tema Q ”förut-
sätts bedriva forskning och forskarutbildning vid såväl Campus Linköping som 
Campus Norrköping.”** Frågan om vilken formell institutionstillhörighet som 
en liten tvåcampusenhet borde ha var inte klarlagd och under ytan fanns drag-
kampen mellan de två städerna.

Fakultetsbeslutets formulering av temats prioriterade forskningsfält skiljer 
sig väsentligt från rektorsplanen från föregående år : 

•	 Kulturarv och historieförmedling, 

•	 Kulturens produktion och politik, 

•	 Kunskapsproduktionens kultur, 

•	 Gestaltningsprocessens teori och praktik samt 

•	 Kulturproduktion och ny medieteknik.  

Forskningsinriktningen mot ”Kulturarbetets villkor och utveckling” är borta. 
Motivet var att få en mer renodlad arbetsfördelning med ALI i Norrköping, 
som ju hade denna inriktning som ett av sina tre huvudprogram. Det fanns 
ingen anledning till dubblering. Den gamla formuleringen ”Kulturpolitik och 
offentlig kulturförvaltning” hade bytts mot ”Kulturens politik och produktion” 
och prioriterats upp till andra plats i listan. Tanken var att vidga perspektivet. 
Ordet ”produktion”, som kunde inkludera ”kulturförvaltning”, valdes för att 
också inkludera kulturen som ekonomisk sektor och företagande. Uppriorite-
ringen berodde på att de två första programområdena också var dem mot vilka 
de två nya professurerna skulle utlysas. Den öppnare formuleringen bäddade för 
att forskare med fler olika ämnesbakgrunder skulle kunna söka tjänsten. 

Det tredje programområdet i fakultetsbeslutet var en nykomling : ”Kun-
skapsproduktionens kultur”. Upphovet kan sökas i det allmänna problem som 
Uppbyggnadsutskottet hade att formulera tematiska forskningssammanhang 
av intresse för flera av de nya grundutbildningarna i Norrköping inklusive en 
lärarutbildning och kulturproducentutbildningar både inom filosofisk fakultet 

* Professor Elisabeth Näsman var prefekt för ITUF, Institutionen för tematisk forskning och 
utveckling, som samlade filosofiska fakultetens verksamheter vid Campus Norrköping. 

** Mål och riktlinjer för forskning och forskarutbildning inom Tema Kulturarv och kulturproduktion. 
Filosofiska fakultetsnämnden. Beslut 1999-11-26. Dnr LiU 1759/99-10
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och i ingenjörsprogrammen. De traditionellt relativt stora kulturskillnaderna 
mellan sådana utbildningar av ”kunskapsproducenter”, mellan fakulteter, mellan 
teoretiker och praktiker, mellan konstnärer och vetenskapare blev utgångspunkt 
för idén att låta studiet av kunskapskulturer bli ett viktigt inslag i den nya forsk-
ningen i Norrköping. Campusrådet genomförde ett stort nationellt seminarium 
på detta tema i september 1999, med Göran Graninger som organisatör. Jag 
var inblandad som medförfattare av idéprogrammet och som föredragshållare.* 
Genom att föra in kunskapskulturer i Tema Q-programmet hölls dörren öppen 
för en vidareutveckling. Trots att det, under lite märkliga förhållanden, snart 
skulle utlysas en professur på området blev det ingen fart på det förrän 2007 när 
Martin Kylhammar och hans forskargrupp fördes över till Tema Q.

På Arbete och kultur i Norrköping var under 1999 verksamheten i full gång 
och dit rekryterades flera forskare som på olika sätt skulle bli inblandade i upp-
byggnaden av Tema Q, bl.a. musikvetaren och cultural studies-forskaren Johan 
Fornäs, kultursociologen Erling Bjurström, teatervetaren Marika Lagercrantz 
och Lars Lagergren från Tema T.** Under året utsåg regeringen ALI-chefen An-
ders L. Johansson till generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen vilket senare 
indirekt skulle medföra stora nedskärningar av ALI :s budget och därmed grusa 
möjligheterna att fullfölja de regionala satsningarna i planerad skala.

