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Undervisningsform 

Kursen är en distanskurs och föreläsningar/seminarier sker via zoom och kan inte ses i 

efterhand. Deltagarna kommer vid tillfällena delas upp i ”breakout rooms” för kortare 

diskussioner. Länkar till undervisningstillfällen kommer finnas under planeringar. 

 

Zoom 

Vid Stockholms universitet använder vi oss av Zoom, se till att ha laddat ner klienten 

för zoom. Det kommer vara möjligt att logga in några minuter innan 

undervisningstillfället. 

Information om Zoom och länk till nedladdning av klienten 

https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1319325 

Våra regler för deltagande via zoom: 

https://www.su.se/institutionen-for-kultur-och-estetik/utbildning/under-

utbildningen/rekommendationer-vid-zoom-undervisning-och-anv%C3%A4ndning-av-

kamera-1.526634 

 

Närvaro vid de fem undervisningstillfällena är obligatoriska. Detta innebär minst 

80% närvaro och möjlighet att komplettera vid frånvaro mellan 60-80%. Vid denna 

kurs innebär det att frånvaro en gång är möjlig och vid frånvaro två gånger skall 

skriftlig komplettering ske enligt överenskommelse med läraren. Frånvaro mer än två 

gånger innebär att studenten inte kan examineras på kursen. 

 

Lärare 

Kursens lärare är Rikard Hoogland, docent i Teatervetenskap. 

 

Frågor 

Frågor besvaras via meddelanden på Athena till läraren Rikard Hoogland. Svar ges 

inte under helger och svaret kan dröja upp till 24 timmar vardagar. 

https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1319325
https://www.su.se/institutionen-for-kultur-och-estetik/utbildning/under-utbildningen/rekommendationer-vid-zoom-undervisning-och-anv%C3%A4ndning-av-kamera-1.526634
https://www.su.se/institutionen-for-kultur-och-estetik/utbildning/under-utbildningen/rekommendationer-vid-zoom-undervisning-och-anv%C3%A4ndning-av-kamera-1.526634
https://www.su.se/institutionen-for-kultur-och-estetik/utbildning/under-utbildningen/rekommendationer-vid-zoom-undervisning-och-anv%C3%A4ndning-av-kamera-1.526634


 

Kurslitteratur 

Huvudbok är Kampen om kulturen. Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet. 

Red. Jenny Svensson & Klara Tomson, (Lund: Studentlitteratur, 2016). Boken finns 

inte som e-bok. 

Ett kapitel i boken: 

Arkitekter på armslängds avstånd: att studera kulturpolitik, red. Anders Frenander (Borås: 

Valfrid, 2010) fritt tillgänglig elektronisk resurs: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:876956/FULLTEXT01.pdf 

Övriga texter (artiklar, länkar och bokkapitel finns under planeringar och är listade i 

detaljschemat nedan). Observera att fler texter kan tillkomma gällande aktuella kulturpolitiska 

händelser. 

 

Examinationer 

Den skriftliga examinationen är uppdelad på tre frågor. De inlämnas via 

inlämningsuppgift under planeringar på Athena och där framgår även frågan för 

respektive uppgift. Den andra uppgiften ska skrivas som en debattartikel De lämnas in 

via Athena. 

10/11 kl. 24.00  

22/11 kl. 24.00 

1/12 kl. 24.00 

 

Detaljschema undervisningstillfällen 

2021-11-02 kl. 14.00-16.00: Varför kulturpolitik? 

Kampen om kulturen, s, 9-20. 

Länk: 

Harry Hillman Chartrand & Claire McCaughey ”The arm’s length principle and the 

arts” 

http://www.compilerpress.ca/Cultural%20Economics/Works/Arm%201%201989.htm 

  

Texter på Athena 

David Karlsson, ”15. Kulturpolitik”, En kulturutredning: pengar, konst och 

politik (Göteborg: Glänta produktion, 2010), s. 231-245. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:876956/FULLTEXT01.pdf
http://www.compilerpress.ca/Cultural%20Economics/Works/Arm%201%201989.htm


 

 

2021-11-09 14.00-16.00: Kulturpolitikens historia i Sverige 

Kampen om kulturen s. 49-70 

Anders Frenader ”Svensk kulturpolitik under 1900-talet: Kulturpolitik – vad är 

det?”, Arkitekter på armlängds avstånd? (Borås: Valfrid, 2010), s. 1-14 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:876956/FULLTEXT01.pdf 

Texter på Athena 

Rikard Hoogland ”Teaterpubliken i svensk kulturpolitik”, Peripeti nr. 12 (2009) 

Gunilla Kindstrand ”Alla ska med? Om skuggan över landet bortom 

storstaden”, Kulturpolitikens liv efter döden, åtta upplivningsförsök, red. Calle 

Nathanson & Håkan A. Bengtsson (Stockholm: Atlas, 2018), s. 40-47. 

