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Hur definieras konstnärspolitiken idag? Har staten abdikerat från det 
konstnärspolitiska ansvaret i takt med regionaliseringen av kulturpoliti-
ken? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan den statliga, regionala och 
kommunala nivån när det gäller konstnärspolitiken efter fem år med 
kultursamverkansmodellen?

Dessa och många andra frågor tas upp i dagens föredrag och panel-
debatter med kulturpolitiker, kulturchefer, yrkesverksamma kulturska-
pare, företrädare för kulturinstitutioner och myndigheter samt forskare 
från Sverige och Norge. 

Med yrkesverksam kulturskapare menar vi konstnärligt yrkesverksam 
person inom ord, ton, bild/form eller scen/film, som verkar professio-
nellt och som har dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom 
sin konstart.

Konstnärspolitik avser den politik som fokuserar på de yrkesverksamma 
kulturskaparnas förutsättningar att verka och få ersättning för sitt arbe-
te. Det gäller kulturskapare inom alla konstområden.

I den kulturpolitiska propositionen från 1997 uttalades att statens insat-
ser ska syfta till att ”anpassa regelverken på alla politikområden så att 
rimlig hänsyn tas till konstnärernas speciella förhållanden”.

I utredningen Spela samman, som ligger till grund för kultursamver-
kansmodellen, anges att ett av de viktigaste syftena med det statliga 
stödet till regional verksamhet ska vara att:Foto: Madeleine Söder



Ingen konferens utan kulturskapare! [krig]s Konstnärspolitiska Slag-
ordsgenerator skapar nya slagord 
genom att slumpa fram kombinationer av 
de mest förekommande orden från debatt-
artiklar i landets tidningar angående kul-
tursamverkansmodellen. Slagorden träffar 
ibland mitt i prick, medan de andra gånger 
föreslår radikala förändringar eller ovänta-
de åtgärder, samt en del nya grammatiska 
regler. Generatorn finns på plats i en live-ver-
sion under konferensen, men den har också 
använts för att generera en upplaga med 
konstnärspolitiska affischer.

[krig] är det konstnärliga mötet mellan Jon 
Perman och Karin Bäckström. Med en ide 
om att bygga en annan värld påbörjade 
de sitt samarbete 2010. Förutom musik och 
konst, byggs världen upp av processer som 
blir till materiella idéer i textil, installationer 
och projicerade bilder eller processer som 
blir till handlingar, uppträdanden och pro-
jekt. Foto: [krig]  

Tack till er som har gjort det möjligt för KLYS att 
låta konsten ta sin plats!

KLYS anser att kulturskapare ska vara det självklara valet att anlita vid en 
konferens. Under denna dag skapar tre lokala bild- och formkonstnärer 
och en ljudkonstnär platsspecifika konstverk på scenen och i rummen 
utanför, kopplat till konstnärspolitik och samverkansmodellen. Vi får även 
se ett utdrag av föreställningen ”Framtiden i mig” och höra kulturskapa-
res röster i panelerna.

Folkteatern i Gävleborg
medverkar med ett utdrag ur pjäsen 
”Framtiden i mig” som har premiär 2 april 
2016. Vi får se en bild av hur olika gäv-
leborgare ser på Jordens undergång. 
Pjäsen bygger på ett stort antal intervju-
er med olika gävleborgare, som alla fått 
svara på två frågor: vem är du? vad tror 
du om framtiden? Av: Erik Uddenberg, 
regi: Kajsa Isakson, skådespelare: Anna 
Pareto, Cecilia Wernesten, Victor Ström, 
musiker: Görgen Antonsson
Affisch: Nino Ramsby

Den interaktiva tejpinstallationen SYNAPS har inspirerats av :

”Kontaktpunkterna mellan nervcellerna kallas för synapser. Ju mer en viss signalväg an-
vänds desto fler synapser bildas och desto starkare blir varje synaps. Successivt så blir det 
alltså lättare och lättare att skicka vidare signaler via en viss bana i nervcellsnätverket. Det 
är så beteenden och minnen skapas. Det är också så beroenden skapas.” (Hjärnguiden)

Som en del av konstverket SYNAPS uppförs ett audiovisuellt verk som växer fram på scenen 
där glas- och tejpkonst gifter sig med elektronisk musik. Glasets djupa, dova klangbotten 
och tejpens rytmiska, ”klibbiga” ljud har spelats in och bearbetats. Eftersom verket spelas 
live finns även ett stort mått av musikalisk improvisation och något som påminner om en 
installation. Nya växlingar, rörelser, tempon, pulser och melodier skapas och binder ihop 
publik och aktörer i oväntade synapser. Med SYNAPS inleds ett samarbete mellan konstnä-
rerna Marie Lindgren och Mikael Strömberg.