Betydelsefullt för den senare utvecklingen var ett initiativ som Riksbankens 
Jubileumsfond och Statens kulturråd tog under året för att skapa ett nätverk 
av forskare för kultursektorrelevant forskning. Fyra professorer, idéhistorikern 
Sverker Sörlin i Umeå, regionalekonomen Folke Snickars vid KTH, Geir Vest-
heim vid Centrum för kulturpolitisk forskning i Borås och jag ombads genom-
föra ett nationellt seminarium för att samla ihop forskare och forskningsidéer 
kring kulturens växande betydelse som samhällssektor. Seminariet genomfördes 
i januari 2000 i Sigtuna och ledde senare fram till ett stort programanslag från 
RJ till gruppen. 

2000. Den operativa uppbyggnaden av Tema Q startar. Tre nya professurer 
utlyses. Genom en av dem knöts Tema Q ihop med Centrum för kommun-

* Campus Norrköping inbjuder till ett heldagsseminarium om Kunskapskulturer och universitetsut-
veckling. Forum vid strömmen. Linköpings universitet Campus Linköping 1999.  

** En viktig person vid uppbyggnaden av Arbete och kultur var Jan-Erik Degerblad som jag 
anställt som forskningshandläggare och allt-i-allo. Han hade varit forskningssekreterare vid Forsk-
ningsrådsnämnden under min tid som ordförande i Kommittén för långsiktsmotiverad forskning 
( SALFO ) 1992–1995. 



24

strategisk forskning, CKS, vid Temainstitutionen i Linköping. Tema Q får 
sina första externa anslag.

De första huvuduppgifterna för den särskilda ledningsgruppen för Tema Q var 
att göra underlag för utlysningen av de två nya professurer som fakulteten till-
delat temat och att närmare inventera forskningsläge och forskningsmiljöer på 
Tema Q :s område. För den senare uppgiften lånades Lasse Kvarnström från 
Historieenheten in. Att de nya professurerna skulle inriktas mot områdena Kul-
turarv och historiebruk och Kulturens produktion och politik, hade fastställts i 
fakultetsbeslutet. Kalle Bäck, som ingick i ledningsgruppen anställdes på deltid, 
för att hjälp till med arbetet på tillsättningsprogrammen. När utlysningen gjor-
des i maj så gällde den inte två, utan tre nya professurer till Tema Q. Den tredje 
var den sedan flera år obesatta professuren som var knuten till Centrum för 
kommunstrategisk forskning, CKS, med uppgiften att vara vetenskapligt an-
svarig för centrets verksamhet. Att ledningsgruppen för Tema Q tyckte att det 
var en utmärkt idé att knyta ihop sig med CKS och få ytterligare en professor 
i båten, var inte konstigt. Att fakultetsledningen och CKS styrelse skulle tycka 
det var bra var inte lika uppenbart. Det var Göran Graningers idé. Genom CKS 
placering vid Temainstitutionen hade Graninger som temastrateg varit inblan-
dad i frågan om CKS-professurens tillsättning och institutionsplacering.  Han 
hade CKS-styrelsens uppdrag att föreslå en lösning på frågan. Den var inte helt 
enkel och det fanns från CKS sida en otålighet. En placering vid Tema Q skulle 
kunna ge en snabb lösning, gå ur vägen för en rivalitet om placeringen mellan 
enheter i Linköping, ge större tyngd åt Norrköpingssatsningen och samtidigt ge 
mer substans åt fakultetens beslut att Tema Q skulle bedriva verksamhet i både 
Linköping och Norrköping. Det fanns en möjlighet och Göran Graninger var 
i rätt position för att ta vara på den. I februari hade CKS styrelse tillstyrkt idén. 
Professor III vid Tema Q utlystes med en ”inriktning mot lokalsamhällen och 
kommuner.” Under denna rubrik i annonstexten hette det :