Ylva Lagercrantz Spindler ”Kulturpolitik för de rika”, Fokus 8-14 mars 2019. 

Jonna Sima ”kulturpolitik och jämlikhet”, Kulturpolitikens liv efter döden, åtta 

upplivningsförsök, red. Calle Nathanson & Håkan A. Bengtsson (Stockholm: Atlas, 

2018), s. 48-54. 

 

2021-11-11 kl. 14.00-16.00 : Konstnärlig kvalitet, möjigt eller omöjligt att 

bedöma? 

Texter Athena: 

Horace Engdahl, ”Högkultur som subkultur?”, I Högkultur som 

subkultur? (Stockholm: Svenska Akademien, 2006), s. 9-16. 

Karin Helander, ”Vision, kunnande och samspel – barnteater och kvalitet i historiskt 

perspektiv”, Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen? red, Karin Helander 

(Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 2014) 

Vanja Hermele, ”Med konsten mot jämställdheten”, i I väntan på vadå? 

Teaterförbundets guide till jämställdhet, Teaterförbundet: Stockholm 2007, s. 9-24. 

Alexander Hultman; ”Politikers syn på konstnärlig frihet inte alltid glasklar”, GP 23 

juli 2019. 

Lisa Irenius ”Staten kväver lusten med sin mätfixering”, SvD, 11/3 2018. 

 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:876956/FULLTEXT01.pdf


2021-11-16: Kulturpolitik, nationalism och identitetspolitik 

Länk: 

Lars Anders Johansson, ”Det är när slagorden tystnar som det finns skäl att börja oroa 

sig” 

https://timbro.se/smedjan/det-ar-nar-slagorden-tystnar-som-det-finns-skal-att-borja-

oroa-sig/ 

  

Texter på Athena: 

Cecilia Hansson, ”’Politik baserad på hat’ – här är SD:s förebildsland”, SvD 8 april 

2018. 

Birgitta Johansen, ”Museichefen: ’Vi vältrar oss inte i normkritik’”, SvD 9 november 

2017. 

Lisa Magnusson, ”Slaget om den svenska kulturen”, DN 23 november 2017. 

Anders Rydell, ”Vår tids politiker är redo att utnyttja folkets förakt”, SvD 12 

september 2019. 

Mats Wingborg: ”En kulturpolitik för att definiera svenskheten”, ”Public service ska 

skäras ner och kontrolleras”, Blåbrunt Sverige. Så påerkas du om högern vinner valet, 

Stockholm: Verbal förlag,2021, urval. 

Ola Wong, ”Museichefer utan kunskap – förödande för kulturarvet”, SvD 26 

september 2017. 

Ola Wong, ”SD som MP: Medkulturen som vapen i kampen”, Kvartal 24 augusti  

 

2021-11-23 kl. 14.00-16.00: Kreativa näringar, sponsring och hotat kulturstöd 

Kampen om kulturen s. 95-119, 121-14-165, 289-314. 

Ann-Sofie Köping, Jenny Lantz och Emma Stenström, ”Kulturens ekonomisering” 

i Kultursverige 2009. Problemanalys och statistik, red. Svante Beckman och Sten 

Månsson, Linköpings universitet/Swecult 2008 http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:220672/FULLTEXT01.pdf 

Kulturanalys, ”Sammanfattning”, Så fri är konsten. Den kulturpolitiska styrningen 

påverkan på den konstnärliga friheten, Rapport 2021:1 

Lars Anders Johansson, ”Kultursamverkan i tomteverkstan” 

https://timbro.se/smedjan/kultursamverkan-i-tomteverkstaden/ 

 

https://timbro.se/smedjan/det-ar-nar-slagorden-tystnar-som-det-finns-skal-att-borja-oroa-sig/
https://timbro.se/smedjan/det-ar-nar-slagorden-tystnar-som-det-finns-skal-att-borja-oroa-sig/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:220672/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:220672/FULLTEXT01.pdf
https://timbro.se/smedjan/kultursamverkan-i-tomteverkstaden/

