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Inledning 
 
Kulturpolitik började i Sverige profilera sig som ett eget politikområde i början av 
1960-talet. Den formades av dåtidens politiska klimat som till stora delar dominerades 
av socialdemokraterna och folkhemsprojektet (se Frenander i avsnittet Den nyliberala 
omvandlingen). Första gången en samlad kulturpolitik formuleras i en proposition och 
passerar riksdagen är 1974. Då formuleras mål och riktlinjer för de områden som 
kulturpolitiken då ansågs omfatta: 
 

- ord-, scen-, bild- och tonkonst 
- massmedier 
- kulturarbete i folkbildning och föreningar 
- kulturarvet (Nilsson 1999 s.315) 

 
Med undantag för en kulturpolitisk proposition som medförde vissa förändringar och 
nyanskillnader i målformuleringarna i mitten av 1990- talet så formuleras ingen ny 
kulturpolitik i Sverige förrän 2009. I 2009 års kulturpolitiska proposition formulerar 
regeringen det så här: 
 

Även om gränserna hela tiden överskrids och omprövas har kulturpolitiken 
fortfarande som huvudsyfte att stödja insatser som görs inom ordets, scenens, 
bildens och tonens områden samt för kulturarvet. Mediepolitiken har starka 
kopplingar till kulturpolitiken, men har också egna mål och syften. Detsamma gäller 
stödet till folkbildningen och föreningslivet. (Prop. 2009/10:3 s.12) 

 
Det är till dessa områden som kulturpolitiken brukar definieras. Kulturpolitiken måste 
av nödvändighet begränsa innehållet i kulturbegreppet och jag kommer inte att ägna 
frågan om definition av kulturbegreppet mer uppmärksamhet i följande studie. Det är 
hursomhelst här som många av de intressanta frågorna om kulturpolitiken uppstår, vill 
jag mena.  Vad är kultur? Vem bestämmer gränserna för kulturen i samhället? Hur ska 
kulturen upprätthållas, och förmedlas och av vem/vilka?  
 
Det här är frågor som jag menar är viktiga att ställa sig, inte minst för blivande 
bibliotekarier, som jag själv. Som anställda inom offentlig sektor är politikernas 
bestämmelser det som i slutändan styr vårt arbete. Ytterst handlar det om maktfrågor 
och hur politiken formuleras. Här kommer själva propositionstexterna in som 
intressanta bärare av text. Själv har jag alltid varit intresserad av ideologi. Ideologi 
tydliggörs i studien med hjälp av Sven-Eric Liedmans ideologibegrepp (se teori- och 
metodavsnitt) men för mig handlar det kort om vilka grundantaganden som ligger 
bakom politiken. Vilka ”sanningar” formuleras inom politiken? Ideologin utgör på 
många sätt den bas varpå den faktiska politiken sedan utförs i praktiken, vill jag mena. 
Så även om ideologin inte nödvändigtvis är politiken så utgör den en slags förutsättning 
för politiken och bör därför studeras i syfte att uppnå förståelse men också för att kunna 
avslöjas och ifrågasättas. Med utgångspunkt i dessa enkla antaganden om ideologins 
plats inom politiken vill jag i denna studie undersöka de rent ideologiska delarna av 
kulturpolitiken. Min ambition är i första hand beskrivande men jag menar att 
klargörandet och förtydligandet inom samhällsvetenskapen i slutändan bör leda till 
någon form av ställningstagande. I slutändan handlar det om att göra en sund kritik 
möjlig som kan främja debatten och samtalet angående våra kulturinstitutioner och 
vilken roll de bör spela i vårt samhälle.  
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Slutligen finns det ytterligare en dimension som ligger till grund för nedanstående 
studie. I de flesta texter jag läst om kulturpolitik framstår hur vad som kallas för 
nyliberalistiska idéer fått ett allt större inflytande över (kultur) politiken. Nyliberalismen 
är inte en enhetlig politisk strömning som representeras av ett parti eller en organisation 
eller framställs enhetligt och samlat. Den framstår dock snarast just på det ideologiska 
planet, vill jag hävda. Ett antal idéer om hur offentlig sektor bör förvaltas har fått stort 
genomslag, inte minst i Sverige (se Agevall i avsnittet den nyliberala omvandlingen). 
Idéerna har bland annat tagit sig uttryck i så kallade New Public Management- 
strategier. NPM har på förvaltningsplanet inom stat, landsting och kommun bland annat 
lett till privatiseringar och marknadsliberala lösningar. Hur har dessa förändringar inom 
det omkringliggande politiska landskapet påverkat kulturpolitiken? De ekonomiska 
förutsättningarna för kulturpolitiken och marknadspolitiska idéer har fångat mitt intresse 
och utgör därför en andra utgångspunkt för studiens utformning.  
   
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de båda kulturpropositionerna Tid för kultur 
(2009/10:3) och Den statliga kulturpolitiken (1974:28) med avseende på ideologiska 
uttryck. Ambitionen är i första hand beskrivande.  
 
Följande frågor är vägledande i arbetet med att uppnå syftet: 
 
Vilka ideologiska huvudlinjer kan urskiljas i respektive proposition? 
 
Hur uttrycks ideologin i samband med marknaden? 
 
Vilka eventuella ideologiska likheter och skillnader framstår i en jämförelse mellan de 
båda propositionerna?     
 
 
Tidigare forskning 
 
Andra uppsatser 
 
I min sökning efter uppsatser har jag främst använt mig av databasen BADA som är 
Högskolan i Borås digitala arkiv. Genom att söka på kulturpolitik och idé- eller 
ideologianalys som nyckelord i sökfälten har bland annat följande uppsatser hittats. 
Kultur- politik som instrument- en idéanalys av propositionen Tid för kultur (2011) av 
Mette Agborg och Malin Bolander är en magisteruppsats från institutionen för 
biblioteks- och informationsvetenskap. Författarna utgår från Geir Vestheims teori om 
att all kulturpolitik är instrumentell. Det övergripande syftet med deras uppsats är att 
identifiera på vilket sätt regeringen söker legitimitet för kulturpolitiken så som den 
framträder i Tid för kultur. Olika idealtyper av instrumentell kulturpolitik används i 
analysen. Kvalitativ instrumentalism, ekonomisk instrumentalism, social 
instrumentalism och demokratisk instrumentalism används. Samtliga former av 
instrumentell kulturpolitik framträder enligt författarna till uppsatsen i Tid för kultur. De 
konstaterar dock att ekonomiska argument och ekonomisk instrumentalism får stort 
utrymme i Tid för kultur. En annan uppsats som är relevant i sammanhanget är 
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Folkbiblioteket i den statliga kulturpolitiken: En ideologianalytisk studie av 
propositionen Tid för kultur (2010) av Jakob Hedbom och Erik Lindroos vilket är en 
kandidatuppsats från institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap. Hedbom 
och Lindroos har folkbiblioteket som utgångspunkt men berör också den statliga 
kulturpolitiken. I sin analys använder de Sven- Eric Liedmans ideologibegrepp. 
Författarna till uppsatsen kommer i sin analys fram till att synen på kulturen i Tid för 
kultur sammankopplas med marknad och samhällsutveckling i stor omfattning. Den 
svenska kulturpolitikens ideologiska innehåll på 1990-talet (2002) av Sara Perleroth och 
Alina Piekart undersöker bland annat vilka kulturpolitiska idéer som präglat den 
svenska kulturpolitiken på 1990-talet. Studien utgörs av en idé- och ideologianalys av 
två statliga kulturpolitiska dokument; 1995 års kulturutredning, Kulturpolitikens 
inriktning och utvärderingsrapporten Tjugo års kulturpolitik 1974-1994. De visar på hur 
marknadens inflytande inom kulturpolitiken har ökat. Ett antal andra uppsatser finns 
skrivna i ämnet men ingen har de båda propositionerna från 1974 och 2009 som 
empiriskt underlag.  
 
Presentation av litteratur 
 
Den forskning som valts ut och används nedan presenteras i samband med de olika 
avsnitten. Urvalet har i stort begränsats av vad som funnits tillgängligt i samlingarna på 
biblioteken vid högskolan i Borås och universitet i Göteborg. Böcker och författare som 
har använts men inte framkommer så mycket i studien är:  
Sven Nilsson som bland annat skrivit boken Kulturens vägar: kultur och kulturpolitik i 
Sverige (1999) vilken har används nedan. Sven Nilsson är litteraturvetare, kulturpolitisk 
debattör och författare. Stig Hadenius och hans bok Sveriges politiska historia- från 
1865 till våra dagar, konflikt och samförstånd (2008) har lästs som bakgrundslitteratur 
och citeras nedan. Stig Hadenius är professor emeritus i journalistik vid Stockholms 
universitet. Kulturutredningen som föregick 2009 års kulturproposition har också 
använts, Betänkande av Kulturutredningen, Grundanalys, förord, sammanfattning och 
kapitel 1-6, SOU 2009:16 som finns att ladda ner på regeringskansliets hemsida. 
Kulturutredningen presenteras där i pdf- filer och det är till denna grundanalys det 
hänvisas till nedan i avsnittet Den kulturpolitiska utvecklingen 1945-1974.  
 
Den kulturpolitiska utvecklingen 1945-1974 
 
Anders Frenander är docent i idéhistoria och verksam vid Centrum för kulturpolitisk 
forskning vid Högskolan i Borås och författare till boken Kulturen som kulturpolitikens 
stora problem- diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900- talet (2005). Han är 
även redaktör för artikelsamlingen Arkitekter på armlängds avstånd?- att studera 
kulturpolitik (2010). I nedanstående används båda dessa texter som källor i ämnet. 
 
Andra världskriget präglades politiskt av stagnation i reformsträvandena men direkt 
efter krigsslutet anades framtidsoptimism. Med kulturpolitiken gick det dock 
långsammare även om debatten tog fart till viss del. (Frenander 2005 s. 124) 
Kommunisterna (SKP) formulerade ett kulturpolitiskt program 1946- Kulturen och 
folket. Socialdemokraterna kom ut med ett kulturpolitiskt betänkande 1952- Människan 
och nutiden. Detta betänkande låg före sin tid på så sätt att det hade ett väldigt brett 
kulturbegrepp. Det beskrivs i texten som sociologiskt. Vad som dock präglade debatten 
under 1950- talet var den stora samhälleliga utvecklingen med industrins effektivisering 
och utbyggnad och allt vad det nya bar med sig. Herbert Tingsten förutspådde 
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ideologiernas död och kultur var något som i stora drag inte behövde definieras. Det var 
de stora konstarterna och den borgerliga kulturen som var kultur, även för 
kommunisterna. (Frenander 2005 s.110-111) 
 
Det som diskuterades allt mer var hur denna kultur skulle kunna nå ut till medborgarna, 
hur den skulle distribueras och tillgängliggöras och statens roll i denna distribution. I 
denna kulturpolitiska debatt togs också konstnärernas arbetsvillkor upp och vikten av att 
dessa förbättrades. Under 1950- talet var egentligen biblioteksbidraget till författare det 
enda resultatet av denna debatt.  Den kulturutredning som föregick 2009 ägnar det tidiga 
1960- talet ett ganska långt avsnitt och citerar den socialdemokratiske 
ecklesiastikministern Ragnar Edenman i ett tal från 1959, ”konstens skapare och utövare 
[skulle] beredas bättre villkor” (SOU 2009:16 s.133). Synen på kultur var att det fanns 
en hög och en låg och att kulturpolitiken hade en strid att utföra då det inte skett någon 
utjämning på det kulturella området, istället hade 
 

masskulturens olika alster redan trängt fram i förgrunden och lagt beslag på en 
betydande del av köpkraften. (…) Att producenterna ger folk vad folk vill ha är inte 
något bärande skäl varför de skall få fortsätta ostört. Det är här vi måste sätta in en 
av attackerna – men inte med förbud och censur, utan med det självklaraste av 
stridsmedel; erbjudandet av andra alternativ, andra valmöjligheter (Edenman citerad 
i SOU 2009:16 s.133) 

 
De socialdemokratiska regeringarna under denna tidsperiod genomför också det ökade 
stödet till konstnärer. 1970 höjs biblioteksbidraget efter en gemensam aktion av landets 
författare där man helt enkelt masslånade böcker på biblioteken i syfte att tömma 
hyllorna. Bildkonstnärernas stipendiemedel tredubblades samtidigt (SOU 2009:16 
s.135). Vad som i slutändan leder till 1974 års proposition är en lång rad samverkande 
faktorer men den politiska ambitionen att kulturen bör utjämnas och omfatta ett bredare 
lager av befolkningen var en starkt pådrivande faktor. Inom arbetarrörelsen, 
folkbildningsrörelserna och inte minst socialdemokratin hade länge en föreställning om 
en automatisk utveckling varit gällande. I stora drag gick den ut på att den sociala och 
ekonomiska utjämningen automatiskt skulle leda till kulturell utjämning. Den 
automatiska utvecklingen tycktes dock inte ske och det blev därför angeläget för staten 
att formulera förslag på hur denna utveckling skulle möjliggöras (Frenander 2005 s.129-
130). Vad som tillslut blev resultatet av denna strävan gick i huvudsak ut på att dels 
förbättra villkoren för konstnärerna och dels se till att staten stöttade 
kulturinstitutionernas distribution av kultur till medborgarna. Ovan nämnda minister 
med ansvar för kulturpolitiken, Ragnar Edenman, (socialdemokratisk 
ecklesiastikminister 1957-1967) var pådrivare av kulturpolitiska satsningar i distributiv 
anda. Han lämnade 1961 in en kulturpolitisk proposition och Frenander kommenterar 
denna på följande sätt: 
 