Forskningsfältet innefattar den lokala kulturen och studier av kommunerna som 
arena för kulturmöten mellan olika grupper. Ett av forskningsfälten inom Tema Q 
handlar om kunskapsproduktionens kultur. Professorn bör delta i utvecklingen av 
detta forskningsfält och främja studier av kunskapskulturer och deras betydelse. En 
viktig uppgift för innehavaren är att vid Centrum för kommunstrategiska studier 
vara vetenskapligt ansvarig för verksamheten …
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Skrivningen speglar tvånget till anpassning till fakultetens nyss antagna forsk-
ningsprogram för Tema Q. Det enda av de fem programområdena som var 
tillräckligt vagt för att, om än med en del intellektuellt våld, kunna låta sig 
förvandlas till kommunforskning var det tredje om kunskapsproduktionens 
kultur. Så fick det bli och med eller utan kunskapskultur,  skulle det visa sig 
att hopkopplingen av Tema Q med CKS blev lyckosam. Härigenom kom den 
allmänna ambitionen om samhällsrelevant forskning få en konkretion och en 
kanal in i regionala utvecklingsproblem. Samspelet med CKS blev en dynamisk 
kraft i temats senare utveckling. 

Skrivningen av tillsättningsprogrammet för professor I, Kulturarv och histo-
rieförmedling ledde till vissa spänningar i ledningsgruppen mellan Kalle Bäcks 
strävan att få skrivningen att passa historieämnets allmänna behov av forsk-
ningspåbyggnad och Göran Graningers och min strävan att förtydliga kultur-
sektorsperspektivet på temats kulturarvsforskning. I programmet kom ett an-
svar för forskningsledning vid Historia i Linköping att skrivas in i professorns 
arbetsuppgifter. Hopkopplingen av Tema Q och Historia skulle senare i juni 
2000 understrykas i ett fakultetsbeslut.* Tre professurer utlystes alltså i maj 2000 
och ett 30-tal sökanden anmälde sig. Anställningsärendets storlek bidrog till att 
tjänsterna blev tillsatta först mot slutet av följande år.

Anders Wiklund och jag drog under tiden igång planeringsarbete för pro-
grammet Gestaltningsprocessens teori och praktik och samlade en nationellt 
rekryterad seminariegrupp för att diskutera frågan om hur Tema Q skulle kun-
na ta sig an gränslandet mellan vetenskap och konst. I arbetet deltog även flera 
lärare från KSM, musiketnologen Ingemar Grandin, konstvetaren Angelica 
Hovorka Sjölander och utställningsproducenten Eva Persson. Karin Becker, då 
professor vid Konstfack, var med och skulle senare som gästprofessor få upp-
drag att föra frågan vidare vid Tema Q. **

Under året gick det nätverk av forskare som RJ och Statens kulturråd initie-
rat ( Sörlin, Snickars, Vestheim och jag ) in med en stor programansökan till RJ 
under rubriken Kulturen i kunskapssamhället. På hösten fick vi ett engångsanslag 
på 10 miljoner att dela på. Tema Q hade därmed fått sitt andra externa anslag. 

* Beslutet innebar att historieämnets officiella forskningsanknytning var till Tema Q och en-
heten gavs uppdraget att utveckla forskningsverksamhet med inriktning på kulturarvsfrågor. Fa-
kulteten anslog 250000 kr till arbetet med detta för hösten 2000 : Forskningsanknytning för ämnet 
Historia i relation till Tema Q :s kulturarvsprogram. Filosofiska fakultetsnämnden. Beslut 2000-06-15. 
Dnr LiU 1353/99-12. 

** Se Karin Beckers bidrag till denna bok.
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Samarbetet fortsatte i flera år och särskilt kontakterna med Centrum för kultur-
politisk forskning vid Högskolan i Borås blev bestående. Det första externa an-
slaget kom i april 2000 när vi fick 200000 kr från RAÄ för  ”utredningsarbete av 
industriarvsfrågor inom Tema Q, forskningsfältet Kulturarv och förmedling”.

