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Abstract: The aim of this Master´s thesis is to examine the view of literature 

within Swedish governmental cultural policy. The main issue is to 
discover changes in attitude towards democracy, literature and 
library by comparing the attitudes in the governmental policy 
documents from the 1970´s with the governmental policy 
documents from the 1990´s. The theoretical starting point is Danish 
cultural policy researcher Dorte Skot-Hansen´s theories of the 
development of cultural policy in the Nordic countries. My method 
of analysis is a textual one, analysis of ideas and ideology, focusing 
on the aspect of signification of a text. The study has an effort of 
analysing the governmental policy in terms of idea and ideology. 

 
                                          This quality study is based upon four governmental cultural policy 

documents, two from the 1970´s and two from the 1990´s. The 
analysis shows that there has been a change in attitude towards 
democracy, literature and library comparing the documents from 
the 1970´s with the documents from the 1990´s. The cultural policy 
of the 1990´s is influenced by a market- led attitude whereas the 
cultural policy of the 1970´s generally is influenced by a 
humanistic and a sociologic attitude. There are, however, rather 
small changes and the conclusion of this study shows that the 
attitude towards democracy, literature and library appears to be 
quite similar. The cultural policy documents from the 1990´s rather 
show a tendency to a market-led attitude. 
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1. Inledning 
 
 
1.1 Inledning och problemformulering 
 
Det finns en relativt lång tradition i svensk kulturpolitik att utvidga ”den goda konsten” till de 
breda samhällslagren. Sven Nilsson talar om bildningsidealism, att målet för detta arbete var 
att fostra arbetarna att ta del av den goda konsten. Den goda konsten var här synonymt med 
den borgerliga klassens kulturvanor och tjänade som förebild för arbetarklassen (Nilsson 
1999, s 101).  En kulturpolitisk målsättning för de svenska socialdemokraterna under 1940- 
och 1950-talen var att arbetarna skulle bli upplysta samhällsmedborgare. På så sätt skulle de 
lättare kunna delta i den demokratiska processen. Inom kulturpolitiken fördes dock få 
diskussioner om de hinder som kunde ligga till grund för förmedling av kultur. Det var den så 
kallade bildningskulturen som avsågs och stöttades. Om denna nådde fram till alla uppnåddes 
ett mer demokratiskt förhållande inom kulturlivet (Vestheim 1995, s. 34). De 
kultursociologiska undersökningar som senare gjordes visade att fördelningspolitiken inte lett 
till att den så kallade bildningskulturen hade nått de breda folklagren (ibid., s. 152). Under 
1960-talet kom därför ett nytt perspektiv in i den kulturpolitiska diskussionen. 
Bildningskulturen ställdes istället som motpol till den ökade kommersialiseringen. Man 
förklarade ojämlikheten i kulturlivet med hjälp av sociologiska argument. Utbildning ansågs 
till exempel vara en viktig faktor i tillägnandet av kultur. Synsättet var att människor lättare 
tillägnar sig den kommersiella kulturen om de inte har de färdigheter som behövs för att ta del 
av och tillägna sig bildningskulturen (ibid., s. 35).        
 
Samhället är dock inte statiskt, förändringar sker. Det finns åtskilliga teorier och åsikter om 
det postmoderna samhället och de förändringar det medför. Kultursociologen Dorte Skot-
Hansen menar bland annat att kulturpolitiken har förändrats från att ha varit mer humanistiskt 
präglad till att var mer instrumentell (Skot-Hansen 1999, s 8). Simo Säätelä, forskarassistent 
vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet, menar i en artikel i Artes att man idag 
ofta överför näringslivets teknisk-ekonomiska kvalitetstänkande till att omfatta även 
konstarterna och samhället i stort (Säätelä 2001, s 9). Det är intressant att se om bland annat 
idéer om litteratur är präglade av denna instrumentella inställning. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att studera vilka idéer om demokrati som har utmärkt den svenska 
kulturpolitiken under 1970-talet och 1990-talet i ett antal politiska dokument. Dessa utgörs av 
två kulturpropositioner samt två litteraturutredningar. Genom att jämföra tidsperioderna med 
varandra undrar jag om det går att spåra några förändringar.   
 
Fokus för studien ligger på litteraturens roll i den svenska kulturpolitiken därför att boken och 
den tryckta texten har en stor utbredning i samhället. Litteratur är dessutom både en 
konstform och en vara på marknaden vilket gör ämnet än mer intressant i ljuset av 
samhällsförändringar. Vidare är min avsikt att titta närmare på bibliotekens roll. Hur 
föreställningen om bibliotekens roll uttrycks i den svenska kulturpolitiken utifrån de fyra 
politiska dokument som ligger till grund för min undersökning. Som kulturinstitution och 
litteraturförmedlare har bibliotek, framförallt folkbibliotek, bland annat ett demokratiskt 
uppdrag. 
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En av folkbibliotekens uppgifter är att erbjuda allmänheten ett kvalitativt litteraturutbud 
kostnadsfritt. I detta sammanhang blir det därför relevant att fokusera på folkbibliotek, vilket 
också görs i de politiska dokument jag studerar. Folkbibliotekens målsättning att vara 
tillgängliga för alla grupper av människor delas inte i samma utsträckning av annan 
biblioteksverksamhet, exempelvis forskningsbibliotek och företagsbibliotek. 
 
Demokratibegreppet är ett komplicerat begrepp där innebörden varierar beroende på olika 
tolkningar. I mina frågeställningar och i min analys utgår jag från Skot-Hansens beskrivning 
av demokrati. I 3.2.2 redogör jag för denna beskrivning.  
 
För att kunna fullfölja syftet med min uppsats har jag till min hjälp följande frågeställningar: 
 
1. Vilken inställning till kulturell demokrati, litteratur och bibliotek uttrycks i 1970-talets 
svenska kulturpolitik, utifrån två politiska måldokument? 
 
2. Vilken inställning till kulturell demokrati, litteratur och bibliotek uttrycks i 1990-talets 
svenska kulturpolitik, utifrån två politiska måldokument? 
 
3. Kan några förändringar urskiljas mellan 1970-talets och 1990-talets politiska dokument? 
 
 
1.3 Avgränsningar och material 
 
Kultur har sedan långt tillbaka tjänat politiska intressen men som ett självständigt politiskt 
område är dess historia kort. Liksom övriga politiska områden har kulturpolitiken vuxit fram 
genom samhälleliga processer. Gemensamt för de nordiska länderna är att stat och 
organisationer, politiska partier och intresseorganisationer, alltmer övertog det kulturpolitiska 
området från mitten av 1800-talet till omkring 1940. Kulturpolitiken blev en del i en 
välfärdspolitik vars uppgift är att bidra till en utjämning av sociala skillnader (Vestheim 1997, 
s 38). Litteraturvetaren Sven Nilsson nämner till exempel den socialdemokratiska visionen 
om att kulturpolitiken ska ingå i en demokratisk fostran med syfte att alla människor ska 
kunna delta i det politiska livet, vilken framfördes i slutet av 1930-talet (Nilsson 1999, s. 309). 
Mot detta synsätt fanns också åsikten om att konsten ska verka obunden utan statlig 
inblandning (ibid., s. 308).    
 
Kulturbegreppet omfattar en mängd kulturyttringar vilka samtliga är relevanta i en 
undersökning av hur man med hjälp av kulturpolitik kan förverkliga diverse målsättningar. 
Kultur är dessutom svårdefinierat eftersom det kan innefatta i stort sett allt mänskligt beteende 
samtidigt som det kan ha en relativt snäv innebörd. En mer samhällsvetenskaplig tillämpning 
beskriver språkforskaren Per Linell utifrån begrepp som vana, norm och regel. Intressant för 
min uppsats är det snävare kulturbegreppet, det estetiska, som innefattar konstarterna. Denna 
humanistiska uppfattning av kultur ger, menar Linell, positiva konnotationer. Kultur är något 
fint och bildat och ställs ofta i motsats till det obildade: kulturfolk mot naturfolk, 
kulturfenomen som vetenskap och konst i motsats till praktiska tillämpningar och 
kommersiella artiklar etcetera (Linell 1982, s. 49). 
 
Litteraturen har en stark ställning i jämförelse med andra konstarter när det gäller utbredelse. 
Tack vare obligatorisk skolgång, läsfrämjande åtgärder, offentliga folkbibliotek etcetera når 
litteratur ut till ett stort antal människor. Det är en anledning till att jag fokuserar på litteratur. 
Jag kommer dock även att till en viss del anta ett mer generellt perspektiv. 
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Som offentlig kulturinstitution och kulturförmedlare, där den huvudsakliga uppgiften är att 
erbjuda litteratur till allmänheten, intar också folkbiblioteken en central plats i 
kulturpolitikens demokratiska målsättning. Genom att sträva efter ett nyanserat litteraturutbud 
i sitt sortiment främjas mångfald vilket i sin tur främjar demokratin i samhället. Även 
yttrandefrihet är en demokratisk aspekt som tillgodoses om biblioteken tillhandahåller ett 
nyanserat bokbestånd.        
 