Glas och tejp: Marie Lindgren 
är bild- och formkonstnär  med 
ateljé i Gävle. Undersöker rum 
med platsspecifika forminstalla-
tioner. Undervisar på Konstskolan 
i Gävle samt jobbar i styrelsen för 
Konstnärscentrum Nord. Foto: 
privat
  
Elektronik: Mikael Strömberg, 
konstnär i text-ljud-bild-samman-
hang. Även kulturjournalist, ra-
dioproducent och verksam som 
konstnärlig lektor i audiovisuell 
produktion. Foto: Britt Mattsson



PROGRAM
09.00 Registrering. Kaffe och smörgås

 
10.10 Inledning
Marika B. Lagercrantz, ordförande KLYS
Gun Hedlund, kultur- och kompetensdirektör, bitr. regiondirektör, Region Gävleborg

10.30 Hur formas konstnärspolitiken idag?
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister 
Utfrågas av Gunnar Ardelius, 2:e vice ordf. KLYS och ordf. Sveriges Författarförbund 

11.00 Att bygga ett konstnärskap
Karin Ahlin, ordf. Svenska Tecknare samtalar med konstnärerna och satirteck-
narna Sahar Burhan och Saad Hajo.

11.30 Nästa steg i svensk konstnärspolitik
Ann Larsson, direktör Konstnärsnämnden
Olof Lavesson (M), ordförande riksdagens kulturutskott
Nina Björby (S), ordförande Kulturberedningen Region Västerbotten
Susin Lindblom, förbundsdirektör Sveriges Dramatikerförbund 
Samtalsledare: David Karlsson, ordf. Kulturbryggan, ordf. Nätverkstan

12.20 Lunch. Serveras i konserthusets restaurang Gourmet BLÅ

13.15 ”Framtiden i mig” – utdrag ur en kommande föreställning
Folkteatern i Gävleborg 
Erik Uddenberg, text, konstnärlig ledare (regi: Kajsa Isakson)
Anna Pareto, skådespelare
Cecilia Wernesten, skådespelare
Victor Ström, skådespelare
Görgen Antonsson, musiker

13.40 Den professionella kulturskaparen i ett nytt kulturpolitiskt landskap
Anna Lund, docent i sociologi, Linnéuniversitetet
Utfrågas av Gunilla Kindstrand, ordf. Konstnärsnämnden, kulturchef Mittmedia

14.15 Kulturskapares villkor i regioner och kommuner
Mika Romanus, förbundsdirektör Teaterförbundet, tidigare enhetschef Kulturrådet
Magnus Alexanderson, tonsättare, musiker och universitetsadjunkt, medlem i 
kulturskaparrådet Region Östergötland
Kajsa Ravin, förvaltningschef Kultur & fritid Gävle
Anna Söderbäck, kulturdirektör, Landstinget i Uppsala län
Mats Hallberg, bitr. kulturchef Region Skåne
Samtalsledare: Katarina Jönsson Norling, bildkonstnär, Riksordf. Konstnärernas 
Riksorganisation

15.10 Fikapaus. Kaffe och kaka

15.40 Konstnärspolitik och kulturekonomi i Norge och Sverige
Per Mangset, professor Emeritus, Institutt for kultur- og humanistiske fag, Högsko-
lan i Telemark
Samtal efteråt med Jan Granvik, vice ordf. KLYS, ordf. Musikerförbundet

16.20 Geografiska utmaningar i kultursamverkansmodellen
Suvi Richter, artist/låtskrivare, projektledare, Ordförande Musikcentrum Öst
Rikard Åslund, kulturchef Region Örebro län
Åsa Kratz, ordförande Länsteatrarna i Sverige, Landstingspolitiker (S) i Sörmland
Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare KLYS
Samtalsledare: Gunilla Kindstrand, ordf. Konstnärsnämnden, kulturchef Mittmedia

17.00 Finnissage 

17.15 Slut

#prataomvillkoren
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Medverkande
Marika B. Lagercrantz. Ordförande i KLYS, skådespelare och regissör. Under 
2011-2014 var hon Sveriges kulturråd i Tyskland vid svenska ambassaden i Berlin. Hon 
har en gedigen karriär inom scenkonst och film och har medverkat i ett 40-tal långfil-
mer och ungefär lika många TV-produktioner. Foto: Madeleine Söder