Under år 2000 började molnen hopa sig över ALI :s satsning i Norrkö-
ping. De ackumulerade överskott som skulle finansiera institutets regionalise-
ring drogs delvis in av regeringen och visade sig delvis vara överoptimistiskt 
beräknade. Den automatiska tillväxten av resurser för den statliga arbetslivs-
forskningen genom kopplingen till arbetsmiljöavgiften avskaffades. De 40 fors-
karårsverken som jag hade utlovats när jag åtog mig att leda uppbyggnaden i 
Norrköping krympte snabbt ihop. Att ha ledningsansvar både på Tema Q och 
ALI i Norrköping började bli ohållbart i takt med att verksamheten vid Tema 
Q sköt fart. Jag fick lov att välja och de mycket mindre hoppfulla utsikterna för 
ALI i Norrköping spelade in när jag vid årsskiftet 2000/2001 avgick jag som 
föreståndare vid ALI och gick upp till 50% tjänstgöring vid Tema Q. Professor 
Elisabeth Sundin,  som svarade för programområdet Arbetets kulturer vid ALI 
i Norrköping, var tursamt nog beredd att ta över som föreståndare. 

2001. Tre nya professorer utses. Ytterligare medarbetare. Tema Q :s organi-
sationsfrågan och tvåcampusordningen kommer på tapeten. Samlokalise-
ring med ALI i Strykbrädan på Laxholmen i Norrköping förbereds.

Under 2001 får de tre utlysta professurerna innehavare. Professor i Kulturarv 
och historieförmedling blev historikern Peter Aronsson som kom från Växjö 
och Lund. Professor i Kulturens produktion och politik blev kultursociologen 
Erling Bjurström. Han kom närmast från en tjänst vid kulturarbetsprogrammet 
vid ALI i Norrköping med ett förflutet vid JMK i Stockholm och Ungdomssty-
relsens forskningsavdelning. Den tredje, CKS-professuren, med inriktning mot 
lokalsamhälle och kommuner gick till kulturgeografen Tora Friberg, närmast 
från Tema T i Linköping och tidigare Lund. Genom överenskommelsen med 
ALI om institutionsanknytning av Norrköpingsstationens professorer och fors-
karassistenter sällade sig ALI-professorn Johan Fornäs och forskarassistenten 
Marika Lagercrantz på 20% till Tema Q :s kollegium. Genom programanslaget 
från RJ, Kulturen i kunskapssamhället, kunde även Lars Lagergren anslutas.

En viktig uppgift för ledningsgruppen blev att ta itu med organisationsfrå-
gan, som fakultetsnämnden hade lämnat öppen vid inrättandet. Hur skulle en 
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fungerande tvåcampuslösning se ut ? Hur skulle institutionstillhörigheten få en 
smidig lösning ? På hösten inledde ledningsgruppen för Tema Q den långa pro-
cess som 2004 skulle resultera i inrättandet av ISAK, Institutionen för studier 
av samhällsutveckling och kultur, och som innebar att alla Tema Q närstående 
enheter i Norrköping och Linköping samlades i en ny institution ( KSM anslöts 
2005 ). Att ledningsgruppen vill dra utvecklingen åt detta håll framgår tydligt av 
en skrivelse där man ber fakulteten att vända sig till rektor med en begäran om 
en utredning av Tema Q :s institutionstillhörighet. Frågar av detta slag hörde 
till rektor och beslutades av universitetsstyrelsen. Till skrivelsen fogades en PM 
som argumenterade för en lösning som i princip var den som genomfördes 2004 
när ISAK inrättades.* Fakultetsstyrelsen skickade förslaget vidare till rektor och 
där blev det liggande ett år innan rektor på hösten 2002 tillsatte den begärda 
utredningen med prodekanen Annika Alzén som ordförande.** 

2002. Det första riktiga verksamhetsåret. De tre nya professorerna är på 
plats. Cecilia Åkergren anställs som administratör. 10 nya doktorander bör-
jar på hösten. Ytterligare en överförs från Tema T. ACSIS inrättas. Tema 
Q, ALI och ACSIS samlokaliseras i Strykbrädan. ALI beslutar att avveckla 
forskningsprogrammet om kulturarbetsvillkor i Norrköping.