Eftersom samhällen genomgår förändringar är det intressant att se om det går att urskilja i 
utformandet av kulturpolitiken. En historisk tillbakablick är därför nödvändig. 1970-talet är 
det decenniet då den nya kulturpolitiken formulerades som ett samlat politiskt område och 
som präglades av en tro på samhälleliga förändringar med hjälp av kulturpolitik. 
Samhällsförändringar under 1980- och 1990-talen i form av exempelvis nedskärningar i 
kultursektorn och ökade krav på ekonomisk lönsamhet gör mig intresserad av att jämföra 
1970-talets kulturpolitik med 1990-talets. Går det att spåra förändringar i kulturpolitiska 
dokument? Det gäller i första hand förändringar av idéer om demokrati inom kulturlivet och 
strategier för att utöka demokratin där litteraturen är ett av flera medel som används. Idéer är 
en del av ideologier men jag gör en avgränsning genom att försöka fokusera på de idéer som 
uttrycks i de fyra statliga dokumenten. Eventuella ideologiska skillnader är alltså inte mitt 
huvudsakliga syfte i denna uppsats. 
 
En längre tidsperiod hade varit intressant då exempelvis bildningsidealismen kanske präglade 
den svenska kulturpolitiken mer fram till 1960. Slagordet för den kulturella folkbildningen 
var, enligt Nilsson, ”god konst åt folket” ända fram till 1960-talet (Nilsson 1999, s. 310). Men 
det är under 1950- och 1960-talen som bland annat biblioteksverksamheten breddas och då 
hårdnar dessutom konkurrensen från fritidsindustrin och etermedierna (ibid., s. 196). 
Underhållningsindustrin expanderar och politiker, folkbildare och företrädare för kultureliten 
gör en tydlig skillnad mellan den goda konsten, den kvalificerade kulturupplevelsen och 
populärkulturen, den spekulativa underhållningen” (ibid., s. 312). Dessa faktorer ledde till 
diskussioner och en vilja att förändra vilket resulterade i 1974 års kulturproposition där bland 
annat ett bredare kulturbegrepp anammades. Därför har jag 1970-talets kulturpolitik som 
utgångspunkt i min uppsats.  
 
Det är det övergripande, nationella perspektivet som uppsatsen fokuserar på. Även om idéer 
och beslut rörande biblioteksverksamhet också sker på lokal och regional nivå är det de 
nationella, statliga åsikterna och besluten som anger de övergripande målsättningarna.         
 
1.3.1 Presentation av material 
 
Mitt primärmaterial, min empiri, i undersökningen är följande: 
 

• 1968 års litteraturutredning. Boken: Litteraturutredningens huvudbetänkande SOU 
1974:5 

 
• Den statliga kulturpolitiken 1 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, en av tre 

propositioner varav denna är den första kulturpolitiska propositionen i Sverige  
 

• Boken i tiden SOU 1997:141, slutbetänkande från utredningen om boken och 
kulturtidskriften. 

 
• Kulturpolitik Regeringens proposition 1996/97:3 
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Då jag är intresserad av litteraturens roll/uppgift i förverkligandet av de kulturpolitiska målen 
är litteraturutredningar ett naturligt val eftersom dessa behandlar specifikt litteratur. En 
kulturutredning är kanske mer användbar om min avsikt är att enbart tillämpa ett generellt 
kulturperspektiv då hade exempelvis den statliga utredningsrapporten av Kulturrådet  Ny 
kulturpolitik varit aktuell (SOU 1972:66). 
 
1970-talet är en tidsmässig naturlig avgränsning på grund av att det var under 1960- och 
1970-talen som Sverige fick en samlad statlig kulturpolitik. Därför blir 1968 års 
litteraturutredning och kulturpropositionen från 1974 en naturlig utgångspunkt i min 
undersökning. Då jag även tittar närmare på bibliotekens roll som litteraturförmedlare och 
som kulturinstitution ur ett kulturpolitiskt perspektiv blir denna tidsperiod av intresse eftersom 
biblioteksverksamheten breddades under denna tid (Nilsson 1999, s 207). Den separata 
bilagedelen, till 1968 års litteraturutredning, Försök med bibliotek (SOU 1972:61) hade varit 
relevant i min uppsats men då avgränsningar av material är nödvändigt på grund av 
tidsbegränsning finns den inte med i mitt primärmaterial. Jag använder den genomgång av 
Biblioteksförsöken som Litteraturutredningen gör. Inte heller Folkbiblioteksutredningen 
Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23) är aktuell för min uppsats därför att den, för min 
uppsats, tillhör ”fel” tidsperiod. Ur genomförbarhetssynpunkt är ett urval dessutom 
nödvändigt att göra eftersom tiden är begränsad. 
 
Mitt val av propositioner grundar sig på att dessa är de enda kulturpropositionerna i dags dato. 
Då bland annat riktningsangivelser för kulturpolitiken samt målen anges i dessa är de 
relevanta för min uppsats. De behandlar dessutom hela kulturområdet. Även om fokus för min 
studie är litteraturens område vill jag gärna fånga ett bredare perspektiv eftersom mina 
frågeställningar rör demokratifrågor.  
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2. Tidigare forskning och andra studier 

 
 
I detta kapitel redogör jag för en del av den forskning om kulturpolitik som jag anser vara 
relevant för min uppsats. Jag tar även upp en del andra studier kring kulturpolitiska 
problemställningar detta för att få ett vidgat perspektiv. Pelle Anderssons och Jesper Lindaus 
Den nya kulturrevolutionen är till exempel en debattbok och Sven Nilssons Kulturens vägar 
kan betraktas mer som en faktabok. Texterna är ordnade logiskt. Det innebär att jag redovisar 
dem efter deras innehåll. Först en kortfattad beskrivning av vad kulturpolitikforskning anses 
vara.     
 
 
2.1 Kulturpolitikforskning 
 
Att ge en exakt beskrivning av vad kulturpolitikforskning är kan vara ganska svårt eftersom 
den ingår i olika vetenskapliga traditioner och områden och har därför varierande 
problemställningar. Studier av relationer mellan olika aktörer inom kulturområdet är dock en 
gemensam nämnare. Liksom övrig kritisk forskning utvecklas kulturpolitikforskning inom 
sociala processer, konstaterar den danske forskaren Henrik Kaare Nielsen. Det främsta 
villkoret för etableringen av kulturpolitikforskningen är att den måste se sig själv som delaktig 
i och skapare av de förhå llanden den studerar. Den är inte någon värderingsfri forskning som 
kan operera neutralt utanför samhälleliga förändringar, säger han (Kaare Nielsen 1999, s. 
184). Forskning inom det kulturpolitiska fältet är således relativt bred. När jag sökt efter 
tidigare forskning har fokus legat på studier av förändringar av idéer om demokrati och 
välfärd i ett kulturpolitiskt sammanhang. Jag har dock inte funnit någon som behandlar 
specifikt kvalitetslitteraturens koppling till demokrati.         
 
 
2.2 Kulturpolitik 
 
En källa för min studie är Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap och tidigare kulturchef på 
regional och lokal nivå. Han var tidigare stadsbibliotekarie i Malmö och har givit ut ett antal 
böcker relaterade till kultur och kulturpolitik. Bland hans utgivna böcker finns exempelvis 
Den kulturpolitiska debatten under 1960-talet. 1: Idéer i kulturpolitiken. (1970), Vägen till 
kulturpolitiken. Kulturen och samhällsförändringen. (1981) samt Kulturens vägar (1999) 
varav den sistnämnda är en av de källor jag använder i min uppsats. 
 
Kulturens vägar är en omfattande bok om kulturlivets utveckling i Sverige och 
kulturpolitikens etablering. Nilssons forskning innefattar både en historisk tillbakablick och 
diskussioner om framtidens kulturpolitik. Intressant för min uppsats är bland annat hans 
resonemang om de idéer som kulturpolitiken baseras på och förändringar av dessa. Nilsson 
menar att det inte finns någon specifik kulturpolitisk ideologi men däremot ”kärnidéer” vilka 
bestämmer kulturpolitikens inriktning. Under 1970-talet bars kulturpolitiken upp av idéer om 
social- och miljöpolitiska frågor medan den ekonomiska produktiviteten spelade en viktigare 
roll under 1990-talet (Nilsson 1999, s. 389). Nilsson diskuterar en förändring av 
kulturpolitikens innehåll under de senaste decennierna från en humanistiskt motiverad politik 
till en socialt motiverad och på senare tid en mer marknadsstyrd kulturpolitik (ibid., s. 360).  