Alice Bah Kuhnke. Varit i ledarskapspositioner i en rad olika sektorer av sam-
hället. Efter att ha varit programledare blev hon verksamhetschef på Skandia och 
hållbarhetschef på ÅF. Hon har även varit generalsekreterare för organisationen 
Rättvisemärkt och tankesmedjan Sektor 3. 2013 utsågs hon till generaldirektör för 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, innan hon utsågs till kultur- och 
demokratiminister 2014. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Gunnar Ardelius. Andre vice ordförande i KLYS och ordförande för Sveriges För-
fattarförbund. Verksam författare med bl a Vill ha dig så illa från 2014. Foto: Rosie 
Alm

Karin Ahlin. Ordförande i Svenska Tecknare. Karin Ahlin är illustratör, författare, 
animatör och föreläsare. Karin är också pedagog och undervisar i bland annat nar-
ration och animation. Foto: Jenny Gustafsson

Sahar Burhan. Konstnär och satirtecknare. Kandidatexamen i fri konst från univer-
sitetet i Damaskus och en master i Konstnärlig gestaltning från Linköpings universi-
tet. Har bott i Sverige i åtta år. Driver konstgalleriet Kameleont i Norrköping. Försö-
ker peka på konstens betydelse i våra liv genom att skapa idéer till konstprojekt, 
workshops och föreläsningar där man använder konst för att hjälpa människor att 
uttrycka sig om sociala, ekonomiska eller politiska frågor. Foto: Åsalill Andersson

Gun Hedlund. Började som musiklärare i Bollnäs och blev chef för kulturskolan i 
samma kommun. Därefter kulturchef och 2013 förvaltningschef för Kommunstyrelse-
förvaltningen i Bollnäs. För knappt ett år sedan tillträdde Gun som Kultur- och kom-
petensdirektör och Biträdande regiondirektör i Region Gävleborg. 
Foto: Region Gävleborg

Olof Lavesson. Riksdagsledamot (M), sedan hösten 2015 ordförande för riksda-
gens kulturutskott. Kom in i riksdagen 2006 men har arbetat med kulturpolitik sedan 
20 år tillbaka. Varit v. ordförande i Malmö Opera och suttit i styrelserna för Dansens 
Hus och Operahögskolan i Stockholm. 2010-2014 satt Lavesson i  näringsutskottet 
där han ansvarade för kreativa näringar och upphovsrätt. Foto: Charlotte Strömwall

Nina Björby. (S), ordförande för Kulturberedningen, Region Västerbotten, sedan 
2011. Styrelseledamot i Regional Musik i Sverige, Västerbottens representant i As-
sembly of European Regions, AERs och vice ordförande i subkommitté 3 Kultur samt 
ordförande för Folkbildning Västerbotten. Varit ledamot i urvalskommittén för de två 
senaste Scenkonstbiennalerna. Även Riksteaterkonsulent i Västerbotten. Tidigare 
teaterproducent, ordförande för Teatercentrum och verksamhetsledare för Konst-
främjandet Västerbotten. Bor utanför Umeå. Foto: Patrick Trägårdh

Saad Hajo. Ursprungligen från Damaskus. Sedan 2005 boende i Norrköping. Sa-
tirtecknare, konstnär, illustratör. Arbetar för yttrandefrihet genom konst och en stark 
förespråkare för demokrati. Anser sig kunna måla en bredare bild till svensk publik 
genom sina arbeten, vilket är viktigare än någonsin i detta mångkulturella samhälle, 
genom att föreläsa om dessa ämnen. Publicerad internationellt. Arrangör & produ-
cent för internationella karikatyrutställningar. EWK-pristagare 2015. Foto: Wael Ladki.

Susin Lindblom. Förbundsdirektör Sveriges Dramatikerförbund, styrelseledamot 
KLYS, v. ordförande Copyswede. Utbildad jurist och en bakgrund som författare. 
Det yrkesmässiga intresset pendlar mellan upphovsrätt, kulturpolitik och skatt- och 
socialförsäkringsfrågor. Arbetat många år inom KLYS  och satt som expert i senaste 
kulturutredningen. Ett uppdrag hon valde att lämna då hon ansåg att konstnärer-
nas intressen inte tillräckligt dokumenterades i utredningsarbetet. Foto: Pawel Flato

