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1. Inledning och frågeformuleringar
1.1 Inledning och problemformulering
Sedan 1960-talet har Sverige haft en kulturpolitik, ett särskilt politiskt område där kultur
behandlas. Jag är intresserad av att se på förändringar i synsätt, attityder och
förhållningssätt i svensk kulturpolitik, och jag kommer att koncentrera mig på
förhållningssätt och syn på kultur med fokus på kultursponsring. Kultursponsring som
begrepp förekom emellertid inte i någon större utsträckning före 1980-talet i Sverige,
det var först vid denna tid som en debatt uppstod.1  Jag kan alltså inte använda ett
begrepp som ännu inte blivit allmänt. Av den anledningen använder jag för denna tid
det mera allmänna begreppet finansiering av kultur, vilket i denna uppsats alltså har en
snäv innebörd. Jag har utgått ifrån att det finns en skillnad i hur man förhåller sig till
finansiering av kultur och sponsring och privat finansiering (med privat finansiering
menar jag utöver det som individer står för), kommersialism och påverkan från
marknaden på kulturen i de två stora kulturutredningarna som har gjorts på 1970-talet
och 1990-talet. I Sverige kom kultursponsringen igång först på 80-talet, och på allvar
först på 90-talet, och det är enligt många typiskt Sverige att vara långsam inom
kulturpolitiken i den här frågan därför att vi inte har en tradition som andra europeiska
länder har, där kultursponsring har varit ett viktigt inslag i många år. I Sverige finns
eller har funnits en syn att kultur och marknad inte är förenliga och detta synsätt är jag
intresserad av att undersöka om det har förändrats.

1.2 Syfte och frågeställning
Jag är alltså nyfiken på om det är möjligt att spåra en förändring i förhållningssätt vad
gäller finansiering av kultur och kultursponsring. Jag har därför valt att göra en
diskursanalys.2 Jag utgår ifrån en mer generell analys av förändringar och utveckling av
kulturpolitiken, gör nedslag i och jämför två olika diskurser. Förutom den
diskursanalytiska teoretiska och metodologiska utgångspunkten, har jag en teoretisk
grund i den danska forskaren Dorte Skot-Hansens teorier om kulturpolitikens
förändring.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den statliga kulturpolitiken och dess
förhållningssätt till finansiering av kultur framstår vid tiden för målformuleringarna på
1970- och 90-talen. Syftet är också att göra en mer generell analys av förändringar och
utveckling av kulturpolitiken under dessa perioder.

Syftet har kompletterats med två frågeställningar:

• Hur kommer den statliga inställningen till finansiering av kultur till uttryck i 1970-
talets diskurs?

• Hur kommer den statliga inställningen till finansiering av kultur och kultursponsring
till uttryck i 1990-talets diskurs?

                                                          
1 Peterson, Lars 1988.
2 För utförlig beskrivning av diskursanalysen se kapitel 4. Teori och metod.
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1.3 Presentation av material
Mitt primärmaterial i undersökningen är:

• Ny kulturpolitik SOU 1972:66, statlig utredningsrapport av Kulturrådet som
tillsattes 1968. Utredningen låg till grund för Sveriges första samlade statliga
kulturpolitik.

• Den statliga kulturpolitiken 1 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, Sveriges första
kulturpolitiska proposition och en av tre propositioner som följde på
kulturutredningen. Utifrån propositionen utformades ett handlingsprogram för
kulturområdet.

• Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84, 1993 tillsattes en parlamentarisk
utredning med uppgift att utvärdera kulturpolitiken och presentera nya
kulturpolitiska mål och åtgärder. Utvärderingen av tidigare kulturpolitik
presenterades i Tjugo års kulturpolitik SOU 1995:84.

• Kulturpolitik Regeringens proposition 1996/97:3, propositionen med utgångspunkt i
kulturutredningen som presenterade ett nytt handlingsprogram för kulturområdet.

Att utgå från kulturutredningen från 1972 och sextio- och sjuttiotalets kulturpolitik är en
naturlig avgränsning då det var på sextiotalet Sverige fick en samlad statlig kulturpolitik
och Kulturrådet tillsattes. Perioden från 1960-talet fram till 1990-talet är också en
greppbar tidsperiod samtidigt som oerhört mycket har skett under denna tid som
påverkar kulturområdet och samhället i stort. Jag kommer att presentera dokumenten
ingående i kapitel 4. Materialet och dess kontext. Materialets avgränsning är naturlig då
det endast har presenterats två kulturutredningar och två kulturpropositioner. Jag har av
omfattningsskäl också valt att avgränsa mig till att undersöka endast hur frågan
hanterades i de politiska dokumenten och inte i till exempel den debatt som förts.

Jag kommer alltså att utgå ifrån diskursanalys, en teori och metod inom textanalysen.
Jag kommer att analysera de kulturpolitiska dokumenten utifrån mina frågeställningar,
med en diskursanalytisk bakgrund samt med den danska kulturforskaren Dorte Skot-
Hansens (1998 och 1999) teorier om kulturpolitikens utveckling. En teoretisk
utgångspunkt som jag använt mig av i både mer faktabetonade avsnitt och analys är
Sven Nilssons Kulturens vägar (1999), vilken närmast kan kallas ett standardverk om
svensk kulturpolitik. Nilsson är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, har
varit bibliotekschef i Malmö samt arbetat med kulturfrågor i Norrköping och Malmö.
Nilsson har varit aktiv i kulturdebatten i många år. 1981 publicerades Vägen till
kulturpolitiken som var en faktafylld beskrivning av svensk kulturpolitik. 1999 utkom
Kulturens vägar som ger en utförlig bild av den kulturpolitiska utvecklingen i Sverige
från 1600-talet fram till idag. Nilsson är en användbar källa för min uppsats därför att
Kulturens vägar ger utförliga fakta och beskrivningar av svensk kulturpolitik, men
också därför att Nilsson tycker mycket och har åsikter, han presenterar många
resonemang och idéer som är intressanta för min undersökning att ta ställning till och
jämföra med.

1.4 Disposition
Här nedan följer en översiktlig beskrivning av uppsatsens innehåll.
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I kapitel 1 presenteras inledning, problemformulering, syfte, frågeställningar, och det
material som kommer att utgöra empiri i undersökningen.

Kapitel 2 ägnas åt att ge en bakgrund. Här presenterar jag definitioner av begreppen
sponsring, kultur och kulturpolitik och diskuterar begreppsproblematik i historisk
forskning. I kapitlet behandlas även texter kring kultursponsring, vilket innefattar
tidigare forskning och statliga skrivelser. Här presenteras även kortfattat fakta om
kultursponsringens omfattning och motiv, samt delar av den debatt som förts kring
kultursponsring.

I kapitel 3 presenterar jag det empiriska materialet mer ingående och diskuterar den
kontext det skrevs, utgavs och mottogs i.

Kapitel 4 behandlar teoretiska och metodologiska perspektiv. Först beskriver jag den
övergripande kulturpolitiska teoretiska bakgrund som jag utgår ifrån i uppsatsen,
presenterad av den danska kultursociologen Dorte Skot-Hansen. Jag beskriver sedan
den textanalytiska teori och metod som jag använder mig av, diskursanalysen och
huvuddragen i dess filosofiska grunder. Jag presenterar två skolor inom
diskursanalysen, diskursteori och kritisk diskursanalys. För att knyta samman
diskursanalytisk teori och metod med min egen undersökning beskriver jag sedan hur
jag i mitt eget arbete förhåller mig till de diskursanalytiska teorier jag utgår ifrån.

Kapitel 5 utgörs av min analys. Jag beskriver mitt tillvägagångssätt och presenterar den
analysmodell jag har utgått ifrån. Jag presenterar sedan det empiriska materialet i form
av citat som jag analyserar och diskuterar.

I kapitel 6 diskuterar jag resultatet av min undersökning och lyfter fram ämnen som
vore intressanta för framtida forskning.

Kapitel 7 sammanfattar uppsatsen.
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2. Kultursponsring – en bakgrund
Här kommer jag att presentera en bakgrund vilket innefattar begreppsdefinitioner,
tidigare forskning, statliga skrivelser och andra texter av relevans, fakta om
kultursponsring i Sverige samt kortfattat ge en inblick i debatten kring kultursponsring.

2.1 Om begreppsproblematik och historisk forskning
Enligt Nationalencyklopedin slog begreppet "sponsring" igenom först på 1980-talet i
Sverige.3 Innan dess användes överhuvudtaget inte begreppet kultursponsring, men det
innebär naturligtvis inte att företeelsen inte förekom före 1980-talet. Att privatpersoner
eller institutioner stöder kultur genom gåvor har förekommit länge, mecenatskap
förekom redan under antiken. Problemet kvarstår dock: hur gör man när man ska
studera en företeelse som har benämnts olika saker under olika tidsperioder? Jag
kommer att i 1970-talets diskurs att undersöka synen på finansiering av kultur och med
detta sammankopplade företeelser som privat finansiering, marknadstänkande och
kommersialisering. Jag använder mig inte av begreppet ”kultursponsring” när jag talar
om 1970-talets diskurs men jag undersöker förhållningssätt till ekonomi och
finansiering som är intressanta även för min undersökning när det gäller att kartlägga
förändring i synen på kultursponsring.

Problemet med begreppsdefinitioner diskuteras av John Tosh, engelsk historiker, i
boken Historisk teori och metod (1994). Tosh skriver att historikern måste klassificera
och kategorisera sitt material för att skapa generaliserande begrepp, men utan att skriva
om historien.4 Tosh skriver också att problemet med att söka historiska antecedentier till
ett modernt drag är att resultatet kan bli ytligt och snedvridet, att betoningen på en linjär
utvecklingstråd gör att man glömmer det historiska sammanhanget. Den
nutidsorienterade historiska forskningen riskerar, enligt Tosh, att underskatta skillnaden
mellan förflutet och nutid, man projicerar moderna tankebanor bakåt i tiden och
avfärdar de aspekter av historia som är främmande för moderna idéer.5 John Tosh
skriver om svårigheter vid historisk forskning och menar att det finns framförallt två
svårigheter som måste övervinnas: behovet att välja ut inte bara vilka aspekter av det
förflutna som ska uppmärksammas utan också den tolkningsram som gör materialet
begripligt, samt att det krävs en insats av fantasi för att återskapa en förfluten tid och
fylla luckorna i materialet. Faran här är att historikerns personliga preferenser får för
stort utrymme.6 Under mitt arbete med uppsatsen har jag försökt vara medveten om de
problem som Tosh belyser.

2.2 Begreppsdefinitioner
Här tänker jag presentera definitioner av sponsring, kultur och kulturpolitik. Dessa tre
begrepp är svårdefinierade och det finns ett antal olika definitioner av varje begrepp
som är intressanta för min uppsats.

2.2.1 Sponsring

Att definiera begreppet sponsring är relevant för min uppsats. Jag vill här belysa att det
finns ett antal olika definitioner som skiljer sig åt på vissa punkter, men att det också

                                                          
3 Sponsring, Nationalencyklopedin på Internet, [2003-02-21].
4 Tosh, John 1994, s. 167f.
5 Tosh, John 1994, s. 153f.
6 Tosh, John 1994, s. 157.
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finns återkommande teman. Jag presenterar här nedan ett antal definitioner av
sponsring.
I Nationalencyklopedin definieras sponsring:

Med sponsring menas att t.ex. ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på
annat sätt ansvara för viss verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller
PR i någon form. Sponsring är en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta
för parterna. Genom att sammankopplas med ett evenemang av stort allmän- eller
samhällsintresse hoppas sponsorn stärka sin image och trovärdighet.7

Sponsringsföreningen i Sveriges definition lyder:

Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation,
marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan
(normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en
association (med t.ex. ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.).8

I Kultursponsring i Sverige 1999 definierar Föreningen Kultur och Näringsliv
sponsring:

Sponsring är ett affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter till ömsesidig
nytta. Enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen ska företagets insatser kunna
motiveras med ett utbyte som står i rimlig proportion till använda medel. Sponsring är
inte detsamma som välgörenhet eller donationer och handlar ej heller om mecenatskap.
Sponsring innebär att parterna frivilligt väljer varandra.9

Riksdagens revisorer skriver i rapporten Sponsring av statliga myndigheter (2001):

Med sponsring menas i granskningen den typ av överenskommelser då ett företag eller
privat organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster till en myndighets
verksamhet i utbyte mot exponering och eventuellt även andra förmåner. Sponsring är
ett affärsmässigt samarbete mellan en myndighet och ett företag. Eftersom parterna gör
en överenskommelse som innefattar ömsesidiga ekonomiska eller andra åtaganden,
handlar sponsring således inte om bidrag, donationer eller välgörenhet.10 Genom att
sammankopplas med ett evenemang eller en verksamhet av stort allmän- eller
samhällsintresse hoppas sponsorn skapa goodwill genom att stärka sin image och
identitet.11

Jag har ovan presenterat ett antal definitioner av begreppet sponsring för att visa på
svårigheterna med att finna en tydlig definition. Återkommande i definitionerna är dock
att man betonar att det är ett ekonomiskt eller affärsmässigt samarbete mellan två parter,
och att det ska vara till nytta för båda parter, samt att sponsring inte handlar om
donationer eller välgörenhet. I vissa definitioner betonas också att det handlar om
associationsmarknadsföring. När jag talar om sponsring och kultursponsring i uppsatsen
är det dessa definitioner jag har som utgångspunkt, det vill säga sponsring är ett
samarbete mellan två parter där det sker ett utbyte av något slag.

2.2.2 Kultur

                                                          
7 Sponsring, Nationalencyklopedin på Internet, [2003-02-21].
8 Sponsringsföreningen i Sverige, [2003-03-15].
9 Kultursponsring i Sverige 1999 1999, s. 16.
10 Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 12.
11 Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 13.
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Att kulturbegreppet är svårdefinierat och rymmer många innebörder råder ingen tvekan
om. Jag tänker här försöka att återge och resonera kring några av de olika betydelser
som finns för kulturbegreppet.
I Nationalencyklopedin är definitionen av kultur mycket omfattande, men den
grundläggande betydelsen är odling, bildning. Man delar sedan in kulturbegreppet i två
synsätt: ett kulturantropologiskt synsätt och ett synsätt där kultur betyder konst i form
av finkultur.12 Att kulturbegreppet rymmer många innebörder ger Lars-Olof Åhlberg
(1995), professor i estetik, en beskrivning av:

Många ting hör till den kulturella sfären: jordbruk, bakterieodling, svensktoppen och
Mahler, Kung Lear, Kings Kong och Tystnaden, hötorgskonst och hötorgsskraporna,
Nya Testamentet, Newtons Principa mathematica philosophiae naturalis,
marknadsekonomi och mutor, kommunal barnomsorg och kommunism, tron på
framtiden, tron på själens obotliga ensamhet och dess odödlighet, den västerländska
teknologin och Azandefolkets magi. Några av de uppräknade företeelserna är materiella
ting (hötorgsskraporna), andra konstverk (Kung Lear, Tystnaden), eller masskulturella
och populärkulturella produkter (svensktoppen, King Kong); några är legitima resp.
illegitima sociala institutioner och praktiker (barnomsorg, mutor) eller ekonomiska och
politiska organisationsprinciper och ideal (marknadsekonomi, kommunism). I Nya
Testamentet finner vi en religiös åskådning medan Newtons huvudarbete innehåller
vetenskapliga teorier och uttrycker en vetenskaplig världsuppfattning.13

Vidare resonerar Åhlberg kring kultur som aktiviteter och beteenden av olika slag, som
att gå och rösta, be till gud, klottra i tunnelbanan, läsa Derrida och sova i pyjamas, som
allihop är former av kulturellt betingade aktiviteter och beteenden. Åhlberg skriver om
kulturbegreppets historia att det främst är vetenskapsdiscipliner som arkeologi, historia,
litteratur-, konst- och musikvetenskap som förknippas med kultur och för vilka
kulturbegreppet har en central funktion. Det är därför också inom dessa discipliner man
arbetar med och undersöker kulturbegreppet. Åhlberg konstaterar att det finns två
huvudtyper av kulturbegrepp: det traditionella kulturbegreppet och det antropologiska
och sociologiska kulturbegreppet. Inom de två huvudtyperna finns en rad varianter,
vilka jag inte närmare diskuterar här.14

Det traditionella kulturbegreppet har sina rötter i sent 1700- och början av 1800-talet,
och utvecklades av tyska historiker och filosofer. Enligt detta synsätt är det musik,
skönlitteratur, bildkonst och arkitektur samt studiet av dessa konstarter som utgör
kulturens kärna. Det kallas också ”det estetiska kulturbegreppet”. Kultur i denna
betydelse ansågs utveckla och förädla människan. Idag innebär begreppet kultur enligt
det traditionella kulturbegreppet konstarterna oavsett om de är personlighetsutvecklande
eller inte. Det traditionella kulturbegreppet omtalas ibland som ett värderande
kulturbegrepp, i motsats till det antropologiska kulturbegreppet som ses som
beskrivande. Den äldre varianten hade en värderande karaktär på så sätt att den såg
”riktig” kultur som personlighetsutvecklande och därmed värdefull. Åhlberg menar att
den moderna varianten av begreppet inte är värderande i denna mening, men att den är
värdeorienterad eftersom konst, litteratur, film och så vidare har tillmätts och tillmäts ett
värde. Däremot innebär det inte att den som använder sig av ett traditionellt
kulturbegrepp automatiskt tillskriver all konst, litteratur, film och så vidare som
produceras ett värde.15

                                                          
12 Kultur, Nationalencyklopedin på Internet, [2003-03-16].
13 Åhlberg, Lars-Olof 1995, s. 167.
14 Åhlberg, Lars-Olof 1995, s. 168f.
15 Åhlberg, Lars-Olof 1995, s. 170f.
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Den andra huvudtypen av kulturbegrepp är det antropologiska kulturbegreppet.
Synsättet innebär kortfattat att allt mänskligt beteende som inte är biologiskt betingat är
kultur. Åhlberg skriver om Edward Tylors definition att den minsta gemensamma
nämnaren för alla kulturella fenomen är färdigheter och vanor som individen förvärvat i
egenskap av samhällsmedlem. Färdigheterna och vanorna ska alltså vara förvärvade och
inte naturliga eller instinktiva. Just genom denna kontrast mellan natur och kultur ska
kultur definieras enligt det antropologiska kulturbegreppet. Kring detta uppstår
problematik med hur gränsen mellan natur och kultur ska dras, hur samhälle och kultur
förhåller sig till varandra.16

När Sven B. Ek (1987), professor i etnologi, diskuterar och problematiserar kulturarv
och kulturellt kapital delar han in kulturbegreppet i tre huvudtyper:

a) Kultur är ungefär detsamma som konst, b) Kultur är tankemönster, gemensamma
värderingar eller liknande, c) Kultur är människans totala livssituation – med konst,
tankenormer och de ekonomiska samt sociala villkor som till stor del bestämmer både
konstuppfattning och tänkande.17

Problemet med den första definitionen är enligt Ek att det är så få som besitter kulturen,
problemet med den andra definitionen är att den är alltför oklar och bygger på tanken att
”kultur” bara är ett ord att tänka med, och även om den inte är utan problem är det
främst den tredje definitionen Ek vill förorda. När man ser på de två huvudtyperna av
kulturbegrepp, det antropologiska och det traditionella, är det svårt att inte avfärda dem
båda som för brett respektive för snävt.18