 6 

Detta resonemang går i samma linje som kultursociologen Dorte Skot-Hansens teorier som 
bildar ramverk för min uppsats. Nilsson poängterar dessutom att den svenska kulturpolitiken 
har argument från samtliga ovan nämnda idéer. Målsättningen med en social och geografisk 
utvidgning av kulturutbudet visar även att den nationella inriktningen präglat kulturpolitiken 
och så även enhetskulturen, anser Nilsson (ibid.,s. 368).        
 
Eftersom min uppsats berör kvalitet är också Nilssons tankar om förändringar av 
motsatsförhållanden inom kulturpolitiken av intresse för mig. Det finns åtskilliga 
motsatsförhållanden i kulturpolitiken, konstaterar Nilsson. Även om den är etablerad är den 
en relativt ”luftig konstruktion” (ibid., s. 472). Motsatspar som exempelvis konst mot 
populärkultur, vara mot kollektiv nyttighet, konstens autonomi/universalitet mot 
funktion/instrumentalitet finns samtliga inom kulturpolitiken att ta ställning till. När det gäller 
motsättningen mellan konst och populärkultur menar Nilsson att den gränsdragning man gjort 
i kulturpolitiken mellan dessa poler inte gäller längre. Tidigare argument för att framhålla den 
så kallade goda kulturen var att denna ansågs mer originell och nyskapande än 
populärkulturen. Nilsson anser att nyskapandet idag pågår inom alla typer av kulturyttringar 
(ibid., s. 474). Det resonemanget är tänkvärt med tanke på bibliotekens roll att förmedla så 
kallad kvalitetslitteratur och det kulturpolitiska målet om mångfald som uttrycks i 
dokumenten i min undersökning.      
 
Då min teoretiska utgångspunkt för uppsatsen är att det skett en viss förändring av 
kulturpolitiska idéer och föreställningar, från ett humanistiskt och socialt präglat innehåll till 
en mer instrumentell, är det i sammanhanget väsentligt att nämna Geir Vestheim, filosofie 
doktor i Biblioteks- och informationsvetenskap samt professor vid institutionen. Han påtalar 
nämligen det faktum att konst och kultur alltid har varit ett instrument för att nå politiska eller 
samhälleliga mål. Om man betraktar kulturen som ett medel för att uppnå ett politiskt mål är 
den instrumentell. I sin artikel ”Kulturpolitikk som praksis og forskningsfält” placerar han 
kulturpolitiken i en historisk kontext för att belysa detta närmare (Vestheim 1997, s. 35). 
Kulturen som ett samhälleligt medel sträcker sig från medeltidens feodalsamhälle, där konsten 
tjänade som medel för att legitimera aristokraternas makt, till 1900-talets mer sociologiskt 
präglade innebörd av kultur. Vestheim nämner arbetarrörelsen i Norge som under 1930-talet 
förde in kulturfrågor i sitt politisk program. Det blev viktigt för arbetarklassen att dels 
framhäva sin egen kultur och dels anamma den borgerliga kulturen. Kulturen var i detta 
sammanhang instrumentell på så sätt att den blev ett medel för arbetarklassen att utjämna 
klasskillnader. ”Kunnskap og kultur skulle frigjera arbeidarklassen intellektuellt og setta 
arbeidarane i stand til å hamle opp med borgarskapet på deire eigne premissar” (Vestheim 
1997, s. 38). Syftet var även att integrera arbetarklassen i en nationell och samhällelig 
gemenskap, vilket präglade den socialdemokratiska politiken i de nordiska länderna i slutet av 
1930-talet, menar Vestheim. 
 
Vestheim sammanfattar den historiska bakgrunden med att konstatera att under perioden 
1850-1940 fick staten i de nordiska länderna en ny roll. Från dess tidigare funktion som 
nattväktarstat till att utvecklas mot en välfärdsstat, vars uppgift är att bland annat utjämna 
kulturell ojämlikhet (ibid., s. 38).  
 
Vidare pekar Vestheim på att olika länder har olika uppfattningar om vad som är 
kulturpolitiskt relevant. En sak har de dock gemensamt och det är att kulturen görs till ett 
medel för att uppnå samhälleliga mål. Det är inte kulturen i sig som ett fenomen som avses 
utan den blir ett redskap i politiska målsättningar vilka till exempel kan innebära 
demokratiseringar.  
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Utifrån det perspektivet är all kulturpolitik instrumentell, konstaterar Vestheim. Det handlar, 
inom kulturpolitiken, inte om motsättningar mellan instrumentell och icke instrumentell 
användning av kulturen, fortsätter han, utan motsättningen uppkommer i de olika formerna av 
det instrumentella bruket av kulturen. Det är ideologierna bakom dessa som kan skapa en 
kulturpolitisk debatt (ibid., s. 39). 
 
 
2.3 Litteraturpolitik 
 
Frågor om bland annat demokrati och bildningsidealism behandlar Claes Lennartsson, 
doktorand vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap i Borås, i sin 
magisteruppsats. I uppsatsen analyserar han stödordningarna för litteratur i Norge och 
Sverige. Det är en jämförande studie av omständigheterna kring införandet av litteraturstöden 
i de båda länderna. Lennartssons utgångspunkt är att den statliga kulturpolitiken är både 
berättigad och har en betydelsefull funktion om den utformas efter demokratiska principer och 
vars syfte har ett utopiskt innehåll (Lennartsson 1999, s. 161). Kulturpolitikens ideologiska 
funktion är en teoretisk utgångspunkt i uppsatsen och välfärdspolitik och välfärdsideologi 
utgör viktiga komponenter. Innebörden av upplysning och demokrati utgör den övergripande 
ramen.  
 
I den litteraturpolitiska ideologin fann Lennartsson att det i både Norge och Sverige fanns en 
grundläggande värdering när det gäller inställningen till litteratur. Den innebär att det finns 
skönlitteratur som är särskilt värdefull för nationen, samhället och individen (ibid., s. 157). 
Uppfattningen att kommersialismen påverkar utbud och efterfrågan negativt när det gäller 
bland annat litteratur delas av både Norge och Sverige. I Sverige var åsikten mer riktad mot 
de sociala och politiska problem detta anses orsaka, medan Norge såg det som ett hot mot 
nationens kultur (ibid., s. 158). Vidare finner han att de aktuella litteraturpolitiska 
ideologierna utifrån exempelvis klass-, etnicitets- och könsperspektiv kan framstå som ett 
maktmedel. Även om en omfattande välfärdspolitik har först i Skandinavien finns 
samhälleliga orättvisor och ojämlikhet kvar.  
 
Lennartsson diskuterar också den offentliga kulturpolitikens förutsättningar och möjligheter. 
Hans utgångspunkt är att den svenska kulturpolitikens kontext verkar vara tydligare präglad 
av traditionell socialdemokratisk retorik än den norska.Ett uttryck för det ger exempelvis 
regeringens kulturproposition 1974:28. Där finns ett socialdemokratiskt 
medborgarbildningsideal vilket man kan betrakta utifrån två olika perspektiv, konstaterar han. 
Bildningskulturen kan å ena sidan ses som en del i en process av samhällsförändringar och 
tillägnelse av makt och å andra sidan som verktyg för social integrering och värdebevarande. 
Lennartssons uppfattning är att man bör se bildningskulturen i sitt historiska sammanhang av 
upplysning. Denna kultur har framkommit genom förnyade idéer inom vetenskap och filosofi 
och genom ett motstånd mot politisk samt religiös dogmatism. Bildningskulturen bör inte 
enbart betraktas utifrån ett klassperspektiv, menar han (ibid., s. 159).                  
 
 
2.4 Kulturell demokrati 
 
En historisk kontext till begreppet kulturdemokrati/kulturell demokrati ger Kjell Jonsson i sin 
studie av vilka idémässiga komponenter som går att urskilja i debattskriften Demokratins 
kultursyn.  
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En bok som skrevs av folkbildaren och litteraturvetaren Bengt Nerman och gavs ut 1962. 
Jonsson uppmärksammar den livliga debatt som följde av Nermans bok under det tidiga 1960-
talet. Idag är begreppet kulturdemokrati i det närmaste bortglömt, konstaterar Jonsson. I 
början av 1960-talet innebar begreppet frågeställningar om människosyn, folkbildning, moral, 
kulturpolitik och kultursyn. Diskussioner fördes om huruvida allt var konst eller inte och vad 
som utgör god respektive dålig kultur (Jonsson 2002, s. 185). Uppdelningen mellan en 
”högre” och ”lägre” kultur började ifrågasättas alltmer. Det konstaterades att den ekonomiska 
och sociala välfärdens expansion i Sverige inte automatiskt omfattar det kulturella området. 
Socialdemokraternas ambition under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet var att 
utvidga välfärden genom att jämlikhet även skulle omfatta kulturen, menar Jonsson. Han 
nämner regeringens proposition nr 56 (utkom 1961) där viljan fanns att sprida den så kallade 
kvalitativa kulturen till så många som möjligt. Detta skulle även innebära att 
kommersialismens ”smakförsämring” motarbetades. Att kulturpolitikens uppgift var att fostra 
människor till god kultur blev nästan en politisk överideologi, anser Jonsson (ibid., s. 189).  
 