Verksamheten rivstartade. Antagningen av 10 nya doktorander bland 130 sö-
kanden var en prioriterad uppgift och innebar att Tema Q blev en stor miljö 
som jäste av iver och optimism. Antagningen av så mycket som 10 doktoran-
der var ett ekonomiskt  pussel och vågspel. Fakultetsmedel fanns det för fyra 
högt räknat. Resten baserades på externa anslag, kalkyler om framtida anslag 
och institutionssamarbeten. Så småningom skulle det visa sig att det var två 
för många, vilket ledde till ett trängt ekonomiskt läge under några år. Dok-
toranderna antogs mot de tre nya professurernas forskningsprogram. Joakim 
Andersson, Anna Eskilsson, Carina Johansson, Kyrre Kverndokk och Ingemar 
Lindaräng antogs inom programmet Kulturarv och historieförmedling. Hit 
hörde också Magdalena Hillström som flyttades över från Tema T och som 
2006 skulle bli temats första doktor på en avhandling om kulturarvspolitikens 

* Svante Beckman, PM om Tema Q :s organisationsfråga. Bilaga till ledningsgruppens förslag till 
fakultetsstyrelsen 2001-09-02. Styrelsen för filosofiska fakulteten 2001-10-24. Dnr LiU 1289/01-10.

** Övriga ledamöter var Björn Eklund, föreståndare vid CKS, Jan-Erik Hagberg, Eva Johansson, 
intendent vid Historia, Lars Kvarnström och jag.
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svenska historia. Till programmet Kulturens produktion och politik antogs He-
lene Egeland och Tobias Harding. Till CKS-professurens område, som döpts 
om till Kulturmönster och regional utveckling, antogs Mats Brusman, Helena 
Kåks och Micael Nilsson. Vilka avhandlingar denna startelva av doktorander 
kom att disputera på finns förtecknat i slutet på denna bok.   

Lärarkollegiet hade med sig eller startade under året 38 forskningsprojekt 
och man åtog sig sex uppdrag från beställare inom kultursektorn. Först och 
främst hade man med sig sina forskarnätverk från sina tidigare miljöer och ak-
tiviteter. En viktig händelse var inrättandet av ACSIS, Advanced Cultural Stu-
dies Institute of Sweden, under ledning av Johan Fornäs som initierat projektet 
och fått långsiktigt stöd från RJ och universitetsledningen. Styrelseordförande 
blev den förre rektorn för Stockholms universitet, Inge Jonsson, och alla de 
stora svenska universiteten var representerade i styrelsen. Genom ACSIS skulle 
Tema Q-miljön få viktiga nya kontakter med väsentliga delar av den större na-
tionella och internationella kulturforskningen. Vartannat år genomför ACSIS 
stora kulturforskningskonferenser i Norrköping, den senaste i juni 2011.*

Johan Fornäs berördes direkt av de ekonomiska problem som drabbat 
ALI. För att anpassa verksamheten vid forskningsstationen i Norrköping till 
en kostym som var mindre än hälften av den ursprungligt tänkta, beslutade 
ALI att lägga ner forskningsprogrammet om kulturarbetet. Genom ett avtal 
med universitetet överfördes från 2003 Fornäs professur och Marika Lager-
crantz anställning som forskarassisten till Tema Q. Tema Q stärktes ytterligare 
samtidigt som det dynamiska samspelet med ALI dog ut och förhoppningarna 
om att få ett organisatoriskt fotfäste för den nationellt mycket eftersatta forsk-
ning om kulturarbetsvillkor gäckades. Kräftgången skulle fortsätta. Den första 
forskningspolitiska åtgärd som den nya borgerliga regeringen vidtog 2006 var 
att lägga ner ALI. Delar av verksamheten i Norrköping övertogs av universi-
tet, främst av Tema Etnicitet. Återigen förstärktes den tematiska forskningen i 
Norrköping till priset av en försvagning av den större forskningsmiljön. 

Tema Q fick en rykande start 2002. The rest is history, en historia som i sina 
delar beskrivs i följande avsnitt. Här vill jag kort identifiera några märkeshän-
delser i utvecklingen som berör frågan om Tema Q :s idé och identitet.