I de kulturpolitiska dokument jag undersöker i uppsatsen förhåller man sig till
kulturbegreppet på delvis olika sätt, eller så förhåller man sig inte över huvud taget. I
1972 års kulturutredning Ny kulturpolitik för man ingen djupare diskussion kring
begrepp som kultur eller konst utan man har en instrumentell syn och fokuserar
konstens och kulturens funktioner, som till exempel att kulturen skall bidra till en bättre
samhällsmiljö. En uttalad kvalitetsdiskussion saknas men i utredningen finns dock
tydligt värderande påstående som syftar till kvalitet som till exempel
”kommersialismen, de smakförsämrade surrogaten, hötorgskonsten och den spekulativa
underhållningen”.19 I den följande kulturpropositionen 1974:28 Den statliga
kulturpolitiken 1 definieras inte ”kultur” utan istället ”kulturområdet” som: ord-, scen-,
bild- och tonkonst, massmedier, kulturarbete i folkbildning och föreningar,
kulturarvet.20 Här är det ett instrumentellt och kulturpolitiskt administrativt
kulturbegrepp som skapas. I 1995 års kulturutredning Kulturpolitikens inriktning
markerar man att man till skillnad från sjuttiotalets kulturpolitik vill ha en tydlig
kulturdefinition som utgångspunkt, och man vill ha ett kulturbegrepp som avgränsar det
kulturpolitiska ansvarsområdet och fungerar för ett praktiskt/politiskt arbete.21 I
utredningen skriver man ”utgångspunkten för våra förslag till mål för kulturpolitiken är
att kulturen har ett värde i sig”.22 Om kulturbegreppet skriver man att man använder

                                                          
16 Åhlberg, Lars-Olof 1995, s. 172f.
17 Ek, Sven B. 1987, s. 6f.
18 Ek, Sven B. 1987, s. 7f.
19 Ny kulturpolitik 1972, s. 128.
20 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28. Se Den statliga kulturpolitiken 1, s. 27.
21 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 37.
22 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 16.
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kultur som ”ett beskrivande, inte som ett värderande eller normerande, begrepp” och
man skriver att detta innebär att till exempel all litteratur faller inom kulturbegreppet
vare sig man tycker att den enskilda boken är bra eller dålig.23 Det betonas samtidigt att
ett beskrivande begrepp inte utesluter kvalitetsdiskussioner eller värderingar av kultur.
Utredningen presenterar ett förslag till kulturbegrepp: konstarterna, medierna,
bildningssträvanden och kulturarven. Man skriver att detta är huvudbetydelsen av ordet
kultur i utredningen, men att ”ibland talar vi också om kultur i en vidare bemärkelse”
och att ordet konst används som samlande beteckning på alla konstarter.24 Man skriver
att ”vårt förslag är relativt avgränsat – och innefattar t.ex. inte primärt religion eller
sport – men vidgar sig ändå något mot det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet.”25

2.2.3 Kulturpolitik

Kulturpolitik är politik som rör kulturella frågor. I Nationalencyklopedin definieras
kulturpolitik som ”debatten om och beslutsprocessen kring offentliga insatser för att
främja ett rikt kulturliv och att bevara och utveckla olika kulturmiljöer.”26 I
kulturpropositionen 1974:28 Den statliga kulturpolitiken 1 definieras kulturpolitik:

En samlad struktur för samhällsåtgärder på kulturområdet. Det kan gälla statens,
kommunernas, landstingens eller hela samhällets insatser. En fullt utformad
kulturpolitik förutsätter mer eller mindre definierade mål som möjliggör långsiktiga
planeringar och planmässiga reformer. För att de uppsatta målen skall uppnås krävs
resurser, metoder och organ såväl för planering som för verkställighet.27

Sven Nilsson skriver i kapitlet ”Kulturpolitikens kraftfält” i Kulturens vägar om
kulturpolitikens historia och traditioner. Nilsson beskriver kulturpolitikens idéhistoria
och det han kallar för kärnidéer som bär upp kulturpolitiken:

• Respekt för konstens och kulturinstitutionernas autonomi
• Långsiktighet i uppbyggnad av resurser
• Tydlig ansvarsfördelning mellan staten, landstingen och kommunerna
• Kultur i hela landet: uppbyggnad av ett nät av kulturinstitutioner med länet som bas
• Mångfald: också det fria kulturlivet ska utvecklas
• Rättvis fördelning av tillgången till kultur – både som upplevelse och

uttrycksmöjlighet – geografiskt och socialt
• Barn och ungdomar prioriteras
• Offentlig finansiering
• Gränsdragning mot kulturmarknaden: kulturpolitiken omfattar kulturyttringar som

inte klarar sig på marknaden.

Kärnidéerna är gemensamma idéer, värderingar och överenskommelser och Nilsson
menar att det är kärnidéerna snarare än de kulturpolitiska målen som styr
kulturpolitikens utveckling. Nilsson pekar också på det han kallar för ett vidare nät av
värderingar som delas av de flesta som arbetar inom kulturområdet, till exempel en
stark anti-kommersialism och en fixering vid de grupper som inte deltar i kulturlivet
snarare än de som gör det.28

                                                          
23 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 37.
24 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 40.
25 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 39.
26 Kulturpolitik, Nationalencyklopedin på Internet, [2003-03-16].
27 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28. Se Den statliga kulturpolitiken 1, s. 23.
28 Nilsson, Sven 1999, s. 390f.
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2.3 Texter kring kultursponsring
Då kultursponsring är ett relativt nytt fenomen i Sverige har inte mycket svensk
forskning gjorts i kring ämnet. Det material som finns att tillgå är främst handböcker
som är inriktade på marknadsföring och PR och som beskriver hur lyckad sponsring ska
genomföras, främst utifrån sponsorns perspektiv. Det finns också mer teoretiska
utvärderingar och rapporter där sponsring analyseras utifrån både sponsorers och
sponsrades perspektiv, samt ett par dokument som är utgivna av statliga myndigheter.
Jag tänker här kortfattat presentera några exempel på det som har skrivits om sponsring.

2.3.1 Forskning och annan litteratur

Bengt Lidström, generalsekreterare i Föreningen Svenska Musikfestivaler, har skrivit de
två rapporterna Det svenska näringslivet och kultursponsring (1995) och Det svenska
kulturlivet och kultursponsring (1998), den första som en del av ett konferensprogram
vid Centrum för regionalvetenskap, CERUM, vid Umeå universitet och den andra på
uppdrag av Statens Kulturråd. I den första rapporten Det svenska näringslivet och
kultursponsring undersöker Lidström relationerna mellan näringsliv och kultursponsring
i en enkätundersökning som gjordes på tjugo företag. Lidström undersöker bland annat
företags motiv för kultursponsring och vilka motprestationer som krävs. I den andra
rapporten Det svenska kulturlivet och kultursponsring gör Lidström en liknande
undersökning för att undersöka kulturlivets syn på kultursponsring där fyrtiofyra
kulturinstitutioner besvarar frågor om bland annat motiv för och organisation bakom
kultursponsring. De resultat Lidström presenterar i de två rapporterna är bland annat att
företag väljer att sponsra kultur för att man vill skapa en positiv bild av företaget. Det
framkommer också att kulturinstitutionerna inte är medvetna om sitt varumärkes värde
och att det främst är de stora etablerade kulturinstitutionerna som får sponsorbidrag.29

Ett exempel på en handbok i sponsring är Sponsring & event marketing (2000) av Uno
Grönkvist där författaren riktar sig till företag som överväger att använda olika slags
sponsring i marknadsföringen av företaget.30 Grönkvist har varit ordförande i Svenska
Sponsringsföreningen och har tidigare skrivit böcker som Framgångsrik sponsring
(1999).31 Liknande skrifter har Föreningen Kultur och Näringsliv publicerat, till
exempel ABC om kultursponsring (1996 och 1998).32 Föreningen Kultur och Näringsliv
beskriver sig själva som ett samarbetsforum för kultursponsring som representerar ett
nätverk av företag, näringslivsorganisationer och kulturinstitutioner. Föreningen
publicerar informationsmaterial och statistik över kultursponsring och sammanställer
årligen aktuella sponsringsprojekt. Föreningen har bland annat publicerat Jämförande
studie om avdragsrätt för kultursponsring i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland
och Frankrike (2002) där man presenterar förslag till en ny lagtext för avdragsrätt på
kultursponsring.33

                                                          
29 Lidström, Bengt 1998 och 1995.
30 Grönkvist, Uno 2000.
31 Grönkvist, Uno 1999.
32 ABC om kultursponsring 1998.
33 Jämförande studie om avdragsrätt för kultursponsring i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland
och Frankrike 2002.
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Hård kritik mot kultursponsring står att finna i Lars Petersons Det kulturella kapitalet
(1988). Peterson är konstnär och författare och han menar att kultursponsringen bidrar
till att reproducera klassamhället genom att den stärker den kulturella elitens hegemoni.
Enligt Peterson är kulturpolitiken för feg och otydlig för att stå emot marknadskrafterna
och omsätta de kulturpolitiska målen i praktiken.34

I Kultur som lokaliseringsfaktor: erfarenheter från Tyskland (1991) skriver Lisbeth
Lindeborg, statsvetare, om kultursatsningar och kulturpolitik i Tyskland och gör
jämförelser med Sverige. Lindeborgs idé är att kultur kan vara lönsamt och att
satsningar på kultur fungerar som instrument för att skapa mervärde i en kommun då
kulturen fungerar som lokaliseringsfaktor och ekonomisk resurs.35

2.3.2 Statliga publikationer

År 2001 publicerade Riksdagens revisorer rapporten Sponsring av statliga myndigheter
(2001) som var ett eget initiativ från revisorerna att granska sponsring av statliga
myndigheter. Syftet med granskningen var att skapa en uppfattning om förekomsten av
sponsring av statliga myndigheter och att se hur sponsringen hanteras i verksamheten
genom avtal och riktlinjer som sätts upp. Man ville även utvärdera vilka effekter
sponsring kan ha för verksamheten. Undersökningens underlag utgjordes bland annat av
enkätundersökningar och intervjuer med företrädare för företag som mottar sponsring.36

Riksdagens revisorer är en fristående myndighet under riksdagen som granskar statlig
verksamhet vad gäller måluppfyllelse och effekter. Revisorerna består av 12 ordinarie
ledamöter och 12 suppleanter som väljs av riksdagen för en mandatperiod. Riksdagens
revisorer ingår i riksdagens kontrollmakt tillsammans med riksdagens
konstitutionsutskott och Justitieombudsmannen (JO).37 Rapporten inleds med att
revisorerna definierar sponsring på följande sätt: ”den typ av överenskommelser då en
myndighet tillhandahåller exponering och eventuellt även andra förmåner till ett företag
eller privat organisation i utbyte mot kontanta medel, varor eller tjänster. Samarbetet är
affärsmässigt vilket innebär att sponsring inte handlar om välgörenhet från företagets
sida.”38 I rapporten framgår att det är ett stort problem att riktlinjer för sponsring av
kultur inte finns, man skriver: ”Statsmakterna har vid flera tillfällen uttalat sig positivt
om sponsring, framför allt för kultursektorns vidkommande. Några allmänna riktlinjer
för vilka statliga verksamheter som får ta emot sponsring och i vilken omfattning har
dock inte utfärdats … Sponsring av statliga myndigheter har förekommit sedan mitten
av 1990-talet. Revisorerna anser det otillfredsställande att riktlinjer för hur sponsring
ska hanteras i redovisningen ännu inte utfärdats.”39 Revisorerna presenterar en rad
förslag på hur sponsringsfrågan ska hanteras, och dessa är kortfattat:

• Regeringen bör ta ställning till vilka myndigheter som får finansieras med
sponsring.

• Regleringsbrev bör upprättas för en myndighets rätt att motta sponsring och här bör
även riktlinjer för sponsringens omfattning samt krav på återrapportering finnas.

• Regeringen bör ge sponsring som finansieringsform en tydlig definition.

                                                          
34 Peterson, Lars 1988.
35 Lindeborg, Lisbeth 1991.
36 Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 3.
37 Riksdagens revisorer, [030225].
38 Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 6.
39 Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 6f.
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• Regeringen bör tillse att Ekonomistyrningsverket utarbetar riktlinjer för hur
myndigheter ska hantera sponsring i redovisningen.

• Regeringen bör tillse att Ekonomistyrningsverket utreder hur sponsring ska kunna
utläsas ur myndigheternas årsredovisning samt ur statsredovisningen.

• Regeringen bör se över lagen om offentlig upphandling för att klargöra hur den ska
tillämpas på sponsring.

• Regeringen bör ställa följande krav på myndigheter som har eller önskar värva
sponsorer: myndigheten bör utforma övergripande riktlinjer som anger syftet med
sponsringen och vilka effekter som eftersträvas. Riktlinjerna bör omfatta samarbetet
med sponsorerna och hur sponsringen ska hanteras inom myndigheten.
Myndigheten bör utveckla rutiner för uppföljning av verksamheten i syfte att avgöra
om den utgör effektivt resurstillskott.

• Regeringen bör överväga behovet av en central administrativ stödfunktion som
bistår myndigheter som har eller önskar värva sponsorer.40

Rapporten avslutas med överväganden och förslag där Revisorerna presenterar
ovanstående förslag. I slutsatserna kring undersökningen av sponsrade myndigheter och
sponsorer påpekar Revisorerna bland annat att det finns risker vid sponsring av statliga
myndigheter vad gäller opartiskhet och objektivitet, och man vill att regeringen ska ta
ställning till vilka myndigheter som får finansieras med sponsring samt att regeringen
ska besluta att tillstånd från regeringen krävs vid sponsring.41

Krav på allmänna riktlinjer och principer från regeringen angående sponsring har varit
aktuellt i flera år. I en motion (1996/97:K519) till riksdagen 1996 efterlyser motionär
Lennart Fremling (fp) klargörande från regeringen dels till vilka verksamheter det är
tänkbart att ta emot bidrag, och dels från vilka givare det är tänkbart att ta emot bidrag.
Fremling vill även se riktlinjer för formerna för mottagandet och klargörande hur
överenskommelse ska göras. Enligt Fremling är faran med avsaknaden av riktlinjer för
sponsring att det finns risk för att myndigheter avvisar erbjudna sponsorpengar så att
”statskassan därigenom belastas i onödan”, men att å andra sidan är risker att
myndigheter i sin ambition att spara budgetmedel tar emot bidrag på ett sådant sätt att
det ”kan uppfattas som en muta”.42

Kravet på riktlinjer för sponsring av kulturinstitutioner har varit stort från såväl
sponsrade som sponsorer. I Dagens Nyheter 27/8 2001 skriver Stina Blomgren och
Anders Frelin i en artikel om kultursponsring att Marita Ulvskog våren 2001 lät
Kulturdepartementet påbörja en utredning om kultursponsring som planerades bli färdig
hösten 2001.43 Resultatet av utredningen är ett par formuleringar om kultursponsring i
kapitel ”17. Kultur, medier, trossamfund och fritid” i Ekonomistyrningsverkets, ESV,
Statsliggaren för år 2002 (2002). I Statsliggaren finns regleringsbrev till myndigheter
sammanställda. I Statsliggaren skriver ESV om statliga kulturinstitutioner och
sponsring, hur det ska ske och redovisas. Formuleringarna ser likadana ut för de olika
institutionerna, så här står det till exempel om Naturhistoriska riksmuseet: ”Villkor för
kompletterande finansieringskällor. Naturhistoriska riksmuseet kan söka
kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som
inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag
                                                          
40 Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 8.
41 Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 60f.
42 Fremling, Lennart 1996.
43 Blomgren, Stina & Frelin, Anders 2001, s. 4.
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från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag
eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa
förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte var förenade med villkor
som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat
om. Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall i årsredovisningen för 2002
redovisa för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
andel bidrag respektiver andel sponsormedel av den totala intäkten.”44 Det är
sammanfattningsvis uppenbart att det finns ett stort behov från både sponsorers och
sponsrades håll att allmänna riktlinjer om kultursponsring utformas.

2.4 Kultursponsring i Sverige
2.4.1 Kultursponsringens omfattning

Det kan vara svårt att finna tillförlitlig statistik över kultursponsringens omfattningen
och utveckling då kulturinstitutioner har olika sätt när det gäller redovisning. Till
exempel kallar Arbetes museum numera sponsorbidrag för projektpengar i sin
redovisning.45 Föreningen Kultur och Näringsliv gjorde 1999 med hjälp av Temo en
undersökning av kultursponsringen i Sverige. En skriftlig enkät skickades till ca 900
chefer för kulturinstitutioner. Undersökningen visade följande statistik för år 1999:

• Under år 1999 mottog ca 320 svenska kulturinstitutioner någon form av sponsring.
• De sponsrade institutionerna beräknas under 1999 ha mottagit sponsring till ett

sammanlagt värde av 206 miljoner kronor.
• I genomsnitt tog de sponsrade kulturinstitutionerna emot knappt 650.000 kronor

under 1999. Här finns dock stora variationer mellan enskilda institutioner, i vissa
fall rörde det sig om sponsring på några tusen kronor och i andra fall upp till 10
miljoner kronor.

• De sponsrade kulturinstitutionerna fick under 1999 sammanlagt 162 miljoner kronor
i pengar (79% av all sponsring) och  44 miljoner kronor i form av varor och tjänster
(21% av all sponsring).

• Största sponsorer var företag inom verkstadsindustri/tillverkningsindustri (ca 26
miljoner), data/IT/telecom (ca 23 miljoner), handelsföretag/livsmedel (ca 22
miljoner), media/reklam (ca 16 miljoner), fastigheter/byggindustri (ca 12 miljoner),
bank (ca 11 miljoner) respektive energibolag (ca 8 miljoner).

• Största mottagare för sponsormedel var området musik och opera som sammanlagt
tog emot ca 110 miljoner kronor i sponsring år 1999. Kulturminnesvård inklusive
museer mottog sammanlagt ca 84 miljoner. De i övrigt största områden var
bildkonst/fotografi/video (ca 21 miljoner), teater (ca 18 miljoner), dans/balett (ca 17
miljoner) samt arkitektur (ca 12 miljoner).

• De största kulturinstitutionerna tog emot sammanlagt 63 procent av den sponsring
som gavs under 1999.

• 53 procent av all sponsring gick 1999 till Stockholm. Göteborg tog emot 15 procent
och Malmö 3 procent. Övriga Götaland tog emot 9 procent, övriga Svealand 8
procent och Norrland 12 procent.

• 79 procent av all sponsring gick till institutioner med permanent verksamhet i egna
lokaler. 14 procent gick till festivaler etc.46

                                                          
44 Statsliggaren för år 2002 2002.
45 Frelin, Anders 2002, s. 4.
46 Kultursponsring i Sverige 1999 1999, s. 2f.
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Sammanfattningsvis visar undersökning att ca 320 kulturinstitutioner 1999 mottagit
någon form av sponsring och att det sammanlagda värdet av sponsringen var 206
miljoner kronor. Storstäderna fick den största delen av sponsorpengarna, varav
Stockholm fick över hälften. De stora institutionerna mottog mest sponsring, och musik
och opera var de verksamheter som fick mest pengar, därefter kulturminnesvård. De
största sponsorerna var företag inom verkstadsindustri/tillverkningsindustri, och därefter
data/IT/telecom och handelsföretag/livsmedel.