I den mer handfasta politiken måste nog ändå Edenmans kulturpolitiska proposition 
från 1961 anges som början på den nya struktureringen av kulturpolitiken i Sverige. 
Det som var nytt med propositionen var först och främst åtgärdernas karaktär och 
omfattning samt att det fanns en strävan att ta ett helhetsgrepp. Till innehåll och 
riktning var det emellertid inget nytt som presenterades. Grundprincipen för de 
förslag som lades var helt uppenbart den distributiva aspekten. De stöd och utökade 
ekonomiska satsningar som aviserades syftade alla till det långsiktiga målet att 
bredda kulturmiljön och åstadkomma en ”effektiv kulturdistribution”. (Frenander 
2005 s.132) 
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Sammanfattningsvis går det alltså att se att den politiskt dominerande socialdemokratin 
med en bestämd uppfattning om kulturens innehåll och inneboende värden satte 
agendan för det som skulle bli den statliga kulturpolitiken. Den borgerliga kulturen med 
rötter från 1800- talet skulle tillgängliggöras och distribueras ut till medborgarna som i 
sin tur skulle bli bättre rustade individuellt och kollektivt för att delta i den 
demokratiska utvecklingen av samhället. Ytterligare något som lite senare kommer till 
uttryck i den statliga kulturpolitiken är den alltmer inflytelserika kritik som fördes fram 
av olika vänstergrupper under 1960- talets slut och 1970- talets början. Som 
huvudargument förde dessa grupper ofta fram argument om kapitalismens inneboende 
kulturfientlighet. Kommersiella krafter i samhället utarmade kulturen och tystade ner 
välbehövlig kritik, framhöll förespråkare för vänsterpolitiken. (Frenander 2005 s.162) 
 
Den statliga kulturpolitiken  
 
I slutet av 1960-talet blev behovet av en samlad nationell kulturpolitik alltmer aktuell 
och en kulturpolitisk utredning tillsattes. Syftet var att arbeta fram en långsiktig 
kulturpolitik. Den politiska enigheten var stor kring utredningens förslag och 
regeringens proposition antogs 1974. Sverige hade med detta fått sin första statliga 
kulturpolitik. Kulturpolitikens ansvarsområden angavs i 1974 års proposition vara ord-, 
scen-, bild-, och tonkonst, massmedier, kulturarbete i form av folkbildning och 
föreningar samt kulturarvet. (Nilsson 1999 s.315) Det övergripande målet 
”Kulturpolitiken skall medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till 
jämlikhet” (Prop.1974:28 s.28) erkändes som vägledande men togs aldrig med i den 
slutliga målformuleringen där målen för kulturpolitiken fastslogs till följande: 

 
- Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 
- Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och 
främja kontakt mellan människor. 
- Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 
kulturområdet. 
- Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och 
beslutsfunktioner inom kulturområdet. 
- Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta 
gruppers erfarenheter och behov. 
- Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 
- Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. 
-Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet 
över språk- och nationsgränserna. (prop. 1974:28 s. 295) 

 
 
Samhället präglas under perioden mellan 1974 och 2009 av nya förutsättningar på en 
mängd områden. Synen på offentlig sektor och statens, landstingen och kommunernas 
ansvar för distribution av välfärd åt medborgarna förändrades. Privatiseringar av statliga 
bolag och omstruktureringar inom kommunerna är två exempel på hur denna förändring 
tog sig uttryck.  Mycket av denna politik började i Sverige genomföras under 1990-talet 
och har sedan dess fått en allt starkare ställning (Hadenius 2008 s.214). Inom 
kulturpolitiken märktes dock inte dessa förändringar av på något påtagligt sätt. Någon 
heltäckande förklaring till varför kulturpolitiken inte påverkades nämnvärt görs inte i 
denna studie men Frenander berör ämnet nedan i avsnittet om den nyliberala 
omvandlingen. 
En kulturpolitisk utredning gjordes i mitten av 1990-talet. Följden av denna blir att 
formuleringarna i de kulturpolitiska målen ändras. Det rör sig om nyansskillnader som 
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att målet om kommersialismens negativa verkningar formuleras om till att 
kulturpolitiken ska verka för att: ”främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och 
kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar.” (Frenander 
2010 s. 9) Ett mål som syftar till att ”främja bildningssträvandena” dyker upp som 
hämtat från 1930-talets socialdemokratiska retorik. Den mångkulturella dimensionen av 
samhället uppmärksammas också mer 1996 än 1974. Allt som allt formuleras sju 
punkter där något tagits bort annat lagts till och betoningar ändrats. (Frenander 2010 
s.9-10) 
 
2006 äger ett maktskifte rum i Sverige och den borgerliga alliansen bestående av 
moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna bildar regering. 2007 tillsattes 
en kulturutredning som hade till uppgift att se över behovet av en förnyad kulturpolitik 
(SOU 2009:16 s.35). Utredningen mynnar ut i propositionen Tid för kultur som 
presenterades hösten 2009 och i denna formulerades följande mål: 
 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, 
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 
 
För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 
 
- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor, 
- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur (Prop.2009/10:3 s.26) 

 
Vad är då egentligen så nytt med dessa mål? Skillnaderna framstår i ordval och 
formuleringssätt. I det övergripande målet har författarna sett till att så mycket som 
möjligt skrivits in. Istället för att ha ett eget mål gällande yttrandefriheten så ingår den i 
det övergripande målet. Formuleringen: ”Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet” är 
ett annat exempel på hur det övergripande målet breddar sig. Tydligt är dock att 
delmålen minskar i antal och inkluderar kvalitetsbegreppet. Föremålet för fokus i den 
här studien är marknadens roll inom kulturpolitiken. Ekonomiska förutsättningar eller 
aktörer som kan sägas tillhandahålla desamma står inte med i någon av 
målformuleringarna utan de framstår vid en närmare läsning av propositionerna. Innan 
det blir dags att analysera dessa närmare följer nedan en beskrivning av det skifte som 
ägt rum med avseende på förändrade maktrelationer mellan olika aktörer såsom stat, 
marknad, kulturutövare och medborgare, där marknadens mer aktiva roll i utformandet 
av samhället är central. 
 
Den nyliberala omvandlingen  
 
Marknadens roll inom kulturpolitiken är i fokus för denna studie och det blir därför 
nödvändigt att ägna uppmärksamhet åt detta ämne. Nyliberalism blir ofta 
samlingsbegrepp för den inriktning och de personer som förespråkar marknadens 
metoder. Vilka är de nyliberala lösningarna och vilka huvudlinjer går att spåra? Och 
vidare, vad menar olika forskare med uttryck som ”den nyliberalistiske krittikken av 
offentlige institusjonar” […] (Vestheim 1995 s.208) eller […] ”nyliberala 
doktriner”[…] (Frenander 2005 s.59) eller som sista exempel […] ”the recent period of 
neo- liberal hegemony”[…] (McGuigan 2004 s.35). Nyliberalismen som begrepp finns 
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med i många texter om kulturpolitik och nedan följer en genomgång av ett urval av 
forskning i ämnet.   
  
Geir Vestheim är professor i kulturpolitik och kulturförståelse vid Institutt for kultur- og 
humanistiske fag, Högskolan i Telemark. Tidigare har han bland annat varit verksam 
som professor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Vestheim har publicerat en rad böcker, 
rapporter och artiklar om kulturpolitik och kultur i ett historiskt och sociologiskt 
perspektiv.  I nedanstående används hans bok Kulturpolitikk i det moderne Noreg 
(1995). 
 
Den kulturpolitiska arkitektmodellen där vikten legat på stöd åt förmedling och 
institutioner håller på att ersättas av en nyliberalistisk hjälparmodell. Detta hävdar 
Vestheim, och förklarar i stora drag innehållet i denna förskjutning. Han menar att 
1980- talet historiskt är den epok då kritik av offentlig sektor på allvar börjar växa fram. 
Offentlig sektor kritiserades för att vara icke- kostnadseffektiv, trög och byråkratisk. 
Marknadsekonomiska principer hyllades istället som de mest effektiva instrumenten för 
att råda bot på denna tröghet. Detta var en utveckling i stort men hade självklart 
genomslag även i kulturpolitiken (Vestheim 1995 s.208). Vad är då nyliberal 
instrumentell kulturpolitik? Kulturförmedling ersätts med kulturinvestering där kultur 
blir ett medel eller instrument för att uppnå mål på andra politikområden än 
kulturområdet. Exempel på sådana mål kan vara att skapa arbetstillfällen, hindra 
utflyttning, skapa attraktiva regioner eller stadsdelar och så vidare. Kultur blir alltså 
främst intressant som medel, inte som ett egenvärde (Vestheim 1995 s.209). Vestheim 
menar att det är viktigt i sammanhanget att poängtera att den instrumentella tendensen 
först och främst gäller politiskt mål/medel- tänkande och inte är det samma som att 
hävda att kulturen ska vara självfinansierande.  
 
Vestheim menar att strävan att decentralisera kulturpolitiken under 1970-talet delvis fått 
följden att nya aktörer gjort sig gällande på kulturområdet. Samhällsplanerare och 
ekonomiansvariga inom offentlig sektor i och utanför kulturförvaltningen har 
tillsammans med privata investerare och konstnärer/kulturarbetare börjat arbeta för att 
uppnå vad som i USA kallas ”mixed- use projects” (Vestheim 1995 s.209). I dessa 
projekt försöker de privata investerarna skapa en ny marknadsprofil där konst och kultur 
inkluderas för att locka till sig köpstarka konsumenter från den välutbildade 
medelklassen i det ”postindustriella” samhället. De regionala politikerna vill gärna göra 
städer och regioner attraktiva för samma socialgrupp och kulturarbetarna tillsammans 
med sina organisationer ser chansen att göra sig mer direkt gällande i 
samhällsplaneringen. De får dessutom del av de intäkter som de privata och offentliga 
investerarna ger (Vestheim 1995 s.209). Vestheim har många gånger ett internationellt 
perspektiv i sitt avsnitt om den marknadsanpassade kulturpolitiken. Han nämner de 
”image improvement strategies” som genomfördes i Storbritannien under 1980- talet 
där det handlar om att skapa nya bilder av ett samhälle och ge ett annat intryck än det 
som ett nedlagt industriområde eller utflyttat område kan ge. Dessa strategier har dock 
spridit sig och har fått fäste på olika platser, globalt, regionalt och lokalt. Allianser 
mellan lokala makthavare, privata initiativ, finansinstitutioner och konstnärsgrupper 
vänder sig till en köpstark medelklass för att skapa ekonomisk utveckling. Utvecklingen 
är marknadsorienterad och konsumentorienterad och är inriktad på att skapa nya bilder 
av samhället, nya livsstilar och nya identiteter. Vestheim kallar denna utveckling för 
”Det retusjerte samfunnsbildet” och menar vidare att det uppstår problem när ovan 
nämnda allianser med eller mot sin vilja hamnar i en situation där en standardiserad bild 
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av ”det goda livet” pressas på ett lokalsamhälle där det inte riktigt finns naturlig grund 
för det. Varken myterna eller lokalkulturen är så unika eller säregna som det hävdas - 
tvärtom är det ofta en standardiserad modell som ligger till grund som utvecklats i ett 
kortsiktigt konkurrensperspektiv mellan regioner och städer (Vestheim 1995 s.210-211). 
En möjlig slutsats av det retusjerte samfunnsbildet är alltså att det istället för mångfald 
leder till likriktning. 
 
Jim McGuigan är professor verksam på Loughborough University 
samhällsvetenskapliga institution med kulturpolitik som ämne. Lena Agevall är forskare 
på institutionen för samhällsvetenskaper på Linnèuniversitetet i Kalmar/Växjö. I detta 
avsnitt används hennes forskning för att koppla resonemanget till Sverige. I sin bok 
Välfärdens organisering och demokratin – en analys av New Public Management 
(2005) skriver hon om hur förvaltningen i Sverige genomgått stora förändringar vilket 
påverkat demokratin. McGuigan skriver i sin bok Rethinking cultural policy (2004) om 
olika diskurser som gjort sig gällande inom kulturpolitiken i Västeuropa och USA efter 
andra världskrigets slut. Tre aktörer identifieras: stat, marknad och civilsamhälle. Men 
under senare tid har marknadens språk/diskurs/logik vunnit större inflytande. 
(McGuigan 2004 s.35) Det är viktigt att komma ihåg, menar McGuigan, att det inte 
nödvändigtvis måste vara så att statens makt eller inflytande minskar när marknadens 
ökar utan snarare ändrar form. Även om McGuigan oftast utgår från brittiska exempel är 
en huvudlinje i hans resonemang att offentlig sektor i de flesta europeiska 
välfärdsmodeller koloniserats av den privata marknadens teori och metod.   
 
Vidare identifierar McGuigan det som i förvaltningssammanhang på statlig, regional 
och kommunal nivå går under samlingsnamnet New Public Management, NPM. 
(McGuigan 2004 s.46) NPM är inget enhetligt system men det privata näringslivets 
strategier för organisering förklaras inom denna riktning vara överlägsen tidigare 
offentlig sektor. Inom sektorer som utbildning, sjukvård och omsorg har näringslivets 
metoder också direkt överförts i såkallade NPM- reformer. Dessa reformer har 
genomförts i stor skala i Sverige. (Agevall 2005 s.9) I en bok med titeln Reinventing 
Gouvernment (1992) av David Osbourne och Ted Gaebler finns några av de vanligaste 
NPM- argumenten samlade, enligt McGuigan, och boken har också citerats av politiker 
från höger till vänster i England och USA. I boken menar de båda författarna att ändrade 
ekonomiska förutsättningar har tvingat politiskt styrda förvaltningar att bli mer 
företagsamma än de var under vad de kallar ”den industribyråkratiska eran” som rådde 
fram till sent 1970-tal. (McGuigan 2004 s.47) Lösningen är att skapa en anda av 
entreprenörskap inom förvaltningar genom tio principer. Dessa är (här delvis översatta 
till svenska i skrivande stund): 
 

- Konkurrens mellan serviceföretag; 
- Empowerment  i betydelsen av kundinflytande; 
- Resultat- inte politisk målformulering; 
- Uppdrag- inte lagar och regler; 
- Kundens val; 
- Förebyggande av problem innan de träder fram; 
-  Tjäna/spara pengar; 
- Decentralisering av auktoritet och deltagande förvaltning 
- Marknadsmekanismer; 
- Som i sin tur utgör katalysator inom alla sektorer - offentlig, privat och 

volontärmässig (McGuigan 2004 s.47) 
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Agevall citerar också Osbourne och Gaebler och pekar på hur NPM- politiken har fått 
ett starkt fäste inom förvaltningen i Sverige. Hon förklarar vad empowerment betyder i 
sammanhanget. 
  

Ledningsroller- empowerment 
Politikerna skall ha utökad makt över förvaltningen, och den lokala och regionala 
nivån skall ha empowerment gentemot den nationella politiska nivån. 
- Starka och pro- aktiva chefer inom förvaltningen skall ha ett större 
handlingsutrymme, dvs. empowerment. 
 
Medborgaren – kund – empowerment 
Medborgaren skall få både en större makt gentemot närbyråkraterna, och ett indirekt 
inflytande genom att som ”kund” välja mellan den offentliga verksamhetens 
”butiker”. (Agevall 2005 s.24) 

 
Agevall lägger också in språkdimensionen i det som faktiskt förändrats i och med 
reformer i NPM- riktning. 
 