2003. Genom Johan Fornäs överföring till Tema Q inrättas en ny professur 
för honom med rubriken medierad kultur som också blir en ny huvudrubrik 
i temats forskningsprogram. 

* Se Johan Fornäs bidrag till denna bok
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Det nya programmet för Tema Q identifierade fem huvudfält : 

•	 Kulturarv och historieförmedling, 

•	 Kulturens produktion och politik, 

•	 Kulturmönster och lokal utveckling, 

•	 Medierad kultur och 

•	 Gestaltningsprocesser i kultur och medier. 

Jämfört med fakultetsprogrammet från 1999 har alltså den gamla rubriceringen 
av CKS-professurens forskningsinriktning, Kunskapsproduktionens kultur, er-
satt av den mer realistiska Kulturmönster och lokal utveckling. Området Kul-
turproduktion och ny medieteknik i 1999 års program har sugits upp av den 
väsentligt bredare formuleringen Medierad kultur. 

I samband med omformuleringen av forskningsprogrammet under 2003 så 
beslöt vi oss för att be universitetsledningen att ändra temats namn. Q :et skulle 
inte längre stå för Kulturarv och kulturproduktion utan för det bredare Kultur 
och samhälle. Utanför Linköpings universitet låter ”Kultur och samhälle” som 
ett ganska bladigt folkhögskoleprogram eller som namnet på en storinstitution 
med diverse olika humsam-ämnen vid en mindre högskola. I tematraditionen 
vid Linköpings universitet har det en annan klang som anknyter till marke-
ringen av forskningens samhällsrelevans och problemorientering i flera av de 
ursprungliga temanas namn : Teknik och social förändring, Vatten i natur och 
samhälle, Hälsa och samhälle. Kultur och samhälle vill indikera en samhällsre-
levant forskning om kulturens föränderliga ställning och betydelse i samhälls-
utvecklingen. 

2005. Tema Q går, under ledning av Johan Fornäs, in med en ansökan till RJ 
för forskningsprogrammet Culture Unbound.

RJ hade detta år utlyst en ny typ av mycket stora programanslag på cirka 30 
miljoner kr. Det första året fanns det bara ett anslag att konkurrera om. Tema 
Q :s ansökan, Culture Unbound, åtog sig att i en rad dimensioner och delstudier 
beskriva och förklara vad vi beskrev som en allmän kulturaliseringsprocess av 
genomgripande betydelse för förståelsen av det moderna samhället. Vi var för-
handsfavoriter men stupade på mållinjen. Bakom ansökan stod alla Tema Q :s 
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sex professorer ( Aronsson, Becker, Beckman, Bjurström, Fornäs och Friberg ) 
och i stort sett alla temats medarbetare var inblandade i det omfattande för-
beredelsearbetet. För Tema Q :s idé var denna planering mycket betydelsefull 
i sin strävan att ge en teoretisk och begreppslig kärna i det allt bredare kultur-
forskningsfält som temat sysslade med. Arbetet skulle så småningom leda fram 
till en ny strategi för beskrivning av temats forskning och ett uppbrott från den 
tidigare linjen att beskriva forskningsprogrammet i anslutning till de enskilda 
professurernas sakområden. 

2007. Professorerna Martin Kylhammar och Roger Qvarsell, med var sina 
forskargrupper, överförs till Tema Q från de avvecklade temana Kommuni-
kation och Mat. Det svenska kulturpolitiska observatoriet SweCult inrättas.