Motsvarande statistik från Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) visar för år
2000 att kulturinstitutioner mottog sponsring till ett värde av 205 miljoner kronor.
Sponsring i Sverige fördelar sig inom olika områden: idrottssponsring 60-65% av det
totala beloppet, kultursponsringen för 15-20%, sponsring till sociala- och humanitära
ändamål för 8-10%, radio och TV för 3-4% och 2-3% går vardera till festivaler, miljö
samt forskning och utbildning.47 Statistiken för år 2001 visar att sponsorbidragen till
kulturinstitutionerna har minskat, och detta förklaras med en allmän nedgång i
ekonomin. Enligt siffror från Kulturrådet som presenterades i Dagens Nyheter i mars
2002 omfattade kultursponsringen år 2001 ca 200 miljoner kronor.48 I samma artikel
betonar man hur marginell den del av de totala intäkterna till kulturlivet som består av
sponsorbidrag är: den största biten år 2001 var privata utgifter som publiken stod för: 36
miljarder kronor, medan stat, kommun och landsting bidrog med cirka 16 miljarder
kronor och sponsringen endast bidrog med 0,2 miljarder kronor.49

 2.4.2 Motiv för kultursponsring

Motiv och syften för kultursponsring är olika för de två parterna i ett sponsringsavtal.
Motiv för myndigheter att söka sponsorer är oftast ekonomiska behov. Trots att
sponsringen är liten i förhållande till institutionens totala intäkter är det ändå viktiga
resurstillskott till verksamheten. Ett annat motiv är att sponsring ses som ett medel att
marknadsföra verksamheten och nå ut till nya grupper genom att man får tillgång till
nya kanaler och kontaktnät. Sponsring är ofta ett sätt att få resurser till projekt som inte
hade kunnat genomföras med den statliga budgeten.50 Bengt Lidström presenterar i Det
svenska kulturlivet och kultursponsring statistik över kulturinstitutionernas motiv för
sponsring: 80 procent hade motivet att förbättra ekonomin, 11 procent hade motivet att
utveckla verksamheten. Andra skäl var ökad kontakt med näringsliv och starkare
marknadsföring.51 Sponsorns motiv bakom sponsringen är att skapa goodwill genom att
stärka sin image och identitet. Sponsorn vill genom sponsringen till exempel stärka och
profilera sitt varumärke, förbättra kundrelationer, visa samhällsengagemang, skapa
bättre trivsel för personal och höja företagets status som arbetsplats. I utbyte mot
finansiella medel, varor eller tjänster exponerar mottagaren sponsorns namn, och ibland
erbjuds sponsorn förmåner som till exempel subventionerade biljettpriser och tillgång
till lokaler.52

 2.4.3 Debatt och diskussion kring kultursponsring

Trots att det är en så marginell del av den totala kulturbudgeten väcker kultursponsring
onekligen mycket debatt. Synen på sponsring är blandad. Statens kulturråd skriver att

                                                          
47 Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 13.
48 Linder, Lars 2002, s. 2.
49 Linder, Lars 2002, s. 2.
50 Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 33.
51 Lidström, Bengt 1998, s. 22f.
52 Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 13.
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”ett aktivt sponsringssamarbete kan i bästa fall leda till nytänkande i arbetet för båda
parter, en breddning av publiken och en ökad ekonomisk ram för kulturverksamheten. I
värsta fall tär ett samarbete på de offentliga resurserna och det sponsrande företaget
tillskrivs en oproportionerligt stor betydelse för en kulturell verksamhet.”53

I Dagens Nyheter i april år 2001 gjorde kulturminister Marita Ulvskog uttalanden
angående kultursponsring som väckte upprörda känslor. Ulvskog ställde sig kritisk till
den omfattande kultursponsring som äger rum, och sade att regeringens
kulturproposition egentligen förordar återhållsamhet med sponsring som
finansieringsmetod. Kulturinstitutionerna förklarar det ökade behovet av
sponsorintäkter med allt magrare offentliga medel och detta menade Ulvskog inte var
sant. Ulvskog sade att ”vissa institutioner har aldrig haft så mycket pengar som nu” och
menade att ekonomiska problem beror snarare beror på dålig hushållning med
pengarna.54 Enligt Ulvskog måste institutionerna dra ner på tempot och istället för att
försöka ha ett brett utbud med många olika utställningar eller föreställningar satsa på
basutbudet och på så sätt spara pengar.55 Ulvskogs uttalande möttes av förvåning bland
såväl kulturinstitutionerna som deras sponsorer. Ingrid Dahlberg, dåvarande chef på
Dramaten, tyckte att det var nya signaler från regeringen och menade att publiken idag
inte nöjer sig med ett litet basutbud utan kräver en stor och bred repertoar. En
representant för Föreningen Kultur och Näringsliv, Mikael Strandänger, tyckte att det
var häpnadsväckande att Ulvskog menade att man ska minska kulturutbudet bara för att
man inte ska samarbeta med näringslivet. Strandänger sade att han har svårt att förstå de
principiella skillnaderna mellan att ta emot bidrag från staten och bidrag från företag,
och menade att man inom kultursektorn betraktar de som jobbar i näringslivet som
”marsmänniskor som man inte ska ha att göra med”.56 Strandänger menade att
kulturlivet vinner mycket på att samarbeta med sponsorer, och han säger också att det
knappast spelar någon roll om Kulturdepartementet ställer sig kritiskt till sponsring:
”näringslivet är en sådan tung samhällspelare att de måste ta sitt ansvar – annars köper
vi inte deras produkter.”57 Att Ulvskog uttalade sig mer eller mindre negativt tyder på
att regeringen inte har en entydigt positiv hållning till kultursponsring trots att det
faktiskt står så i kulturpropositionen. Denna skepsis mot näringslivets inblandning är
ganska typisk från myndigheters och institutioners håll, precis som den oförståelse den
möts av från representanter från näringslivet.

Lars Peterson är en av de som riktat hård kritik mot kultursponsring. I sin bok Det
kulturella kapitalet: kritik av kultursponsringen skriver han att eftersom det främst är
den etablerade kulturen som sponsras så ökar kulturella klyftor i samhället. Peterson
menar att kultursponsringen reproducerar klassamhället då vissa grupper kan använda
den för att stärka sin sociala positioner. Peterson skriver att det inte är något nytt att rika
människor köper, samlar och donerar konst men att kultursponsring är ett sedan 1980-
talet nytt fenomen i Sverige. Kultursponsringen kommer in i kulturlivet som en ny kraft,
skriver Peterson, den är både ett resurstillskott och en maktfaktor då den inte bara ger
ekonomiskt stöd till vissa evenemang utan också förstärker den dominerande borgerliga

                                                          
53 Om världen 2000, s. 90.
54 Eriksson, Thord 2001, s. 4.
55 Eriksson, Thord 2001, s. 4.
56 Wennö, Nicholas 2001, s. 4.
57 Wennö, Nicholas 2001, s. 4.
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finkulturen. Kultursponsring leder, enligt Peterson, till att kulturella hegemonier58 stärks
ytterligare och kulturlivet blir ännu mer ojämlikt och odemokratiskt. Kultursponsring
innebär enligt Peterson att ekonomisk makt och kulturellt kapital smälts samman i en
värdegemenskap där man utnyttjar varandras kapital för att göra vinster inom sitt eget
område.59

Lena Swanberg ställer i en artikel i Månadsjournalen (1998) frågor om vad det är för
skillnad på att ha kontakter med näringslivet eller med politiker och varför den
konstnärliga friheten skulle vara säkrare om kulturen betalas med offentliga medel än
med sponsringsbidrag. Swanberg konstaterar dock att det är de ”små, oglamorösa”
kulturinstitutionerna som är de verkliga förlorarna i sponsringen eftersom det främst är
stora och etablerade institutioner som får sponsorbidrag.60

Frågan om vad som händer med den konstnärliga integriteten vid kultursponsring är
mycket omdiskuterad inom sponsringsdebatten. Inte minst ett par uppmärksammade
händelser som ägt rum under de senaste åren har satt fokus på frågan. Jag tänker då till
exempel på två uppmärksammade sponsringar år 2001: Sonyutställningen på Moderna
Museet och IKEA:s utställning på Kulturhuset. Sonyutställningen kritiserades för att
företagets produkter dominerade utställningen för mycket, och IKEA-utställningen
”Open me” ansågs vara köpt reklamplats åt IKEA. Den ”sponsringsskandal” jag har
studerat närmare är den som ägde rum under Kulturhuvudstadsåret K98 år 1998.
Kulturhuvudstad K98 var ett evenemang som samarbetade mycket med näringslivet och
som hade en tretton övergripande sponsorer som till exempel Bonniers, Telia, Finnair,
Posten och Skandia, och därutöver ett stort antal enskilda företag som stod som
sponsorer till enskilda projekt. Sammanlagt fick K98 in 155 miljoner i sponsorpengar.61

Under sommaren 1998 arrangerades ett konstprojekt som hette Arkipelag och däri
ingick en utställning på Historiska museet med fem olika konstnärer, varav en var
fotografen Donald Mader. Maders fotografier på nakna unga pojkar väckte stor
uppmärksamhet och bilderna anklagades för att vara barnpornografiska. Utställningen
polisanmäldes av en privatperson såsom misstänkt barnpornografi, men ingen brottslig
handling ansågs föreligga och förundersökningen lades ner. Det visade sig att samtliga
av Maders bilder hade fotograferats med modellens medgivande och godkännande till
att bilderna skulle ställas ut, och i de fall då modellen varit ung med föräldrarnas
medgivande. Mader väntade sedan med att visa bilderna till dess att alla modellerna var
vuxna. Debatten rasade på kultursidorna och i TV och de flesta, kulturjournalister,
konstkritiker och politiker, var överens om att det var barnpornografiska bilder och att
bilderna skulle tas ner. Också museichefen Jane Cederqvist uttalade sig om att hon
önskade att någon skulle riva ner bilderna – något som också hände då en nynazistisk
grupp stormade in på museet och förstörde Maders bilder. Vad som är intressant i detta
exempel är hur sponsorn Posten reagerade och på vilket sätt detta ställde
kultursponsringsfrågan på sin spets. Posten var en av huvudsponsorerna bakom K98 och
krävde att Maders fotografier skulle tas bort från utställningen. Då ledningen för K98
hade beslutat att utställningen inte var barnpornografisk och därför lät den vara kvar,
erbjöd man Posten att dra tillbaka sitt stöd för K98. I diskussioner med de andra

                                                          
58 Hegemoni betyder bestämmande, inflytande. I marxistisk teori betecknar hegemoni särskilt den makt
över människo- och samhällssynen som en ledande klass utövar vid sidan av sin ekonomiska och
politiska dominans. Hegemoni, Nationalencyklopedin på Internet, [2003-03-17].
59 Peterson, Lars 1988, s. 147.
60 Swanberg, Lena 1998, s. 54.
61 Hultén, Henrietta & Tiselius, Henric 1999, s. 93f.
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sponsrande företagen valde de att inte lägga sig i diskussionen eller komma med
synpunkter på specifika utställningars innehåll. Man ville som sponsor inte gå över
gränsen till att styra innehållet i kulturen.62 I medierna debatterades hur sponsring
påverkade kulturen och Dagens Nyheter skrev i en ledare den 12:e juli:

Kulturhuvudstad 98 har fört fram kulturen i debattens fokus på ett sätt som annars
alltför sällan sker. Kulturens samhällskritiska och konventionsbrytande roll har
aktualiserats. Sponsring är en inte okomplicerad relation, vilket kommit till uttryck i
postgeneralen Ulf Dahlstens försök att stoppa fotoutställningen på Historiska museet.
Att ledningen för Kulturhuvudstadsbolaget stod emot påtryckningarna är av avgörande
betydelse för tilltron till Kulturhuvudstad 98 men också för tilltron till sponsrad kultur
över huvud taget … sponsring handlar inte om välgörenhet utan om affärsmässigt
samarbete som ska gynna båda parter. Företagen får goodwill, kulturutövarna
ekonomiskt eller annat slags stöd samt fler kanaler till publiken. Men kultursponsring
fordrar en väl genomtänkt policy hos företagen, tydliga avtal och kulturutövare som
värnar sin integritet. Många både positiva och negativa lärdomar om sponsringens roll
kommer att kunna dras från Kulturhuvudstad 98.63

Posten var den enda av sponsorerna som protesterade mot utställningen och valde trots
allt att fortsätta sitt samarbete med K98. Debatten under K98 är intressant, det är en
diskussion om stora ämnen: konstnärlig yttrandefrihet, utnyttjande av barn, juridik,
moral och kultursponsorers makt. I medierna pågick en aggressiv debatt, där bland
annat Postens VD Ulf Dahlsten förklarade att han inte kunde ställa upp och sponsra en
barnpornografisk utställning och försökte få ledningen få K98 att ta bort fotografierna.
Och där visade han på problematiken med kultursponsring: att han som sponsor ansåg
sig ha rätt att ingripa mot den utställning han varit med om att betala.

                                                          
62 Hultén, Henrietta & Tiselius, Henric 1999, s. 227f.
63 Kultur som roar och oroar. Konstens frihet och rätt att provocera har kommit i fokus under
kulturhuvudstadsåret 1998, s. 2.
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3. Materialet och dess kontext
Här kommer jag att presentera det empiriska materialet och den kontext det skrevs,
utgavs och mottogs i.

3.1 Ny kulturpolitik
1968 tillsattes den statliga utredningen Kulturrådet för att dra upp riktlinjer för en ny
statlig kulturpolitik.64 Behovet av en ny samlad statlig kulturpolitik var stort menade
man och skrev i proposition 1961:56 att ”länge har vi varit benägna att tro, att en höjd
levnadsstandard och ett ökat välstånd inom de stora folkgrupperna rent automatiskt
skulle följas av en motsvarande höjning  av den kulturella nivån”.65 När denna höjning
inte skedde påbörjades arbetet med att skapa en ny kulturpolitik som skulle underlätta
arbetet att föra ut god kultur till folket. Kulturrådets arbete resulterade i utredningen Ny
kulturpolitik SOU 1972:66 som följdes av tre kulturpolitiska propositioner (Den statliga
kulturpolitiken 1 regeringens proposition 1974:28, Den statliga kulturpolitiken 2
regeringens proposition 1975:20, Den statliga kulturpolitiken 3 regeringens proposition
1975/76:135) och en rad reformer på kulturområdet. Etablerandet av en sammanhållen
statlig kulturpolitik ledde till att det blev tydligare att kulturområdet var ett
ansvarsområdet för det offentliga och att kulturområdet fick en mer jämbördig ställning
med andra samhällsområden som ligger inom det offentligas ansvar.66 Sven Nilsson
pekar på att det var först med 1972 års kulturutredning och de följande propositionerna
som kulturpolitiken etablerades som ett självständigt politiskt sakområde,
kulturpolitiken normaliserades och blev mer lik andra samhällssektorer och därigenom
mer hanterbar.67 Även synen på kultur och kulturpolitikens roll i samhället vidgades,
och kulturpolitik sågs om ett medel för att öka demokrati och jämlikhet i samhället.68

Sven Nilsson menar att det fanns en ny och tydligt tilltro att man genom kulturpolitiska
åtgärder skulle kunna förändra mönster och situationer i konstutövares och
konstanvändares liv, och Nilsson sammanfattar den nya kulturpolitiska inriktningen i
fyra punkter:

• Decentralisering, man ville förankra de olika insatserna i människors närmiljö.
• Integration av de kulturpolitiska åtgärderna i det sociala livet och vardagen.
• Ökad betoning av det egna skapandet och kulturell amatörverksamhet.
• Mer offensiva ingrepp i den kommersiella kulturmarknaden.69

I Ny kulturpolitik formulerades åtta mål som kom att få stor betydelse för hur
kommuner och landsting utformade sina handlingsprogram.70 Nilsson ifrågasätter dock
om målen användes i det praktiska kulturpolitiska arbetet, utan menar att de främst
fungerade för att ange de breda motiven.71 I Kulturpolitikens inriktning menar man att
de åtta övergripande målen har varit otillräckliga som styrmedel därför att de är för
allmänna till sin karaktär och innehåller målkonflikter.72

                                                          
64 Nilsson, Sven 1999, s. 313.
65 Ny kulturpolitik 1972, s. 125.
66 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 67.
67 Nilsson, Sven 1999, s. 314f.
68 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 1995, s. 67.
69 Nilsson, Sven 1999, s. 313.
70 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 68.
71 Nilsson, Sven 1999, s. 316.
72 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 68.
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De åtta målen är:

• Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas (yttrandefrihetsmålet).

• Kulturpolitiken skall ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja
kontakt mellan människor (gemenskaps- och aktivitetsmålet).

• Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom
kulturområdet (ansvarighetsmålet).

• Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och
beslutsfunktioner inom kulturområdet (decentraliseringsmålet).

• Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta
gruppers erfarenheter och behov (samordnings- och differentieringsmålet).

• Kulturpolitiken skall möjliggöra en konstnärlig och kulturell förnyelse
(förnyelsemålet).

• Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs
(bevarandemålet).

• Kulturpolitiken skall medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till
jämlikhet (det övergripande målet för kulturpolitiken).73

Nilsson skriver att meningen med kulturutredningens mål var att de kulturpolitiska
organen utifrån dessa skulle ange delmål och bryta ner dessa i operativa mål, men att
detta arbete aldrig skedde i någon systematisk form.74 Förutom att målen har kritiserats
för att vara för allmänna har de även kritiserats för att de inte innefattar något
kvalitetsmål.75 Överhuvudtaget för man i Ny kulturpolitik ingen djupare diskussion
kring begrepp som kvalitet, konst och kultur, utan man har en instrumentell syn och
fokuserar mycket på konstens och kulturens funktioner, som till exempel det
övergripande målet att kulturen skall bidra till en bättre samhällsmiljö.

3.2 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28 Den statliga kulturpolitiken
På Ny kulturpolitik följde tre kulturpropositioner: Den statliga kulturpolitiken 1 (1974),
Den statliga kulturpolitiken 2 (1975) och Den statliga kulturpolitiken 3 (1976). Utav
dessa har jag valt att använda Den statliga kulturpolitiken 1, den första propositionen, i
min analys då den till skillnad från de andra behandlar kulturpolitiken i stora drag. De
två efterföljande propositionerna behandlar enskilda frågor, institutioner och
verksamheter, och är inte användbara för min undersökning. Det bör påpekas att det var
en socialdemokratisk regering som satt vid makten 1974.

1974 års kulturpolitik var en del av den nya statliga kulturpolitik som utvecklades på
1960-talet med kulturutredningen. Precis som i Ny kulturpolitik saknas djupare
diskussioner om kultur och kvalitet. Istället väljer man att göra en administrativt
lätthanterlig definition av kulturområdet:

• ord-, scen-, bild- och tonkonst
• massmedier
• kulturarbete i folkbildning och föreningar

                                                                                                                                                                         

73 Ny kulturpolitik 1972, s. 171-187.
74 Nilsson, Sven 1999, s. 316.
75 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 1995, s. 67.
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• kulturarvet.76

I Den statliga kulturpolitiken 1 presenteras samma instrumentella syn på kulturen som i
Ny kulturpolitik – konsten har funktioner, den ska användas som medel för att förbättra
samhället, öka jämlikheten och tillgodose människors olika behov.

