
Dokumentation Kulturens Open Space 2015 

Samtalsdokumentation 

Hur möter kulturpolitiken yttrandefrihet? 

 Tuffare beslut 

Konsten måste vara fri ? – Debatten fri  styr konsten 

 Skapar förutsättningar! 

 Konst är politik 

 Det är skattemedel  Säkra ett fritt konstliv 

Vad är spets  Vad är spets – bredd? Något smalt som blev bredd eller tvärtom. 

Kvalitet – proffs 

 Konsten utvecklas på sina egna villkor 

 Förklaring krävs för en vidare utveckling 

Vi vill ha Musica Vitae som spelar i hela världen! 

 Stimulera bredden 

 Bredd och spets ger signal till utövare att våga ge sig ut i det okända med stöd av politiken 

Hur möter erfarenheter framtiden? 

Rätta mötesplatser – utbyte av erfarenhet 

Näringslivsutveckling 

 

Hur lyfta kulturens egenvärde? 

 Skapa arenor för att tala om kulturens nytta i olika perspektiv 

 Komma ut i länet 

 Kulturens egna kraft är något immateriellt och svårt att förklara, det ska upplevas? 

Krävs pedagogisk förklaring – en uppgift inom kulturlivet t.ex för konsulent, chefer, producenter 

att förklara. Kulturens egenvärde  olika perspektiv för olika aktörer 

 Få med näringslivet – skapa argument som är ekonomiska tex investeringsfonder för professionell 

kultur 

Mar 

 Skapa vägar för kulturskapare 

 Är producenter vår nya väg att lyfta kulturlivet? 

(finansiering/marknadsföring/varumärke) 

 



Hur sprida kulturen till kommuner på landsbygden? 

 Sprida samma saker över hela länet? 

 Stor möter liten ex Växjö och en annan kommun/aktör 

 Tyrolen – de flesta kommer inte från Alvesta 

 I Alvesta – det behövs en kulturmötesplats, det behöver komma underifrån. Ex ett kafe deluxe 

 Länstrafiken 

 Alvesta framtidens kulturnav? Nära 

 Gå över kommungränser och länsgränser 

 Stad och landsbygd 

 Vidga perspektiv ifrån delta, ta del av till verka som kulturskapare – uppkoppling är viktig 

Kunderna finns inte på landsbygden (billigare att leva och bo) 

 Skapa något unikt så att det är värt att resa långt! 

Deltagare: Anders Olsson, Karin Åström, Jacob Hector, Simon Karström, Lars-Evert Ekman, Helen 

Hägglund 

 

Vad är yttrandefrihet? 

 Normen i samhället har förändrats kring vad yttrandefrihet är. 

 Idag tenderar yttrandefriheten i sig vara viktigare än exempelvis friheten i symbolvärdet i konst. 

 Får man yttra sig om allt? Normer sätter ramar eller stopp. Lagar, FNs konvention om mänskliga 

rättigheter mm sätter gränser som skall respekteras. 

 Finns det enbart rättigheter eller även skyldigheter med yttrandefrihet? Tillgång eller begränsning? 

 Klimatet har blivit mer aggressivt kring vad man yttrar sig kring ibland/ofta utan att ta hänsyn till 

att man kränker andra.  

 Konstruktionen av vi-dom dominerar kring yttrandefrihetsdebatten. Vad krävs för kitt i samhället 

för att hålla ihop och samexistera med dem som tycker på ett annat sätt? Exempelvis institutioner 

såsom skolan, utbildningsväsende ,, där olikheter möts- 

 Besökte Sovjet på 70-talet. Där fick man lära sig vikten av samarbete kring att trycka Samizdat-

tidningar. Hot om livstid i ett läger/fängelse hotade varje dag de som tryckte sina åsikter i hemliga 

rum. Det bär jag med mig varje dag. Alla måste få rätten att yttra sig – Jag måste få rätten att svara 

och debattera! 

Deltagare: Wirginia Bogatic, Arne Johansson, Margit Forsström, Roger Simonsson, Heidi Vassi, Margareta 

Artéus Thor, Susanne Alpar 

 

Hur kommer man in i kommunerna? 

Samtalet kom att handla om dans – om att det är svårt att komma in i kommunerna (Vimmerby ett 

undantag) 

Deltagare: Ola Sennehed, RosMarie J Neckö, Magnus Eriksson, Anne Lindblad, Pontus Ljungberg, Peter 

Johansson 

 



Lokala mottagare och arrangörer 

 Musik i Syd – ej uppifrån och ned  

mottagare – arrangör (lokal, veckodag osv) 

 Arrangörsbrist, saknar mottagare 

 Bussresor? 

 Brist i kulturell infrastruktur lokaler – stor ensemble var? 

 Utbud – folklighet? – Innehåll? 

 Kontinuitet? 

 Metod  

o Våga undvika jämnt – lite smör på mycket bröd 

o Prioriterade kommuner olika perioder 

o Workshops 

o Medborgardialog – mottagarr 

o Kvantitet inte alltid viktigast – publik 

o Ok med kontakt (inom det regionala uppdraget) 

 Nya sätt att ny unga – facebook? Musikfiler, skapande skola, exempel Markaryd – Musik 

inspirationskvällar. Tingsryd – Arrangörsförening – utbud vitalisering 

 Inventering – samarbetspartner kyrka/FH/Studieförbund 

 Annonsering dyrt/marknadsföring 

 

 

 

 

 

 

  



Dokumentation av utvärdering 

Fint arrangerad Open Space, intressanta föredragshållare. ”Grundbulten” i kulturen är att tänka och tala 

fritt 

Samverka i kulturfrågan mer 

Lite för många inslag på denna korta tid 

Mycket och bra info, med bredd och spets 

Bra strukturerat Open Space 

Måste läsa kulturplanen igen 

Dagen gick fort, bra format, inhemska exempel från verksamheter 

Bra och viktigt ämne. Mer tid för diskussion behövs, eller fler tillfällen 

Open Space var alltför öppet. Det borde funnits någon konkret fråga 

Magnus och Max = bra! 

Platsen - lokalen viktig för inspiration och möten. Gärna utanför stan/tätorten Växjö. Svårigheter för folk 

att resa. Blandningen – planerad spontanitet ”fasta” ämnen med någon som kan vara provokativ. Mer åsik 

– få ta ställning 

 Bra att fundera på ”det fria ordet” som vi tar som en självklarhet. Många bra möten med goa människor 

Bra inledning ordföranden. Intressant om PEN. Givande diskussion i gruppen om yttrandefrihet 

Insikt om värdet av yttrandefrihet i världen, samt verkligheten även i Sverige med att ha ”rätt” åsikt 

Det personliga mötet 

Tack! Det var inspirerande och roligt att vara med. Som förstagångsbesökare tyckte jag att det var lite 

otydligt vad det handlade om. Lite för generella saker som pratades om i början. Jag hade också gärna sett 

förberedda diskussionsämnen, Extra tack till Svenska PEN från mig.  

Jag träffade intressanta personer som jag kanske kommer att samarbeta med i framtiden (=snart)  