Överföringen av ytterligare två ledande kulturforskare och deras medarbetare 
till Tema Q innebär en kraftig förstärkning av miljöns muskler och kompe-
tenspalett, särskilt när det gäller kulturhistoria, mediehistoria och moderni-
seringsteori. Strävan att anpassa temats självbild till dess nya resurser och att 
integrera de nya medarbetarna i miljön ledde ånyo till ett omfattande program-
arbete. Så småningom resulterade detta i en beskrivning av forskningsprogram-
met under tre rubriker :

•	 Kulturhistoria, historiebruk, modernisering

•	 Kulturens ekonomi och politik

•	 Kulturalisering, mediering och representation

Principen för beskrivning av forskningsområdet är nu helt annorlunda. Det är 
övergripande dimensioner av kultur som lyfts fram. Det första området pekar 
ut tidsdimensionen och fokuserar kulturen som en historisk utvecklingsprocess. 
Det andra pekar ut kulturen som en samhällsarena för organisering, handling 
och intressekamp. Det tredje pekar, kunde man säga, på kulturperspektivet på 
kultur, det väsensegna i kulturella fenomen som medierade representationer av 
föreställda livsvärldar. Här handlade det inte längre om breddningar och revi-
sioner av gamla programformuleringar, utan om ett nytt koncept, som speglade 
insikten att Tema Q på några få år utvecklats till ett kraftfullt och allsidigt 
kompetent kulturforskningsinstitut, utan någon motsvarighet i det svenska 
forskningssystemet.
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Överföringen av Martin Kylhammar och Roger Qvarsell och deras forskar-
grupper innebar också att Tema Q :s gamla ställning som tvåcampusverksam-
het fick en helt annan konkretion. Före 2007 var temats närvaro i Linköping 
begränsad. Därefter fanns det stora miljöer på bägge campus. Arbetspendlandet 
mellan städerna som tidigare berört några få berörde nu alla. Den geografiska 
klyvningen av miljön innebar därför både en begränsning av den kreativa utväx-
lingen på det kraftigt förstorade forskarkollegiet och ett potentiellt hot om att 
Tema Q skulle komma att falla sönder i två delar. 

Det forskningspolitiska observatoriet SweCult* inrättades 2007 som en na-
tionell centrumbildning vid Linköpings universitet med mig som föreståndare 
och med finansiering från RJ och universitet. I styrelsen satt forskare på det kul-
turpolitiska och kulturekonomiska fältet från de flesta, relativt små forsknings-
miljöerna ute i landet, samt personer från kultursektorn. I bakgrunden finns en 
serie samarbetsprojekt som jag var inblandad i gentemot RJ, Statens Kulturråd 
och andra centrala aktörer inom kultursektorn sedan slutet av 1990-talet. I nästa 
alla dessa projekt var Mats Rolén vid RJ en nyckelfigur. Ett av dessa var en se-
rie om fyra stora nationella seminarier som Jens Cavallin och jag organiserade 
år 2004 på uppdrag av och med pengar från RJ, Statens Kulturråd, Stiftelsen 
Framtidens kultur och KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövare samar-
betsnämnd. Temat var Konsten, Kulturpolitiken, Forskningen. Vid det avslutande 
seminariet i Gamla Riksdagshuset i Stockholm fanns en bred uppslutning kring 
ambitionen att försöka göra något åt det sorgliga kunskapsläget när det gäller 
konstarternas samhällsvillkor. Huvudspåret var att försöka få till stånd någon 
variant av de kulturpolitiska ”observatorier” som nyligen hade vuxit fram ute i 
världen. RJ stödde planeringen av detta och 2007 kunde SweCult sättas i sjön. 
Samarbetet med Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås, 
har varit central för SweCult utveckling.  Verksamheten har främst inriktats mot 
att genomföra stora konferenser som mötesplatser för forskare och verksamma 
inom kultursektorn och ge ut böcker i samband med dessa. SweCult hjälpte till 
att stärka det kulturpolitiska forskningsfältet på Tema Q och samspelet med 
kultursektorns aktörer. SweCult har kompletterat de organiserade kanaler till 
det vetenskapliga och politiska fältet som ACSIS och CKS bidragit med. I ut-
byte har Tema Q och dessa allierade centrumbildningar ACSIS, SweCult, CKS 
och ursprungligen även CSIK, ägnat stor energi åt att ordna konferenser, semi-

* Med ledning av ACSIS engelska namn kom observatoriet att officiellt heta Swedish Cultural 
Policy Research Observatory.
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narier, bok- och tidskriftsprojekt i syfte att samordna och inspirera ny forskning 
på kulturområdet på andra ställen än i Norrköping och Linköping. Tema Q :s 
strävan att bli en ledande kulturforskningsinstitution avspeglas i dessa organisa-
toriska omsorger om fältet. 