I Den statliga kulturpolitiken 1 ställer man sig bakom de förslag till kulturpolitiska mål
som presenterades i Ny kulturpolitik. Man skriver också att samhällets insatser måste få
en mer aktiv karaktär, speciellt när det gäller att erbjuda alternativ till den kommersiella
kulturen.77 Ansvarighetsmålet, att kulturpolitiken ska motverka kommersialismens
negativa verkningar inom kulturområdet, anser man är speciellt viktigt då det innebär en
ambition att minska eller hindra ”den negativa verkan som marknadsekonomin kan
medföra”.78

3.3 Kulturpolitikens inriktning
1993 gav den dåvarande borgerliga regeringen Kulturdepartementet i uppgift att tillkalla
en parlamentarisk kommitté med uppgiften att utvärdera kulturpolitikens inriktning med
utgångspunkt i 1974 års kulturpolitiska mål, samt göra en bedömning över vilka krav
och utmaningar kulturpolitiken har att möta i framtiden. Kommittén tog namnet
Kulturutredningen och deras utredning resulterade i slutbetänkandet Kulturpolitikens
inriktning (SOU 1995:84) och utvärderingsbetänkandet Tjugo års kulturpolitik 1974-
1994 (SOU 1995:85).79 Att utveckla en ny kulturpolitik var viktigt eftersom stora
förändringar hade skett inom såväl kulturområdet som samhället i stort. Sedan 1972 års
utredning hade Sverige haft en politiskt föränderlig tid med två borgerliga och tre
socialdemokratiska regeringsperioder och två folkomröstning hade genomförts
(kärnkraft och EU-anslutning).80 Sverige hade perioder av lågkonjunkturer och hög
arbetslöshet vilket ledde till återhållsamhet med offentliga utgifter. Invandringen ökade
och befolkningen växte.81 På kulturområdet var strukturer och verksamheter sig lika
men stora förändringar hade skett på radio- och tv-området samt inom
medieteknologi.82 Antalet konstnärer hade ökat och lokala kulturinstitut hade byggts
ut.83 Kulturvanorna hade varit relativt stabila under perioden men man trodde att fler
skulle bli aktiva inom kulturen då fler utbildade sig längre.

I Kulturpolitikens inriktning distanserar man sig från sjuttiotalets idéer om kulturen som
medel för samhällsreformer och man väljer att beskriva kulturpolitiken som ett system
av perspektiv:

• ett konstens perspektiv: konsten är ett uttrycksmedel för människans fantasi och
kreativitet. Viktigt är mötet mellan konst och publik. Samspel mellan konst, teknik
och vetenskap betonas också.

• ett kulturarvsperspektiv: insikt i historia och kulturhistoria är viktigt för grupper och
individer, och kunskapen om det förflutna måste vara tillgängligt för alla.

                                                          
76 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28. Se Den statliga kulturpolitiken 1, s. 27.
77 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28. Se Den statliga kulturpolitiken 1, s. 297f.
78 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28. Se Den statliga kulturpolitiken 1, s. 365.
79 Regeringens proposition 1996/97. Se Kulturpolitik, s. 12.
80 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 1995, s. 35.
81 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 1995, s. 36.
82 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 14f.
83 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 14f.
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• ett individperspektiv: kultur och konst är viktigt för personlig utveckling och
identitetsskapande, konsten och kulturen är också det flärdfulla, utmanande och
extrema, konsten är för individen den stora konstupplevelsen och det befriande
skrattet.

• ett samhällsperspektiv: kulturen är den väv som håller samman samhället, och ett
rikt och mångsidigt kulturliv är en förutsättning för ett öppet och demokratiskt
samhälle.

• ett medieperspektiv: medieutvecklingen öppnar stora möjligheter och är viktig i
kulturlivet. Men innehåller också hot, den är full av ambivalenser.

De olika perspektiven kan ses som samverkande men också konkurrerande perspektiv.84

De kulturpolitiska målen i Kulturpolitikens inriktning är:

• värna yttrandefriheten och ge reella yttrandemöjligheter.
• verka för delaktighet och stimulera eget skapande.
• främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet.
• ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av dem.
• ge kulturen förutsättningar att var en dynamisk, utmanande och obunden kraft i

samhället.

Man skriver att ”kulturen ger människan glädje, insikt, många uttrycksmöjligheter och
ett rikare liv”.85 De stora skillnaderna här vid en jämförelse av 1972 års kulturpolitiska
mål är att kvalitetsbegreppet har förts in bland målen och att formuleringen ”motverka
kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” har tagits bort. Angående
synen på kultur i Kulturpolitikens inriktning skriver man att ”utgångspunkten för våra
förslag till mål för kulturpolitiken är att kulturen har ett värde i sig”.86 Man markerar i
utredningen att man till skillnad från sjuttiotalets kulturpolitik vill ha en tydlig
kulturdefinition som utgångspunkt, och man vill ha ett kulturbegrepp som avgränsar det
kulturpolitiska ansvarsområdet och fungerar för ett praktiskt/politiskt arbete, men
utgångspunkten är ”kulturens betydelse för den enskilde och samhället”.87 Vidare om
kulturbegreppet skriver man att man använder kultur som ”ett beskrivande, inte som ett
värderande eller normerande, begrepp” och man skriver att detta innebär att till exempel
all litteratur faller inom kulturbegreppet vare sig man tycker att den enskilda boken är
bra eller dålig.88  Det betonas samtidigt att ett beskrivande begrepp inte utesluter
kvalitetsdiskussioner eller värderingar av kultur. Utredningen presenterar ett förslag till
kulturbegrepp:

• konstarterna
• medierna
• bildningssträvanden
• kulturarven
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Man betonar att detta är huvudbetydelsen av ordet kultur i utredningen, men att ”ibland
talar vi också om kultur i en vidare bemärkelse” och att ordet konst används som
samlande beteckning på alla konstarter.89 Man skriver att ”vårt förslag är relativt
avgränsat – och innefattar t.ex. inte primärt religion eller sport – men vidgar sig ändå
något mot det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet.”90

3.4 Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik
Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik är den proposition som följde på
utredningarna Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84 och Tjugo års kulturpolitik
1974-1994 SOU 1995:85. Propositionen innehåller regeringens förslag om mål för en
nationell kulturpolitik och inriktning för olika verksamheter inom kulturpolitikens
område. I propositionen presenteras delvis nya kulturpolitiska mål och förslag till en
bibliotekslag finns med. I propositionen diskuteras också 1998 som kulturens år då det
är då Kulturhuvudstadsåret ska äga rum.  Det var en socialdemokratisk regering år 1996
precis som 1974 då den första kulturpropositionen utgavs.

I propositionen presenterar regeringen förslag på kulturpolitiska mål som delvis ser
annorlunda ut än de förslag på mål som presenterades i Kulturpolitikens inriktning:

• värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,
• verka för allas möjlighet till kulturupplevelse och eget skapande,
• motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald,

konstnärlig förnyelse och kvalitet,
• bevara och bruka kulturarvet,
• främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.

Det första målet är en omformulering av kulturutredningens första mål med tillägget
”för alla att använda den” och samma sak gäller mål nummer två där vissa
omformuleringar har gjorts och ”för allas möjlighet” har lagts till. Det sista målet skiljer
sig från kulturutredningens femte mål som löd: ”ge kulturen förutsättningar att var en
dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället”, medan femte målet i
propositionen lyder: ”främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika
kulturer inom landet”. Man motiverar fokuseringen på kulturutbyte med att Sverige
behöver ett intensivare kulturutbyte för att skapa förutsättningar för kulturell
förnyelse.91 Mest intressant tycker jag dock att det tredje målet är: i propositionen har
man tagit tillbaka formuleringen ”motverka kommersialismens negativa verkningar”
som tagits bort från målformuleringarna i Kulturpolitikens inriktning. I Kulturpolitikens
inriktning lyder målet: ”främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet” och i
kulturpropositionen lyder det: ”motverka kommersialismens negativa verkningar och
främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet”.

                                                          
89 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 40.
90 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 39.
91 Regeringens proposition 1996/97. Se Kulturpolitik s. 30.
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4. Teori och metod
Här kommer jag att presentera en övergripande kulturpolitisk teori av Dorte Skot-
Hansen samt teoretiska och metodologiska utgångspunkter från diskursanalysen.

4.1 Kulturpolitisk teoretisk bakgrund: Dorte Skot-Hansens teori om
kulturpolitikens utveckling
Den övergripande kulturpolitiska teori jag kommer att utgå ifrån i min undersökning
presenteras av Dorte Skot-Hansen, kultursociolog och föreståndare för Center for
Kulturpolitiske Studier vid Danmarks Biblioteksskole. Skot-Hansen har skrivit ett antal
böcker, bland annat Kulturpolitik og Folkekultur (1984), Det lokale bibliotek - afvikling
eller udvikling (1994) och Holstebro i verden – verden i Holstebro: kulturpolitik og –
debatt fra tresserne till idag (1998). I min undersökning använder jag mig framför allt
av artikeln ”Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik” som publicerades i
Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 1999 samt Holstebro i verden – verden i Holstebro.

Dorte Skot-Hansens teorier om kulturpolitikens utveckling går kortfattat ut på att
kulturpolitikens tyngdpunkt sedan sextiotalet har förskjutits från upplysning till
upplevelse (”fra oplysning til oplevelse”).92 Skot-Hansen pekar på att fokus har flyttats
från humanistiska folkbildningsideal där aktivt deltagande och eget skapande var viktigt
till satsningar på marknadsanpassad kultur och stora flaggskeppsevenemang. Skot-
Hansen tar sin utgångspunkt i dansk kulturpolitik men betonar att detta är en utveckling
som präglar nordisk såväl som övrig europeisk kulturpolitik från efterkrigstiden och
framåt. Skot-Hansen beskriver en utveckling med kulturpolitiska modeller, men
understryker att det inte handlar om radikala paradigmskiften där man överger en
kulturpolitisk modell för en annan, utan det är snarare olika kulturpolitiska ideal, idéer
och strategier som överlappar varandra.93 Som Sven Nilsson skriver kan man se Skot-
Hansens modell som en slalompist där kulturpolitiken hämtar värderingar från de olika
modellerna.94 Skot-Hansen beskriver utvecklingen från 1960-talet och framåt som en
rörelse över tre kulturpolitiska modeller: en humanistisk modell, över till en sociologisk
modell till en instrumentell kulturpolitisk modell. De tre modellerna är idealtyper.95

Den humanistiska kulturpolitiska modellen beskriver sextiotalets kulturpolitik och de
ideal och motiv som präglade den tiden. Upplysning och bildning var ideal under denna
period och skulle leda till ökad demokrati och jämlikhet. Därför var statens främsta mål
med kulturpolitiken att skapa en demokratisering av kulturen, politisk och ekonomisk
jämlikhet skulle råda på kulturområdet. Hela befolkningen skulle delta i kulturen och
alla skulle få tillgång till en nationell enhetskultur, och för detta skapades många lokala
kulturinstitutioner där kulturförmedlare som bibliotekarier och museipedagoger spred
bildning och hjälpte till att överbrygga klyftorna mellan folket och konsten.
Kulturförmedlaren, utrustad med ett kulturellt kapital, hade en central roll, då man hade
gett upp tanken på att kulturen själv skulle förmedla sig till människor.96

1970-talets sociologiskt motiverade kulturpolitik uppstod i kölvattnet på 68-rörelsen och
nu skulle kulturpolitiken leda till frigörelse av samhällets undertryckta grupper. Nu
                                                          
92 Skot-Hansen, Dorte 1999, s. 7.
93 Skot-Hansen, Dorte 1999, s. 17.
94 Nilsson, Sven 1999, s. 367.
95 Skot-Hansen, Dorte 1999, s. 11.
96 Skot-Hansen, Dorte 1999, s. 12f.
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skulle initiativ komma nerifrån, från det civila samhället, och människor skulle själva
deltaga aktivt utan att kulturförmedlare styrde dem. Kulturbegreppet breddades och den
kulturella demokratin skulle förverkligas där alla kulturella former var likvärdiga. Alla
grupper, oavsett om det var barn, arbetare, kvinnor eller invandrare, skulle få
möjligheter att uttrycka och utveckla sin egen kultur och få bekräftelse för det.
Marginaliserade grupper skulle på så sätt få en ny identitet. Istället för en styrande
kulturförmedlare fanns en animatör, till exempel kultursekreterare, som skulle stödja
utan att styra. Kulturen sågs som en process där alla skulle delta i, och inte en vara som
skulle konsumeras.97

Skot-Hansen menar att den neo-konservatism och neo-liberalism som präglade 1980-
talet även speglades i kulturpolitiken som blev instrumentellt motiverad. Konst och
kultur började allt mer ses som ett medel för att skapa ekonomisk utveckling och det
övergripande målet var att synliggöra. Man använde marknadstänkande och
marknadsvokabulär i kulturpolitiken och hade marknaden som bakgrund. Istället för
kulturförmedling talade man om synliggörande och profilering. Kulturstöd ersattes av
kulturinvestering, och offentliga medel av sponsorstöd. Publik blev kunder. Kvalitet och
professionalism mättes med internationella måttstock. Strategin var att ”kulturalisera”
flera samhällsområden: kulturen skulle utveckla det ekonomiska, sociala och politiska
området. Kulturen skulle skapa sammanhållning, locka turister, motverka konflikter,
integrera invandrare, skapa en lokal identitet. Man satsade inte på att nå ut till alla utan
inriktade sig på segment och livsstilar för att sälja kulturen.98 I centrum stod stora
prestigefyllda projekt, flaggskepp, som skulle skapa en positiv image åt en kommun
eller annan plats, något som Skot-Hansen kallar för pavarottisering eller tivolisering.
Viktigt var att med kulturen skapa underhållning och upplevelser.99 Kulturförmedlaren
var nu en kaospilot som fann vägar genom en labyrint av finansieringsmöjligheter.
Kaospiloten arbetade inte som kulturförmedlaren eller animatören för folket, utan
kaospiloten arbetade för det enskilda projektet.100

De tre modellerna flyter enligt Skot-Hansen samman i ett slags lager-på-
lagerkulturpolitik, och även om den instrumentella modellen inte helt tagit över de
tidigare modellerna präglas kulturpolitiken idag av ett instrumentellt och
marknadsanpassat tänkande och ideal.101

Dorte Skot-Hansens teori om kulturpolitikens utveckling är intressant för min
undersökning därför att hon i stora drag beskriver den diskursiva förändring som jag
undersöker i de kulturpolitiska dokumenten. Skot-Hansen beskriver en förskjutning av
kulturpolitikens motiv från humanistiskt bildningstänkande till en marknadsanpassad
kultursyn där kultur är en vara, och jag tror att denna teori kan fungera som en utmärkt
bakgrund när jag undersöker skillnaderna i 1970-talets och 1990-talets diskurs.

                                                          
97 Skot-Hansen, Dorte 1999, s. 13f.
98 Skot-Hansen, Dorte 1999, s. 14ff.
99 Skot-Hansen, Dorte 1998, s 152.
100 Skot-Hansen, Dorte 1999, s. 14ff.
101 Skot-Hansen, Dorte 1999, s. 17f.
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4.2 Diskursanalytisk teori och metod
I min undersökning ska jag göra en textanalys. I en tidig fas av uppsatsarbetet funderade
jag på att göra en ideologianalys men sedan insåg jag att det skulle sätta fokus på fel
saker, mitt syfte är inte att finna spår av en speciell politisk ideologi i dokumenten. Jag
bestämde mig för att göra en diskursanalys. Diskursanalys är, har jag upptäckt, inte helt
lätt att definiera och ses kanske fortfarande som kontroversiell av vissa. Den fungerar
som ett paket med både metod och teori. I det ”diskursanalytiska paketet” ingår en rad
antaganden om hur språk spelar roll i den sociala konstruktionen av världen, men också
teoretiska och metodologiska modeller för analys. I diskursanalysen kan man skapa ett
eget paket genom att kombinera element från olika diskursanalytiska perspektiv, och
även infoga element från andra perspektiv än det diskursanalytiska, som Winther
Jørgensen och Phillips skriver i Diskursanalys som teori och metod (2000).102

Då diskursanalys är en omfattande teori och metod har jag läst in mig på den från
grunden. Jag började med att läsa Textens mening och makt. Metodbok i
samhällsvetenskaplig textanalys (2000) av Göran Bergström och Kristina Boréus där de
enkelt och kortfattat beskriver diskursanalysens huvuddrag. Textens mening och makt är
i mycket inriktad på konkreta exempel på hur man går till väga vid textanalys och
innehåller övningsuppgifter. Jag gick vidare till Diskursanalys som teori och metod av
de danska författarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips vilken borde
vara en av de mest utförliga och uttömmande böcker på svenska om diskursanalys. Jag
har även läst Jacob Torfings New theories of discourse: Laclau, Mouffe and Zizek
(1999). Det är andrahandskällor, författare som återger diskursanalytiska tänkares idéer,
som Bergström och Borélius, Winther Jørgensen och Phillips, och Torfing som jag
använder mig av i diskursanalysen. På en punkt har jag använt mig av en
förstahandskälla: vid studiet Norman Faircloughs idéer om marknadsdiskursers
inflytande har använt mig av Faircloughs Discourse and Social Change (1992) för att få
utförligare information om Faircloughs idéer. Jag har även studerat ett par avhandlingar
som där författarna använt sig av diskursanalytiska metoder för att få inspiration och
idéer till min egen diskursanalys.103

Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund, och en bärande tanke inom
socialkonstruktionismen är att den sociala verkligheten är konstruerad och att vår
kunskap om verkligheten inte är objektiv.104 Winther Jørgensen och Phillips räknar upp
fyra premisser som binder samman det diskursanalytiska fältet:

• En kritisk inställning till självklar kunskap. Det finns ingen objektiv sanning när det
gäller vår kunskap om världen, utan våra kunskaper och världsbilder är inte
spegelbilder av verkligheten utan produkter av våra sätt att kategorisera världen.

                                                          
102 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 10.
103 Jag har läst Siv Fahlgrens avhandling Det sociala livets drama och dess manus diskursanalys, kön och
sociala avvikelser (1999) om socialt arbete och genus, samt inom biblioteks- och informationsvetenskap
Joacim Hanssons licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie (1998)
och Bosse Jonssons avhandling Medborgaren och marknaden : pedagogisk diskurs för folkbibliotek
(2003).
104 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 11.
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• Historisk och kulturell specificitet. De sätt på vilka vi uppfattar och representerar
världen är historiskt och kulturellt specifika och kontingenta105, vilket innebär att
våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och att de förändras med
tiden. Vi konstruerar världen socialt och diskursivt och därmed bevaras vissa sociala
mönster.

• Samband mellan kunskap och sociala processer. Vårt sätt att uppfatta världen
skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap skapas i social interaktion, där
man både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och
falskt.