Enligt Jonsson skiljer sig Nermans åsikter från de föregångare inom folkbildningen som han 
hade. Nermans idéer är mer liberalt präglade. Hans uppfattning, enligt Jonsson, i Demokratins 
kultursyn är att folkbildningen inte ska utgå från vad samhället och nyttan kräver utan från 
individen. Folkbildarnas uppgift är inte att påverka människor (ibid., s. 191). Nermans åsikt i 
boken är att det föder ett kulturmotstånd och intolerans, säger Jonsson. Den liberala 
kulturdemokratin Nerman förespråkar och den kritik av bildningsidealismen han uttrycker 
tilltalade många liberaler under det tidiga 1960-talet, menar Jonsson (ibid., s. 193). 
 
För att återknyta till den instrumentellt präglade kulturpolitiken, i den mening att 
kulturpolitiken blivit mer marknadsstyrd, leder det in på journalisterna Pelle Anderssons och 
Jesper Lindaus problemställning. De undrar i sin debattbok Den nya kulturrevolutionen 
(1998) var det kulturpolitiska målet om att utjämna klassklyftorna i samhället har tagit vägen 
genom att öka delaktigheten i det kulturella utbudet. Pelle Andersson var vid tiden då boken 
skrevs kulturredaktör på Aftonbladet och Jesper Lindau var frilansjournalist samt har tidigare 
arbetat vid Sveriges radio. Även om deras studie inte är på vetenskaplig basis har jag 
användning för deras resonemang om kulturell demokrati i min egen studie eftersom de 
uppmärksammar förändringar av kulturpolitiska idéer om demokrati. Deras tankar om detta 
går i linje med mina teoretiska utgångspunkter. De menar att det i dag handlar mer om att 
placera Sveriges kulturliv på en internationell karta med kulturen som medel än att använda 
den som ett medel för folkbildning (Andersson & Lindau 1998, s. 24). Den tidigare 
folkbildningsidealism som präglade den socialdemokratiska kulturpolitiken har gett vika för 
en mer marknadsanpassad syn på kultur, menar författarna, och pekar på folkbildningens 
viktiga funktion i samhällsbygget och för demokratin (ibid., s. 63).  
 
Andersson och Lindau använder bland annat kulturhuvudstadsåret 1998 som exempel på hur 
betydelsefull ekonomisk vinning har blivit. ”Grundstenarna i svensk kulturpolitik – 
deltagande yttrandefrihet och demokrati – hamnade redan från början i skymundan i det 
största kulturprojekt någonsin. Det var i och för sig borgerlig majoritet i Stockholm, men 
ändå. Kulturhuvudstaden beskriver sig istället som en moneymaker”(ibid., s. 25). Ett sätt att få 
in pengar är att använda kultur som medel för att locka turister och kulturturism har blivit ett 
begrepp under 1990-talet, säger Andersson och Lindau (ibid., s. 33).  
 
När det gäller delaktighet och att nå nya grupper i samhället finns det med i riktlinjerna till 
kulturåret men i en omdefinierad form, menar författarna. De nämner 1974 års 
kulturproposition som det stora grunddokumentet. 
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Detta dokument har format hela Nordens kulturpolitik, vilket inte har glömts bort men 
tillsammans med att ”kulturåret ska ´stimulera ett ökat deltagande i kulturlivet´” ska även 
Stockholm och Sveriges kulturliv göras känt i världen (ibid., s. 37). Delaktighet har i detta 
sammanhang med marknadsföring att göra och de nya grupperna i samhället är vem som helst 
som kan nås framförallt turister, menar Andersson och Lindau (ibid., s. 38).  
 
Den ”instrumentella synen” på kultur och dess möjligheter till synliggörande för enskilda 
kommuner likväl som hela Sverige märks även i andra sammanhang, hävdar författarna och 
använder Malmö som ett exempel där man kanske pratar mer om kultur som en 
konkurrenskraft i ”… den globala kampen om den bästa personalen” än om kulturell 
jämlikhet (ibid., s. 121). De visar genom bland annat intervjuer med kulturpolitiker, 
kulturarbetare och folkbildare på ett som de tycker förändrat förhållningssätt till kulturell 
jämlikhet. När det exempelvis fortfarande finns en relativt stor del av befolkningen som inte 
läser litteratur kan man inte nöja sig med att konstatera att det är upp till var och en om 
vederbörande vill läsa. Andersson och Lindau anser att det är en orimlig förklaring då man 
måste ha läst litteratur för att kunna välja bort den och, frågar de, har verkligen alla haft en 
möjlighet till ett reellt val?(ibid., s. 74). Det leder i sin tur in på nedskärningar av bibliotek 
under 1980-talet och i ett flertal kommuner även under 1990-talet som författarna menar har 
en stor betydelse i arbetet med att sprida litteratur och bildning (ibid., s. 75). 
 
Kortfattat har även litteraturforskaren Tomas Forser belyst problematiken som ligger till 
grund för min uppsats när han uppmärksammar en förändring av välfärdspolitiken. Den 
tillbakablick i den svenska kulturpolitiken som Forser beskriver visar på en önskan hos de 
socialdemokratiska politikerna på 1950-talet att utjämna klasskillnader i samhället genom att 
göra ”finkulturen” mer tillgänglig för de lägre socialgrupperna. Demokrati är att välja, säger 
Forser, vilket den tidens kulturpolitik visar. Ifrågasättandet av den ”gamla” kulturpolitiken 
och kulturinstitutionerna som skedde under 1960-talet var även det ett försök till en utvidgad 
demokrati (SOU 1999:129, s. 199). 
 
 
2.5 Bildning 
 
I en doktorsavhandling analyserar Marion Leffler arbetarklassens bildning utifrån 
frågeställningar som vilken plats bildningen intog i samhällsförändringen och hur olika 
grupper har sett på bildningens och kunskapens betydelse under åren 1860-1901. Det är den 
sociokulturella processen där kunskap blir ett medel för att lösa samhällsproblem som är i 
fokus för analysen.  (Leffler 1999, s. 18). 
 
Antonio Gramscis definition av hegemonibegreppet och historiematerialismen utifrån Karl 
Marx och Friedrich Engels teori utgör undersökningens teoretiska ramverk. I den sistnämnda 
teorin betonas konflikter mellan materiella intressen, vilket är en användbar teoretisk 
utgångspunkt när man söker förklaringar till samhällsutvecklingen, menar Leffler (ibid., s. 
50). Innebörden av Gramscis hegemonibegrepp är att borgerskapet definierar sin 
världsuppfattning som den naturliga och allmängiltiga. Genom till exempel institutioner som 
skolor, kyrkan och massmedier sprids denna världsuppfattning och anammas av 
arbetarklassen (ibid., s. 53). Borgerskapet är alltså hegemonisk i det industrikapitalistiska 
samhället och arbetarklassen måste utmana denna dominans ”… genom att skapa en 
mothegemonisk världsbild” (ibid., s. 54).  
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Leffler ser bildning, däribland litteratur, som aspekter av den hegemoniska processen. Den 
omfattar inte bara den borgerliga kulturen. Bildningsområdet utgör även en arena för social 
och kulturell konfrontation (ibid., s. 61). Det är också inom detta område som rådande 
strukturer kan reproduceras, men också ifrågasättas (ibid., s. 62). Det är i relationerna mellan 
de två huvudklasserna borgerskapet och arbetarklassen som hegemoni bland annat skapas, 
upprätthålls och utmanas, anser Leffler (ibid., s. 334).  
 
Lefflers analys av debatten om arbetarbildningen och de institutioner, stadsbibliotek samt 
arbetarbibliotek, som upprättades av och för arbetare i Lund och Helsingborg visar på 
attityden att arbetaren behövde bildas. För att till exempel få rösträtt krävs en mognad, vilket 
erhålles av exempelvis ”god” litteratur, ansågs det. Arbetarklassen behövde därför anamma 
borgerlighetens kultur som ansågs vara den ”goda” kulturen. Biblioteken intog en central plats 
som förmedlare av denna kultur (ibid., s. 336). En borgerlig uppfattning under denna tid var 
också att genom bildning av arbetaren undviks konflikter i samhället. Enligt Leffler delade 
arbetarna borgarnas inställning att arbetarklassen behövde bildas, men de startade också egna 
bildningsverksamheter. I dessa avgränsade de sig från borgerskapet och skapade sig en egen 
social och kulturell identitet. Den borgerliga hegemonin ifrågasattes därför inte under denna 
tid (ibid., s. 347).  
 
