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Nätverken för kulturchefer och för kulturfrågor inbjuder till ett seminarium med 
David Karlsson under rubriken  
 
 

”Var finns jag i kulturpolitiken?”  
 
Kulturpolitik är sannolikt ett av de mest komplexa politiska sakområdena som finns. 
Perspektiven skiftar kraftigt beroende på om man är politiker, tjänsteman, konstnär eller 
vanlig medborgare. Det är också skillnad mellan musiklivet och bildkonstvärlden. Liksom 
litteraturens villkor är annorlunda än dansens och barnkulturens skiljer sig från 
folkbildningens. Just nu pågår en maktförskjutning från nationell till regional politisk nivå. Vad 
innebär den? Vad innebär talet om kulturella och kreativa näringar för den traditionellt starka 
svenska kulturpolitiken? Vilka följder har en gränsupplösande globalisering och en dramatisk 
digitalisering för möjligheterna att alls bedriva kulturpolitik? 
 
Genom att anlägga ett såväl historiskt som systematiskt perspektiv på kulturpolitiken bringar 
David Karlsson reda i begreppen. David Karlsson är idéhistoriker och kulturskribent. Han var 
under en period sekreterare i 2009 års kulturutredning. Idag är han ordförande för 
Nätverkstan Kultur. År 2010 utkom han med boken "En kulturutredning. Om pengar, konst 
och politik". 

 
 
 
Efter seminariet samlas Nätverket för kulturfrågor och diskuterar hur vi vill arbeta i 
framtiden. Det finns ett stort behov av fortbildning, nätverkande och tillfällen att 
diskutera våra frågor. Arbetsgruppen som bildades för några år sedan har försökt få 
fram föreläsningar och program som man ansett fylla detta behov. Nu behöver vi en 
återkoppling – gör vi rätt saker? Hur gör vi sen? 
 
 
 
 
Fredag 20 september 2013, kl 13.00-ca 15.30 (lunchmacka och dryck serveras kl 12.30) 
 
Plats:           Postmuseet, Lilla Nygatan 6, Stockholm 
 
Kostnad:  250 kr (lunchmacka och dryck) 
 
Anmälan: Anmäl dig via www.fskf.nu/anmalan  Ange kursnummer 13205. Obs! Ange 
referensnummer och faktureringsadress. Sista anmälningsdag är 14 aug 2013. Anmälan är 
bindande, men kan överlåtas till annan person. 
 
Frågor kring träffen: Kontakta Lillemor Strand, barnkultursamordnare, Kulturenheten 
Haninge kommun, tel: 08-606 85 20, e-post: lillemor.strand@haninge.se 
 
Arr: Nätverken för kulturfrågor och kulturchefer 
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