David Karlsson. Idéhistoriker och kulturskribent. Ordförande för och grundare 
av Nätverkstan i Göteborg och Kulturbryggan. Expert i kulturutredningen 2007-2008. 
Bokförläggare på bokförlaget Korpen. Foto: privat

Anna Lund. Docent i sociologi och verksam vid Centrum för kultursociologi, Lin-
néuniversitetet. Har erfarenhet av arbets- och kultursociologiska analyser av scen-
konstområdet, kulturarvsfältet och av kulturpolitiska satsningar för barn och unga i 
Sverige. Hon har även varit verksam inom Nätverket för främjandet av arbetslivs-
forskning inom konst- och kultursektorn. Foto: Urban Anjar

Ann Larsson. Direktör för Konstnärsnämnden sedan 2004. Sitter i Samverkansrå-
det för kultursamverkansmodellen. Ledamot av UNESCO-rådets kulturutskott. 2012-
2015 styrelseordförande och ledamot för Kulturkontakt Nord. Som Sveriges represen-
tant i Europeiska OMC-grupper har hon medverkat i att ta fram Policy handbook on 
Artists´ residencies och Building a Strong Framwork for Artist’s Mobility. Utredare i den 
statliga utredningen Konstnärerna och trygghetssystemen samt för Kulturrådet och 
Danscentrum. Ansvarig för Moderna dansteatern. Foto: Patrik Gunnar Helin

Erik Uddenberg. Konstnärlig ledare på Folkteatern i Gävleborg, dramatiker 
och skådespelare. Tidigare dramaturg på Unga Klara, Stockholm. Ingick i skuggut-
redningens tankesmedja Det osynliga. Foto:  Martin Skoog



Mika Romanus. Nytillträdd förbundsdirektör på Teaterförbundet för Scen och 
Film. Tidigare enhetschef för Enheten för Scen, Musik, Bild och Form på Statens kul-
turråd. Har erfarenhet av kulturpolitiskt arbete nationellt och internationellt och har 
bl a arbetat på Kulturförvaltningen i Stockholm och med utredningsarbete för Kul-
turdepartementet. Även arbetat i produktion och med programläggning. Ledamot 
i Svenska Unescorådet. Foto: Jonas Hallqvist

Magnus Alexanderson. Tonsättare, musiker, universitetsadjunkt. Medlem i kul-
turskaparrådet Region Östergötland. Verksam som tonsättare och musiker sedan 
1980-talet. Musik framförd på konserter och festivaler i Sverige och internationellt. 
Driver kursen Ljudkultur på Linköpings Universitet. Fotograf: Sachiko Hayashi

Kajsa Ravin. Förvaltningschef för Kultur & fritid Gävle som spänner över kulturin-
stitutioner som Gävle Konserthus & Symfoniorkester och Gävle Konstcentrum, bibli-
otek, kulturskola, Gasklockor, föreningsstöd, bad, idrott och friluftsliv. Museolog och 
konstvetare och har arbetat särskilt med mångfaldsfrågor och konstpedagogik på 
bl a Statens kulturråd, statliga museer och i olika utredarroller. Foto: Daniel Starnberg

Anna Söderbäck. Gymnastikdirektören som blev diplomerad operasångerska. 
Arbetat som projektledare för Kammarmusikfestivalen Vinterfest, OvanSiljan och är 
sedan 2,5 år Kulturdirektör på Kultur och bildning, landstingets i Uppsala län kultur-
förvaltning. Engagerat sig fackligt under närmare 20 år. Tio år som ordförande för 
Sångaravdelningen, 111;an på Teaterförbundet, fem år som KLYS-ordförande och 
under lång tid ledamot i SAMI´s och TAK´s styrelser.Foto: Olle Norling

Mats Hallberg. Biträdande Kulturchef, Kultur Skåne, ansvarar för scenkonst, bild-, 
form- och designfrågor, samt aspektpolitiska områden som kultur och hälsa och kul-
turdrivna näringar. Operativt ansvarig för att bygga upp Region Skånes arbete med 
kultursamverkansmodellen samt ansvarar för forskningsfrågor. Foto: Kennet Ruona

Per Mangset. Professor emeritus. Expert på kulturpolitiska, kultursociologiska och 
idrottssociologiska ämnen. Seniorforskare vid Telemarksforsking. Författare, högskol-
elektor, förste amanuens, docent och professor vid Högskolan i Telemark. 1994-2000 
knuten till Norsk kulturråd. Mycket engagerad i skapandet av ”cultural policy” som 
ett nordiskt och internationellt forskningsfält, bl a som initiativtagare till och chef för 
den internationella forskningskonferensen ICCPR, och som redaktionsmedlem på 
den internationella forskningstidsskriften IJCP. Foto: privat