Nytt språk 
Kommunen presenterar sig som en koncern, olika verksamhetsenheter blir 
resultatenheter, chefstjänstemän tituleras direktörer, service och omsorg beskrivs 
som produktion och produkter, medborgaren blir kund, garantier utformas för 
servicenivåer och kvalitet etc. etc. (Agevall 2005 s.24-25) 

 
För kulturområdets del är det inte helt lätt att avgöra hur ovanstående förändring i den 
politiskt styrda förvaltningen påverkar själva kulturpolitiken. Vad som är tydligt är att 
mätbarheten och strävan att effektivisera är svår att genomföra inom ett område som 
kulturen. Till sist nämner McGuigan två andra namn inom forskningen: Oliver Bennet 
(verksam vid Warwicks center för kulturpolitiska studier) och Jeremy Rifkin 
(amerikansk ekonom och författare). Bennet menar att hela logiken med en offentlig 
kulturpolitik bör återuppbyggas vilket inte kan göras genom att endast efterlikna 
marknaden. Rifkin går ännu längre och menar att en sådan återuppbyggnad ändå är för 
sent att åstadkomma då själva ekonomin håller på att bli en sorts kulturell kapitalism. 
Kulturen har blivit helt införlivad i det kapitalistiska systemet. Enligt Rifkin är det inte 
bara så att marknadens sätt att resonera har influerat offentlig sektor utan produktion 
och konsumtion av kultur i allmänhet är motorn i den postindustriella kapitalismen 
(McGuigan 2004 s.50). Huruvida Rifkins resonemang stämmer överens med verkliga 
förhållanden är inte här föremål för undersökning men det kan vara av värde att notera 
hans ståndpunkt. 
 
Anders Frenander som presenterats ovan beskriver i boken Kulturen som 
kulturpolitikens stora problem (2005) den kulturpolitiska utvecklingen i Sverige. Han 
använder en diskursanalytisk metod i sin genomgång och identifierar där 
folkhemsprojektets stora betydelse inom svensk politik och därigenom också 
kulturpolitiken som profilerar sig som eget politikområde någon gång efter andra 
världskriget. 
 

Etableringen av folkhemmet på 1930- talet innebar grundläggandet av en mycket 
stark politisk och ideologisk hegemoni. (Frenander 2005 s.211). 

 
Folkhemmet innebar att det politiska, ekonomiska och civila samhället bands ihop och 
de grupper, klasser som ingick i folkhemsbygget kittades samman, andra uteslöts. 
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Kulturpolitiken befann sig till en början i marginalen av folkhemsprojektet. Omkring 
1960 var dock de sociala och ekonomiska reformerna genomförda och socialdemokratin 
kunde nu börja integrera även kulturpolitik i folkhemsprojektet. Frenander skriver: ”Det 
var de välfärdspolitiska argumenten som bildade basen för statens kraftigt utökade 
engagemang i sektorn.” (Frenander 2005 s.212) Kulturpolitiken skiljde sig dock på ett 
sätt från till exempel bostadspolitiken eller socialpolitiken genom principen om 
”armlängds avstånd”, där staten avhöll sig från direkt ingripande. (Frenander 2005 
s.212) Folkhemmets principer formade alltså svensk kulturpolitik vilket inte var så 
konstigt, menar Frenader. Däremot är det desto märkligare att den nedmontering av 
folkhemmet som skedde under 1980 och 90- talen inte avspeglades i kulturpolitiken. 
Frenander förklarar detta bland annat med att kulturpolitiken ”har en marginell position 
i systemet.” (Frenander 2005 s.212) Det verkar dock som om Sverige (och många andra 
före detta välfärdsstater) är inne i en ny formativ period likt den folkhemsbyggande på 
1930- talet. Exakt vad den består av och innehåller är kanske något tidigt att säga, 
menar Frenander, men pekar på den brittiska statsvetaren, Bob Jessops 
forskningsresultat. Jessop har lanserat en teori om att nya kopplingar mellan politiken, 
ekonomin och det civila samhället växer fram i de kapitalistiska samhällsformer som 
kommer efter välfärdsstaten. Jessop visar på hur politikens roll i systemet förändras och 
framförallt minskar. Istället ökar den ekonomiska sfärens makt och inflytande, både 
direkt och indirekt. 
 

Direkt på så vis att statliga företag privatiseras och konkurrensutsätts, statligt 
administrerade pensionssystem övergår i privat ägda pensionsfonder och många 
andra liknande förändringar. Indirekt på så vis att marknadens relationer uppfattas 
som föredömliga i allt fler verksamheter; ett typiskt exempel är införandet av köp-
sälj relationer i olika delar av den offentliga sektorn, såsom sjukvården. (Frenander 
2005 s.215) 

 
Det direkta och indirekta inflytandet känns igen i ovan nämnda NPM- strategier. 
Frenander föreslår ”den nyliberala staten” som namn på den begynnande hegemonin 
men menar samtidigt att densamma inte gjort sig gällande inom den kulturpolitiska 
diskursen, trots att forskning pekar på ekonomins allt större inflytande även på 
kulturområdet. (Frenander 2005 s.214-15) Frenander skrev sin bok 2005. Ett år innan 
det borgerliga maktövertagandet och fyra år innan propositionen Tid för kultur 
passerade riksdagen. Frågan är om det nu är rimligt att anta att förändringarna inom den 
politiska förvaltningen också fått genomslag i kulturpolitiken? 
 
 

Teori och metod 
 
I studien kommer textanalys och mer specifikt ideologianalys att tillämpas. Textens 
mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2005) av 
Göran Bergström och Kristina Boréus används i detta stycke som källa och inspiration. 
Bergström och Boréus skriver i textens mening och makt om olika inriktningar inom idé 
och ideologiforskning att idé- och ideologianalys inte kan kännetecknas av någon given 
eller allmänt erkänd indelning. Det är dock möjligt att identifiera olika idéanalyser 
genom att utgå från syfte och ambition. Författarna urskiljer därefter tre olika syften: Ett 
beskrivande, ett förklarande och ett syfte som inbegriper ett ställningstagande. 
(Bergström & Boréus 2005 s.155) Min avsikt är att i min analys beskriva texten så som 
den framstår i linje med ovanstående ”beskrivande syfte”.  Det handlar alltså i första 
hand om att lyfta fram och klarlägga. Vidare kan konstateras att det inte finns någon 
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mall för ideologianalyser. Detta medför en viss frihet att utveckla analysinstrument som 
passar det övergripande syftet, i detta fall alltså det beskrivande syftet. Lämpligt verktyg 
är sammankopplat med forskningsfrågan. (Bergström & Boréus 2005 s.177) Min metod 
blir så att säga beroende av mitt val av teori på så sätt att teorin används i själva 
analysen av texten. Min metod går i stora drag ut på att filtrera propositionstexterna 
genom Sven- Eric Liedmans ideologibegrepp som presenteras nedan. Samtidigt ska 
poängteras att min tolkning av propositionstexten är min egen och det påverkar givetvis 
de slutsatser som analysen ger. 
 
Liedmans ideologibegrepp 
 
Sven-Eric Liedman som länge varit verksam vid institutionen för idé- och 
lärdomshistoria vid Göteborgs universitet har ägnat ideologianalys särskild 
uppmärksamhet. Han har utformat en metod, ett system för hur man kan gå till väga i 
studiet av ideologier. Denna metod presenterar han i en textsamling från institutionen 
för idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet med namnet Om ideologi och 
ideologianalys- uppsatser och texter (1989) 
 
Ideologi, menar Liedman, kan manifesteras i en text men också i handlingar eller 
åtgärder. Ideologi kan dessutom sökas i produkter.  
 

Allt som bär spår av medveten mänsklig verksamhet tycks i alla fall kunna tolkas i 
ideologiska termer. (Liedman 1989 s.23) 

 
Innan Liedman fastslår att ideologi existerar och manifesteras på oändligt många sätt 
följer han ideologibegreppet tillbaka i historien. Genom att slå upp ordet i olika 
uppslagsböcker konstateras att ideologi är något som kan tydas dubbelt och även 
sönderfalla i ännu fler bibetydelser. (Liedman s.10 1989) Å ena sidan tycks det handla 
om något neutralt, en betäckning på ett ”system av åsikter, tankar, föreställningar, 
värderingar, attityder o s v”. De tidigaste exemplen på uppslagsböcker som Liedman 
hänvisar till använder förklaringen idélära, modernare varianter använder ett politiskt 
partis ideologi eller tjänstemännens ideologi som exempel på denna neutrala betydelse 
av ideologi. Å andra sidan tycks en förklaring framträda som snarare pekar på ideologi 
som något ”falskt eller åtminstone något illusoriskt, något snedvridet, en stollighet eller 
rent av ett lurendrejeri.” (Liedman s.11 1989) Ideologi inom politiska rörelser kan i den 
falska formen praktiseras så att den förskönar eller döljer de verkliga intressena. 
Ideologibegreppet har enligt Liedman gått igenom en historisk process som på många 
sätt har med denna uppdelning att göra.  
 
Hur ser då Liedmans strategier och teoretiska utgångspunkter ut vid ideologianalys? I 
inledningen av denna teorigenomgång kunde med Liedmans hjälp slås fast att ideologi 
är något som kommer till uttryck på ett eller annat sätt. Utöver dessa allmängiltiga 
utsagor om ideologier finns några viktiga resonemang hos Liedman, vill jag mena. Den 
första hållpunkten är att det finns en yta (det manifesta i ideologin) och ett djup (det 
latenta i ideologin) i ett och samma uttryck. I till exempel ett partiprogram, ett skrivet 
dokument som har för avsikt att uttrycka just ideologi finner man lättast det manifesta i 
ideologin. Liedman exemplifierar med SAP:s partiprogram från 1975. Det dokumentet 
innehåller två huvuddelar ”Allmänna grundsatser” och en som talar om vad partiet vill 
åstadkomma, ”Politiskt program”. I den första delen blir värderingar av central 
betydelse. (Liedman 1989 s.24) Utöver dessa värderingar formuleras i en historieskiss 
en del verklighetspåståenden eller med Liedmans ord ”försanthållanden om 
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verkligheten.” (Liedman 1989 s. 24) I den andra huvuddelen, ”politiskt program”, 
fastslås sedan vad partiet vill verka för. Här talar man alltså om vad man vill göra vilket 
Liedman lägger in under benämningen normer. Dessa tre: Värderingar, försanthållanden 
och normer utgör ett intimt samband och är utmärkande för ideologier, menar Liedman. 
 

Enkelt uttryckt kan man säga att medan den första avdelningen redovisar partiets 
centrala värderingar och försanthållanden, så innehåller andra delen de normer som 
fotas på dessa värderingar och försanthållanden. Eller, ännu enklare: först säger 
partiet vad det tycker om och inte tycker om och hur det anser, att den politiskt 
viktiga verkligheten är funtad. Sedan och på grundval därav uppställer partiet 
riktlinjerna för sitt handlande. (Liedman 1989 s.24) 

 
En ideologi fungerar väl om sambandet mellan värderingar, försanthållanden och 
normer förefaller så naturligt som möjligt, de logiska resonemangen följer en röd tråd. 
Men, fortsätter Liedman, vad krävs för att dokumentet ska upplevas sammansatt och 
självklart? Det krävs tysta förutsättningar för resonemanget, det ”förutsätter en 
långtgående överensstämmelse i verklighetssyn för att beskrivningen av den aktuella 
ekonomisk- politiska situationen ska betraktas som träffande och övertygande.” 
(Liedman 1989 s.25) Förhållandet gäller att svårbegripligheten växer med avståndet. 
Men för dokument av ovan nämnda slag, det ideologiskt laddade dokumentet, gäller att 
”sambandet mellan värderingar, verklighetspåståenden och normer eller 
handlingsdirektiv för människor som det vänder sig till måste uppfattas som självklart, 
”naturligt” och därmed övertygande.” (Liedman 1989 s.26) Inget dokument kan dock 
bevara de egenskaper som gör att det upplevs övertygande mer än för en historiskt, 
socialt och kulturellt begränsad period. Detta är nog så viktigt att komma ihåg när det 
handlar om analys av ideologier. Liedman menar också att det inte bara är det som 
framstår som ideologiskt laddat som är det - allt kan bibringas ideologisk innebörd. Det 
som utmärker en text som till exempel partiprogrammet är att det ideologiska 
sammanhanget uttrycks i klara ord, vilket leder till att alla ”[…] som ska utlägga den 
ideologi som ett sådant aktstycke rymmer kan åtminstone till någon del direkt citera 
vad som där står.” (Liedman 1989 s.26-27) Så här långt kan alltså konstateras att 
ideologin till en del är manifest. Men när det rör sig om att analysera ideologin i t.ex. en 
myndighets beslut, så finns det mindre, eventuellt ingenting alls, som kan citeras direkt 
och som kan sägas omedelbart uttrycka ideologin. Arbetet består då i att ”göra den 
underliggande ideologin manifest, d v s uttrycka den i vår egen analys.” (Liedman 1989 
s.27) Här följer ett ganska långt avsnitt om det manifesta och det latenta och det finns i 
denna uppdelning en risk för missförstånd, menar Liedman- och det är här lika bra att 
han själv får förklara vad han menar: 
 

Det kan inte nog betonas, att termerna det manifesta resp. det latenta i ideologin är 
termer som primärt bara kan tillämpas på den ideologiska analysen. Man bör alltså 
söka undvika att ge dem som beteckningar på objekt som existerar oberoende av 
analysen. Det är vilseledande att föreställa sig att ett dokument, t ex en text, ”i sig” 
rymmer en del, den manifesta ideologin, och en annan del, den latenta ideologin. 
Det är vilseledande redan av den anledningen, att det som framstår som manifest är 
manifest beroende på analysens (och analysatorns) position i tid och rum. Det finns 
ingen analys som är höjd över sin historiska begränsning. Den kan själv bli föremål 
för analys och dess bundenhet till tid och rum, ja dess egen latenta ideologi kan 
påvisas. (Liedman 1989 s. 27) 

 
I en ideologianalys görs ideologin manifest. En del kan övertas direkt från det 
analyserade objektet då det redan där kan sägas vara manifest, annat är fördolt eller 
latent och lyfts fram i analysen. (Liedman 1989 s.27) Förutom denna grund för 



13 

ideologianalysen som metod finns det ett antal aspekter av ideologi som är viktiga att ta 
hänsyn till, menar Liedman. Han talar om historisk situation. En annan viktig funktion 
hos ideologin är också att den alltid är norminriktad, alltså handlingsinriktad. ”Den ska i 
en eller annan menig övertyga sin mottagare om att de och de åtgärderna är riktiga, 
givet de eller de förutsättningarna och värderingarna.” (Liedman 1989s.28) Liedman 
lägger då som en naturlig följd av att ideologi är handlingsinriktad in legitimering som 
en stor funktion hos ideologin. Ideologianalysen innehåller också ideologikritiken som 
har som främsta uppgift att avslöja ideologin genom att sytematiskt vägra att acceptera 
ideologins eget uttryck.  
 