• Samband mellan kunskap och social handling. I en bestämd världsbild blir några
former av handling naturliga och andra otänkbara, och olika sociala  världsbilder
leder till olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap får
därmed konkreta sociala konsekvenser.106

 I Diskursanalys som teori och metod presenteras diskursanalysen utifrån tre perspektiv:
diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Utav dessa tre angreppssätt är
det diskursteori och kritisk diskursanalys som jag har fördjupat mig i, diskurspsykologi
är inte ett för min undersökning användbart angreppssätt. De tre angreppssätten har,
enligt Winther Jørgensen och Phillips, en gemensam utgångspunkt i
socialkonstruktionismen, i synen på språk som kommer från strukturalistisk och
poststrukturalistisk språkteori, och i en individuppfattning som bygger på en
vidareutveckling av strukturmarxism.107 I de tre diskursanalytiska perspektiv som
Winther Jørgensen och Phillips presenterar finns även en grundläggande gemensam syn
på språket som bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi som
hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Med hjälp av språket
skapar vi representationer av verkligheten, som inte bara är speglingar av en existerande
verklighet utan som också hjälper till att skapa den, språket konstituerar den sociala
världen samt sociala identiteter och sociala relationer. Därför är förändring i diskursen
ett sätt att förändra det sociala.108

Själva begreppet ”diskurs” betyder  samtal, yttrande, tal.109 Diskurser kan sägas vara ett
bestämt sätt att tala om och förstå världen.110 Diskursbegreppet definieras också på
delvis olika sätt beroende till vilket diskursanalytiskt angreppssätt man ansluter sig.
Bergström och Boréus citerar Norman Faircloughs, inflytelserik forskare inom den
kritiska diskursanalysen, definition av termen diskurs:

Critical discourse analysis sees discourse – the use of language in speech and writing –
as a form of ´social practice`. Describing discourse as a social practice implies a
dialectical relationship between a particular discursive event and the situation,
institution and social structure that frame it: the discursive event is shaped by them but
it also shapes them. (…) Discourse is socially constitutive as well as socially shaped: it
constitutes situations, objects and knowledge, and the social identitites between people

                                                          
105 Kontingent är enligt Nationalencyklopedin en filosofisk fackterm, använd om satser som varken är
nödvändigt sanna eller nödvändigt falska utan endast "tillfälligt" sanna eller falska. Kontingent,
Nationalencyklopedin på Internet, [2003-04-20].
106 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 12f.
107 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 9.
108 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 15f.
109 Diskurs, Nationalencyklopedin, [2003-04-09].
110 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 7f.
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and groups of people. It is constitutive both in the sense that it helps sustain and
reproduce the social status quo, and in the sense that it contributes to transforming it.111

Fairclough gör åtskillnad mellan diskurs som text, som diskursiv praktik och som social
praktik. Diskursiv praktik är hur texter produceras och distribueras, samt hur
konsumtion av text kan se ut. Diskurs som social praktik handlar om att relationerna
mellan text och diskursiv praktik relateras till något yttre och bredare, till exempel andra
diskursiva praktiker, men också till sådant som Fairclough ser som icke diskursiva
områden som olika ekonomiska villkor.112

Det andra angreppssättet som jag är intresserad av för min undersökning är diskursteori
som representeras av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Deras definition av diskurs är
också vid och inkluderar både det språkliga och ickespråkliga. I Bergström och Boréus
citeras de: ”med diskurs menar vi inte en kombination av tal och skrift, utan snarare att
tal och skrift i sig blott är interna komponenter av diskursiva helheter”.113 Jacob Torfing
sammanfattar Laclau och Mouffes diskursbegrepp:

Discourse is a relational totality of signifying sequences that together constitue a more
or less coherent framework for what can be said and done. The notion of discourse cuts
across the distincion between thought and reality, and includes both semantic and
pragmatic aspects. It does not merely designate a lingustic region within the social, but
is rather co-extensive with the social.114

4.2.1 Diskursteori

Jag tänker nu gå in lite närmare på diskursteorin (representerad av Laclau och Mouffe i
Winther Jørgensen och Phillips) och de teorier och tankegångar som jag varit av nytta
för min undersökning. Enligt Winther Jørgensen och Phillips syftar diskursteorin till en
förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, där alla social fenomen i princip
kan analyseras med diskursanalytiska redskap. I diskursteorin är den överordnande
tanken att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt
fixeras, utan ständigt pågår sociala strider om definitioner av samhälle och identitet.
Winther Jørgensen och Phillips skriver att Laclau och Mouffe utvecklar sin teori genom
dekonstruktion av andra teorier och främst två teoretiska traditioner: marxismen och
strukturalismen/poststrukturalismen. Laclau och Mouffe är inspirerade av Ferdinand de
Saussures strukturalistiska teorier om språket som ett teckensystem, och de ser
betydelsebildning som en social process som går ut på att fixera betydelsen hos tecken
(sammanvägningen av uttryck och innehåll i en term). Vi försöker låsa fast tecknens
betydelse genom att placera dem i bestämda förhållanden till andra tecken. Laclau och
Mouffe påpekar det omöjliga i detta eftersom varje fixering av tecknens betydelse är
kontingent. Diskursanalysens syfte är därför att kartlägga de processer där vi kämpar
om hur tecknens betydelse ska fastställas. Laclau och Mouffe har ett antal viktiga
begrepp som används när det gäller betydelsebildningsprocesser som jag tänker
presentera här:
Diskurs en fixering av betydelse inom en bestämd domän.
Moment alla de tecken som ingår i en diskurs, alla tecken är moment i ett system och
tecknens betydelse bestäms av deras relationer till varandra.

                                                          
111 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000, s. 224.
112 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000, s. 224.
113 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000, s. 228.
114 Torfing, Jacob 1999, s. 300.
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Nodalpunkter etablerar diskursen genom att en nodalpunkt är ett privilegierat tecken
kring vilka de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse. Nodalpunkter är
knuttecken som i sig är ganska tomma på innebörd, men som får det i relation till andra
tecken i ekvivalenskedjor.
Det diskursiva fältet är den ”reservoar” av betydelser som tecken haft eller har i andra
diskurser, men som ignoreras i den specifika diskursen, det vill säga alla de möjligheter
som diskursen utesluter.
Element är de tecken som inte slutgiltigt fått sin betydelse fixerad, mångtydiga tecken.
Artikulation är att sätta element i relation till andra tecken för att ge mening.
Diskursen strävar efter att, enligt Laclau och Mouffe, göra elementen till moment
genom att reducera deras mångtydighet till entydighet, för att diskursen ska vara en
tillslutning (closure) med stopp i tecknens betydelseglidning. Men denna strävan kan
aldrig lyckas helt utan är bara en tillfällig tillslutning, och det förs en ständig kamp om
hur strukturen inom diskurser ska se ut, vilka diskurser som ska härska och vilken
betydelse de enskilda tecknen ska ha.115

Diskursen etableras som en totalitet, varje tecken är entydigt fastställt som moment
genom relationerna till andra tecken och det gör den genom att utesluta alla andra
möjliga betydelser som tecknen kan ha och sätt som de kan vara relaterade till varandra.
Winther Jørgensen och Phillips förklarar Laclau och Mouffes begrepp med ett par
konkreta exempel: de skriver att man till exempel kan tänka sig en medicinsk diskurs
där kropp, sjukdom och behandling framställs på bestämda sätt, och där ”kroppen” är
nodalpunkten kring vilken de andra tecknen får sin betydelse och blir moment. Tecken
som till exempel ”symtom” och ”skalpell” får i den medicinska diskursen sin betydelse
fixerad genom att relateras till nodalpunkten ”kroppen” på bestämda sätt. Detta
resonemang har varit användbart för min analys. Jag ska undersöka en kulturpolitisk
diskurs och identifierar en eller flera nodalpunkter, och är intresserad av att undersöka
vilka tecken som ordnas och hur olika tecken ordnas kring nodalpunkterna. Eftersom
jag undersöker kulturpolitiska dokument från olika tidsperioder (1970-tal och 1990-tal)
och min intention är att spåra förändring över tid, vill jag undersöka vilka olika tecken
som har funnits kring nodalpunkten. Om jag till exempel definierar en nodalpunkt som
”kulturpolitik” i både Ny kulturpolitik från 1972 och Kulturpolitikens inriktning från
1995 ser jag kanske att de tecken som ordnas kring nodalpunkten på sjuttiotalet är till
exempel ”demokrati”, ”frigörelse”, ”kommersialism” och att motsvarande tecken på
nittiotalet är till exempel ”kvalitet”, ”identitetsskapande”, ”kulturturism” (observera att
detta bara är exempel jag har skapat). Jag klargör då hur den kulturpolitiska diskursen
har förändrats över tid. Hur man rent praktiskt går tillväga framgår, enligt Winther
Jørgensen och Phillips, hos Laclau och Mouffe inte. Jag börjar med att identifiera
diskursens nodalpunkter genom att se vilka tecken som har en privilegierad status.
Sedan undersöker jag hur de definieras i relation till andra tecken i diskursen. Laclau
och Mouffe ser nodalpunkter som tecken som är ganska tomma i sig och som får en
detaljerad betydelse först när det satts in i en bestämd diskurs. Man kan tänka sig
tecknet ”demokrati” som får olika betydelse beroende på i vilken diskurs det befinner
sig och vilka tecken som knyts till det.116 Winther Jørgensen och Phillips skriver om att
identifiera och analysera diskurser:

Genom att fokusera på olika konkurrerande diskurser inom samma område kan man
undersöka var den ena eller den andra diskursen är dominerande, var det råder strid

                                                          
115 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 33-34.
116 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 32ff.
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mellan olika diskurser – och vilka självklarheter som alla aktuella diskurser är eniga
om. … Genom att sätta en diskursordning som ram för sin undersökning kan man alltså
för det första ringa in en grupp diskurser för analys, för de andra kan man genom att se
vad som det råder strid om och vad som tas för givet göra vissa överväganden om
kontingens och permanens. För det tredje kan man se på fördelningen av diskurser inom
diskursordningen.117

4.2.2 Kritisk diskursanalys

Nu har jag kortfattat presenterat diskursteorin och de tankar och metoder i den som är
användbara för min undersökning. Det finns även element i den kritiska diskursanalysen
som jag kommer att använda mig av. Inom den kritiska diskursanalysen är Norman
Fairclough en av de ledande tänkarna. Winther Jørgensen och Phillips skriver att det
som är mest intressant i Faircloughs kritiska diskursanalys är hans undersökning av
förändring. Fairclough ser på intertextualitet, det vill säga på hur en text bygger på
element och diskurser från andra element, för att se hur diskurser reproduceras eller
förändras. Winther Jørgensen och Phillips pekar på fem viktiga drag hos den kritiska
diskursanalysen:

• Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv
karaktär.

• Diskurs är både konstituerande och konstituerad.
• Språkbruket ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget.
• Diskurs fungerar ideologiskt.
• Kritisk forskning.118

Fairclough använder begreppet diskurs på två olika sätt: han definierar det abstrakta
bruket av substantivet diskurs som ”språkbruk såsom social praktik”.119 Substantivet
med artikel definierar han ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån
ett bestämt perspektiv”, det vill säga en bestämd diskurs som till exempel en nazistisk
diskurs eller en liberal diskurs.120 Fairclough ser på diskurs som enbart bestående av
lingvistiska element, vilket skiljer sig från Laclau och Mouffe som ju också inkluderade
det ickespråkliga i sitt diskursbegrepp. Winther Jørgensen och Phillips skriver att
Fairclough menar att diskurs har tre funktioner: en identitetsfunktion, en ”relationell”
funktion och en ”ideationell” funktion. Fairclough har analysmodeller och menar att
man när man analyserar diskurs ska man fokusera på två dimensioner:

• Den kommunikativa händelsen – till exempel en tidningsartikel, en film, en intervju,
ett politisk tal.

• Diskursordningen – summan av de diskurstyper som används inom en social
institution eller domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer. Exempel på
diskursordning kan vara sjukvårdssystemet diskursordning eller mediernas
diskursordning.

Genrer är, enligt Fairclough, ett språkbruk som är förbundet med och konstituerar en del
av en bestämd social praktik, till exempel en intervjugenre eller en reklamgenre. I varje
diskursiv praktik används diskurstyper (diskurser och genrer) på bestämda sätt.121

                                                          
117 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 135.
118 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 67ff.
119 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 72.
120 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 72.
121 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 72f.
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Fairclough skriver om hur diskursordningar förändras över tid och tar till sig diskurser
och genrer som tillhör en annan diskursordning. Fairclough skriver i Discourse and
Social Change om det han kallar för marketization of discourse, vilket innebär att
marknadsdiskurser håller på att ta sig in i offentliga institutioners diskursiva praktiker.
Fairclough tar som exempel att sektorer som sjukvård, utbildning och kultur har varit
tvungna att omstrukturera och omdefiniera sig själva och sin verksamhet till ett med
marknadsanpassat tänkande. Detta tar sig inte bara uttryck i att verksamheten förändras,
utan även den diskursiva praktiken, språket, förändras. Fairclough tar som exempel
utbildning där man börjat marknadsföra sig och där man talar om studenter och elever
som kunder eller klienter, och utbildningar som produkter.122 Samma fenomen kan ses
inom sjukvården där man talar om sjukvårdstjänster som varor och patienter som
konsumenter, eller varför inte inom biblioteksvärlden där låntagare ibland omnämns
som kunder. Faircloughs idé om förändringar i diskursordningen, där en tidigare
välfärdsdiskurs varit dominerande men nu för en kamp med andra diskurser, som till
exempel en marknadsdiskurs, är intressant för min undersökning. Teorin stämmer väl
överens med Dorte Skot-Hansens tankar om kulturpolitikens utveckling där man i den
instrumentellt motiverade kulturpolitiken ser kultur som en vara och kulturens publik
som kunder. Jag vill undersöka om jag i de fyra kulturpolitiska dokumenten kan finna
spår av förändring av det slag som Fairclough beskriver när han talar om marketization
of discourse.

4.2.3 Praktisk tillvägagångssätt

Winther Jørgensen och Phillips skriver i kapitlet ”Diskursteori i bruk” att Laclau och
Mouffe inte själva gör några detaljerade analyser av empiriskt material inte innebär att
diskursteorin inte kan användas i konkreta analyser, men att det kräver ett viss mått av
fantasi. Winther Jørgensen och Phillips presenterar några begrepp i diskursteorin som är
användbara redskap i en konkret diskursanalys:

• nodalpunkter, mästersignifikanter och myter, som tillsammans kan kallas för
knuttecken i den diskursiva organiseringen

• begreppet för den verksamhet där knuttecken får innehåll: ekvivalenskedjor
• begrepp som har med identiteten att göra: gruppbildning, identitet och

representation
• begrepp för konfliktanalys: flytande signifikanter, antagonism och hegemoni.123

I min undersökning analyserar jag materialet genom att identifiera olika knuttecken, det
vill säga det som Winther Jørgensen och Phillips skriver om i punkt ett. Det jag främst
kommer att fokusera på är nodalpunkter och de tecken som är knutna till
nodalpunkterna. Enligt Winther Jørgensen och Phillips kan man, om man lokaliserar
knuttecknen i ett konkret material, börja utröna hur diskurserna är organiserade genom
att undersöka hur knuttecknen knyts samman med andra tecken. Gemensamt för
knuttecken är att de är tomma tecken, de har själva ingen egentlig innebörd, utan det är
först i ekvivalenskedjor där de sätts i relation med andra tecken som de får en innebörd.
Ett exempel som ges i Diskursanalys som teori och metod är att ”liberal demokrati”
(nodalpunkt) blir liberal demokrati genom att knytas till andra betydelsebärande tecken
som till exempel ”fria val” och ”yttrandefrihet”. På det sättet kan man karakterisera
diskurser genom att klarlägga de kedjor av betydelser som de ekvivalerar.124

                                                          
122 Fairclough, Norman 1992, s. 6f.
123 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise 2000, s. 57.
124 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 57f.
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Siv Fahlgren skriver i doktorsavhandlingen Det sociala livets drama och dess manus -
diskursanalys, kön och sociala avvikelser (1999) om det problematiska med att
diskursanalysen saknar konkreta förslag på tillvägagångssätt för en diskursanalys.
Fahlgren slår fast att målet i en diskursanalys inte är att söka en allmän uppfattning eller
några generella sanningar, utan att intresset snarare fokuseras på hur texter produceras
och hur specifika sanningar och utsagor skapas i texter. Fokus ligger också på att
undersöka vad dessa utsagor och sanningar gör, dels i form av vad diskursen i sig gör,
och dels hur diskursen understödjer och understöds av sociala praktiker.125 Att forskaren
i en diskursanalys inte ger sig ut för att presentera den enda eller sanna läsningen av
texten understryker Fahlgren.126 Detta stämmer in på min egen undersökning: det jag
presenterar i uppsatsen är ju min egen subjektiva läsning av ett antal texten och jag gör
inga anspråk på eller argumenterar för att jag har hittat den ”sanna” läsningen eller
tolkningen. De diskurser jag lyfter fram i de kulturpolitiska dokumenten är inte de enda
diskurser som finns att analysera, utan det är de diskurser jag har valt att fokusera på för
syftet i min uppsats. Fahlgren skriver att detta tankesätt kan vara problematiskt då vi är
invanda i att tänka i traditionella vetenskapstermer.127 Siv Fahlgren presenterar en
möjlig ingång i diskursanalysen i sju punkter, och här nedan sammanfattar jag det i dem
som jag tycker är intressant och användbart för mitt syfte:

1. Analysen börjar med fria associationer kring texten. Hur konstrueras texten och vad
är det som möjliggör denna konstruktion?

2. Sedan identifierar man de objekt (vad texten handlar om) som systematiskt
organiseras i texten via specifika sätt att tala. Hur ser diskurserna ut som håller
samman dessa objekt? Detta fastställs genom att man undersöker vilka subjekt som
skulle kunna vara bärare av dessa diskurser och som kan tänkas hålla samman dessa
objekt till diskurser.

3. Olika versioner av världen, olika diskurser, kan läsas in eller konstrueras. Man söker
efter variationer (motsägelser, kontraster) istället för generaliteter och likheter för att
identifiera olika konstruktioner. Man ställer frågor som: varför konstrueras texten
just så här och inte så där? Varför används dessa ord och inte andra, och vilka
effekter skapar detta?

4. Hur görs eller konstrueras diskurserna i texten? Hur kan diskursen ha möjliggjorts,
var och när utformades diskurser, hur är de relaterade till andra diskurser och sociala
praktiker?

5. Söka efter hur trovärdigheten konstrueras i diskursen.
6. Inkludera vidare sammanhang, till exempel genom att jämföra texten med andra text

avsnitt i samma verk eller jämföra med andra texter som visar hur dessa diskurser
kan verka i olika sammanhang.

7. Undersöka diskursens funktion och dess roll i att samverka med, reproducera och
legitimera sociala praktiker och institutioner.128

Fahlgrens punkter har jag inte följt exakt utan snarare använt som inspiration, vilket jag
redovisar närmare i kapitel 5.1.1 Genomförandet.

                                                          
125 Fahlgren, Siv 1999, s. 88.
126 Fahlgren, Siv 1999, s. 97.
127 Fahlgren, Siv 1999, s. 97.
128 Fahlgren, Siv 1999, s. 91f.
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5. Analys
5.1 Tillämpning

Varje praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet förändras
till följd av den artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation. Den strukturerade
totalitet som blir resultatet av denna artikulatoriska praktik kallar vi diskurs. I den mån
som de differentiella positionerna artikuleras inom en diskurs kallar vi dem moment.
Däremot kallar vi varje skillnad som inte är diskursivt artikulerad för element.129

Som utgångspunkt för min analys har jag en nodalpunkt. Kring nodalpunkter kretsar
element, mångtydiga tecken som inte slutgiltigt fått sin innebörd. Elementen strävar
efter att bli moment och få en entydig betydelse, men detta är något som aldrig helt sker
därför att en diskurs aldrig kan fixeras fullständigt. Diskursen är alltid en tillfällig
tillslutning och en diskursiv kamp pågår ständigt om hur strukturen ska se ut, vilka
diskurser som ska härska och vilken betydelse olika tecken ska ha.130 Diskurser
konstrueras genom artikulation, den praktik där relationer skapas mellan element och
andra element och mellan element och nodalpunkter. Winther Jørgensen och  Phillips
skriver att det är med utgångspunkt i artikulation som en ingång till konkret
diskursanalys finns.131 I den diskursteoretiska diskursanalysen fokuserar man de
konkreta uttrycken i deras egenskap av artikulationer: vilka betydelser etablerar de
genom att sätta elementen i bestämda förhållanden till varandra, och vilka
betydelsemöjligheter utesluter de? Artikulationerna undersöker man i förhållande till
diskurserna genom att ställa frågan: vilken diskurs eller vilka diskurser bygger en
konkret artikulation på, vilka diskurser omformar den? Winther Jørgensen och Phillips
ser identifiering av en nodalpunkt som en konkret ingång till dessa frågor, och man ska
börja med att fastställa vilka tecken som har privilegierad status.132 Det jag gör i min
analys är att identifiera nodalpunkten i de två diskurserna, och sedan undersöka hur och
vilka andra tecken förhåller sig till nodalpunkten. Jag utgår från Laclau och Mouffes
definition av nodalpunkter och andra begrepp inom diskursteorin, men jag kommer att
göra min egen variant och min egen modell. Dels för att anpassa deras teorier för att
passa syftet med min undersökning, och dels för att det inte finns några konkret
beskrivna tillvägagångssätt inom diskursteorin.