Katarina Jönsson Norling. Bildkonstnär, ordförande för Konstnärernas riksor-
ganisation. Bosatt i Skutskär och delar arbetstiden mellan egen konstnärliga verk-
samhet och förtroendeuppdrag som ordförande. Ledamot i KLYS au samt i styrelsen 
för Bildupphovsrätt. Tidigare konstnärsfackligt engagerad i Gävleborgs län och bl a 
deltagit i Gävle kommuns bildkonstutredning 1998. KRO/KIF representerar 3300 bild- 
och formkonstnärer och har som främsta mål att förbättra bild och formkonstnärer-
nas ekonomiska och sociala villkor. Foto: Frida Norling

Jan Granvik. Förbundsordförande i Musikerförbundet, styrelseordförande i SAMI 
och vice ordförande i KLYS. Han har en bakgrund som gitarrist och studioproducent. 
Foto: Sara MacKey

Suvi Richter. Artist, låtskrivare, projektledare, ordförande Musikcentrum Öst, leda-
mot Musikcentrum Riks samt ledamot Musikerförbundet avd. ÖST. 
Foto: Magnus Pejlert

Rikard Åslund. Kulturchef, Region Örebro län. Efter många år som kultur- och fri-
tidschef på kommunal nivå numera kulturchef i Region Örebro län. Den kommunala 
erfarenheten har varit guld värd i det regionala arbetet.  Foto: Alexander von Sydow

Åsa Kratz. Hängiven ”amatörteaterentusiast” och sångare. Drivit café- och res-
taurangrörelse. Tidigare administratör på IF Metall, vilket ledde till fackliga uppdrag 
inom Handelsanställdas förbund och som fritidspolitiker för (S). Ordförande i Nämn-
den för kultur, utbildning och friluftsverksamhet och också fullmäktiges ordförande. 
Sitter i SKL:s kultur och fritidsberedning. Ordförande för två nationella föreningar, 
Folkhögskoleföreningen inom SKL och Länsteatrarna i Sverige. Foto: Erik Unnerdal

Carl Liungman. Regionalpolitisk sekreterare på KLYS. Bevakar regional kulturpo-
litik i hela landet och bl a hur kulturskaparnas villkor ser ut inom ramen för kultursam-
verkansmodellen. Ansvarar för KLYS remissvar på regionala kulturplaner samt KLYS 
regionala tendensrapport. Utbildad kompositör, pianist och musik- och filmvetare. 
Tidigare arbetat som översättare och kulturskribent samt projektledare för bl a Nord-
iska biblioteksveckan på Föreningarna Nordens Förbund. Foto: Madeleine Söder

Gunilla Kindstrand. Journalist och kulturchef inom Mittmedia, också verksam 
som författare och föreläsare. Ordförande i Konstnärsnämnden sedan 2013. Tidigare 
chefredaktör för flera tidningar. Bosatt i Gävle. Foto: Lars Palm



Det behövs en mer offensiv konstnärspolitik på såväl statlig, 
regional som kommunal nivå, som i realiteten gör skillnad för 
den enskilde kulturskaparen oavsett var i landet denne verkar 
eller bor!!

KLYS om 
framtidens konstnärspolitik

En sann demokrati med en stark yttrandefrihet och konstnärlig frihet 
förutsätter goda villkor för konstnärligt yrkesverksamma. Det är där-
för viktigt med en offensiv konstnärspolitik både på nationell, regio-
nal och kommunal nivå, som kan ge förutsättningar för en stark och 
självständig konstnärskår i hela landet.

De konstnärspolitiska effekterna av kultursamverkansmodel-
len bör utredas av lämplig myndighet! 

Regionerna bör kartlägga kulturskapares villkor i respektive 
region och ta fram handlingsplaner för hur kulturskapares möj-
ligheter att bo och verka i regionen kan främjas!

Regeringen bör ta fram en handlingsplan för att öka syssel-
sättningen och tryggheten för yrkesverksamma kulturskapare i 
hela landet, inklusive en plan för utlandsfödda kulturskapares 
etablering på kulturarbetsmarknaden!

Den statliga nivån bör ha huvudansvaret för konstnärspolitiken, 
men måste samspela med den regionala och kommunala ni-
våns kompletterande ansvar, för att få ett helhetsgrepp om 
kulturskapares villkor runt om i landet!

!

!

!
!