 Några centrala delar av ideologibegreppet är alltså att det innehåller värderingar, 
försanthållanden och normer. Det finns en manifest och en latent dimension av ett och 
samma ideologiska uttryck. Och det finns några hänsyn man bör ta med i beräkningen: 
Den historiska situationen, ideologins norm/handlingsinriktning och ideologins 
legitimerande funktion. Kritiken tjänar till att avslöja ideologin.  
 
Även om Liedman säger mycket mer om ideologi så kan denna kärna av hans 
resonemang sägas var det som används i nedanstående analys. Metoden i analysen går i 
stora drag ut på att identifiera vilka värderingar, försanthållanden och normer som 
tydligast framstår i de båda propositionerna. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt synen på marknaden och kommersiell kultur. 
 
 
Avgränsning och urval  
 
Det finns några fällor som det är lätt att hamna i vid en genomgång av kulturpolitik. En 
tydlig svårighet visar sig när det kommer till att begränsa sig historiskt. De allra flesta 
som forskar i ämnet är dock överens om att den moderna statliga kulturpolitiken i 
Sverige tar form på allvar någon gång i början av 1960- talet. Därmed inte sagt att det 
inte existerar en förhistoria som är nog så viktig. Den är dock inte i fokus i denna studie. 
En annan återvändsgränd handlar om att bestämma sådana begrepp som politik och inte 
minst kultur. Jag låter kulturpolitikens egna gränser för kulturen tala för sig själva 
genom hela den undersökning som görs. Vad som är viktigt att komma ihåg i 
sammanhanget är att kultur och politik är något tidsbundet. Det är till exempel lätt att 
falla för föreställningen att det som idag är politiska sanningar alltid kommer att så 
förbli, vill jag hävda.  
 
Nedan redogörs kort för texternas struktur och de förutsättningar som urvalet gjorts 
utifrån. Strukturen i de båda propositionerna ser olika ut på många sätt. I 1974 års 
proposition ägnas 281 sidor åt den kulturutredning som dåvarande kulturrådet 
genomfört och de remissvar som olika partier, organisationer och instanser lämnat på de 
förslag som lagts fram i utredningen. Chefen för utbildningsdepartementet, Bertil 
Zachrisson, skriver på resterande sidor (s.282-477) ner de slutgiltiga riktlinjerna som så 
att säga utgör den faktiska politiken. I 2009 års proposition är strukturen en annan. 
Kapitel två Ärendet och dess beredning är två sidor långt. I bilaga 1 finns en 
sammanfattning av kulturutredningens betänkande och i bilaga 2 finns en förteckning 
över remissinstanser till samma betänkande. Allt som allt är 2009 års proposition 158 
sidor lång. 
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Urval av textavsnitt ur 2009 års proposition utgår från de indelningar som görs genom 
hela texten. I varje förslag eller mål finns inskrivet: Regeringens förslag som innehåller 
själva förslaget, kulturutredningens förslag som alltså presenterar det förslag som lagts 
fram av utredningen, remissinstanserna som innehåller en kort sammanfattning av vad 
remissinstanserna anses ha framlagt och skälen för regeringens förslag och bedömning. 
Det är främst ur det sistnämnda avsnittet i olika kapitel som mitt urval gjorts. Detta 
beror på att värderingar, försanthållanden och normer framkommer när regeringen 
framlägger sina skäl till den förda politiken, vill jag mena. När det gäller 1974 års 
proposition kommer jag främst att använda mig av den andra halvan av propositionen 
där Zachrisson skriver, eftersom den delen av propositionen utgör själva politiken.  Det 
kan också vara på sin plats att säga något kort om avsändarna till de båda 
propositionerna. Den första propositionen är trettioåtta år gammal och författades av 
dåvarande socialdemokratiska regering. Den andra propositionen är tre år gammal och 
lades fram av en borgerlig alliansregering bestående av moderaterna, folkpartiet, centern 
och kristdemokraterna, där moderaterna utgör det dominerande partiet.  
 
 
Analys 
 
Den första frågeställningen som nedanstående analys ämnar svara på är: Vilka 
ideologiska huvudlinjer kan urskiljas i respektive proposition? Utefter Liedmans 
ideologibegrepp kan samma fråga ställas som: Vilka värderingar, försanthållanden och 
normer framstår tydligast vid läsning av de båda propositionerna? 
 
Värderingar, försanthållanden och normer 1974 
 
Det övergripande målet för kulturpolitiken som formulerades av dåvarande kulturrådet i 
den kulturutredning som föregick propositionen lyder som följer: 
 

Kulturpolitiken skall medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till 
jämlikhet. (Prop. 1974:28 s.28) 

 
Detta övergripande mål står inte på pränt i den del av propositionen som senare går till 
beslut men Zachrisson menar att det är av yttersta vikt då det snarare pekar på 
kulturpolitikens roll i samhällsarbetet: 
 

Enligt min mening bör kulturrådets förslag till övergripande mål främst ses som en 
markering av kulturpolitikens roll i det totala samhällsarbetet. (Prop. 1974:28 s. 295) 

 
 Lite längre upp i samma stycke talar Zachrisson om att den då nya statliga 
kulturpolitiken grundar sig på insikten om ett antal brister: Kommersialisering av 
kulturen leder bland annat till dåliga möjligheter till försörjning för kulturarbetarna, 
ojämn fördelning av och tillång till kultur i landets alla delar, olika gruppers varierande 
möjlighet att delta i kulturlivet och att insatser för icke yrkesmässiga 
kulturverksamheter varit eftersatta. Dessa brister får sägas utgöra de viktigaste 
försanthållandena som kulturpolitiken utgår ifrån. Alltså, så här ser det ut, det finns ett 
antal brister vilket gör att den logiska följden blir att formulera hur det bör se ut. Det är 
också vad som sker i propositionen och när Zachrisson talar om hur det bör se ut så 
formulerar han de värderingar som låg till grund för dåtidens kulturpolitik. Den 
överordnade bristen är ojämlikhet och kulturpolitiken är en del i det 
samhällsförbättrande projektet: 



15 

 
Kulturpolitiken är ett led i statens samlade politiska insatser. De övergripande mål 
som styr arbetet med att förändra samhället måste även gälla kulturpolitiken som 
därmed får ses som ett av flera instrument för att skapa ett samhälle som präglas av 
jämlikhet och som ger människor möjlighet till ett rikare liv. (Prop. 1974:28 s.293) 

 
På sidorna 294-295 i Prop.1974:28 framstår resonemanget i full tydlighet. Först 
formuleras den överordnade bristen (ojämlikheten) och dess konsekvenser, vilket här får 
ses som ett försanthållande om verkligheten: 
 

Om enbart vissa skikt inom samhället får möjlighet att utveckla sina resurser för 
kulturellt skapande och utbyte blir hela samhället fattigare. (Prop.1974:28 s.294) 

 
Efter detta citat kommer ett stycke som tar upp demokratibegreppet. Demokratin ses här 
vara tätt sammankopplad med jämlikheten och allas möjlighet att delta. Texten om 
demokrati kan sägas vara ett försanthållande som utgår ifrån en positiv utsaga om den 
svenska demokratin där konsekvenserna av ”kulturfattigdom” framställs som en negativ 
konsekvens av kulturell ojämlikhet. Kulturens roll i det demokratiska samhället 
tydliggörs alltså. Avsnittet mynnar också ut i ett försanthållande där det värdeladdade 
ordet jämlikhet ingår. 
 

Vår demokrati bygger på möjligheten för alla människor att ge uttryck för sina 
uppfattningar, delta i debatt och opinionsbildning och därigenom påverka 
utformningen av samhället. Ett krav på demokratin är att det finns möjlighet till en 
dialog mellan olika samhällsgrupper. Ett fritt kulturliv är en viktig förutsättning för 
en fungerande demokrati och för en samhällsförändring i demokratiska former. 
Kulturell verksamhet är ett sätt att frigöra aktivitet och engagemang hos 
människorna. Kulturfattigdom i den meningen att möjligheter till aktivitet och 
engagemang förkvävs eller inte ges stöd att utvecklas är något i sig odemokratiskt 
och därigenom också ett hot mot demokratin. Kulturell jämlikhet är lika angelägen 
som ekonomisk och social jämlikhet.(Prop.1974:28 s.294) 

 
Härefter följer ett resonemang om kulturpolitikens roll i det utvidgade välfärdssamhälle 
som kulturpolitiken förväntas leda till: 
 

Kulturpolitiken är således ett medel för att skapa en välfärd som utgår från ett vidare 
begrepp än tidigare och som syftar till att vidga människors handlingsfrihet och 
utvecklingsmöjligheter.(Prop.1974:28 s.294) 

 
Denna utvidgade kulturella välfärd får dock inte missförstås och tolkas som en 
överskylning av problem utan ska hela tiden sättas in i det övergripande syftet att skapa 
jämlikhet: 
 

Betoningen av möjligheterna till kulturella upplevelser som ett väsentligt inslag i 
människors välfärd kan medföra att diskussionen om kulturpolitiken uteslutande tar 
sikte på människors situation på fritid. Kulturpolitiken får emellertid inte bli ett 
medel för att göra fritiden till en vederkvickande oas som gör det möjligt för 
människor att fördra en undermålig arbetsmiljö eller missförhållanden i andra 
avseenden. Kulturpolitiska åtgärder får aldrig bli en ersättning för andra åtgärder 
utan måste vidtas i samspel med dessa för att skapa jämlikhet och social rättvisa. 
(Prop.1974:28 s.295) 

 
Utifrån de avsnitt som här valts ut i analysen visar sig de försanthållanden och 
värderingar som dominerar propositionen överlag, vill jag mena. De handlingsinriktade 
delarna av ideologin kallar Liedman för normer. Vilka normer framstår då som tydligast 
i 1974 års kulturpolitik? 
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Till att börja med slås fast att den grundläggande distributionspolitiken via institutioner 
och stödet till konstnärer bör fortsätta. (Prop. 1974:28 s.286) Vad som behövs är ”en 
utveckling och precisering samt en helhetsbedömning.” (Prop.1974:28 s.286) Denna 
utveckling, precisering och helhetsbedömning skulle det då nyinrättade statens kulturråd 
till stora delar stå för. I den hemställan till riksdagen som hela texten mynnar ut i så har 
fyra av åtta punkter med statens kulturråd att göra. (Prop. 1974:28 s.396) Statens 
kulturråd föreslås i propositionstexten ges ”rådgivande, utredande och 
statsbidragsprövande uppgifter” i förhållande till ”verksamhetsområdet för teater, dans, 
film, musik, litteratur, folkbibliotek, konst, museer och utställningsverksamhet.” 
(Prop.1974:28 s.377) Dessutom: ”Utöver ett direkt ansvar för dessa områden bör det 
åligga kulturrådet att allmänt följa utvecklingen på kulturområdet i dess helhet.” (prop. 
1974:28 s.377) Statens kulturråd blir alltså en viktig aktör i förverkligandet av 
kulturpolitiken. Den decentraliseringstanke som samtidigt var tydlig 1974 hade till stora 
delar med ”geografisk spridning av institutionernas verksamhet” att göra även om den 
också menade att decentraliseringen skulle ”avse planering, beslut och ansvarstagande” 
för att bättre utnyttja lokala och regionala resurser. (Prop. 1974:28 s.299) De resurser 
som då avsågs var till stora delar vad som kallas ”folkrörelser och organisationer”. 
 

Samhället bör ta till vara folkrörelsernas möjligheter att utveckla den lokala 
kulturverksamheten och kraftfullt stödja dem. (Prop. 1974:28 s.299) 

 
Exakt hur ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och organisationsliv tänktes se ut, 
sedan faktiskt såg och nu ser ut är inte möjligt att vidare gå in på inom ramen för denna 
studie. Vad som dock framstår med tydlighet är att 1974 års kulturproposition pekar på 
vad man kallar ”gemenskap och aktivitet” och ”fritt kollektivt skapande.” 
(Prop.1974:28 s.297 och 307) De centrala aktörerna här är bland annat: 
Amatörverksamhet som bärs upp av studieförbunden, den yrkesmässiga fria skapande 
verksamheten som bärs upp av mindre ensembler och fria grupper och 
studiecirkelverksamhet. (Prop.1974:28 s.307-315) Zachrisson definierar fritt kollektivt 
skapande på följande vis:  
 

Med begreppet fritt kollektivt skapande avses all konstnärlig verksamhet i grupp 
utanför kulturinstitutionerna, såväl icke yrkesmässig sådan, dvs. amatörverksamhet, 
som yrkesmässigt arbetande grupper. Hit förs också verksamhet som är individuell 
men som sker i kollektiva former och med utnyttjande av kollektiva resurser. (Prop. 
1974:28 s.289). 

 
Längre fram i texten menar han att: 
 

Stimulans till fritt kollektivt skapande- såsom jag definierat begreppet- måste vara 
ett av de dominerande inslagen i den framtida kulturpolitiken. (Prop. 1974:28 s.307) 

 
Till sist utgjorde de insatser som avsågs avsättas för vad man kallar ”eftersatta grupper” 
en utav de viktigaste normerna 1974.  Det var i dessa insatser som själva utjämningen 
skulle ske. 
 