5.1.1 Genomförandet

Min avsikt är att genom att undersöka och jämföra två olika kulturpolitiska diskurser
spåra en förändring över tid. Efter att ha läst dokumenten133 valde jag ut de delar av
dokumenten som jag tycker har dels ett för mitt syfte relevant innehåll och dels är
representativa för dokumenten i stort. Sedan övergick jag till att göra närläsningar av
dessa. Med inspiration från Siv Fahlgrens sju punkter (se kapitel 3.2.3 Praktiskt
tillvägagångssätt) började jag med att associera fritt kring texterna och dess innehåll för
att få uppslag och idéer. Många utav dessa fritt associerade tankar har jag arbetat vidare
på, medan vissa har lämnats då de har varit för omfattande för denna undersökning.
Nästa steg var att identifiera det jag anser är nodalpunkter, privilegierade tecken, i
texten. Genom den överblick jag hade över texterna vid läsningar och närläsningar hade

                                                          
129 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise 2000, s. 33.
130 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise 2000, s. 32f.
131 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise 2000, s. 35f.
132 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise 2000, s. 36f.
133 Ny kulturpolitik SOU 1972:66, Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84, Kulturpolitik Regeringens
proposition 1996/97:3 samt Den statliga kulturpolitiken 1 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28.
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jag skaffat mig en uppfattning om vilka huvudteman som är centrala i texterna och på
vilket sätt de organiseras och förhåller sig till varandra. Nodalpunkt och övergripande
huvudtema i en kulturpolitisk diskurs menar jag är kulturpolitik. Kulturpolitik definierar
jag som politik som rör kulturella frågor (om begreppsdefinition se även kapitel 2.2.3
Kulturpolitik). I Nationalencyklopedin definieras kulturpolitik som ”debatten om och
beslutsprocessen kring offentliga insatser för att främja ett rikt kulturliv och att bevara
och utveckla olika kulturmiljöer.”134 Kring nodalpunkten kulturpolitik kretsar element
och det är genom att identifiera dem och deras konstruktion och organisation som jag
kommer att se hur de olika diskurserna ser ut och på vilka punkter de skiljer sig åt.

Med kulturpolitik som nodalpunkt har jag identifierat ett antal element som organiseras
runt nodalpunkten och som tillsammans med nodalpunkten utgör den kulturpolitiska
diskursen. De tre centrala element som jag identifierat är: organisering, mål och medel.
Det kan illustreras med en enkel modell:

Organisering syftar till kulturpolitikens organisation och struktur, som
ansvarsfördelning mellan stat, landsting och kommuner. Mål innebär de kulturpolitiska
mål som styr och påverkar kulturpolitiken, och som min genomgång av de
kulturpolitiska dokumenten (se kapitel 3 Materialet och dess kontext) visar är centrala
mål jämlikhet, mångfald, spridning av kulturen, yttrandefrihet och prioritering av barn
och ungdomar. Kulturpolitikens medel är till exempel finansiering av kultur och
lagstiftning kring kultur. I min undersökning är det kulturpolitikens medel jag kommer
att studera närmare, eftersom det jag undersöker är synen på finansiering av kultur med
fokus på synen på privat finansiering och sponsring. Intressant för min undersökning är
även att se närmare på förhållningssätt till ekonomi, marknad och kommersialism.135

                                                          
134 Kulturpolitik, Nationalencyklopedin på Internet, [2003-03-16].
135 Kommersialism är ett värdeladdat begrepp med olika definitioner. I Nationalencyklopedins ordbok
definieras det som ”(ensidig) inriktning på vinstgivande affärsverksamhet [nedsätt.; särsk. i vänsterpol.
debatt]: ~en i idrottsvärlden; "alternativ jul" var en reaktion mot ~en”. Kommersialism,
Nationalencyklopedin, [2003-04-11].
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Fokus för min undersökning kan illustreras så här:

5.1.2 Genomgång av dokument

Här presenterar jag de två diskurserna med utgångspunkt i de två kulturpolitiska
dokument, utredning och proposition, som representerar respektive diskurs. Jag
presenterar först 1970-talets diskurs och därefter 1990-talets diskurs. Jag presenterar
undersökningsmaterialet med citat och diskussion. Citaten är representativa för
dokumentens innehåll i stort. Mycket av det som sägs i citaten sägs på flera ställen och
på olika sätt i texterna. I diskussions- och slutsatskapitel kommer jag att analysera och
diskutera resultatet av undersökningen. Där kommer jag också att återknyta till Dorte
Skot-Hansens teori om kulturpolitikens utveckling och till Norman Faircloughs idéer
om marketization of discourse.

5.2 1970-talets kulturpolitiska diskurs: mål, medel och organisering
5.2.1 Kulturpolitikens mål: kultur och samhällsförändring, kollektivism och aktivt
deltagande

Att förändra och förbättra ett orättvist och ojämlikt samhälle är i 1970-talets diskurs
också en uppgift för kulturpolitiken. Nilsson skriver att rötterna fanns snarare ”i
socialpolitik än i marknadsekonomi” i 1960- och 1970-talens kulturpolitik, och att man
prioriterade metoder som kulturpedagogik framför marknadsföring.136 Kulturen är i
1970-talets diskurs mycket politiserad, den har funktioner och uppgifter, synen på kultur
är instrumentell och nyttobetonad. Kulturen ses som ett medel, ett redskap, för att
förändra samhället och för att skapa ett nytt bättre samhälle, ett slags idealsamhälle.

Det framstår som om fokuseringen på kulturens politiska och sociala funktioner för
samhället och människan leder till att man glömmer bort kulturens innehåll och mening
och endast ser den som ett redskap. Kulturen i sig ges ingen betydelse eller mening, det
är vad kulturen kan åstadkomma som är viktigt. Kulturen är underordnad det
övergripande målet: att förändra samhället och tillgodose behov. Mitt resonemang får
                                                          
136 Nilsson, Sven 1999, s. 323.

Organisering

Kulturpolitik

Mål

Medel

Offentlig
finansiering

Privat
finansiering

Sponsring



34

stöd av Nilsson som skriver att priset man betalade i 70-talets kulturpolitik var att man
fick avstå från att beröra begrepp som konst och kvalitet, och istället normaliserades
kulturen och gjordes politiskt och administrativt hanterlig. Kvalitet blev en
administrativ fråga.137 Man motiverar genomgående kulturens existens med nyttighet,
kulturen är ett redskap, ett medel. Man för ingen diskussion om vad som är bra kultur
eller bra konst, huvudsaken är att kulturen har en mening och kan användas för
samhällsförändring. Kulturell verksamhet ska inte bara var ett fritidsintresse eller ett
nöje, utan det ska tillgodose och tillfredsställa viktiga behov hos människan. Ett antal
remissinstanser efterlyser i propositionen kvalitetsbedömningar och
kvalitetsdiskussioner, men trots det finns ingen kvalitetsaspekt i målformuleringarna.

Kulturpolitikens uppgift är att stimulera människor till egen skapande aktivitet och
främja kontakt mellan människor genom kollektivt skapande, genom till exempel
studiecirklar och amatörverksamhet. Man betonar kulturens nyttighet och skriver att
”Kulturell verksamhet syftar huvudsakligen till att tillgodose ett upplevelse-, uttrycks-
och kontaktbehov hos människan.”138 Stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Kulturen ska
vara en del av människors sociala liv och miljö, människor ska vara aktiva deltagare och
inte bara passiva mottagare och konsumenter av produkter. Kulturen ska fungera som
ett redskap för människan att analysera och belysa samhället: ”Kulturell verksamhet
syftar huvudsakligen till … att vara ett redskap för utforskning av verkligheten och
kritisk granskning av samhället”.139 Det kontrasterar mot den ”passiva konsumtion”
eller ”likgiltigt allmängods” som det kommersiella kulturområdet erbjuder människor.
Jag vill särskilt peka på ett resonemang här: man vill vidga deltagandet och bredda
finkulturen, och göra människor mer aktiva inom kulturområdet, samtidigt som det
ibland framkommer en negativ syn på den kommersiella kulturen och populärkulturen.
Det är problematiskt om man samtidigt som man försöker vidga deltagande och öka
kulturintresset nedvärderar den kultur som människor faktiskt tycker om. Geir Vestheim
skriver i ”Ideologi og folkebibliotekpolitikk – eit demokratispørsmål” i Demokratins
estetik (1999) om ett bildningstänkande som präglat utformningen av välfärdspolitiken
och kulturpolitiken från nittonhundratalets början, där tanken var att man skulle upplysa
och utbilda kulturfattiga medborgare och låta dem ta del av den riktiga kulturen – som
om de inte redan hade en egen kultur.140 Det är en svartvit bild av verkligheten med en
skarp gräns mellan å ena sidan den goda och kvalificerade konsten och å andra sidan
”kommersialismen, de smakförsämrande surrogaten, hötorgskonsten och den
spekulativa underhållningen”.141

Det finns också en syn på människor som känsliga och utsatta för kommersiell och
skadlig kultur: ”Många människor, särskilt de unga och de sämre utbildade, blir lätt
utsatta för ensidig påverkan av ett kulturutbud som är torftigt och undermåligt,
produkter som exempelvis spekulerar i våldsmentalitet eller ger en bild av samhället
som är styrd av producentintressen. ”142 Mest drabbade är barn och ungdomar som inte
kan värja sig mot undermåligt och torftigt kulturutbud. Nilsson skriver att barn och
ungdomar har fått legitimera kulturpolitikens insatser: det finns en spänning mellan att
barnen å ena sidan är ömtåliga och utsatta och å andra sidan är framtidens hopp.143

                                                          
137 Nilsson, Sven 1999, s. 324.
138 Ny kulturpolitik 1972, s. 172.
139 Ny kulturpolitik 1972, s. 172.
140 Vestheim, Geir 1999, s. 179f.
141 Ny kulturpolitik 1972, s. 128.
142 Ny kulturpolitik 1972, s. 187.
143 Nilsson, Sven 1999, s. 321.
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Texterna speglar också den tidens syn på människor som utsatta och oförmögna att stå
emot till exempel budskap från media, medan vi idag vet att de flesta människor har god
förmåga att särskilja fiktion och verklighet, och förstå att det som visas på tv inte är
”verklighet”. Det framgår att man anser att kommersiell kultur manipulerar människor,
man skriver till exempel: ”Vinstintresset leder till försök att genom reklam och andra
former av påtryckning styra konsumtionen utan hänsyn till angelägenheten av olika
behov. Inom kulturområdet finns många exempel på en ohämmad kommersialism. Den
tar sig ofta uttryck i en spekulation i likgiltigt allmängods. Stora grupper, särskilt barn
och ungdom utsätts för en ensidig påverkan av ett kulturutbud som är torftigt och
undermåligt, t.ex. produkter som spekulerar i våldsmentalitet.”144 Den syn man har på
reklam och marknadsföring är också intressant att jämföra med 1990-talets diskurs där
ord från marknadsdiskursen som till exempel ”synliggöra” och ”manifestera” är
frekventa när man diskuterar kultur.

I utredningen skriver man om ”eftersatta grupper” som måste tas hänsyn till, och detta
är en formulering som har debatterats.145 Begreppet är ganska oklart men omfattar
förmodligen barn och ungdom, barnfamiljer, lågutbildade, institutionsvårdade,
pensionärer, invandrare, handikappade och människor i glesbygd. Sven Nilsson skriver
att problemet med denna syn var att det aldrig gjordes någon analys av vilka krafter och
värderingar som skapade och upprätthöll kultur och identitet hos dessa individer eller
grupper, utan de fick fungera som ett slags sociologiska aggregat som legitimerade
insatser. Man undersökte inte om skillnader i kulturmönster berodde på aktiva val eller
om de var uttryck för att vissa människor var sämre lottade.146

Genomgående i sjuttiotalets diskurs finns tanken på kollektivet. Skapande verksamhet
ska helst ske i kollektiva former. Kommunikation och kontakt mellan olika grupper i
samhället genom fritt kollektivt skapande är ett kulturpolitiskt delmål: ”De
kulturpolitiska åtgärderna skall utformas så att de kan förbättra kommunikationen
mellan olika grupper i samhället och ge fler människors möjlighet till kulturell
verksamhet (gemenskaps- och aktivitetsmålet)”.147 Sverige har en lång tradition av
folkrörelser och detta ligger förmodligen till grund för den positiva inställning man har
till fri kollektiv skapande verksamhet som till exempel amatörteater och studiecirklar.

5.2.2 Kulturpolitikens medel: antikommersialism

Genomgående tankar i 1970-talets diskurs är att kulturlivet måste befrias från privata
intressen och lönsamhetstänkande, då det kan leda till utarmning och förflackning.
Marknadsekonomi och kommersiell kulturproduktion har en negativ inverkan på
kulturområdet: ”Samhället måste minska eller hindra den negativa inverkan
marknadsekonomin kan medföra på dessa områden.”148 Kommersiell kulturproduktion
är inte inriktad på att främja mångsidighet eller jämn fördelning och ser inte heller till
människans behov utan försöker med bland annat reklam att styra människors
konsumtion: ”Behov som endast kan tillfredsställas genom kollektiva insatser riskerar
ofta att komma i skymundan för den konsumtion som stimuleras av privata
företagarintressen. Vinstintresset leder till försök att genom reklam och andra former av
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påtryckning styra konsumtionen utan hänsyn till angelägenheten av olika behov.”149 Det
negativt laddade150 ordet ”konsumtion” markerar att det är ”dålig” kommersiell kultur
som konsumeras, i kontrast till kultur som aktiverar människor och tillfredsställer
behov. Man skriver att det kommersiella kulturinnehållet ”förutsätter en passiv krets av
konsumenter”.151 Ordvalet ”konsumtion” och ”konsumenter” är intressant eftersom det
är mycket negativt laddat, kultur ska inte konsumeras utan aktivt deltas i. Den negativa
syn som finns på marknad, kommersialism och marknadsekonomi förstärks genom
bruket av negativt laddade uttryck som ”passiv krets av konsumenter”, ”ohämmad
kommersialism”, ”spekulation i likgiltigt allmängods”, ”torftigt och undermåligt” och
”utarmning och förflackning”.152 Man markerar tydligt skillnaden mellan privat driven
kultur och statligt driven kultur genom att använda dessa uttryck.

I utredningen skriver man att lönsamhetstänkande och kraven på lönsamhet inom den
privata kulturverksamheten leder till att den privata kulturverksamheten måste drivas
med andra mål än de som kulturpolitiken satt upp: ”Den privata kulturverksamheten
måste genom kravet på lönsamhet bedrivas med andra mål än dem samhället sätter upp
för sin kulturpolitik … Lönsamhetskravet medför att kulturverksamhet i enskild regi
inte kan garantera en mångsidig och geografiskt jämnt fördelad kulturproduktion och
kulturverksamhet eller en rimlig försörjning för kulturarbetarna.”153 Viktiga mål för
kulturpolitiken är mångsidig och geografiskt jämn spridning av kulturen, utformning av
kulturpolitik och kultur utifrån olika gruppers behov, och konstnärlig och kulturell
förnyelse. Man menar att detta inte kan garanteras om lönsamheten blir avgörande: ”Om
endast lönsamheten blir avgörande för vad som skall produceras och hur produktionen
skall spridas, kan det leda till utarmning och förflackning.”154 Man menar också att
kulturarbetarna påverkas negativt om de tvingas arbeta utifrån lönsamhetstänkande, och
att det kan hindra konstnärlig förnyelse. Intressant är att man inte resonerar kring om
huruvida offentligt finansierad kultur kan påverkas negativt och bli styrd
innehållsmässigt. Man skriver också att den privata kulturindustrin på grund av sin stora
genomslagskraft är en dominerande attitydbildare och att ”som utnyttjare av dessa
attityder har den ett intresse av att erbjuda produkter som kan accepteras av så många
som möjligt”, och detta leder därför till ett kulturinnehåll som inte aktiverar eller
befrämjar kritik.155

I propositionen skriver man att valfriheten inom det kommersiella systemets ramar
minskar på grund av att marknadskrafterna styr: ”Det kulturutbud som styrs av
marknadskrafterna begränsas genom att verksamhetens ekonomiska förhållanden
försämras i förhållande till andra områden. Bokförlagen har svårigheter vad gäller delar
av bokutgivningen. Detta går ut över oprövade författare. Den svenska filmen har
motsvarande problem. Valfriheten inom det kommersiella systemets ramar förefaller att
minska alltmer.”156 Detta resonemang är intressant och ett ”typiskt” kulturpolitiskt
resonemang, det handlar om det som Nilsson skriver om offentliga ekonomiska insatser
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på den privata marknaden som motiveras med att bidragen upprätthåller den mångfald
som den privata marknaden inte klarar. Nilsson menar att dessa bidrag också medverkar
till intrycket att den privata marknaden inte kan klara att upprätthålla en mångfald, och
just dessa bidrag ger därför legitimitet åt kulturpolitikens antikommersiella
inställning.157 Nilsson skriver om den tidsanda som rådde då den sjuttiotalets
kulturpolitik skapades att ”kulturlivet skulle i princip befrias från privata intressen, det
var den underförstådda men inte alltid klart uttalade avsikten. I Ny kulturpolitik
diskuterades rent av möjligheten att avskaffa biljettavgifterna på offentligt finansierade
kulturinstitutioner.”158 Apropå kultursponsring skriver Nilsson:

Offentlig och privat finansiering sågs i princip som oförenliga. Undantagen i form av
litteraturstöd med mera snarast bekräftade bilden av den privata marknadens
tillkortakommanden. I princip fanns en klar gräns, och det har varit svårt att hitta
samarbetsformer mellan offentligt och privat finansierad verksamhet. Detta är delvis
bakgrunden till den stora tveksamheten bland politiker och kulturtjänstemän i synen på
kultursponsring.159

Det finns många för min undersökning intressanta tankar att ta vara på i Nilssons
resonemang här, men framför allt tycker jag att det är intressant att Nilsson betonar hur
synen var på privat finansiering och privata intressen, och att det var i det närmaste
omöjligt att finna samarbetsformer mellan offentliga och privata intressen. Nilsson
understryker att det fortfarande finns stor tveksamhet i kulturtjänstemäns och politikers
syn på kultursponsring och även min undersökning tyder på detta. Intressant är
emellertid att det i de kulturpolitiska dokumenten numera finns en tydligt positiv
inställning till kultursponsring. Det man betonar som problematiskt är främst att
skattereglerna vad gäller sponsring är krångliga, men man har slutat se offentlig och
privat finansiering som helt oförenliga.