Viljan till att medverka till nybyggnad av kulturforskning i ett större natio-
nellt och internationellt sammanhang går igen i många av temats aktiviteter. Två 
märkeshändelser i detta sammanhang bör nämnas. Den ena är starten 2008 av 
den internationella nätpublicerade tidskriften Culture Unbound. Journal of Cur-
rent Cultural Research. Drivande var Johan Fornäs och tidskriften, som snabbt 
fått ett internationellt genomslag ägs gemensamt av ACSIS, Tema Q och Swe-
Cult. Den andra märkeshändelsen av detta slag inträffar 2009 när Peter Arons-
son landar EuNaMus, det första EU-Ramprogramsanslag på kulturforsknings-
fältet som gått till ett projekt med ett svenskt universitet som huvudsökande. 
EuNaMus organiserar samarbete mellan ett stort antal europeiska kulturfors-
kare kring nationalmuseernas utveckling och roll i samhällsbyggnadsprocessen.

Avslutande reflexioner
Många märkeshändelser i temats utveckling sedan 2002 har jag inte nämnt. För 
den grundläggande identiteten som forskarutbildning är givetvis antagningar 
av nya doktorander och genomförande av hittills 23 disputationer stora hän-
delser. Temat historia är i hög grad dess doktoranders. Deras forskningsintres-
sen, kompetenser och nätverk har varit centrala för miljöns uppbyggnad och 
forskningsperspektivets breddning. Q-doktorerna är bestämmande för temats 
framtida utveckling. 

Temats historia är dess administratörers. Anställningen av Cecilia Åkerman 
2002 är en märkeshändelse i det dagliga kontorslivet liksom anställningen av 
hennes efterträdare Monica Bödker-Pedersen 2010. Successionen av Temaan-
svariga, numera kallade avdelningschefer, är också märkeshändelser i temats inre 
liv även om chefsbytena på Tema Q inte haft den betydelse som sådana kan 
ha i många akademiska organisationer. En anledning är den sammanhållning, 
vänskaplighet och öppenhet som präglat hela miljön. 

Temats förhistoria är, som framgår ovan i hög grad dess ”apparatniks”. Gö-
ran Graninger, Kalle Bäck, Bengt Sandin, Annika Alzén, Jan-Erik Hagberg, 
jag själv och fler därtill var på olika sätt insyltade i temats tillkomst. Samver-
kan inom en apparat, personliga lojaliteter, allianser med viktiga aktörer utanför 
universitetet, goda idéer, temaideologin, förmågan att tala för varan, beredskap 
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att gripa tillfällen i flykten, tursamma yttre och inre omständigheter – allt detta 
kantar vägen till Tema Q. 

Temats historia är också i hög grad dess ovanligt många professorers. 2010 
överfördes kultursociologen Bengt Erik Erikssons professur från Tema V och 
därmed kom ytterligare en förstärkning med spetskompetens till Tema Q. Det 
var också en märkeshändelse. 2012 kommer två nya när i vanlig ordning utlysta 
och tillsatta professorer efter Johan Fornäs och Tora Friberg börjar arbeta. Helt 
säkert kommer dessa att bidra till en fortsatt dynamisk utvecklingen av Tema 
Q :s verksamhet och identitet.  

Förklaringen till att Tema Q, det sist tillkomna av de fem kvarvarande tema-
na vid fakulteten, vuxit till det största mätt i fakultetsanslag är enkel nog. Detta 
beror främst på att utöver Tema Q :s tre ”egna” professurer, har sammanlagt fem 
professurer ( Beckman, Fornäs, Kylhammar, Qvarsell och Eriksson ) vid andra 
enheter förts över hit i samband med omorganisationer. Något klart motiv att 
bygga ett unikt slagkraftigt och samspelt kulturforskningsinstitut har knappast 
väglett denna gynnsamma utveckling. Men det är detta som faktiskt blivit re-
sultatet.   
     