När det gäller en utbyggnad av statens åtaganden måste insatser för eftersatta 
grupper och i kulturfattiga miljöer prioriteras. Detta är nödvändigt för att bryta den 
isolering i kulturellt hänseende som idag präglar många grupper. (Prop.1974:28 
s.299) 
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De grupper som avsågs var ”bl.a. barn, handikappade, institutionsvårdade, invandrare 
och andra etniska grupper samt människor i glesbygd.” (Prop.1974:28 s.300)  
 
Ideologiska huvudlinjer i Prop. 1974:28, sammanfattning 
 
Brister som i grunden handlar om ojämlikhet utgör de tydligaste försanthållandena i 
1974 års kulturpolitik. Marknaden i form av kommersiella intressen utgör ett hot mot 
kulturen och frambringar brister som bör motverkas. De tydligaste värderingarna 
framkommer i talet om jämlikhet i motsats till ojämlikhet. Genom statligt stöd till 
konstnärer, institutioner, mindre fria grupper och eftersatta grupper skulle ojämlikhet på 
kulturområdet motverkas. De centrala aktörerna på regional och lokal nivå utgjordes 
förutom själva landstings- och kommunförvaltningen av folkrörelsernas organisationer.  
 
Värderingar, försanthållanden och normer 2009 
 
Det övergripande målet för kulturpolitiken 2009 är: 
 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.(Prop.2009/10:3 s.26) 

 
Mycket sägs med dessa korta rader. Det är ett högt ställt mål som kan sägas innehålla 
det mesta. Denna brett hållna formulering är också något som präglar propositionstexten 
i stort. Det är med andra ord inte lika lätt att identifiera värderingar, försanthållanden 
och normer i texten. En möjlig tolkning är att ideologi inte är särskilt närvarande i 
texten. Det har måhända inte varit angeläget för propositionens avsändare att använda 
densamma för att politiskt positionera sig. En annan tolkning är att ideologin är mer 
latent eller framstår lite här och var i texten så att den inte ger ett särskilt påtagligt 
intryck. Oavsett så framstår ändå försanthållandena även om de då inte grundar sig i en 
lika entydig bild som 1974. Avsikten med 2009 års kulturproposition är förnyelse och 
regeringen talar på några ställen om orsakerna till förnyelsens nödvändighet utifrån 
deras mening om sakernas tillstånd: 
 

I Kulturutredningens betänkande görs en genomgång av olika tendenser i 
samhällsutvecklingen som bedöms ha eller borde ha påverkan på kulturpolitiken. 
Här nämns bl.a. globaliseringen, den tekniska utvecklingen, en förändrad syn på det 
civila samhällets roll samt det faktum att Sverige i ökande grad kommit att präglas 
av etnisk och kulturell mångfald. Regeringen delar bedömningen att dessa faktorer 
är viktiga utgångspunkter när det gäller inriktningen av kulturpolitiken. Ett 
genomgående tema för förslagen och bedömningarna i denna proposition är 
kulturlivets relation till andra samhällssektorer och kulturpolitikens samspel med 
andra politikområden. (Prop.2009/10:3 s.16) 

 
Ett ytterligare exempel där den förändrade inriktningen på kulturpolitiken motiveras och 
legitimeras är följande citat ett exempel på: 
 

I ett riksdagsbeslut 1974 fastställdes för första gången övergripande mål för den 
statliga kulturpolitiken […]. Dessa mål har därefter i stort stått oförändrade. Endast 
mindre justeringar gjordes i samband med att riksdagen tog ställning till förslagen i 
1996 år kulturpolitiska proposition […]. Det har varit en uppgift för 
Kulturutredningen att analysera om det med tanke på de samhällsförändringar som 
ägt rum sedan dess finns skäl att göra förändringar i kulturpolitikens övergripande 
mål. 
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Regeringen delar utredningens bedömning att de nuvarande kulturpolitiska målen i 
vissa delar är föråldrade. Målen bör ge uttryck för en kulturpolitik som är anpassad 
till dagens samhälle och till framtidens möjligheter och utmaningar. (Prop. 
2009/10:3 s.27) 

 
I ovanstående går att hitta vissa grundantaganden som när de i olika former upprepas 
blir försanthållanden. Samhällsutvecklingen är något som återkommer i olika former 
genom hela propositionen. Den förs framåt av olika faktorer som t.ex. globaliseringen, 
den tekniska utvecklingen och så vidare men det är inte helt lätt att reda ut vad den 
förväntas leda till. Politiken i stort och så även kulturpolitiken har inte som 1974 
ambitionen att förändra samhället utan ett omvänt resonemang förs fram där samhället 
förändrar politiken. Samhällsutvecklingen verkar i 2009 års kulturproposition vara en 
kraft som i sig är något positivt och framstår i 2009 års kulturpolitik lika självklar och 
positiv till sin natur som jämlikheten gjorde 1974. I slutändan råder ingen tvekan om 
vad som är själva motorn i samhällsutvecklingen nämligen den ekonomiska tillväxten. 
Värderingarna är tätt sammanknutna med just marknaden och den roll som den 
förväntas ha i relation till kulturen. Den ekonomiska tillväxten och de företag, 
organisationer och nätverk som är sammanknutna med densamma är också det 
sammanhang i vilket kulturpolitikens normer delvis förverkligas. Normerna är alltså de 
handlingsstrategier med vilka kulturpolitiken kan sägas uppnå sina syften. När statens 
roll minskar måste marknaden ta över, menar man ofta i 2009 års kulturproposition men 
det är dock för enkelt att bara ställa stat mot marknad i detta sammanhang. Ofta handlar 
det om att statens uppdrag ska ändra karaktär där statens kulturråd får i uppdrag att inta 
en samordnande roll.  
 
Som läsare av propositionen 2009 är det som sagt inte alltid lätt att följa resonemanget 
som ofta tar avstamp i kulturens egenvärde och värnandet om detsamma men nästan 
uteslutande avslutas med olika instrumentella legitimitetsanspråk. Kulturen sätts in i ett 
sammanhang där dess betydelse för näringslivet och ekonomisk utveckling (tillväxt) 
uppmärksammas. Till att börja med vill jag belysa vad jag menar med följande (ganska 
långa men nödvändiga) citat: 
 

Utgångspunkten för kulturpolitiken är kulturens egenvärde och roll i samhället. 
Värdet av en rik och mångsidig kultur som ges utrymme att utvecklas och som är 
tillgänglig för alla är i sig en fullt tillräcklig anledning för statens engagemang. 
Kulturpolitikens legitimitet behöver inte sökas i de eventuella effekter den får i 
förhållande till andra politiska målsättningar.  
Samtidigt innefattar kulturen och konsten många av de värden och kvaliteter som vi 
förknippar med ett gott samhälle, t.ex. yttrandefrihet, kreativitet, bildning, 
humanism och öppenhet. Konsten kan också bidra till att ifrågasätta och 
problematisera invanda föreställningar och tankemönster. Ett rikt kulturliv skapar, 
bevarar och utvecklar omistliga värden i samhället. Det är därför en självklar 
utgångspunkt att samhället – i form av både offentliga, privata och ideella krafter – 
delar ansvaret för kulturens framtid.  
Omvänt är konsten och kulturen ofta betjänt av eller beroende av att samverka med 
andra samhällssektorer. Omsorgen om landskapet förutsätter att både natur- och 
kulturintressen tas tillvara och kan samspela med varandra. Städerna och de 
bebyggda miljöerna får gynnsammast möjliga utveckling i de fall där arkitektoniska 
kvaliteter och bevarandeaspekter samt behoven av fungerande 
kommunikationslösningar och god samhällsservice kan ses i ett sammanhang. Inom 
bl.a. arkitektur, mode och design kan stora konstnärliga värden vara kombinerade 
med en hög kommersiell potential. Kulturen och kulturmiljöerna har stor betydelse 
för besöksnäringen, landsbygdsutvecklingen samt lokal och regional tillväxt. 
Länder, regioner och städer som skapar förutsättningar för ett rikt kulturutbud har 
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också bättre möjligheter att locka både besökare och nya invånare liksom att locka 
till sig nya företagsetableringar. (Prop. 2009/10:3 s.17-18)  

 
Resonemanget framstår inte bara som tvetydigt utan tredelat. De tre styckena som inleds 
med orden utgångspunkten, samtidigt och omvänt innehåller många påståenden om 
kulturpolitik och kultur som ibland framstår som motsägelsefulla. I det stora hela är 
texten ett talande exempel på hur politikens relation till själva kulturen framställs i Tid 
för kultur. Kulturen och konsten ”innefattar” värden och kvaliteter som i sin tur 
”förknippas med ett gott samhälle”. Inom kulturens sfär bor storheter som 
”yttrandefrihet, kreativitet, bildning, humanism och öppenhet”. Under stycket som 
börjar med ”omvänt” framstår att kulturen är underkastad sin roll i det 
samhällsutvecklande skeendet som pågår (helt eller delvis) utanför politikens ramar. 
Politiken kan uppmuntra kulturen och så att säga legitimera dess existens vilket leder till 
att kulturen och konsten kan generera tillväxt vilket i sin tur leder till att staten inte 
längre behöver legitimera kulturen och poängtera dess positiva värden eftersom det 
framstår att kultur inte bara innefattar mjuka värden - den leder dessutom till ekonomisk 
utveckling och ekonomisk utveckling är ju själva förutsättningen för samhället och dess 
framtida utveckling. Här öppnas också dörren för andra aktörer såsom ”privata och 
ideella krafter”. De blir tillsammans med staten legitimitetsgeneratorer och pådrivare för 
kulturell verksamhet genom positiva exempel och låga priser i själva upprätthållandet 
av olika projekt. I kapitel åtta i Tid för kultur, Kulturens roll i samhället och samhällets 
ansvar för kulturen står följande att läsa som belyser min ovanstående tolkning av vad 
som är den borgerliga alliansens försanthållanden och ramar för kulturpolitiken 
(kursiveringarna är mina): 
 

Samverkan med andra samhällsområden är central för att kulturen ska kunna 
utvecklas och hitta nya former. Som redogjorts för tidigare i denna proposition är det 
inte kulturpolitikens uppgift att lägga ett nyttoperspektiv på kulturen, utan att 
erbjuda kulturen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas på egna villkor. När 
kulturens egenvärde stärks blir också kulturen mer intressant inom andra 
samhällsområden. Det är angeläget att dialogen och samarbetet mellan kulturlivet 
och andra samhällssektorer kan utvecklas.  
De föreslagna kulturpolitiska målen tydliggör att kulturella värden ska prägla 
samhällsutvecklingen. Kulturen är en omistlig del av det mänskliga livet.  
Regeringen har genom en rad åtgärder under mandatperioden bidragit till att 
stärka kulturen genom att tydliggöra dess kopplingar till andra samhällsområden, 
t.ex. gäller det miljö, näringsliv, regional tillväxt och internationellt utbyte. (Prop. 
2009/10:3 s.67-68).  

 
Kapitel åtta innehåller fem underrubriker: En utvidgad satsning på Skapande skola, 
Kultur och hälsa, Kulturella och kreativa näringar samt regional tillväxt, Ökad 
samverkan inom kulturmiljöområdet och Gestaltning av den gemensamma miljön. 
Dessa verksamhetsfält kan sägas innehålla normer som 2009 års kulturpolitik ställer 
upp. Genom bland annat dessa satsningar ska kulturpolitiken förverkligas. Samtliga ser 
mer eller mindre till det som kulturen förväntas leda till och inte i samma omfattning till 
själva kulturen. Ofta är utvecklingsargumentet starkt och kopplingen till tillväxt görs 
ofta. 
  
Skapande skola: 
 

Att ge barn och unga möjlighet till eget skapande och att delta i kulturella 
verksamheter i samverkan med det professionella kulturlivet inom ramen för 
skolarbetet, bidrar till att utveckla deras kreativitet och till att nå skolans 
kunskapsmål. (Prop. 2009/10:3 s.69) 
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Kultur och hälsa: 
 

Kulturdepartementet och Socialdepartementet har under 2009 inlett ett samarbete 
om att genomföra försöksverksamhet med kultur som hjälpmedel i arbetet med att 
förebygga och förkorta sjukfrånvaro. (Prop. 2009/10:3 s.71-72) 

 
Kulturella och kreativa näringar samt regional tillväxt (kursiveringarna är mina): 
 

Det behövs ett fortsatt arbete för att främja utvecklingen av kulturella och kreativa 
näringar. En handlingsplan för kulturella och kreativa näringar beslutas av 
regeringen under hösten 2009. Planen är ett steg i ett långsiktigt strategiskt arbete för 
att utveckla denna sektor. Handlingsplanen omfattar bl.a. insatser som syftar till att 
vidareutveckla befintliga näringslivsstödjande system så att dessa på ett 
ändamålsenligt sätt även beaktar de behov och möjligheter som finns bland aktörer 
inom kulturella och kreativa näringar. Planen innehåller även insatser för att bl.a. 
utveckla statistik och entreprenörskapsrelaterade frågor inom konstnärliga 
utbildningar. 