5.2.3 Kulturpolitikens organisering: kulturpolitik och välfärd

Synen på kulturpolitik i 1970-talets diskurs är att den är en del av ett större
välfärdsprojekt, del av en socialpolitik och en miljöpolitik i stort, som ska bidra till
utformandet av ett bättre samhälle. Kulturen ses som ett medel, ett redskap, för att
förändra samhället och för att skapa ett nytt bättre samhälle, ett slags idealsamhälle,
”Det övergripande målet för kulturpolitiken är att medverka till att skapa en bättre
samhällsmiljö och bidra till jämlikhet.”160 Kulturpolitiken ska vara en del i ett större
välfärdsprojekt, man skriver att ”Kulturpolitiken bör bidra till att forma ett nytt och
vidare välfärdsbegrepp.”161 Man menar att ”Kulturpolitiken bör ses som en del av
samhällets miljöpolitiska engagemang i stort. ”162 Det finns en stark tilltro till kulturen
som medel för att förändra och förbättra samhället och människors tillvaro. Det framstår
som om man ser den som ett av flera redskap för att skapa ett nytt idealsamhälle,
kulturpolitiken är del av något mycket större. Kulturpolitik definieras i Sveriges första
kulturproposition som ”en samlad struktur för samhällsåtgärder på kulturområdet”, en
administrativ definition där kulturpolitiken betraktas som ett ”vanligt” politiskt område
bland andra politiska områden.163 Man betonar på flera ställen att samhället och
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kulturpolitiken måste göra aktiva insatser och ingripa och ta  ”erforderliga initiativ”164

innan ”akuta krissituationer” uppstått, och att ”Samhället skall även  kunna arbeta i ett
direkt konkurrensförhållande med den privata kultursektorn.”165

På flera punkter betonas också vikten av yttrandefrihet: ”Rätten att i massmedier och
konstnärliga medier fritt få redovisa sin inställning är grundläggande för kulturpolitiken.
Den får inte inskränkas därför att ett inlägg i skrift, bild eller på scen är kontroversiellt,
samhällskritiskt eller kan förefalla någon motbjudande. En kulturpolitik utan
yttrandefrihet är inte värd namnet.”166 Konstnärlig frihet är alltså viktigt men samtidigt
finns en tydlig uppfattning om att samhället har rätt att styra kulturens och konstens
utveckling i enlighet med samhällets kulturpolitiska mål. Denna gräns mellan
konstnärlig frihet/integritet och kulturpolitisk styrning är intressant och även om
yttrandefriheten betonas tycker jag att det är tydligt att det som trots allt är viktigast är
att kulturen är ett redskap i det stora välfärdsprojektet, och det är utifrån detta som
kulturen ska styras.

I både utredningen och propositionen betonas att kulturpolitiken ska motverka
kommersialismens negativa verkningar. Formuleringen lyder i propositionen ”minska
eller hindra den negativa inverkan marknadsekonomin kan medföra”, vilket jag tolkar
som att det är kommersialismens verkningar och inte kommersialismen i sig som är det
stora hotet mot kulturen.167 Synen på den kommersiella kulturindustrin är att den har en
dålig inverkar på samhället och på människor. Man menar att kommersiell kultur
manipulerar människor. Ansvarighetsmålet (”Kulturpolitiken skall motverka
kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” [SOU s. 171]; ”Samhället
har ett övergripande ansvar för att främja mångsidighet och spridning av kulturutbudet
och för att minska eller hindra den negativa verkan som marknadsekonomin kan
medföra” [prop. s. 28]) innebär att samhället ska ta på sig ett ansvar för att dels hindra
de negativa verkningar kommersialismen och marknadsekonomin har, och dels säkra en
mångfald i kulturutbudet. Formuleringen i propositionen är delvis annorlunda, man talar
om ”marknadsekonomi” istället för kommersialism och man skriver ”minska eller
hindra den negativa verkan som marknadsekonomin kan [min kursivering] medföra”
vilket innebär att man inte är uteslutande negativt inställd till marknadsekonomin. I
utredningen formulerar man sig mer rakt att ”kulturpolitiken skall motverka
kommersialismens negativa verkningar” och det verkar inte finnas någon tvekan om att
kommersialismen verkligen har negativa verkningar. Formuleringen i utredningen är
stramare och i propositionen lite vagare.

En grundidé är att staten ska ingripa i privat driven verksamhet då den inte följer de
kulturpolitiska målen. Man skriver att staten måste gå in med aktiva insatser om den
privata verksamheten inte kan garantera mångsidighet och spridning, eller uppfylla
andra krav som samhället ställt upp: ”När kulturproduktion och kulturverksamhet i
enskilda händer inte kan åstadkomma mångsidighet och jämn fördelning, måste
samhället sätta in kulturpolitiska åtgärder.”168 Det är också viktigt att ett statligt staten
övervakar utvecklingen inom den privata kultursektorn och ”tar erforderliga
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initiativ”.169 Om privat driven verksamhet motverkar de kulturpolitiska syftena måste
insatser göras. Det är intressant att man anser att man har drar upp kulturpolitiska
riktlinjer även för de delar som inte får statligt stöd utan som är privat drivna.
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5.3 1990-talets kulturpolitiska diskurs: mål, medel och organisering
5.3.1 Kulturpolitikens mål: kulturens egenvärde och betydelse för individen

I 1990-talets diskurs används ett beskrivande kulturbegrepp, man skriver: ”Vi använder
ordet kultur som ett beskrivande, inte som ett värderande eller normerande, begrepp.
Det innebär t.ex. att all litteratur faller inom kulturbegreppet, antingen man tycker att
den enskilda boken är intressant eller likgiltig, bra eller dålig. Ett beskrivande
kulturbegrepp utesluter ingalunda att man värderar olika företeelser, t.ex. att man för
kvalitetsdiskussioner.”170 Jag anser att en instrumentell syn på kulturen är förhärskande
även i 1990-talets diskurs, men när det i sjuttiotalets diskurs handlar om att kulturen är
ett redskap för att skapa ett bättre och mer jämlikt samhälle, handlar det i nittiotalets
diskurs om att skapa en bättre tillvaro för den enskilde individen och att använda kultur
som redskap för att skapa ekonomisk välfärd i en ort eller en region.

I Kulturpolitikens inriktning skriver man att ”Kulturens betydelse för den enskilde och
samhället är utgångspunkten för vår analys och våra förslag.”171 Kulturen beskrivs som
viktig för individen då den ger identitet och är ett redskap för ”var och en att själv
utforma och synliggöra den egna identiteten”.172 Kulturen ger människan glädje och ett
rikare liv. Kulturen är också det ”festliga och flärdfulla”.173 Kulturens egenvärde,
möjligheter och obundenhet understryks. I Kulturpolitikens inriktning betonar man att
kultur i första hand inte ska betraktas ur ett nyttoperspektiv och att ”Kulturen har ett
värde i sig som är oberoende av de direkta effekter den har inom andra
verksamhetsområden och samhällssektorer.”174 I propositionen instämmer man i att
kulturen har ett egenvärde men skriver också att ”det hindrar inte att kulturen förvisso
kan vara nyttig.”175

I 1990-talets dokument förs en djupare kvalitetsdiskussion än i 1970-talets dokument
och man framhåller ofta att kvalitetsdiskussioner är viktiga. Det betonas att kvalitet inte
är något statiskt utan att konstnärlig utveckling ofta kräver brott mot rådande
kvalitetsuppfattningar. Man skriver att det krävs utrymme för experiment och
utveckling för att upprätthålla konstnärlig kvalitet, och att detta utvecklingsarbete måste
få ske även om det inte är ekonomiskt lönsamt: ”Ett syfte med de offentliga insatserna
är att garantera att enskilda och grupper av konstnärer under viss tid kan få inrikta sig på
experiment och förnyelse utan krav på att kunna försörja sig på den verksamheten.”176

Här gör man (underförstått?) en markering mot det kommersiella kulturområdet där
lönsamheten styr och kvaliteten kan bli lidande. Man skriver inte rakt ut att kvalitet inte
förekommer i den kommersiella kulturen, utan snarare att det är svårare att möjliggöra
konstnärlig förnyelse som leder till bättre kvalitet om lönsamheten är avgörande. Man
skriver att ”Ett viktigt inslag i kvalitetssträvandena är att erbjuda alternativ och
konkurrens till slentrianmässiga, schablonartade och fördomsfulla kulturprodukter.”,
vilket påminner om sjuttiotalets diskurs och syn på kommersiell kultur.177 Det finns en
tydlig vilja att markera skillnaden mellan statligt driven kultur och kommersiellt driven
kultur.
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I både utredningen och propositionen beskrivs kulturens och konstens möjligheter och
värde med ekonomisk terminologi. Det finns ett marknadstänkande som präglar hela
diskursen och man skriver att kulturen har ett symbolvärde och ett prestigevärde.178

Man betonar kulturens betydelse ”som kreativitetsutlösande källa, som
identitetsskapande kraft, som lokaliseringsfaktor, som arbetsmarknad och som
turistattraktion”.179 Kulturens värde ligger i att den är sysselsättningseffektiv och skapar
nya arbetstillfällen, kultur ska fungera som lokaliseringsfaktor, kulturen är en motor för
sysselsättning och utveckling, kultur skapar en attraktiv ort eller region. Kulturen har
”en omvittnad betydelse för självkänsla, framtidstro, kreativitet och engagemang och
därmed för hela samhällsklimatet.”180 Det finns en paradox i att kulturens egenvärde,
oberoende av den nytta den gör, betonas samtidigt som fokus ligger på allt gott kulturen
kan göra för ekonomin, arbetsmarknaden, orten, regionen och nationen. Här finns ett
utpräglat instrumentellt tänkande på samma sätt som i sjuttiotalets diskurs, skillnaden
ligger i att man på sjuttiotalet såg kultur som ett medel för att skapa ett bättre samhälle
för kollektivet och samhället, och idag ser man kultur som ett redskap för att skapa en
bättre tillvaro för individen och en bättre ekonomi och marknad för regionen.

Avsaknaden av politisk eller ideologisk laddning i kulturpolitiken i Kulturpolitikens
inriktning pekar Nilsson på.181 Nilsson skriver vidare att det har skett en reduktion av
den statliga kulturpolitiken då de grundläggande tankarna i sjuttiotalets kulturpolitik
inte är gångbara – en förenklad syn på kulturmarknaden, kommersialism,
sociokulturella mönster, populärkultur, medier – och detta idéarv inte har ersatts av
några nya ställningstaganden. Ett problem är, enligt Nilsson, att man inte riktigt har
övergivit sjuttiotalets kulturpolitiska grundtankar, men man talar inte heller om dem.
Den statliga kulturpolitiken gör inga ideologiska eller politiska ställningstaganden utan
reduceras till en genomgång av ansvarsområdet med motiveringar för de olika
anslagen.182 Nilsson beskriver under rubriken ”Ideologi: med idéerna som drivkraft?”
kulturpolitikens idéhistoria. Nilsson skriver att den ideologiska skillnaden mellan de två
kulturutredningarna är att i Ny kulturpolitik motiveras mål och riktlinjer främst med
social- och miljöpolitiska argument, medan man i Kulturpolitikens inriktning söker stöd
i ekonomisk teori och terminologi.183

I nittiotalets diskurs finns det en skillnad i hur man ser på människor och människors
användande och behov av kultur. Man gör inga direkta uttalanden om vad för slags
kultur människor ska vilja uppleva så som man gör i sjuttiotalets dokument. Det finns
också ett slags respekt för människor och deras val och önskemål som delvis saknas i
sjuttiotalets diskurs. Man skriver att skälen till hur människor väljer att gå in i och delta
i delkulturer inte bara hänger samman med etniska rötter ”utan med allmän
livsinställning och livsstil, med politiska eller estetiska värderingar, utbildningsmässiga
och ekonomiska villkor m.m.”184 Här markerar man inte några särskilda
samhällsgrupper, så som man gör i sjuttiotalets dokument. Den utskällda formuleringen
”eftersatta grupper” är borta i utredningen, men den används igen i propositionen. Den
finns dock inte med i målförslaget. Överlag betonar man individens villkor och
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individens initiativ till kulturverksamhet mer och fokuserar mindre på kollektivet. Man
vill att människor ska delta i och använda kulturen men man vill inte styra vilken form
av kultur det är eller om det är kollektivt skapande. Kulturen ska vara en upplevelse och
ge ”människan glädje, insikt, många uttrycksmöjligheter och ett rikare liv.”185 Kulturen
är också viktigt för människors identitet och personliga utveckling: ”… kulturen ger
också redskap för var och en att själv forma och synliggöra den egna identiteten.”186

Betoningen på individen är dock inte lika stark i propositionen, som på fler sätt har kvar
tankesätt från 19070-talets diskurs.

Man skriver också om människors mediebruk att senare forskning visar att människor
inte blivit mer passiva av sitt ökade mediebruk, utan snarare aktiverade. Jag tycker att
man här visar förtroende för människor att göra egna val vad gäller kultur. Tidigare har
tonen generellt varit dömande när det gäller mediebruk, att det gör människor dumma
och så vidare, men här ansluter man sig till en nyare syn på människors mediebruk där
man tror mer på människors förmåga att förstå och ”sovra” bland medieutbudet. Man
gör också ett uttalande om överensstämmelsen mellan kulturella uttryck och människors
inre identitet, och konstaterar att man aldrig kan vara säker på hur det som uttrycks
förhåller sig till människors egna åsikter och livsstilar, ”en nutida poplåt kan vara lika
ärlig eller oärlig som en gammal folkvisa”.187  Detta uttalande är ganska vagt, men jag
tolkar det som att man här har en mer öppen och icke-värderande syn på kultur och
respekterar människors val.

5.3.2 Kulturpolitikens medel: kultur som ekonomisk resurs

I 1990-talets diskurs kommer en instrumentell syn på kulturen och kulturpolitiken till
uttryck. Kulturpolitiken har kanske förlorat de ideologiska grundidéerna om att skapa
ett bättre och jämlikare välfärdssamhälle, men en ny ekonomisk marknadsideologi har
tagit dess plats. I sjuttiotalets diskurs sågs kulturpolitiken som en del av samhällets
miljöpolitik i stort, och idag kan den kanske delvis ses som en del av den ekonomiska
politiken. Både utredningen och propositionen präglas av en instrumentell kultursyn där
kulturen talas om med ekonomisk terminologi. Kulturen ses som en resurs, en strategi
och en faktor att räkna med i den lokala, regionala och nationella utvecklingen.
Kulturen ska vara en lokaliseringsfaktor, en turistattraktion, kulturen ska vara en motor
för sysselsättning och utveckling. Man motiverar satsningar på kultur och konst med att
det ger arbetstillfällen och skapar en attraktiv region. Propositionen utkom strax innan
Kulturhuvudstadsåret K’98 och man skriver att erfarenheter från arbetet med
kulturhuvudstadsår i andra länder på ett övertygande sätt visar att det haft
samhällsekonomiska effekter. Man diskuterar möjligheter till nya former för samverkan
mellan kulturskapare och näringsliv, och menar att ”möjligheten ligger i att företagen
börjar se på kultur med andra ögon än de traditionella, att se konst och kultur som en
möjlighet att skapa ett rikare företags- och arbetsklimat och som ett sätt att forma en
positiv bild av företaget.”188

Det finns en försiktigt positiv hållning i utredningen och propositionen vad gäller
kultursponsring. Man skriver i utredningen att ”sponsring av kultur har bred acceptans
inom svenskt kulturliv. En tidigare avvisande inställning finns knappast kvar. Sponsring
har därmed blivit en etablerad form för finansiering” och att ”sponsring spelar en viktig

                                                          
185 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 16.
186 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 41.
187 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 45.
188 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 240.
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roll”.189 Samtidigt tar man upp två problem med sponsringen: konflikter med
konstnärligt oberoende som kan uppstå, samt problemet med oklara bestämmelser vad
gäller skatteavdrag för sponsorer. Vad gäller det konstnärliga oberoendet betonar man
att ”sponsorbidrag inte ska vara ett sätt att utöva påverkan på den konstnärliga
inriktningen. De institutioner och grupper som väljer att ta emot sponsorbidrag måste
vara tydliga i kravet på självständighet och oberoende. ”190 Man problematiserar dock
inte detta vidare med exempel på hur till exempel avtal skulle kunna utformas mellan
kulturinstitutioner och sponsorer för att säkra den konstnärliga självständigheten. Man
problematiserar inte heller kring vad som sker om vissa institutioner får
sponsringsintäkter och andra inte eller huruvida det skulle kunna leda till obalans på
kulturområdet. Det är annars det problem som ofta ses som stort när de gäller
kultursponsring: att vissa institutioner har större möjligheter att locka sponsorer än
andra och att det skulle kunna leda till en likriktning inom kulturområdet där bara en
okontroversiellt konst får plats. Man skriver också om farorna med att ”överdrivet
arbete med att skaffa sponsorer kan leda till en förskjutning av verksamhetens inriktning
och på sikt påverka den konstnärliga verksamheten. Evenemang som väcker
massmediers uppmärksamhet, bygger på aktuella och populära trender kan öka på
bekostnad av ett konstnärligt krävande arbete präglat av förnyelse och utveckling.”191

Här är det institutionernas integritet och arbete för förnyelse som hotas. Det läggs alltså
mycket ansvar på kulturinstitutionerna: skaffa gärna sponsorintäkter men fortsätt att
vara innovativa och kontroversiella.

Avsaknaden av bestämmelser för hur kultursponsringen ska gå till gör att texten känns
uddlös. Man diskuterar problematiken med att det saknas lagregler för sponsring men
endast ur sponsorernas perspektiv. Man skriver att ”en viktig förutsättning för
företagens intresse att uppträda som sponsor är möjligheten till avdragsrätt för
bidragen” men att regler för detta saknas och att ”flertalet stora sponsorer upplever för
närvarande att de har problem med lokala skattemyndigheters tolkning av reglerna”.192 I
kapitlet ”5.3 Nuvarande statliga kulturstöd” i Kulturpolitikens inriktning har man en
mer tveksam inställning och skriver att ”utformningen av den svenska
skattelagstiftningen och företags- och förmögenhetsstrukturen i landet talar mot att
sponsorstöd eller donationer kan komma att öka i avsevärd omfattningen. I Sverige har
vi valt en högre andel kollektiv finansiering framför skattelättnader som
finansieringsväg.”193 Här får jag inte intrycket att man heller har för avsikt att ändra
skattereglerna för kultursponsring, utan det framstår snarare som om de svenska
skattelagarna håller sponsringen på en låg nivå. Jag tror att det uppstår en krock mellan
de två diskurserna när det gäller just de mest extrema företeelserna av
marknadstänkande inom kulturpolitiken, som just kultursponsring.

Kulturpolitikens retorik är marknadsanpassad och kulturen motiveras och beskrivs på
ekonomiska villkor. Pelle Andersson och Jesper Lindau skriver om nittiotalets
kulturpolitik i debattboken Den nya kulturrevolutionen (1998): ”För att ha ett
existensberättigande måste du ha ekonomisk bärkraft”.194 I nittiotalets diskurs står
ekonomin och marknaden i stora delar i fokus, och kulturen, ideologin och demokratin

                                                          
189 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 347.
190 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 347f.
191 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 348.
192 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 347f.
193 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 113.
194 Andersson, Pelle & Lindau, Jesper 1998, s. 87.
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underordnas den. Visserligen skriver man att kulturen inte ska betraktas ur ett
nyttoperspektiv utan har ett egenvärde, men det är ändå kulturens ekonomiska
möjligheter som framhålls i mycket. Ett före detta kulturkommunalråd i Göteborg,
Kerstin Alnebratt, intervjuas av Pelle Andersson och Jesper Lindau och säger:
”Kulturpolitik ses av de flesta som en tärande verksamhet. Då är det svårt att komma
och säga att man ska ha det som en fördelningspolitisk grej. Då säger kulturpolitikerna
istället att det är bra för tillväxten, ett slags försvar för det man gör.”195 Är det
kulturpolitikens ideologi som har förändrats eller är det som Sven Nilsson menar att
kulturpolitiken idag saknar politisk ideologi? Har den politiska ideologin blivit utbytt
mot ekonomiskt tänkande?

