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Elsa Westerstad förstärker debatten på  
SvD Kultur 
	
SvD Kultur fortsätter sin satsning på den svenska kulturdebatten och 
förstärker redaktionen med en ny debattredaktör – Elsa Westerstad från 
tidningen Fokus. 
 
Med bland annat museidebatten under hösten, debatten om klassisk musik under 
försommaren och flera uppmärksammade texter om bildning och religion gjorde SvD 
Kultur avtryck i 2016 års diskussioner om kultur och samtid. 
 
Museidebatten, som initierades av SvD:s krönikör Ola Wong, har lett till ett hundratal 
inlägg i både svenska och internationella medier. 
 
Under 2017 satsar SvD Kultur ytterligare på kulturdebatt och idétexter och det med hjälp 
av Elsa Westerstad från Fokus, som från mars till december kommer att förstärka 
redaktionen. 
 
– I ett alltmer polariserat debattklimat som präglas av starka känslor och höjda röster 
värnar SvD Kultur en mer kunskapsbaserad, saklig och initierad diskussion om viktiga 
kultur- och samtidsfrågor. Forskning och kunskap har alltid premierats på SvD:s 
kultursidor, och vi är angelägna om att föra arvet vidare i det digitala medielandskapet, 
säger Lisa Irenius, kulturchef på SvD och fortsätter: 
 
– Det ska bli väldigt roligt att få utveckla vårt arbete med detta tillsammans med Elsa 
Westerstad. 
 
Elsa Westerstad är under perioden tjänstledig från sin roll som kulturredaktör på 
tidningen Fokus. Hon har tidigare arbetat med kulturjournalistik på bland annat 
Sveriges Radio, SVT och Dagens Nyheter. 
 
– I en samtid som tenderar att söka enkla lösningar på komplexa problem, är det 
viktigare än någonsin att diskutera, förklara och komplicera bilden av verkligheten. Där 
spelar kulturen en oerhört viktig roll. Jag ser fram emot att arbeta med SvD Kulturs 
kunniga redaktion och ytterligare bidra till en nyfiken, initierad och kunskapsburen 
kulturdebatt, säger Elsa Westerstad. 
 
Som debattredaktör på SvD Kultur kommer Elsa Westerstad även att utveckla 
kulturredaktionens utbud av fördjupande artikelserier för prenumeranter.  
  
För mer information kontakta: 
Lisa Irenius, kulturchef SvD – 0736-93 48 08 
Elsa Westerstad, tillträdande kulturdebattredaktör 070-758 16 61 
Björn Hygstedt, kommunikationschef SvD - 070-553 61 540 
 
	