 
Och vidare inom samma stycke: 
 

Det har även tagits många intressanta strategiska initiativ och det pågår processer 
runt om i landet som syftar till att utveckla de kulturella och kreativa näringarna. 
Flera av dessa processer sker inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken men 
också inom kulturpolitikens område. Riktlinjer om regeringens syn på kulturens och 
kulturmiljövärdenas betydelse och potential för den regionala tillväxten i Sverige 
finns redovisade i den ovan nämnda nationella strategin för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och i den svenska 
strategin för landsbygdsutveckling 2007–2013. I regeringens skrivelse En strategi 
för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder poängteras kulturens och 
kulturmiljövärdenas betydelse för utveckling av den svenska landsbygden (skr. 
2008/09:167). (Prop. 2009/10:3 s.73) 

 
Ökad samverkan inom kulturmiljöområdet: 
 

Kulturmiljöns betydelse för landsbygdsutveckling samt lokal och regional tillväxt 
bör särskilt understrykas. (Prop. 2009/10:3 s.75) 

 
Gestaltning av den gemensamma miljön: 
 

Arkitektur, formgivning och design är tvärsektoriella frågor och en ökad kvalitet 
inom området leder både till en hållbar samhällsutveckling i stort och till en ökad 
tillväxt. Ett medvetet arbete med arkitektur, formgivning och design kommer både 
enskilda, företag och samhället som helhet till del. (Prop.2009/10:3 s.79) 

 
De försanthållanden som framstår tydligast i 2009 års kulturpolitik har alltså med 
utveckling att göra. Kulturen kan och bör alltså vara en kraft i det som för samhällets 
utveckling framåt. Samhällsutveckling behöver sällan definieras närmare. 
Värderingarna i 2009 års kulturpolitik formuleras i anknytning till resonemanget om 
samhällsutveckling. Ekonomisk tillväxt är grunden för samhällets utveckling vilket gör 
att en utav de tydligaste normerna i 2009 års kulturpolitik är riktad mot näringslivet, där 
kultur blir en näring som kan utvecklas på samma sätt som övriga näringar inom det 
privata näringslivet. Resonemanget känns igen från NPM- reformerna som syftar till att 
bedriva verksamheter (vilka de än är) i en företagaranda där det privata näringslivet står 
som modell. Relationerna mellan olika aktörer såsom till exempel staten, kulturskapare 
och allmänheten blir annorlunda jämfört med tidigare kulturpolitik. Att vara konstnär 
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eller kulturarbetare är inte längre aktuellt, det handlar istället om att de som skapar 
konst i samhället ska se på sig själva som entreprenörer eller egna företagare. Här tas 
synen på kulturskaparna och deras arbete upp som exempel på hur den nya 
kulturpolitiken kommer till uttryck. Följande citat belyser de värderingar som kommer 
till uttryck i den borgerliga alliansens syn på arbete: 
 

Regeringens arbetsmarknadspolitiska reformer har genomförts med arbetslinjen som 
utgångspunkt och med avsikt att skapa fler och nya vägar tillbaka till arbetslivet. 
Även inom kulturpolitiken har arbetslinjen varit gällande. (Prop.2009/10:3 s.53) 

 
Huvudlinjerna i alliansens arbetslinje är väl kända för de flesta i dagens Sverige. Arbete 
ska prioriteras, inte bidrag. Människor tillhandahålls möjlighet att arbeta och de som har 
arbete ska ges ökad lön. Den ökade lönen möjliggörs genom skattesänkningar, s.k. 
jobbskatteavdrag. Men arbetslinjen innehåller också en syn på det egna företagandet där 
det utgör en mycket viktig del i den utveckling som för framåt. Jag tar här hjälp av 
moderaternas hemsida för att belysa det privata företagandets betydelse. Följande citat 
är hämtat från 2001 års idéprogram under en rubrik som heter Arbetets förutsättningar 
(kursiveringarna är mina): 
 

Arbete kan utföras på många sätt; åt sig själv eller åt andra, som företagare eller som 
anställd. Det egna företagandet är av särskild vikt. Det utgör själva drivkraften för 
ett samhälle på väg framåt. Företagande grundas på individers vilja och förmåga att 
omsätta idéer till produktion av tjänster och varor. Allt entreprenörskap är knutet till 
risktagande. Företagande måste därför ges bättre förutsättningar att utvecklas om 
Sverige skall kunna hävda en position i den ekonomiska täten. 
(http://www.moderat.se/web/2001_ars_Ideprogram_2.aspx)  

 
Samma retorik finns lika tydligt närvarande 2010 och hämtas här från alliansens 
valmanifest till valet 2010 (kursiveringarna är mina): 
 

Sverige behöver fler företag och företagare. Ett attraktivt entreprenörsklimat är 
centralt för sysselsättningen, produktiviteten och tillväxten i ekonomin och utgör 
därmed grunden för en positiv utveckling i alla delar av landet. Genom att vi skapar 
ett dynamiskt näringslivsklimat och förbättrade förutsättningar för innovationer 
vågar fler människor satsa på att bli företagare och fler entreprenörer ser Sverige 
som det mest intressanta landet att starta och driva företag i. […]Fler och växande 
företag i hela landet behövs för jobben, utvecklingen och välfärden. Entreprenörskap 
och företagande måste uppmuntras. 
(http://www.moderat.se/web/2010_ars_Valmanifest.aspx  , valmanifestet 2010 s.10)  

 
Ekot av ovanstående tankar om arbete och företagande hörs tydligt i följande avsnitt ur 
Tid för kultur: 
 

Kulturskapare har stor betydelse för de kulturella och kreativa näringarnas 
utveckling. Goda förutsättningar för dessa näringar breddar arbetsmarknaden och 
ökar därmed kulturskaparnas möjligheter att leva på sin verksamhet. Samtidigt 
bidrar de kulturella och kreativa näringarna även till regionernas tillväxt, 
sysselsättning och konkurrenskraft och därmed till det svenska välståndet. Kulturen 
bidrar till att främja regionernas attraktivitet, utveckling och tillväxt. Kulturens 
betydelse och potential bör tas tillvara och utvecklas av både nationella och 
regionala aktörer, vilket bl.a. framgår av regeringens nationella strategi för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 som innehåller 
riktlinjer för regionernas och de nationella myndigheternas arbete. (Prop.2009/10:3 
s.72-73) 

 
Ideologiska huvudlinjer i Prop. 2009/10:3, sammanfattning 

http://www.moderat.se/web/2001_ars_Ideprogram_2.aspx�
http://www.moderat.se/web/2010_ars_Valmanifest.aspx%20s.10�
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Överlag är ideologin inte lika enhetligt presenterad i 2009 års proposition som i 1974 
års. En viss mångtydlighet gör sig gällande där kulturens egenvärde ges stor tyngd. 
Kulturen sägs innefatta goda värden såsom yttrandefrihet, humanism och öppenhet med 
mera. Kulturområdet kopplas starkt samman med andra samhällsområden där 
utveckling, samhällsutveckling och tillväxt är ord som ofta återkommer. Den statliga 
kulturpolitiken syftar till att lyfta fram kultur som en utvecklande kraft i samhället. 
Statens kulturråd utgör inte längre ensam den aktör som har ett övergripande ansvar för 
kulturpolitiken utan har fått sällskap av regionala förvaltningar (till exempel 
Västragötalandsregionen) och olika privata och ideella företag och enskilda personer, 
vilket bl.a. nedanstående citat är ett uttryck för: 
 

Det är därför en självklar utgångspunkt att samhället – i form av både offentliga, 
privata och ideella krafter – delar ansvaret för kulturens framtid. (Prop. 2009/10:3 
s.18) 

  
För att ytterligare sammanfatta de ideologiska huvudlinjerna: Försanthållandena är 
kopplade till formuleringar om samhällsutvecklingen. Det som så att säga skjuter denna 
utveckling framför sig är ett antal faktorer (till exempel den tekniska utvecklingen, 
globaliseringen m.m.) där ekonomisk tillväxt ses som en slags motor. Värderingarna 
framställer samhällsutvecklingen som en utveckling som går i riktning mot det goda 
samhället där alla genom det fria valet har möjlighet att delta. Om något (till exempel 
kultur) bidrar till sysselsättningen, konkurrensen eller ekonomisk tillväxt så gynnar det 
människorna och samhället. Normerna för kulturpolitiken är att visa på och uppmuntra 
kulturens tillväxtmöjligheter eftersom kulturen har en hög potential för regional tillväxt. 
Förutom dessa normer existerar ett antal insatser som är av betydelse då de ingår i den 
utveckling som, enligt propositionstexten, skett och sker. Digitalisering och 
tillgängliggörande uppmärksammas som en nödvändig åtgärd för att följa med i den 
tekniska utvecklingen. En strävan att integrera det internationella och interkulturella 
perspektivet framhålls på grund av EU, globalisering och det svenska mångkulturella 
samhället. Satsningar på kultur inom skolan ska ge barn tillgång till kultur. Kultur och 
hälsa sammankopplas då positiva resultat eventuellt går att visa, forskning pågår. 
Kulturarvet ska bevaras men här blir genast tillväxtargumentet starkare. Kulturarvet 
kopplas till turism och förväntas ha betydelse för utvecklingen av landsbygden.   
 
Marknadens roll i kulturpolitiken 
 
Den andra frågeställningen i studien är: Hur uttrycks ideologin i samband med 
marknaden? Alltså, vilka försanthållanden, värderingar och normer framhåller 
författarna till respektive proposition när det kommer till förhållandet mellan kulturen 
och marknaden? Hur definieras då marknaden i nedanstående analys? Jag utgår från 
uttrycket kommersialism som 1974 beskrivs i termer som: ”privata företagarintressen”. 
Svenskt näringsliv tillhandahåller på sin hemsida en ordlista med förklaringar till ord. 
Ordlistan blir tillgänglig då jag klickar på fliken ”innehåll A-Ö” och sedan under 
bokstaven E på fliken ekonomifakta och på sidan ”ekonomifakta” klickar jag på 
”ordlista”. Jag låter deras förklaringar ingå för att förtydliga innehållet i uttrycket 
marknaden. Här framstår att marknaden har med köp- sälj- relationer att göra. 
Företagande förknippas med vinstsyfte. Tillväxt definieras som en ökning av BNP som i 
sin tur är kopplad till värdet av varor och tjänster för användning till konsumtion, 
investering och export.  
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Marknad 
En plats där mycket folk träffas för att köpa och sälja olika varor eller tjänster. Det 
kan vara en fysisk plats såsom ett torg eller en virtuell plats på Internet.  
Företag 
En organisation eller en människa som bedriver näringsverksamhet, det vill säga 
bedriver försäljning av varor och/eller tjänster självständigt, yrkesmässigt och med 
vinstsyfte. Exempel på företag är enskild firma, aktiebolag och handelsbolag. 
Tillväxt 
En ökning av bruttonationalprodukten, BNP, över tiden. BNP definieras som värdet 
av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, 
investering och export under en period. 
(http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=T) 

 
Vad som framstår med full tydlighet är att en utav de största ideologiska skillnaderna 
mellan de båda propositionerna består i den totalt motsatta synen på marknaden inom 
kulturområdet.  
 
1974 är ett av målen med kulturpolitiken: 

 
Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 
kulturområdet (Prop. 1974:28 s.295). 

 
2009 låter det istället så här: 
 

Det finns ingen given motsättning mellan kommersiell bärkraft och konstnärlig 
kvalitet eller frihet. […] Vi anser därför i likhet med Kulturutredningen att detta inte 
behöver uttryckas som ett eget mål. (Prop. 2009/10:3 s.28) 

 
De värderingar, försanthållanden och normer i förhållande till marknaden som ligger till 
grund för 1974 respektive 2009 skiljer sig åt på så sätt att de ger marknaden olika värde. 
Marknaden beskrivs 1974 med ”kommersialism”, ”privata företagarintressen” och 
förknippas då med ”vinstintressen” som står i motsats till människors behov. (Prop. 
1974:28 s.292) De kommersiella vinstintressena är inte förenliga med kulturpolitikens 
mål. År 2009 beskrivs däremot marknaden med andra ord: ”Privata och ideella initiativ” 
och ”utvecklingen av kulturella och kreativa näringar” förväntas ”bidra till regionernas 
tillväxt,” vilket är positivt för ovan nämnda samhällsutveckling. (Prop. 2009/10:3 s.13 
och 72) 
 
I nedanstående citat från 1974 framgår att kommersiell kultur påverkar människor 
negativt då den passiviserar och faktiskt är dålig rent kvalitativt. Tillsammans med de 
andra utsagorna i avsnittet utgör nedanstående de försanthållanden som ligger till grund 
för målet att kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar. 
 

Behov som endast kan tillfredställas genom kollektiva insatser riskerar ofta att 
komma i skymundan för den konsumtion som stimuleras av privata 
företagarintressen. Vinstintressen 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. Den 
privata kulturindustrin har inom stora delar av kulturområdet en genomslagskraft 
som gör den till en dominerande attitydbildare. Som utnyttjare av dessa attityder har 
den intresse av att erbjuda produkter som kan accepteras av så många som möjligt. 
Detta leder till ett kulturinnehåll som inte aktiverar eller befrämjar kritik och som 
förutsätter en passiv krets av konsumenter. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=T�
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Även i de fall kulturprodukter av seriöst slag produceras eller förmedlas på 
kommersiell basis kan verksamheten sällan svara mot de krav samhället ställer upp. 
Mångsidighet och förnyelse hålls tillbaka genom att verksamheten koncentreras till 
områden där lönsamheten är störst.  
Inte heller tillförsäkras de yrkesmässigt verksamma kulturarbetarna en säker och 
rimlig försörjning genom den privata kulturverksamheten. Kulturarbetarna tvingas 
många gånger att utforma sin konstnärliga verksamhet utifrån renodlat 
lönsamhetskrav. (Prop. 1974:28 s.292) 

 
Genom kommersiell kulturproduktion och konsumtion nås alltså inte de kulturpolitiska 
målen enligt 1974 års kulturpolitik vilket kan sägas vara de försanthållanden som ligger 
till grund för synen på marknaden. Här talar man alltså om vad man inte tycker om. Hur 
är det då med det man tycker om? Vilka värderingar kopplas samman med marknaden? 
Ja, om Liedmans ideologibegrepp förutsätter att värderingarna handlar om hur det 
istället bör se ut så är det svårt att hitta värderingar i de avsnitt som direkt handlar om 
kommersialism (som ju är den vanliga betäckningen på marknaden 1974). 
Värderingarna är ju starkt förknippade med statens ansvar för jämlikhet på det kulturella 
området. Kulturen ska fördelas mellan människor, över landet och så vidare. Som norm, 
alltså handlingsstrategi, ställs statligt stödd eller ”samhällsstödd kulturverksamhet” i 
motsats till den kommersiella kulturen. 
 

All samhällsstödd kulturverksamhet kan i ett större perspektiv sägas utgöra ett 
alternativ till den privata företagsamheten på kulturområdet. Speciellt viktigt är det 
att samhället erbjuder alternativ till det privata kulturutbud som bedrivs i rent 
spekulationssyfte. De samhällsstödda aktiviteterna måste därför i framtiden kunna 
bedrivas i konkurrens med den privata verksamheten. (Prop. 1974:28 s.298) 

 
Samhällets insatser (som 1974 till stora delar är tänkt att utgöras av statens kulturråd) 
förväntas inta en aktiv roll gentemot marknaden och bör inte agera när det redan är för 
sent eller när den privata företagsamheten inte har något intresse för en verksamhet. Det 
blir då viktigt att följa den privata kultursektorn för att kunna utforma åtgärder: 
 

Samhällets insatser får inte reduceras till att endast komplettera den kommersiella 
kulturmarknaden eller ta över det ekonomiska ansvaret när den privata 
företagsamheten inte längre har något intresse för verksamheten. De insatser som 
kan komma i fråga måste täcka ett brett register. […] En av de viktigaste uppgifterna 
för de centrala statliga organen inom kulturområdet blir att följa utvecklingen inom 
den privata kultursektorn och föreslå erforderliga åtgärder. (Prop. 1974:28 s.298) 

 
Utöver dessa insatser handlar det om att ”ändra efterfrågemönstret”. Detta ska kunna 
genomföras inom ramen för skolan och genom ”aktiviteter där deltagarna själva har ett 
inflytande över och ansvar för verksamhetens innehåll”. 
 