I 1990-talets diskurs finns en till den kommersiella mediekulturen i grunden positiv
inställning men med negativa inslag, man skriver i utredningen att mediekulturen
kritiseras men tar inte direkt ställning mot den. Man skriver att mediekulturen är full av
ambivalenser,  att  ”mediekulturen kritiseras ofta för att vara standardiserad,
förkonstlad, fördomsfull, eskapistiskt och passiviserande. Men verkligheten är mer
komplicerad än så.”196 Vidare om kulturindustrin skriver man att den ”tillåter ett stort
mått av variation och mångfald - men det är inte givet att den kommer till uttryck i
medierna.” 197 Här har man en betydligt mer öppen och positiv inställning än i
sjuttiotalets diskurs för man ser kulturindustrin som potentiell skapare av god kultur. I
1970-talets diskurs ser man överhuvudtaget inte möjligheten att den kommersiella
kultursektorn skulle kunna förmedla bra kultur, det hade bara negativ inverkan på
människor och samhälle. Man skriver vidare i utredningen att ”nyare medieforskning
har visat att publiken knappast blivit mer passiv av sitt ökade mediebruk, snarare
aktiverade till mer samvaro, eget skapande och intresse för ’levande’ kultur” och här
finns en markant skillnad i förhållningssätt och syn från sjuttiotalets diskurs vad gäller
såväl medier och kommersiell kultur, som synen på människor. 198 I och för sig anser
jag att det finns tydliga värderingar här som kan ledas tillbaka till 1970-talets diskurs:
man förespråkar konsumtion av kommersiell kultur för att det leder till att människor
vill delta i levande kultur och eget skapande, som är ”bättre” kultur.

5.3.3 Kulturpolitikens organisering: stödja utan att styra

Både i utredningen och i propositionen betonar man att kulturpolitiken ska stödja
kulturen utan att styra den: ”Liksom tidigare bör staten i första hand stödja och
stimulera kulturverksamheten, inte reglera den.”,199 ”Den konstnärliga friheten skall
garanteras genom en kulturpolitik som stödjer utan att styra det konstnärliga
innehållet.”200. Konstnärlig frihet betonas också, och man skriver att även om det finns
delar av kulturen som är kontroversiell och väcker anstöt så får man från kulturpolitiskt
håll aldrig bemöta det med att försöka påverka innehåll eller form ”Men kulturen har
också inslag som många finner störande och t.o.m. stötande … Möter man dessa
komplikationer från statens och kommunernas sida med försök att påverka konstens
form och innehåll, profilen på organisationernas verksamhet eller liknande ingrepp, gör
man avsteg från det öppna, demokratiska samhällets kultursyn och äventyrar kulturens
positiva värden.”201

                                                          
195 Andersson, Pelle & Lindau, Jesper 1998, s. 140.
196 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 44f.
197 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 44f.
198 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 45.
199 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 15.
200 Regeringens proposition 1996/97. Se Kulturpolitik s. 28.
201 Kulturpolitikens inriktning 1995, s. 50.
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Man skriver om ett kulturpolitiskt dilemma: ”En av de ständiga kulturpolitiska
avvägningarna gäller den mellan de stora prestigefyllda satsningar och
’vardagskulturen’”;202 ”Kulturpolitiken måste också hantera frågan om avvägningen
mellan å ena sidan bredd och mångfald och å andra sidan koncentrerade satsningar på
det särskilt viktiga … En sida av detta är avvägningen mellan satsning på de
konstnärliga och kulturella spjutspetsarna och särskilda ansträngningar för att lyfta
områden eller verksamheter som släpar efter eller på annat sätt har svårigheter.”203 Detta
är en fråga som har blivit aktuell under de senare åren då kulturpolitiken har blivit
alltmer evenemangsinriktad. Några tydliga svar på hur avvägningarna ska göras ger
man inte utan man konstaterar bara att problematiken finns.

Precis som i sjuttiotalets dokument betonar man samhällets ansvar för att gå in i och
stödja de kulturområden som inte klarar sig på marknadens villkor: ”Många intressen på
kulturområdet tillgodoses på marknadens villkor och bör även i framtiden tillgodoses på
det sättet. Men marknadslösningarna har också begränsningar. Vissa verksamheter
fungerar inte alls på marknadens villkor. I den utsträckning de är kulturpolitiskt viktiga
faller ansvaret på det offentliga. ”204 Denna idé om stöd till verksamheter som inte
klarar sig själva men som anses kulturpolitiskt viktiga är en grundidé inom svensk
kulturpolitik. Nilsson skriver att det delvis är detta som ligger till grund för
kulturpolitikens antikommersiella inställning, då det medverkar till intrycket att den
privata marknaden inte kan upprätthålla mångfald själv.205 I propositionen har den
utskällda formuleringen ”kulturpolitikens uppgift är att motverka dess negativa
verkningar på kulturens alla områden. Det är av särskild vikt att barn och unga har
alternativ till det kommersiella kulturutbudet.” återinförts.206 Överhuvudtaget är
propositionen mer politiskt och ideologiskt tydlig än utredningen. Man motiverar att
formuleringen ska finnas kvar med att det funnits en remissopinion som förespråkat det.
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6. Diskussion
6.1 Diskussion och slutsatser
Med utgångspunkt i mina frågeställningar kommer jag nu att sammanfatta det resultat
jag har kommit fram till i analysen. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur den
statliga kulturpolitiken och dess förhållningssätt till finansiering av kultur framstår vid
tiden för målformuleringarna på 1970- och 90-talen. Syftet var också att göra en mer
generell analys av förändringar och utveckling av kulturpolitiken under dessa perioder
Undersökningens utgångspunkt var de tre för den kulturpolitiska diskursen centrala
elementen organisering, mål och medel.

De frågeställningar jag presenterade i uppsatsens inledning var:

• Hur kommer den statliga inställningen till finansiering av kultur till uttryck i 1970-
talets diskurs?

• Hur kommer den statliga inställningen till finansiering av kultur och kultursponsring
till uttryck i 1990-talets diskurs?

Här nedan kommer jag utifrån min analys kortfattat att diskutera resultatet och de mest
tydliga dragen och skillnaderna mellan diskurserna.

I 1970-talets diskurs fann jag att beträffande mål motiverades och drevs kulturen och
kulturpolitiken av ett instrumentellt nyttotänkande där kulturen sågs som ett redskap för
att skapa ett bättre samhälle. Diskursen betonade det sociala och det kollektiva och man
såg kulturpolitiken som en del av det stora välfärdsprojektet, jämsides miljö- och
socialpolitiken. I diskursen betonades också vikten av egen skapande aktivitet som
motsats till passiv konsumtion av kommersiell kultur. Kontakt mellan människor och
kollektivism var viktigt och ett mål med kulturen och kulturpolitiken. Olika grupper,
eftersatta grupper, sågs som särskilt svåra att tillgodose med bra kultur men detta arbete
var en viktig kulturpolitisk uppgift. Vad gäller medel ansåg man att ett ekonomiskt
synsätt på kulturen skulle skada inte bara kulturen i sig utan även vara farlig för
människor, då de tar skada av det dåliga kulturutbud som lönsamhetstänkande leder till.
Angående kulturpolitikens organisering sågs kulturpolitiken som del av samhällets
välfärdspolitik och den hade viktiga uppgifter och ansvar i arbetet med att skapa ett
bättre samhälle. Staten måste genom kulturpolitiken aktivt ingripa i den kommersiella
kulturindustrin och hindra den negativa verkan den har på samhället och människorna.

Jag gjorde samma undersökning av materialet i 1990-talets diskurs och gällande
kulturpolitikens mål betonades här att kultur inte skulle betraktas ur ett nyttoperspektiv
utan den har ett värde i sig, och att den får vara festlig och flärdfull. Samtidigt
fokuserade man mycket på kulturen som resurs: kulturturism, kultur som
lokaliseringsfaktor, kultur som arbetsmarknad, kultur som symbol och prestige. Det är
också en instrumentell kultursyn, men på ett annat sätt än i 1970-talets diskurs. Här är
det, beträffande kulturpolitikens medel, inte hela samhället som kulturen ska bidra till
att förbättra, utan orten eller regionen och dess ekonomi och näringsliv. I diskursen
använde man sig av en marknadsinfluerad ekonomisk terminologi. Samverkan mellan
kultur och näringsliv är inte längre ett hot utan en möjlighet och man betonar kulturens
ekonomiska möjligheter. I sjuttiotalets diskurs betonades att kultur och
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lönsamhetstänkande var oförenligt, i nittiotalets diskurs framställs det som att lönsamhet
och ekonomisk vinst är en av kulturens poänger. Synen på kommersiell mediekultur är
också mer positiv. Vad gäller kulturpolitikens organisering betonades i 1990-talets
diskurs konstnärlig frihet och att kulturpolitiken inte får påverka kulturens innehåll och
form. Man tog också upp ett tidstypiskt problem: ska man satsa på stora prestigefyllda
evenemang eller på vardagskulturen. Grundidén att staten ska gå in och stödja
kulturområden som inte klarar sig på marknadens villkor lever kvar. I diskursen
betonades människors egna val när det gäller kultur och har en positiv syn på
människors bruk av medier och populärkultur. Man betonade individen och inte
kollektivet. Man skriver att kulturen är viktigt för människor att skapa och synliggöra
den egna identiteten.

Det finns uppenbara och tydliga skillnader mellan sjuttiotalets och nittiotalets diskurs.
Nittiotalets diskurs har definitivt inslag av den marketization som Fairclough beskriver,
att marknadsdiskurser tar sig in i offentliga institutioners diskursiva praktiker. Kulturen
talas om med marknadens och ekonomins diskurs, och terminologi och kanske även
ideologi från dessa områden tas in i kulturens diskurs. I Dorte Skot-Hansens teori om
kulturpolitikens utveckling och den förskjutning av tyngdpunkt som har skett menar
Skot-Hansen att sextiotalets kulturpolitik var humanistiskt präglad, sjuttiotalets
kulturpolitik var sociologiskt motiverad och åttiotalets kulturpolitik var instrumentellt
motiverad. Om man ställer Skot-Hansens teorier mot resultatet av min undersökning
stämmer beskrivningen av sjuttiotalets sociologiskt motiverade kulturpolitik in på
många punkter: man såg kulturpolitiken som ett medel för att frigörelse, man betonade
att alla skulle få tillgång till ”god” kultur, man fokuserade på olika grupper, man
betonade kollektivet och det aktiva deltagandet. Åttiotalets instrumentellt motiverade
kulturpolitik har flera beröringspunkter med den nittiotalsdiskurs jag har kartlagt: man
ser konst och kultur som ett medel för att skapa ekonomisk utveckling och synliggöra,
man använder marknadstänkande och marknadsvokabulär, man fokuserar inte på
kollektivet utan på individen och ”livsstilar”, man satsar på stora evenemang och ser
kultur som något som kan skapa en positiv image. Jag menar dock att både sjuttiotalets
och nittiotalets diskurser är mycket instrumentellt motiverade och synen på kultur är att
den har ett instrumentellt värde, men diskurserna har olika mål. Medan sjuttiotalets
instrumentella syn innebär att kulturen och kulturpolitiken ska vara ett medel för att
skapa ett jämlikare välfärdssamhälle, är målet för nittiotalets instrumentella kultursyn
att skapa ekonomisk utveckling och marknadsföra ett område. Synen på kultur som
instrumentellt värdefull finns i båda diskurser, även om man i nittiotalets diskurs skriver
att kultur inte behöver vara nyttig. Nyttoaspekten på kultur har funnits med ända sedan
Sverige fick en kulturpolitik, menar Sven Nilsson. Kulturpolitik får sin samhälleliga
legitimitet ur samma värderingar som resten av den offentliga sektorn, men inom denna
har den en mer marginell ställning är till exempel utbildning, vård och socialtjänst.207

Häri ligger en tänkbar historisk förklaring till att kultur motiveras med nyttighet.

I nittiotalets diskurs finns inte den starka skepsis mot kommersiell kultur som präglar
sjuttiotalets diskurs. Det framstår som om kulturpolitiken idag närmar sig, både
språkligt och i praktiken, det kommersiella kulturområdet på ett sätt som tidigare inte
varit möjligt. Johan Fornäs, ungdomskultur- och musikforskare, skriver i texten
”Senmodern kulturpolitik” i Förnyelse och kontinuitet (1994) om ett framtida närmande
mellan marknaden och staten på det svenska kulturområdet. Fornäs vill göra slut på
myten om den kommersiella kulturindustrin totala fördärv, men också diskutera de
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negativa sidor som finns. Problemet med den kommersiella kulturmarknaden är att den
inte är demokratisk eller fördelar kulturen jämlikt. Fornäs skriver att gränserna mellan
det kommersiella och det ickekommersiella håller på att suddas ut och att samarbete
mellan det offentliga och det privata behövs i kulturlivet. Vidare skriver Fornäs att både
det statliga kultursystemet och marknadssystemet behövs och fungerar som viktiga
komplement till varandra. Fornäs menar för den sakens skulle inte att kulturpolitiken
aldrig får ingripa i den kommersiella kulturverksamheten, utan att kulturpolitiken ska
bromsa marknadens övertramp på kulturområdet men utan att för den skull fördomsfullt
moralisera över den kommersiella kulturen.208 Liksom kulturpolitiken ska komplettera
marknadens brister ska också marknaden fungera på samma sätt och hindra
kulturpolitikens brister, eller som Fornäs ironiskt skriver ”motverka byråkratiseringens
negativa verkningar”.209

Det har inom kulturpolitiken funnits en grundläggande misstro mot allt som är
kommersiellt, menar Nilsson, och denna misstro legitimeras av att kulturpolitiken måste
stödja verksamheter som inte klarar sig på den kommersiella marknaden.210 Frågan är
om denna grundläggande misstro mot det kommersiella verkligen har försvunnit i och
med att kulturområdet har närmat sig marknaden på olika sätt, till exempel genom
kultursponsring. Här återvänder jag tillbaka till mina frågeställningar: hur har
förhållningssättet till finansiering av kultur och kultursponsring förändrats. Mina
frågeställningar förutsätter att en förändring har skett men nu efter att ha genomfört min
undersökning är jag mer tveksam till det. Är det verkligen så att man har ändrat
förhållningssätt? Är kulturpolitikens diskurs en helt annan? Jag menar att det finns
uppenbara förändringar i språkbruk men att det är knappast är tal om en helt ny diskurs,
om man med diskurs menar både tal och handling som Laclau och Mouffe gör. Jag
menar att det snarare handlar om att det är ett nytt kulturpolitiskt språk, vokabulär, som
används, starkt influerat av  terminologi och tankar från ekonomins och marknadens
område. I det nya språket finns ord och tankar om kultursponsring och kultur som
lokaliseringsfaktor, men utan att den kulturpolitiska ideologin har bytts ut i takt med
begreppsapparaten. Mitt resonemang stöder jag också på Nilsson som menar att den
statliga kulturpolitiken har förlorat sin ideologiska laddning när man i nittiotalets
kulturpolitik försökte distansera sig från sjuttiotalets samhällsreformatoriska patos.211

Nilsson skriver att det har skett en reduktion av den statliga kulturpolitiken då de
grundläggande tankarna i sjuttiotalets kulturpolitik inte längre är gångbara – en
förenklad syn på kulturmarknaden, kommersialism, sociokulturella mönster,
populärkultur, medier – och detta idéarv inte har ersatts av några nya
ställningstaganden. Ett problem är, enligt Nilsson, att man inte riktigt har övergivit
sjuttiotalets kulturpolitiska grundtankar, men man talar inte heller om dem.212 Min
uppfattning är att 1990-talets diskurs trots allt inte kan ses som mer än försiktigt positivt
inställd till kultursponsring och andra former av privat kulturfinansiering, därför att
bakom det nya marknadsvokabuläret lever delar av sjuttiotalets ideologi och idéer kvar
där kultur och marknad ses om oförenliga. Den antikommersialism som präglat
kulturpolitikens idétradition lever kvar på kulturområdet och bland kulturarbetare och
kulturtjänstemän, oavsett om den statliga kulturpolitiken skapar en ny
marknadsinfluerad språklig diskurs. Därför är det inte så märkligt att kultursponsring

                                                          
208 Fornäs, Johan 1994, s. 50f.
209 Fornäs, Johan 1994, s. 53.
210 Nilsson, Sven 1999, s. 322.
211 Nilsson, Sven 1999, s. 334f.
212 Nilsson, Sven 1999, s. 422.
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fortfarande väcker debatt och motstånd: även om man får statligt håll intygar att
kultursponsring och samarbete mellan kulturområdet och näringslivet är något positivt
så saknas en ideologiska förankring för de idéerna.  Att motivera kulturens betydelse
med ekonomisk nytta är ett relativt nytt fenomen i kulturpolitiken, och jag tror att det är
möjligt att man i framtiden dämpar det ekonomiska perspektivet på kultur och motiverar
kultur på andra sätt än ekonomiska. Kanske får vi se en tillbakagång till den
välfärdsmotiverade kulturen, eller kanske fokuserar man mer på kulturens värde för
individen.

6.2 Förslag till vidare forskning
Inom ett ämne som detta finns många infallsvinklar att utgå ifrån och många aspekter
att arbeta vidare med. Här kommer jag dock att presentera endast ett fåtal. Det vore
intressant att undersöka förhållningssättet till kulturfinansiering och kultursponsring i
kulturpolitiska dokument på en lokal nivå. En annan infallsvinkel som jag i min
undersökning övervägde men valde bort är debatten om kultursponsring, och det vore
intressant att undersöka tendenser och förändringar i debatten, med fokus på politiska
block eller olika intressegrupper.
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7. Sammanfattning
I denna studie har jag undersökt hur kulturpolitikens diskurs har förändrats genom att
göra nedslag i kulturpolitiska dokument från 1970-talet och från 1990-talet. Syftet har
varit att spåra och försöka förstå en förändring i förhållningssätt vad gäller finansiering
av kultur och kultursponsring. Min teoretiska och metodologiska utgångspunkt har varit
diskursanalys med fokus främst på Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori,
men även med idéer från kritisk diskursanalys företrädd av Norman Fairclough.
Diskurser kan sägas vara ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Den
kulturpolitiska teoretiska bakgrunden är Dorte Skot-Hansens teori om kulturpolitikens
utveckling.

Med utgångspunkt i Laclau och Mouffes teori om nodalpunkter och element i diskurser
har jag skapat en modell med ”kulturpolitik” som nodalpunkt och ”organisering”, ”mål”
och ”medel” som element. Modellen är gemensam för både 1970-talets och 1990-talets
diskurser, detta för att jag ska kunna göra jämförelser. Utifrån modellen har jag
analyserat materialet från de två olika diskurserna, 1970-talets diskurs och 1990-talets
diskurs. I fokus står användande och konstruerande av ord, begrepp och uttryck. Mitt
analysmaterial består av Ny kulturpolitik SOU 1972:66 samt Kungl. Maj:ts proposition
1974:28 Den statliga kulturpolitiken (utgör 1970-talets diskurs), och Kulturpolitikens
inriktning SOU 1995:84 samt Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik (utgör
1990-talets diskurs).

Resultatet av analysen visar på stora skillnader mellan sjuttiotalets och nittiotalets
diskurser. Synen på kulturens uppgift och mening skiljer sig åt, men gemensamt är en
instrumentell syn på kultur och kulturpolitik. Sjuttiotalets diskurs är sociologiskt
motiverad medan nittiotalets diskurs är starkt influerad av marknadens och ekonomins
diskurs. Den marketization of discourse som Norman Fairclough talar om är tydlig i
nittiotalets diskurs. Även Skot-Hansens modeller stämmer i på resultatet av analysen.
Trots mitt analysresultat att det i nittiotalets diskurs finns en positivt inställning till
marknad, ekonomiskt tänkande och kultursponsring ställer jag mig ändå tveksam till om
det verkligen är en helt ny diskurs och ett nytt förhållningssätt. Jag menar att det är
språkbruket som har förändrats men knappast ideologin och detta kan vara en förklaring
till de blandade känslor som fortfarande finns kring fenomen som privat finansiering av
kultur och kultursponsring.
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