Bildningssynen behandlar även historieforskaren Bo Andersson i sin bok Folkbildning i 
perspektiv. Han studerar bildningssynen utifrån studieorganisationernas utveckling från 1870-
2000. Anderssons fokus i undersökningen ligger inte på att vissa grupper har 
tolkningsföreträde i samhället, som Leffler analyserar. Han behandlar dock bildningssynen i 
ett samhälleligt perspektiv.  
 
Han menar att folkrörelserna och folkbildningen blev viktiga då det ansågs att det fanns 
grupper i samhället som var eftersatta när det gällde bildning. Folkrörelsernas medlemmar 
saknade dock politiskt inflytande. De hade små möjligheter att påverka samhället eftersom till 
exempel rätten att rösta baserades på individens ekonomi under 1800-talet (Andersson 1980, 
s. 10). Bakgrunden till folkbildningen är bland annat uppfattningen att en högre kunskapsnivå 
leder till möjligheten att få ett bättre betalt arbete (ibid., s. 24).  
 
Idéer om att främja demokratin med hjälp av bildning finns även i modernare tid. Andersson 
nämner bland annat regeringspropositionen 1963 där organisationer, studieorganisationer som 
till exempel ABF, tillskrivs en stor betydelse för människors möjligheter att föra fram sina 
idéer och medverka till samhällsförändringar (ibid., s. 261).  
 
För att återknyta till Sven Nilsson behandlar även han folkrörelsernas och bildningens 
betydelse för arbetarklassen i Sverige i sin bok Kulturens vägar. Bakgrunden till 
folkrörelsernas framväxt var i huvudsak två, enligt Nilsson, dels ett sätt att förbättra 
arbetarklassens levnadsförhållande och dels en möjlighet för denna grupp att påverka 
samhället (Nilsson 1999, s. 95). Han betonar den frigörande faktorn i de olika folkrörelserna. 
Arbetarna fick själva definiera sin kultur (ibid., s. 97). Nilsson nämner även att syftet med 
bildningsarbetet var att arbetaren skulle tillägna sig den så kallade goda konsten (ibid., s.  
101).                             
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3. Teori och metod  
 
 
3.1 Dorte Skot-Hansens idealtyper  
 
Mitt teoretiska ramverk utgörs av kultursociologen Dorte Skot-Hansens idealtypiska modeller 
över kulturpolitikens utveckling: den humanistiska, sociala och den instrumentella. Dessa 
stämmer, till viss del, överens med min förförståelse om att kulturpolitikens innehåll har 
förändrats över tid till ett mer marknadsanpassat innehåll, i alla fall i praktiken. Eftersom det 
är idealtyper är de renodlade vilket innebär att jag är medveten om att de inte kan överföras i 
sin renodlade form direkt till verkligheten utan får betraktas som ett analysredskap, vilket 
också är deras avsikt. Det som eftersöks är grundläggande skillnader och mönster. Det är 
Skot-Hansens artikel ”Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik”  i Nordisk 
kulturpolitisk tidskrift nr 1 jag använder i min teoretiska framställning.   
 
Skot-Hansen tar bland annat upp de diskussioner och debatter som förts och förs om 
kulturpolitikens innehåll där en inställning är att kulturpolitikens mål i dagens samhälle har 
förskjutits från upplysning till upplevelse. Idéer om att kultur med hjälp av kulturpolitik kan 
bidra till ett mer demokratiskt samhälle och bildning har fått ge vika för ett mer 
marknadsinriktat mål där ekonomisk avkastning och upplevelse anses vara det främsta syftet 
med kultur ( Skot-Hansen 1999, s. 8). Fokuseringen på upplevelser är en del av det 
postmoderna samhället menar hon där exempelvis nuet betonas istället för traditioner. 
Kulturen är inte bunden vid traditioner utan är tidlös (ibid., s. 7) Det breda kulturbegreppet 
där närapå ”allt” är kultur har dock väckt diskussioner konstaterar hon (ibid., s. 8). En oro 
finns över att kvalitet och mångfald inom kulturen intar en sekundär roll när alla 
kulturyttringar tillskrivs lika värde (ibid., s. 9).    
 
Kulturpolitiken befinner sig på ett spänningsfält, menar Skot-Hansen, mellan de två 
motpolerna upplysning och upplevelse. Frågor väcks var gränser ska sättas när det gäller 
exempelvis kulturstöd, vilken kulturyttring som bör få stöd. Avstånden mellan de olika 
kulturyttringarna är inte tydliga när ett brett kulturbegrepp tillämpas och de ekonomiska 
medlen begränsade, den så kallade kvalitetskulturen närmar sig masskulturen konstaterar 
Skot-Hansen (ibid., s. 10).  
 
Skot-Hansen menar att synen på kulturpolitiken som instrumentell är överdriven men anser att 
det finns spår av den i kulturpolitiken. Stora, kostsamma kulturevenemang med en ekonomisk 
målsättning och där upplevelse har företräde framför upplysning visar en tro på att kultur kan 
ge ekonomisk avkastning (ibid., s. 19). Det håller dock på att försvinna tror Skot-Hansen och 
pekar på det ”återuppväckta” intresset för kvalitetsfrågor. Det finns en önskan om ett mer 
renodlat och snävare kulturbegrepp, ett humanistiskt ideal där kvalitetskulturen har tydliga 
definitioner där kulturpolitikens enda uppgift är att stötta den så kallade kvalitetskonsten för 
att främja mångfald och kvalitet. Hon uppmärksammar de risker ett sådant förhållningssätt 
kan föra med sig; en tillbakagång till en tid då kulturen var förbehållen vissa kretsar, en sluten 
sfär för konsteliten. En återgång till flydda tider utgör även den önskan om jämlikhet som 
finns hos förespråkare av ett sociologiskt ideal menar Skot-Hansen (ibid., s. 20).  
 
Kulturpolitiken måste ha en förankring i den verklighet vi lever i, anser Skot-Hansen, där 
polerna upplysning och upplevelse har sina roller.  



 12 

Det gäller att finna en balans mellan å ena sidan främjandet av kvalitetskultur och å andra 
sidan att tillmötesgå de nya behoven av upplevelse (ibid., s. 21). Kultur är ett verktyg för att 
finna sin identitet oberoende av ålder.   
 
Nedan följer en beskrivning av Skot-Hansens idealtypiska modeller. Tabellen ger en översikt 
av de olika idealtypernas innebörd. Den tydliggör vilka faktorer, exempelvis målsättningar 
och strategier, som medverkar i de olika beskrivningarna av kulturpolitiken.                       
 
Dorte Skot- Hansens idealtyper 
 Humanistisk Sociologisk Instrumentell 
Mål Bildning Frigörelse Synliggörelse 
Bakgrund Stat Civilsamhälle Marknad 
Förankring Nationell Regional Internationell 
Strategi Demokratisering Kulturell Kulturalisering 
  av kulturen demokrati   

Målgrupp 
Hela 
befolkningen Grupper Livsstil 

Ram Kulturinstitution Ramar Flaggskepp 
Funktion Erkännelse Bekräftelse Underhållning 
Förmedlare Kulturförmedlare Animatör Kaospilot 
(ibid., s. 12) 
 
3.1.1 Humanistisk: 1960-talets humanistiskt orienterade kulturpolitik lyfte fram kulturens 
demokratiska potential. Kultur ska inte vara förunnat vissa grupper i samhället utan alla ska 
ha möjlighet att ta del av det kulturella utbudet. Upplysning och bildning ska stärka 
demokratin och det med hjälp av statligt finansierade medel. Staten ska stå för nästan hälften 
av de lokala kulturinstitutionernas utgifter. Geografiska, sociala och ekonomiska skillnader 
mellan grupper i samhället kan på så sätt utjämnas genom att klyftan mellan den breda 
befolkningsgruppen och konstarterna minskas. Alla ska vara delaktiga i den nationella 
enhetskulturen (ibid., s. 12). 
 
För att kunna uppfylla detta mål har, förutom den statliga finansieringen, kulturinstitutionerna 
en viktig roll. Utbyggnad av bibliotek i landet är en viktig åtgärd där bibliotekarier fungerar 
som kulturförmedlare. Skot-Hansen nämner tron på det kulturella kapitalet som en 
betydelsefull resurs när det gäller att värdera kultur vilket kulturförmedlarna genom sin 
bakgrund samt utbildning innehar. Det finns en tro på att konsten förmedlar sig själv (ibid, s. 
13).  
 