Samtidigt som direkta åtgärder vidtas för att minska de negativa verkningarna av det 
kommersiella kulturutbudet måste också andra mer långsiktiga insatser göras för att 
ändra efterfrågemönstret. Väsentliga inslag i detta arbete är insatser för att utveckla 
skolans verksamhet samt vidga debatten och informationen inom hela kulturfältet. 
Både förskolan och skolan kan ge barnen möjligheter till egna kulturella aktiviteter 
och en rik allmän kulturell orientering. Satsning på aktiviteter där deltagarna själva 
har ett inflytande över och ansvar för verksamhetens innehåll och utformning är ett 
annat angeläget inslag i dessa långsiktiga insatser. (Prop. 1974:28 s.298) 

 
Hur formuleras då det hela år 2009? Mycket har redan presenterats i avsnittet om de 
ideologiska huvudlinjerna 2009. Där kunde urskiljas hur kulturen deltar i 
samhällsutvecklingen som ”kreativa och kulturella näringar” och möjliggör ”regional 
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tillväxt”.  Den förändrade inställningen till marknaden utgör på många sätt det som är 
nytt i kulturpolitiken jämfört med 1974. De farhågor som framställs 1974 har med 
vinstintressets negativa inflytande på produkter och hur dessa produkter sedan 
passiviserar konsumenten, publiken eller medborgarna samt att konstnärerna eller 
kulturarbetarna tvingas utforma sin verksamhet utifrån lönsamhetskrav. 
Problematiserandet av kommersiellt producerad kultur förekommer inte i samma 
utsträckning 2009. ”Det finns ingen motsättning mellan kommersiell bärkraft och 
konstnärlig kvalitet eller frihet.” Trots närmandet till marknaden betonas hela tiden 
kulturens egenvärde. Därutöver anas den gamla politiken från 1974 om att staten har ett 
ansvar för kultur som inte skapas ”på marknadsmässiga villkor.” 
 

De statliga insatserna på kulturområdet syftar till stor del till att främja mångfald 
genom att stödja konstnärligt och kulturellt angelägen verksamhet som helt eller 
delvis inte skulle kunna komma till uttryck på marknadsmässiga villkor. Däremot 
menar vi att det knappast är relevant att peka ut den kulturella verksamhet som 
bedrivs på kommersiell grund som huvudsakligen skadlig eller negativ och något 
som därför behöver motverkas. (Prop. 2009/10:3 s.28) 

 
Kommersiell kulturverksamhet är inte en motsats till ”den samhällsstödda” kulturen, 
eller rättare sagt kulturen i sig innehåller positiva värden, oavsett hur den uppstår och 
upprätthålls. Produktion och konsumtion behöver inte problematiseras. Vidare inriktar 
sig kulturpolitikens syn på marknaden 2009 på det som har med ansvaret för kulturen 
att göra. Hur ska kulturpolitiken finansieras? Som förut, fast ovanpå det gamla systemet 
läggs marknadslösningar: 
 

Engagemanget och intresset för kultur är stort i Sverige. Genom att det ekonomiska 
ansvaret för kulturen delas mellan offentliga och privata finansiärer samt ideella 
krafter stärks kulturens möjligheter till utveckling och oberoende. Privata och ideella 
initiativ har spelat och spelar en viktig roll för framväxten och spridningen av 
kulturell verksamhet i vårt land. I många andra länder är andelen sponsring och 
ideell finansiering av kulturen dock betydligt högre. Det är positivt om inslaget av 
icke-offentlig finansiering ökar även i Sverige – fler kulturprojekt skulle komma till 
stånd och kultursektorns beroende av politiska beslut skulle minska. Hur enskildas 
finansiering av kulturverksamhet kan öka behöver därför ges ytterligare 
uppmärksamhet. Kulturlivets olika intressenter har mycket att vinna på att i högre 
utsträckning än i dag samverka kring villkor och förutsättningar för extern 
finansiering. Regeringen avser att ge Statens kulturråd i uppdrag att ha en 
samordnande roll när det gäller arbetet med dessa frågor. (Prop. 2009/10:3 s.13) 

 
Här syns ambitionen att ge Statens kulturråd en samordnande roll. Det är också i ett 
intressant sammanhang som rådet här får denna samordnande roll; i arbetet med att hitta 
extern finansiering för kultur. Som försanthållande slås här fast att icke- offentlig 
finansiering ger fler kulturprojekt och att kultursektorns beroende av politiska beslut 
minskar. En sådan utveckling är önskvärd och positiv. Det blir här en slags 
sammanslagning av försanthållanden, värderingar och normer i 2009 års syn på 
marknaden. Det liknar NPM- retoriken där den privata företagarandan direkt medför 
något positivt. Offentlig finansiering är bra men kan inte ensam medverka till och vara 
den katalysator som privat sponsring kan vara för kulturverksamheten. ”Kulturlivets 
olika intressenter” vinner på extern finansiering.  
 
Hur är det då med produktionen av kultur? Konstnärer, kulturarbetare, kulturskapare 
eller hur de än benämns borde ingå i kulturlivets intressenter. Den nya kulturpolitikens 
normer i förhållande till kulturskapare framstår som en blandning av gammalt och nytt, 
här exemplifierad med ett avsnitt ur kapitel sju, Kulturskaparnas villkor: 
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Goda villkor för kulturskapare är avgörande för möjligheten att upprätthålla ett 
aktivt, professionellt och utforskande konst- och kulturliv. Kulturskaparnas 
arbetsmarknad har analyserats och kartlagts i ett antal utredningar. Karakteristiskt 
för kulturarbetsmarknaden och i synnerhet konstnärernas arbetsmarknad är låga 
löner trots en ofta mycket hög utbildningsnivå, korta uppdrag med allt färre 
tillsvidareanställningar och återkommande perioder av arbetslöshet.  
Regeringens arbetsmarknadspolitiska reformer har genomförts med arbetslinjen som 
utgångspunkt och med avsikt att skapa fler och nya vägar tillbaka till arbetslivet. 
Även inom kulturpolitiken har arbetslinjen varit gällande. Exempel på insatser sedan 
2006 är utbyggnad av alliansmodellen, införandet av Skapande skola och närmare 
samverkan mellan kultur och näringsliv. Regeringen har därmed, till den sedan 
länge etablerade målsättningen om att konstnärer ska kunna leva av sin konstnärliga 
verksamhet, adderat ett offensivt förhållningssätt med arbetslinjen som 
utgångspunkt.  
Därutöver behöver kulturpolitiken även framöver fokusera på stabila bidrags- och 
ersättningssystem som främjar och stimulerar till konstnärlig utveckling på en hög 
kvalitativ nivå, såväl nationellt som internationellt. (Prop. 2009/10:3 s.53) 

 
Här utgör egentligen avslutningen på meningen som lyder ”(…) och närmare samverkan 
mellan kultur och näringsliv” den enda kopplingen till marknaden. Betydelsen av denna 
formulering är dock inte betydelselös och är öppen för tolkning. Kultur och näringsliv 
förväntas här ingå i ett gemensamt handlande och frågan som uppstår är i vilket syfte? 
Ja, avsnittet ovan handlar om arbetsmarknaden för kulturskapare, vilket gör att 
formuleringen kan tolkas i riktning mot en kulturproduktion som innebär företagande. 
Konstnärerna knyts alltså i 2009 års kulturpolitik närmare det som 1974 kallades för 
”privata företagarintressen.” Meningen som lyder: ”Regeringen har därmed, till den 
sedan länge etablerade målsättningen om att konstnärer ska kunna leva av sin 
konstnärliga verksamhet, adderat ett offensivt förhållningssätt med arbetslinjen som 
utgångspunkt” kan tydas i riktning mot marknaden om ovan nämnda 
företagsekonomiska dimension av arbetslinjen beaktas. Meningen antyder dessutom att 
det gamla bidragssystemet nu får en ny inriktning mot arbetslinjen. Stycket avslutas 
med vikten av stabila bidrags- och ersättningssystem. En slags nygammal kulturpolitik 
anas där ideologin inte följer en rak linje mellan värdering, försanthållande och normer. 

 
Ideologin i samband med marknaden, sammanfattning 
 
1974 är ett antal negativa värden förknippade med kommersiell kulturproduktion och 
konsumtion. För konstnärernas del handlar det om att de hamnar i en ofri relation till sitt 
skapande då de tvingas förhålla sig lönsamhetskrav, enligt 1974 års proposition. För 
medborgarnas del handlar det om att de mer eller mindre frivilligt blir utsatta för ett 
kulturinnehåll av dålig kvalité som ”förutsätter en passiv krets av konsumenter.”  
Ytterligare ett argument där kommersiellt producerad kultur inte kan leva upp till de 
krav på kultur som 1974 förutsätts är att: ”Mångsidighet och förnyelse hålls tillbaka 
genom att verksamheten koncentreras till områden där lönsamheten är störst.” (Prop. 
1974:28 s.292) ”Samhällsstödd kulturverksamhet” utgör en motsats till den 
kommersiella kulturen. Möjligheten att ändra efterfrågemönstret anses möjlig genom 
aktivering av människors egna skapande och genom att tillhandahålla kultur som då är 
”bra” till skillnad från den kommersiellt ”dåliga”. 
 
2009 framstår återigen det faktum att det ideologiskt blir svårare att definiera 
värderingar, försanthållanden och normer. I finansieringen av kulturen syns tydliga 
närmanden till ”privata och ideella initiativ”. ”Kulturskapare” kopplas samman med 
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”kreativa näringar” som förväntas leda till ”tillväxt”. Det framgår på sidan 72 i avsnittet 
8.3 Kulturella och kreativa näringar samt regional tillväxt att Riksantikvarieämbetet 
efterlyser en definition av begreppet kreativa näringar. Detta sker dock inte i 
propositionstexten men det slås fast att: 
 

Goda förutsättningar för dessa näringar breddar arbetsmarknaden och ökar därmed 
kulturskaparnas möjligheter att leva på sin verksamhet. Samtidigt bidrar de 
kulturella och kreativa näringarna även till regionernas tillväxt, sysselsättning och 
konkurrenskraft och därmed till det svenska välståndet. (Prop. 2009/10:3 s.72) 

 
Dessa försanthållanden om regional tillväxt får stor betydelse och ges tyngd i 2009 års 
kulturproposition. Marknaden i form av formuleringar som ”näringslivet”, ”privata 
initiativ”, ”andra samhällsområden” och inte minst ”samhällsutvecklingen” förekommer 
i meningar och bisatser genom hela texten. Samhällets utveckling behöver inte i sig vara 
kopplat till marknaden men förutsätter någonstans i bakgrunden ekonomisk tillväxt. Det 
är inget som utgör något i grunden nytt i 2009 års kulturpolitik, det får antas att 
ekonomisk tillväxt förutsattes även 1974, men den kopplas tydligare samman med 
kultur och dess aktörer 2009. Överlag ges marknaden ett mycket högt värde som 
möjliggörare av kultur och välstånd. 
 
Jämförande slutsatser 
 
Studiens tredje frågeställning lyder: Vilka eventuella ideologiska likheter och skillnader 
framstår i en jämförelse mellan de båda propositionerna? Frågan har inte ägnats ett eget 
avsnitt utan besvaras här utefter de svar som ovanstående analys gett. Ytterligare citat 
används för att förtydliga skillnader och likheter. De sammanfattas på följande vis: 
 
1974: De försanthållanden som tydligast framträder har med motsatsen 
jämlikhet/ojämlikhet att göra. Ett antal brister pekas ut där ojämn tillgång till och 
möjlighet att använda sig av kultur är närvarande. De brister inom kulturområdet som 
pekas ut är: 
  
1. Utarmning av kulturen på grund av kommersiella vinstintressen  
Privata företagarintressen sätter vinstintresset främst vilket gör att produktionen av 
kulturen påverkar kulturarbetarna som tvingas anpassa sitt skapande till lönsamhet. 
Medborgarna blir som konsumenter av den kommersiella kulturen påverkade negativt.  
 
2. Ojämn fördelning av kultur över landet  
Statens insatser har varit koncentrerade till storstäderna och tätorterna även om försök 
gjorts att bryta denna tendens med verksamheter som till exempel Riksteatern. Dessa 
försök är dock inte tillräckliga. 
 
 3. Olika grupper i samhället har olika möjlighet till delaktighet i kulturell 
verksamhet Några som hamnat efter och har svårt att delta i samhällets 
kulturverksamhet identifieras. Lågutbildade, barn, invandrare, institutionsvårdade, 
handikappade och människor i glesbygd. 
  
4. De stora satsningarna har varit inriktade på de stora institutionerna och 
yrkesarbetande konstnärer 
 Inga insatser har riktats mot kulturutövare som inte är yrkesarbetande. Detta gör att 
stora befolkningsgrupper inte får möjlighet till egen kulturell aktivitet. 
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Värderingarna för 1974 års kulturpolitik formuleras i talet om jämlikhet. Kulturpolitiken 
sägs vara ett led i statens samlade politiska insatser. En förändring av samhället 
framställs som önskvärd där målet kan sammanfattas i bättre samhällsmiljö och 
jämlikhet. En stark tro på politikens möjligheter att forma samhället kommer till uttryck 
till exempel i hur kommersialismens negativa verkningar ska motverkas. Exakt hur de 
ska motverkas framstår inte lika tydligt men ”samhällsstödd kulturverksamhet” ställs 
som motvikt gentemot den kommersiella. Staten är relativt ensam i rollen som yttersta 
möjliggörare av kulturpolitiken. Andra centrala aktörer är regional/kommunal 
förvaltning och olika organisationer med koppling till folkrörelserna.  
 
Normerna för 1974 års kulturpolitik framstår av statens utökade insatser på 
kulturområdet. Statens kulturråd inrättas och det så kallade gemenskaps och 
aktivitetsmålet samt stöd till fritt kollektivt skapande ska bidra till att ovanstående 
brister minskar och till kulturell jämlikhet i samhället. 
 
2009: Den kulturpolitiska propositionen från 2009 är överlag svårare att ideologiskt 
bestämma. Den gamla kulturpolitiken står fast i det statliga stödet till institutioner och 
fria grupper men förändras också samtidigt genom ändrade förutsättningar för det 
ekonomiska stödet. Ny struktur slås fast där regionalisering av kulturpolitiken 
poängteras. Ovanpå den här nygamla kulturpolitiken läggs ett helt nytt lager som på ett 
tydligt sätt införlivar marknaden som aktör inom kulturpolitiken. Kommersialismens 
negativa verkningar har blivit kommersiell potential. Försanthållanden formuleras ofta i 
samband med ordet utveckling. Det visar sig till exempel i målformuleringen: 
”Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” (Prop. 
2009/10:3 s.26) Ett försanthållande som framgår är hur ekonomisk tillväxt ses som 
något som kulturell verksamhet kan och bör vara en del av. Kulturell verksamhet har en 
potential som kraft i samhällsutvecklingen. Olika former av utveckling och 
samhällsutveckling ersätter talet om jämlikhet. 
 