3.1.2 Sociologisk: 1960-talets strategi om att demokratisera kulturen uppvisade dock 
fortfarande skillnader mellan olika grupper i samhället och därför krävs en annan strategi. 
Man pratar om kulturell demokrati. Den sociologiska modellen, menar Skot-Hansen, präglade 
1970-talets kulturpolitik. Kulturpolitiken blir här ett verktyg för att utvidga demokratin genom 
att bredda kulturbegreppet. Fokus ligger på de grupper i samhället som anses vara eftersatta 
när det gäller deltagande i det rådande kulturlivet. Alla ska få uttrycka sin egen kultur oavsett 
vilken socialgrupp man tillhör. Det talas om att frigöra de undertryckta grupperna i samhället. 
Kommunerna satsar på att bredda kulturutbudet och möjliggöra delaktighet i kulturlivet. Allas 
kultur anses vara lika mycket värd och man upplåter till exempel lokaler till rockband, 
medborgarhus etcetera.  
 
Det blir viktigt att tillgodose alla människors behov av kultur och inte enbart framhäva den 
kultur som är ”erkänd”. 
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Genom att utvidga synen på kultur anses fler yttringar vara kultur och har därför ett värde. 
Skot-Hansen talar om en ”postmodern av-hierarkisering av kulturens yttringar” vilket under 
denna tid betraktas som en positiv effekt av tillämpningen av ett bredare kulturbegrepp. 
Kulturen är inte en produkt alla kan deltaga i utan något alla är en del av. Allas kultur har lika 
värde vilket är viktigt för att de ”eftersatta” grupperna ska bli bekräftade och finna sin 
identitet. Nu ska förmedling av kultur ske genom att exempelvis kulturinstitutioner stöttar 
kulturaktiviteter men initiativen ska komma ”underifrån” från enskilda människor (ibid., s. 
13). 
 
Till skillnad från den postmoderna pluralismen där fokus ligger på individuella livsval innebar 
begreppet kulturell demokrati gemensamma band inom definierade sociala grupperingar. 
Skot-Hansen frågar sig om det kanske var tal om en autentisk folkkulturell mobilisering. Hon 
konstaterar att det i praktiken inte satsades särskilt mycket på den ”folkliga kulturen” från 
statligt håll. Hon menar att det snarare var ett uttryck för en politisk ideologi snarare än reell 
politik (ibid., s. 14).    
 
3.1.3 Instrumentell: Kulturpolitiken under 1980-talet präglas av den tidens som Skot-Hansen 
kallar neo-konservatism och neo- liberalism. Den instrumentella kulturpolitiken kännetecknas 
bland annat av att den ska fungera som ett medel för att uppnå ekonomisk utveckling. Det blir 
därför viktigt att synliggöra kulturen och få ut ekonomiska vinster av den. Kultur blir en vara 
bland andra varor på marknaden och det ekonomiska språket präglar även kulturen. 
Kulturinvestering och kultursponsring är exempel på sådana begrepp vilka ersätter de tidigare 
begreppen kulturstöd och offentliga medel. Det handlar många gånger om att till exempel 
marknadsföra en ort. Syftet är inte att enbart glädja den lokala befolkningen utan också locka 
dit turister. En plats på kartan är ett av målen och att tjäna pengar på kulturen. I denna strategi 
intar marknaden en central plats (ibid., s. 14). Även administrationen och kulturförmedlarna 
karaktäriseras av, som Skot-Hansen kallar det, marknadsideologin. Publiken kallas nu för 
kunder och det talas mycket om kvalitet, profilering och att synas. Skot-Hansen liknar 
kulturpolitiken vid en karnevalsmask som täcker sociala skillnader, polarisering och 
konflikter. Samtidigt verkar kulturpolitiken för social sammanhållning och integrering av 
invandrare.  
 
Målgruppen är inte som tidigare alla eller vissa grupper utan nu marknadsförs kulturutbudet 
genom att vända sig till människor utifrån deras livsstil och intressen. Skot-Hansen  drar 
paralleller till media, framförallt TV, och ser ett liknande förhållande inom kulturområdet, om 
än inte i lika stor utsträckning. Det finns snarare en tendens inom kommunerna att rikta sig till 
människor med gemensamma intressen, livsstilar (ibid., s. 15). Det var just denna uppdelning 
i kulturvanor man tidigare kritiserade (ibid., s. 16). 
 
En effekt av denna instrumentella politik är exempelvis de stora projekt, kulturhus etcetera 
kommunerna satsat på vars målsättning är att synas och skapa en positiv framtoning. Dess 
främsta funktion är underhållning. Underhållning är nämligen det som ger ekonomisk 
avkastning. Flaggskepp kallar Skot-Hansen dem för och menar att de stora ekonomiska 
satsningarna på dessa medför att traditionella kulturinstitutioner med ett folkbildningsideal, 
exempelvis bibliotek, blir lidande. Kommunerna satsar till exempel på museum med 
utställningar vilkas teman är mer riktade till turister än till den lokala befolkningen som 
leksaker, vikingar etcetera (ibid., s. 16). 
 
Förmedlaren av kultur kallar Skot-Hansen för en kaos-pilot vars förmåga bör vara att känna 
av vad som är gångbart när det gäller kulturaktiviteter. 
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Där kulturförmedlaren tidigare arbetade för kulturen och folket arbetar han eller hon nu för 
projektet. Kaospiloten kan dessutom samarbeta med ”alla”; institutioner, byråkrater och 
sponsorer med flera (ibid., s. 17).  
 
3.1.4 Avslutande kommentar  
 
Skot-Hansens teorier om kulturpolitikens innehåll och de förändringar som skett under de 
senaste decennierna är av intresse för min uppsats. Genom de idealtypiska modellerna har 
Skot-Hansen fångat en tendens inom nordisk kulturpolitik. Den innebär en förskjutning från 
ett innehåll som baseras på ett upplysnings- och bildningsideal till ett mer marknadsorienterat 
innehåll. Eftersom mitt syfte med studien är att urskilja eventuella förändringar av 
idéinnehållet i ett antal politiska dokument är Skot-Hansens teorier därför relevanta. Jag är 
dock medveten om att, som statsvetaren Lennart Lundqvist påpekar, idealtyper är avsedda för 
analys och inte omedelbart säger något om verkligheten. ”Idealtyper är ett slags måttstockar 
mot vilka man kan mäta verkligheten och notera i vad mån och på vilket sätt denna avviker 
från typen” (Lundqvist 1993, s. 82). I en analys av politiska idéer tror jag dock att de blir en 
hjälp för att kunna urskilja eventuella förändringar. Materialet blir förhoppningsvis lättare att 
kategorisera och därmed blir skillnader tydligare. Skot-Hansens teorier är dessutom direkt 
relaterade till kulturpolitik. De behandlar också i stort de två tidsperioder min uppsats tar upp. 
Det är ytterligare två faktorer som har betydelse för mitt val av teoretisk ansats.                    
 
 
3.2 Metod  
 
I det här avsnittet kommer jag att beskriva hur jag ska analysera mitt undersökningsmaterial, 
med andra ord tillvägagångssätt och analysverktyg, hur jag tänker strukturera och sortera 
textmaterialet för att kunna besvara mina frågeställningar.  
 
Eftersom min empiri utgörs av politiska dokument blir textanalys ett naturligt val av metod. 
Det finns ett antal samhällsvetenskapliga textanalytiska metoder som kanske skulle vara 
användbara i min uppsats. Diskursanalys, argumentationsanalys, innehållsanalys och idé- och 
ideologiana lys är samtliga exempel på sådana. Kortfattat används diskursanalys inom språk- 
och samhällsvetenskap och tillämpas ofta i studier av makt och maktordningar. Den inriktar 
sig på diskursiva relationer där språket står i fokus (Bergström & Boréus 2000, s. 221). 
Argumentationsanalys fokuserar på argumentationen för eller emot något i exempelvis 
debatter. Det som studeras är den explicita argumentationen. När det gäller innehållsanalysen 
har den, i motsatt till de övriga nämnda metoderna, en kvantitativ inriktning. Genom att 
exempelvis räkna förekomsten av vissa politiska begrepp eller termer kan ett mönster 
urskiljas. En jämförelse mellan olika texter kan sedan i sin tur påvisa ideologiska 
förändringar.    
 
Mitt val av metod karaktäriseras av en idé – och ideologianalytisk ansats därför att jag anser, 
liksom statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus, att studier av politik har en nära 
förbindelse med studier av idéer och ideologier (ibid., s. 175). Eftersom mina frågor dessutom 
är kopplade till det övergr ipande kulturpolitiska målet om demokrati och jämlikhet, vilka ofta 
är ideologiskt präglade sociala fenomen samt politiska ämnesområden, är idé– och 
ideologianalys en metod jag finner lämplig för min uppsats. Jag tänker dock inte tillämpa den 
fullt ut eftersom fokus för min undersökning inte är ideologier i sig som utgör 
undersökningsobjektet utan de idéer, synsätt och föreställningar, som uttrycks i de politiska 
dokument jag valt för min studie. 
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Jag utgår därför från, som Bergström och Boréus beskriver den, första inriktningen inom idé- 
och ideologiforskningen där syftet är att studera förekomsten av idéer i allmänhet. Det är i 
enlighet med idé- och ideologianalysen (ibid., s. 154).  
 