Värderingarna har alltså med samhällsutvecklingen att göra i 2009 års kulturpolitik. 
Samhällsutvecklingen har gjort att nödvändiga politiska förändringar måste genomföras. 
Synen på vad som är samhället uttrycks på ett nytt sätt. Tillsammans med staten har det 
civila samhället och marknaden blivit aktörer som har en mängd olika intressen. Vilka 
som är de centrala bristerna och hur de ska åtgärdas är inte lika tydligt som 1974. 
Politiken har fått gränser som sätts upp av företeelser som globaliseringen, teknisk 
utveckling och ekonomiska faktorer. Att anpassa politiken utifrån den utveckling som 
skett och sker framställs som nödvändig. 
 
Normerna för kulturpolitiken framstår i nära linje med värderingarna och är inte 
koncentrerade till ett handlingsmönster, utan flera. Centralisering förespråkas till 
exempel för bibliotekssektorn där kungliga biblioteket ges större samordnande roll. 
(Prop. 2009/10:3 s. 41) Decentralisering förespråkas i den kulturpolitiska 
ansvarsstrukturen där regioner och landsting får ett större ansvar. (Prop. 2009/10:3 s.33) 
Ett skifte i linje med det nyliberala framstår i hur olika former av privat företagaranda, 
privata initiativ och ekonomisk tillväxt förespråkas, till skillnad från den gamla 
kulturpolitiken. Kulturskaparna förknippas med ”kreativa/kulturella näringar” som bör 
uppmärksammas i hur de kan bidra med ekonomisk tillväxt. Även i formuleringar kring 
kulturens finansiering märks tydliga förändringar i riktning mot marknaden. Sponsring 
genom privata och ideella aktörer förespråkas. 
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I en jämförelse mellan de båda propositionerna framstår den nutidshistoriska 
dimensionen tydligt. Sverige var inte medlem i EU 1974. EU- medlemskapet innebar ju 
ytterligare en vad jag här kallar ”anpassningsdimension” för de politiskt ansvariga. I 
2009 års kulturpolitik är EU ofta närvarande i formuleringar som: ”Sverige ska fortsatt 
stödja EU:s strävanden att göra kulturens roll i unionens externa relationer tydlig.” 
(Prop. 2009/10:3 s.26). Den tekniska utvecklingen med Internet som en stor påverkande 
faktor för kulturens aktörer, (avsändare, mottagare och förvaltare), fanns inte heller 
1974. Fler faktorer skulle kunna räknas upp men det går utanför ramen för studien. I en 
jämförelse kan likheter identifieras till exempel i hur 2009 års kulturpolitik formulerar 
sig när den vänder sig till barn: 
 

Barn och ungdomar ska också ges möjlighet till inflytande och göras delaktiga i 
såväl planeringen som i genomförandet av de verksamheter som rör dem (Prop. 
2009/10:3 s.32) 

 
Den här formuleringen riktad till barn kan hitta motsvarigheter i 1974 års kulturpolitik 
men den återfinns i helt andra avsnitt som riktar sig inte endast till barn utan till alla. 
Under rubriken Gemenskap och aktivitet som finns i anslutning till målformuleringarna 
i 1974 års proposition står det: 
 

I den fria skapande verksamheten existerar inte den i många kulturaktiviteter 
markerade rollfördelningen mellan producent och mottagare. Deltagarna har 
möjligheter att föra fram uppfattningarna och värderingar och kan också själva 
bestämma inriktningen på verksamheten. (Prop. 1974:28 s.297)  

 
Sådana här likheter i skillnaden eller skillnader i likheten uppstår ständigt i en 
jämförelse mellan de båda propositionerna. I det stycke som 2009 vänder sig till barn 
och ungdomar som citerats ovan finns en mening som visar på en grundläggande 
skillnad: 
 

Kultur är viktigt både för barn och ungdomar och för vuxna. Men vuxna har ofta 
större möjligheter att överblicka kulturutbudet och göra självständiga val. (Prop. 
2009/10:3 s.31) 

 
Här framstår ett försanthållande om att vuxna till skillnad från barn (ofta) har full 
tillgång till kulturen och att de i förhållande till kulturen har möjlighet att överblicka 
och göra självständiga val. Från ett annat perspektiv skulle detta försanthållande kunna 
ifrågasättas och problematiseras på så sätt att många vuxna är utestängda eller inte har 
tillgång till kulturen, vill jag mena. Det var just vad som gjordes 1974 och då kanske i 
en riktning som gick väl långt ibland, till exempel i formuleringar gentemot eftersatta 
grupper: 

 
En annan eftersatt grupp är de många invandrare som under senare år kommit till 
vårt land. De är på grund av bristande kunskaper i det svenska språket och om 
svenska samhällsförhållanden socialt och kulturellt isolerade. (1974:28 s.293) 

 
Här anas ett försanthållande som säger att det finns en svensk kultur och så finns det 
annan. Det förutsätts också att invandrare är socialt och kulturellt isolerade eftersom de 
har bristande kunskaper i det svenska språket och inte är insatta i svenska 
samhällsförhållanden. I Formuleringen ”vårt land” anas en idé om Sverige som en 
monokulturellt sammansatt nation. I ovanstående avsnitt; Marknadens roll i 
kulturpolitiken, konstaterades att förutsättningarna för produktion och konsumtion av 
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kultur inte problematiseras i samma utsträckning 2009 som 1974. Vad som vid en första 
genomläsning framstår som nyansskillnader blir avgörande när de ägnas lite mer 
uppmärksamhet. Skillnad uppstår, vill jag hävda, i inställning till yttrandefriheten och 
möjliggörande av samhällskritik. 
Samhällskritiken och betydelsen av kulturen för den enskilda individen beskrivs bland 
annat på följande vis 1974: 
 

Kulturell verksamhet kan för den enskilda människan sägas syfta till att tillgodose 
ett upplevelse- uttrycks- och kontaktbehov samt att vara ett redskap för utforskning 
av och kritisk granskning av samhället. […] De kulturpolitiska insatserna har därför 
som ett viktigt syfte att ge människor som sällan vågar resa krav på samhället en 
möjlighet till detta och därmed föra in dem i ett fruktbart samspel med samhället. 
(Prop. 1974:28 s.294) 

 
Och vidare handlar det om att samtliga medborgare bör ges möjlighet att komma till 
tals. Följande citat är hämtat från ett avsnitt ur 1974 års kulturproposition som handlar 
om yttrandefriheten: 
 

Möjligheterna att framföra uppfattningar och värderingar får emellertid inte 
begränsas till de professionella och andra enskilda som regelbundet har till gång till 
kanaler för opinionsbildning. Bland den stora allmänheten finns grupper som inte 
genom yrke eller utbildning har tillgång till massmedier eller andra slagkraftiga 
uttrycksmedel men som ändå har samma rätt att föra fram sina åsikter och 
erfarenheter och som bör beredas bättre reella möjligheter att göra det. De 
kulturpolitiska insatserna bör därför främja en sådan vidgad uttrycksfrihet. (Prop. 
1974:28 s.296)   

 
 I det avsnitt ovan där motiveringen till varför målet med kommersialismens negativa 
verkningar bör tas bort formulerar regeringen 2009 liknande tankegångar som 1974 vad 
gäller samhällskritik och yttrandefrihet: 
 

Att kommentera och diskutera alla typer av samhällsfenomen och maktstrukturer, 
även de kommersiella, är en självklarhet för ett fritt kulturliv. Vi anser därför i likhet 
med Kulturutredningen att detta inte behöver uttryckas som ett eget mål.  
Yttrandefriheten är av central betydelse i vårt samhälle. En mångfald röster och en 
fri debatt är en grundläggande förutsättning för en levande demokrati och en fri 
åsiktsbildning. Det är en viktig och självklar uppgift, inte minst för kulturpolitiken, 
att skydda denna frihet.  
Ny teknik har medfört att öppna arenor med stor spridning har gjorts tillgängliga för 
breda grupper i samhället, inte minst via Internet. Det har stärkt mångfalden, men 
leder ibland till att viktiga diskussioner riskerar att drunkna i informationsflödet. De 
offentliga kulturinstitutionerna och medierna spelar en nyckelroll som arenor och 
stöd för det gemensamma samtalet och yttrandefriheten. (Prop. 2009/10:3 s.28) 

 
Exakt formuleringen ”ett fritt kulturliv” återfinns också i 1974 års kulturproposition: 

 
Ett fritt kulturliv är en viktig förutsättning för en fungerande demokrati och för en 
samhällsförändring i demokratiska former. (Prop. 1974:28 s.294)  

 
Kanske är det i dessa formuleringar om ett fritt kulturliv som kärnan i den ideologiska 
skillnaden mellan de båda propositionerna visar sig. Att kommentera och diskutera 
maktstrukturen eller förändra den? Här handlar det om synen på de kommersiella 
krafterna i samhället som i sig utgör en maktfaktor. Kanske är det att tolka fel i analysen 
att dra sådana slutsatser och jag låter det vara osagt men det är genom sådana här och 
liknande skillnader i uttryck som kulturpolitiken förändrats, vill jag hävda. 
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Den tydligaste ideologiska skillnaden mellan de båda propositionerna framstår i de 
värderingar, försanthållanden och normer som formuleras i samband med marknaden. 
Hur denna skillnad ideologiskt tar sig uttryck framgår i analysen av 
propositionstexterna. I propositionen från 1974 ansågs marknaden gynna endast ett 
fåtal, 2009 är synen på marknaden att den omfattar ett flertal. Marknaden framställs 
2009 som öppen för den som vill och ersätter på så sätt staten som fördelare av medel.  
Från att ha setts som ett hot mot hela kultursektorn i samhället har synen på marknaden 
ändrats till möjliggörare av kultur. En förskjutning i riktning mot marknadsliberala 
argument för och legitimering av kultur(politiken) har enligt ovanstående analys skett 
och det får sägas utgöra den viktigaste slutsatsen av analysen. 
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
I likhet med de ideologianalyser som gjorts på kandidat och magisternivå (se avsnitt 3 
Tidigare forskning) har även ovanstående analys slagit fast att kulturpolitiken har 
förändrats på ett ideologiskt plan. I stora drag är slutsatserna desamma som tidigare 
uppsatser pekar på. I linje med nyliberala idéer framställs marknaden ideologiskt som 
den ”nya staten” för att uttrycka det med egna ord. Av intresse skulle nu vara att ta reda 
på vilka de rent praktiska konsekvenserna av det ideologiska skiftet är. Vad innebär 
skiftet mot en mer marknadsliberal kulturpolitik för kulturens producenter, mottagare 
och förvaltare? Hur påverkas konstnärerna i sitt förhållande till sitt eget skapande? Vad 
betyder skiftet för staten, företagen och medborgarna?  Frågan om ”kreativa och 
kulturella näringar” hänger fortfarande i luften. Hur definieras dessa och i så fall av 
vem? Vad har den nya inriktningen betytt för de stora kulturbärande institutionerna som 
biblioteken, museerna, arkiven, teatrarna och så vidare? Hur tar det sig uttryck? Innebär 
det fördelar eller nackdelar? Ett projekt som nämns i analysen men inte ges särskilt 
utrymme är det projekt som av regeringen kallas Skapande skola. Hur har 
genomförandet av det projektet rent praktiskt gått till väga ute på skolorna? Om 
avsikten är att alla barn i skolan ska få tillgång till kultur av hög kvalité hur går det ihop 
med allt fler rapporter om att det råder stora skillnader mellan skolor ifråga om resurser 
och kvalité? Vilket ansvar har lärare i projektet Skapande skola och hur är det praktiskt 
tänkt att det ska genomföras i samspel med andra ämnen? Andra vetenskapliga metoder 
skulle kunna användas såsom till exempel intervjuer av centrala aktörer. Fallstudier som 
ägnar de ekonomiska delarna av kultursektorn extra fokus skulle med flera metoder 
(dokumentanalys, intervjuer och observation) kunna återge konsekvenser för de grupper 
som involveras i studien.  
 
 
Sammanfattning 
 
Uppsatsen utgår i inledningen från ett antal frågor som handlar om kulturpolitikens 
utformning och ideologins plats inom politiken. Tidigare forskning har valts ut dels för 
att beskriva den statliga kulturpolitiken, dels för att belysa nyliberala idéers ökade 
inflytande inom kulturpolitiken. Syftet med uppsatsen är att undersöka de båda 
kulturpropositionerna Den statliga kulturpolitiken (1974:28) och Tid för kultur 
(2009/10:3) med avseende på ideologiska uttryck. Ambitionen har i första hand varit 
beskrivande. Följande frågor har legat till grund för analysen: 
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Vilka ideologiska huvudlinjer kan urskiljas i respektive proposition? 
 
Hur uttrycks ideologin i samband med marknaden? 
 
Vilka eventuella ideologiska skillnader framstår i en jämförelse mellan de båda 
propositionerna? 
 
För att svara på frågorna har Sven- Eric Liedmans ideologibegrepp använts i en 
textanalys av de båda propositionerna. Analysen mynnar ut i ett antal jämförande 
slutsatser. De ideologiska huvudlinjerna i 1974 års proposition koncentreras till talet om 
jämlikhet. Jämlikhet är den centrala värdering som kulturpolitiken formuleras kring. I 
samband med marknaden uttrycks ideologin negativt. Kommersialism utgör ett hot mot 
hela kultursektorn och ska motverkas genom offentligt finansierad kultur. De 
ideologiska huvudlinjerna i 2009 års proposition koncentreras till talet om 
samhällsutveckling. Samhällsutveckling är den centrala värdering som kulturpolitiken 
formuleras kring. Samhällsutvecklingen knyts i sin tur nära samman med ekonomisk 
tillväxt. I samband med marknaden uttrycks ideologin positivt. Privat sponsring som 
finansiering av kultur framställs som positivt. Produktion av kultur bör ske i nära 
samverkan med näringslivet och dess företag. I en jämförande slutsats slås fast att den 
största skillnaden mellan de båda propositionerna utgörs av olika inställning till 
marknaden. 
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