Jag utgår dessutom ifrån litteraturvetaren Sven Nilssons uppfattning att kulturpolitiken inte 
styrs av någon specifik ideologi. Han menar istället att kulturpolitiken bärs upp av 
”kärnidéer”. Det är alltså idéer som bestämmer kulturpolitikens inriktning. Nilsson menar till 
exempel att 1970-talets kulturpolitik styrdes av idéer om social- och miljöpolitiska frågor 
medan 1990-talets kulturpolitiska idéer rörde den ekonomiska produktiviteten (Nilsson 1999, 
s. 389). Därför anser jag att det är relevant att tillämpa en idé- analys i min uppsats. 
 
Det kan däremot vara problematiskt att särskilja politiska idéer från politiska ideologier.  
Idéer, synsätt och föreställningar om politiska frågor anses ofta vara en del av de politiska 
ideologierna (Bergström & Boréus 2000, s. 149). Därför tänker jag kort redogöra för den 
politiska ideologin som ligger till bakgrund för de idéer jag studerar i de fyra politiska 
dokumenten i min uppsats. Detta för att få en ökad förståelse och en politisk kontext för de 
idéer som urskiljs från mitt empiriska material. 
 
Först något om ideologibegreppet. Enligt Bergström och Boréus finns en mängd olika 
definitioner av ideologi där man kan urskilja framförallt två huvudsakliga beskrivningar av 
ideologi. Den ena rymmer en mer neutral innebörd av idésystem där man inte eftersöker 
vilken funktion en viss ideologi har. Den andra definitionen av ideologi behandlar funktionen 
av idéerna. Ideologierna i detta synsätt medverkar till hur samhället hålls samman (ibid., s. 
150).  
 
När det gäller socialdemokraternas ideologi använder jag Reidar Larssons beskrivning av den 
reformistiska socialismen, vilken kan sägas ligga till grund för den socialdemokratiska 
ideologin. Reidar Larsson är docent och universitetslektor i statskunskap.            
 
Det finns en stark strävan i denna ideologi att utjämna skillnader mellan olika 
befolkningsgrupper och de politiska resurserna med hjälp av utbildning och minskade 
inkomstklyftor. Förhoppningen är att bättre samhällsförhållanden också resulterar i att 
människor blir förbättrade. Det finns med andra ord en optimistisk syn på människors sociala 
egenskaper. Tron att materiell välfärd medför att människor blir ”bättre” har dock i det 
närmaste försvunnit. Den befolkningsgrupp man vänder sig till är arbetarklassen. Ett begrepp 
som inte användas längre, det talas snarare om ”folket”, menar Larsson (Larsson 1997, s. 77). 
Man är även medveten om att industrisamhället är i ständig förändring och skapar nya 
problem vilket gör att det utopiska innehållet om det perfekta samhället inte går att uppnå. 
”Ett klasslöst, och därmed jämlikt samhälle med en stark statsmakt under medborgerlig 
kontroll” är Larssons beskrivning av utopin (ibid., s. 83).  
 
Samhällsförändring genom demokratiska metoder som reformer och politiskt samarbete är 
den reformistiska socialismens strategi vilket är i motsats till den revolutionära socialismen. 
Reformisterna tror på att olika delar av samhället kan påverkas oberoende av varandra. 
Produktionsmedlen behöver inte socialiseras bara för att man för en socialistisk skolpolitik 
(ibid., s. 78). 
 
Det kvalitativa syftet med min studie faller till viss del inom en hermeneutisk 
vetenskapstradition. Det innebär bland annat att jag är medveten om min så kallade 
förförståelse. 



 16 

I enlighet med vetenskapsteoretikerna Nils Giljes och Harald Grimens tolkning av Hans-
Georg Gadamers idéer om bakgrundskunskaper och förförståelse så är den dock en 
förutsättning för att förståelse ska vara möjlig. ”Vi möter aldrig världen som ett blankt blad 
utan vissa förutsättningar som vi tar för givna”. Gilje och Grimen förklarar att anledningen till 
att forskaren behöver en förförståelse är för att han/hon på så vis vet vad man ska titta efter i 
texten. Undersökningen får på så vis en kompassinriktning. Forskaren vet var 
uppmärksamheten ska riktas mot (Gilje & Grimen 1992, s. 183). I ljuset av detta resonemang 
är mina idéer om förändringar av kulturpolitikens innehåll, med Skot-Hansens teoretiska 
idealtyper som utgångspunkt, en slags förförståelse eller bakgrundskunskap om man så vill.     
 
3.2.1 Idé- begreppet 
 
I min undersökning använder jag termen idé i enlighet med Bergströms och Boréus 
beskrivning av ordet; som en tankekonstruktion. Det som skiljer tankekonstruktioner från de 
mer ytliga attityderna är att de första präglas av en viss kontinuitet. Det kan till exempel vara 
föreställningar om verkligheten, sociala fenomen och hur man värderar företeelser samt 
föreställningar om hur man bör handla (Bergström & Boréus 2000, s. 148). I min 
undersökning söker jag efter föreställningar om hur litteraturen betraktas utifrån ett 
kulturpolitiskt perspektiv i de politiska utredningar och propositioner som ligger till grund för 
min studie. Litteratur, som ju är en del av konstbegreppet, kan betraktas som ett medel för att 
nå ett kulturpolitiskt mål med demokratiska förtecken och demokrati är ett socialt fenomen. 
Undersökningens metod innebär även att jag tittar på föreställningar om hur man bör handla, i 
detta fall hur politikerna tycker att övriga instanser, som exempelvis biblioteken, bör handla.   
Samtliga utredningar och propositioner i mitt material har för övrigt utgivits under en 
socialdemokratisk regering.  
 
3.2.2 Tillvägagångssätt och urval  
 
Någon given mall för hur analysverktygen ska utarbetas finns inte inom idé- och 
ideologianalysen, konstaterar Bergström och Boréus ( 2000, s. 176). Det ger med andra ord 
relativt stor frihet till forskaren när han/hon ska utarbeta dessa. Det är det övergripande syftet 
som avgör vilka analysinstrument man använder. I min uppsats innebär det att jag anser att 
mitt syfte motsvaras till stor del av den idé- och ideologianalytisk inriktning inom 
textanalysen.    
 
I min undersökning utgår jag från Skot-Hansens idealtypiska modeller för att besvara mina 
frågeställningar. Syftet är att spåra eventuella förändringar av politiska idéer och synsätt 
mellan två tidsperioder. Därför underlättas bearbetningen och analysen, av det empiriska 
materialet, av idealtypiska modeller. Innehållet blir förhoppningsvis mer lättöverskådligt. 
Kategoriseringar medför även att eventuella skillnader mellan tidsperioderna blir lättare att 
urskilja. Då min studie är komparativ är detta en fördel. Konkret innebär det att när jag 
studerar mitt material utifrån mina frågeställningar kopplar jag även dessa till Skot-Hansens 
teoretiska modeller. Mina tolkningar av det empiriska materialet görs med andra ord utifrån 
hennes tre idealtyper: den humanistiska, den sociologiska samt den instrumentella. Jag jämför 
resultatet från frågeställningarna med Skot- Hansens idealtypiska beskrivningar av 
kulturpolitikens inriktning under olika tidsperioder. 
 
Idealtyper utvecklades av sociologen Max Weber och jag utgår i stort ifrån hans beskrivning 
av dessa. Utifrån samhällsforskaren Sven Eliaesons tolkning av Max Webers idealtyp är den 
en tankebild som forskaren använder för att komma närmare den verklighet som studeras. 
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Genom att plocka ut enskilda synsätt och fenomen från verkligheten och sammankoppla dessa 
kommer forskaren fram till en idealtyp. Den kan med andra ord inte likställas med 
verkligheten utan har en mer utopisk karaktär (Eliaeson 1995, s. 143). Den innehåller 
dessutom inget värderande inslag och ska inte betraktas som något ideal. ”Den ´ideella 
tankekonstruktion´ som Weber talar om är ´ideell bara i rent logisk mening” (ibid., s. 144).  
 
Utifrån denna definition av idealtyp betraktar jag alltså Skot-Hansens beskrivning av 
demokrati inom kulturpolitiken som en slags idealtyp. Enligt min tolkning har hon fångat 
idéer och synsätt från kulturpolitikens innehåll och sammanfogat dessa till en idealtypisk 
modell av kulturell demokrati.     
 
Det finns förstås för- och nackdelar med de flesta metoder. Nackdelen med en å ena sidan 
lösare analysmodell är att tolkningsutrymmet blir större och därför öppnar upp för olika 
tolkningar av textmaterialet vilket medför att intersubjektiviteten minskar. Å andra sidan 
medför hårt strukturerade analysverktyg att tolkningar riskerar att falla utanför ramen så att 
säga. Idealtyper som kan vara väldigt specificerade kan med andra ord medföra att vissa 
utsagor från textmaterialet inte ”passar in” i de kategorier som utarbetats. Att tolkningar av 
textmaterial blir olika behöver inte bero på metoden säger Bergström och Boréus och ställer 
frågan om huruvida det är en svaghet eller inte, ett stort tolkningsutrymme kanske snarare är 
en styrka (Bergström & Boréus 2000. s. 173). Även i tillämpningen av idealtyper är 
tolkningsutrymmet stort. Jag är medveten om att det kan minska intersubjektiviteten vilket är 
negativt om målsättningen är att alla ska kunna komma fram till ett likvärdigt resultat. 
 
Eftersom mina frågeställningar rör demokratifrågan är det relevant att tydliggöra vilket 
begrepp jag använder i min analys. Detta för att demokrati är ett mångfacetterat begrepp där 
olika aspekter kan betonas. Med utgångspunkt i Nationalencyklopedin kan man peka på olika 
demokratibegrepp så som ekonomisk demokrati och politisk demokrati. Jag har tidigare 
nämnt att demokrati ofta är ideologiskt präglat vilket innebär att jag i min uppsats intresserar 
mig för den politiska demokratin. Den politiska demokratin utgörs, enligt 
Nationalencyklopedin, i sin tur av socialistisk demokrati, liberal demokrati och konservativ 
demokrati.  
 
I min uppsats undrar jag vilken inställning till kulturell demokrati som kommer till uttryck i 
dokumenten. Det innebär att jag till stor del definierar demokrati utifrån dokumentens 
människosyn och dess strategier för att förändra samhället. I min analys utgår jag från Dorte 
Skot-Hansens beskrivning av demokrati i ett kulturellt sammanhang. I sin beskrivning av 
kulturpolitikens olika strategier för att nå politiska mål urskiljs innebörden av kulturell 
demokrati. Detta kan också betraktas som en idealtypisk modell eftersom den betonar 
enskilda synsätt och idéer om innebörden av demokrati. 
 
I Skot-Hansens beskrivning av de idealtypiska modellerna framgår en koppling mellan 
utbildning, upplysning och kulturell demokrati. Målet är att man når ett ökat demokratiskt 
förhållande genom bildning. Alla människor ska ha tillgång till den så kallade nationella 
enhetskulturen. Om alla människor har tillgång till och kan tillgodogöra sig denna 
enhetskultur är förhoppningen att man på så sätt minskar även de ekonomiska, sociala och 
geografiska skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Genom statligt ingripande, i form 
av ekonomiska medel, förstärks demokratin inom kulturlivet (Skot-Hansen 1999, s. 12). Av 
modellerna framgår även en annan strategi. En bredare definition av kulturbegreppet medför 
att alla människor känner sig delaktiga i kulturlivet. 
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Alla människors kultur ska accepteras, inte enbart den ”erkända” kulturen. En utökad 
demokrati blir resultatet eftersom ingen står utanför kulturlivet (ibid., s. 13). 
 
Gemensamt för de båda strategierna är målsättningen att alla människor som anses stå utanför 
det ”erkända” kulturutbudet ska, med hjälp av kulturpolitiska åtgärder, bli delaktiga i 
kulturlivet. På så sätt främjas demokratin. De människor som avses är mindre priviligerade 
grupper. Människosynen utgår alltså från ett mer kollektivistiskt perspektiv än individuellt.     
 
De avgränsningar jag har gjort av ämnet medför ett urval i textmaterialet, empirin. Jag 
studerar således de avsnitt i texten som är relevanta för mitt syfte och besvarar mina 
frågeställningar bäst. I kulturpropositionerna innebär det att jag i första hand tittar på 
litteraturens område i den mån det behandlas. Då litteratur ingår i det allmänna kulturutbudet 
blir dock perspektivet bredare i studiet av propositionerna. I både propositionerna och 
litteraturutredningarna är bibliotek den enda kulturinstitution som är intressant för min 
uppsats och anledningen till det finns att läsa i kapitlet om avgränsningar och material (1.2). 
Naturligtvis omfattar demokrati inom kulturområdet hela befolkningen och för att få ett till 
omfånget hanterligt material vore det lättare att arbeta med enbart den vuxna befolkningen. 
Eftersom barn och ungdomar utgör en viktig målgrupp i de politiska dokumenten i min 
undersökning är en sådan avgränsning inte möjlig. En betoning på den vuxna befolkningen 
gör jag dock.  
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4. 1970-talets kulturpolitik 
 
 
Här presenteras resultatet från mitt empiriska material utifrån mina frågeställningar. Jag 
kommer att använda en del begrepp från teorin, vilket innebär att presentationen innehåller ett 
tolkande samt analyserande inslag. Jag kopplar alltså utsagor i de fyra politiska dokumenten 
till Skot-Hansens idealtyper. Jag fördjupar mig dock inte i sambanden mellan teori och 
empiri. I kapitel 6 följer en tydligare koppling mellan empirin, teorin och tidigare forskning. 
Presentationen ordnas under rubriker som anknyter till frågeställningarna. Avsnitt 4.1, 4.2 och 
4.3 är således mitt svar på den första frågeställningen. Presentationen följer en kronologisk 
ordning. I detta kapitel redogör jag alltså för dokumenten från 1970-talet: 1968 års 
litteraturutredning. Boken: litteraturutredningens huvudbetänkande (SOU 1974:5) samt Den 
statliga kulturpolitiken 1 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28.     
 
 
4.1 Inställning till kulturell demokrati 
 
Följande avsnitt, 4.1, 4.2 och 4.3 besvarar alltså min första frågeställning: Vilken inställning 
till kulturell demokrati, litteratur och bibliotek uttrycks under 1970-talets svenska 
kulturpolitik, utifrån två politiska måldokument?   
 
4.1.1 1968 års litteraturutredning. Boken: Litteraturutredningens huvudbetänkande (SOU 
1974:5) 
 
Den dåvarande chefen för utbildningsdepartementet Olof Palme tillkallar i juli 1968 fem 
sakkunniga att utreda frågan om bland annat litteraturstöd. Ett framträdande uppdrag för 
utredningen är att undersöka villkoren för produktion och distribution av böcker och se om 
dessa ”… motsvarar behoven av kvalificerad information och litterärt utbyte.” (SOU 1974:5, 
s. 11). Att med hjälp av olika åtgärder främja produktion och spridning av kvalitetslitteratur 
anses här viktigt för att på så vis nå nya grupper i samhället (ibid., s. 80). Utredningen ägnar 
därför lika mycket uppmärksamhet på den så kallade ”icke- läsaren” som på ”läsaren”. Här 
uttrycks en tro på att demokratiseringar i samhället i form av förbättrade levnadsvillkor, högre 
utbildningsnivå och ökad tillgänglighet till information, stärker bokens ställning i förhållande 
till andra medier. 
 
Den starka tron på höjd utbildningsnivå hos människor stämmer överens med Skot-Hansens 
beskrivning av 1960-talets humanistiska kulturpolitik, tycker jag. Upplysning och bildning 
blir i denna politik ett sätt att stärka demokratin (Skot-Hansen 1999, s. 12). Ett medel för att 
uppnå detta mål blir kulturen.  
 
De läsvanestudier utredningen har gjort, Läs-och bokvanor i fem svenska samhällen SOU 
1972:20, som här tas upp visar på att läsning har en betydelsefull roll för människor i deras 
vardagsliv (SOU 1974:5 s. 86). I en rangordning mellan de olika kategorierna dagstidningar, 
veckotidningar, tidskrifter och böcker intar läsning av böcker en andra plats efter 
dagstidningar. I läsning av böcker finns dock skillnader mellan olika grupper i samhället och 
vilken typ av böcker man läser, konstaterar utredningen. Utbildningsnivå, inkomst, ålder samt 
kön påverkar val av böcker och utredningen pekar på ett samband mellan högre 
utbildningsnivå och läsning av så kallad kvalificerad litteratur. 
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Ett ytterligare resultat av läsvanestudien som är viktig för utredningen är även att själva 
bokdistributionen har en väsentlig betydelse för vilka grupper som läser den kvalificerade 
litteraturen. 
Förekomsten av bibliotek, bokhandel och kioskhandel har en väsentlig betydelse för vilka 
böcker människor läser. Här avses det utbud som erbjuds invånarna (ibid., s. 86). 
 
Skot-Hansens humanistiska modell kan också kopplas till detta resonemang då utredningen 
upprepar vikten av utbildning. Kvalitetslitteraturen lyfts fram och målet är att sprida denna till 
alla grupper i samhället. På så sätt sker en demokratisering av kulturen vilket kan kopplas till 
den humanistiska modellen.   
 
I direktiven till litteraturutredningen anses det viktigt att fokusera på de så kallade kulturellt 
eftersatta grupperna. I direktiven heter det ”att den ´torftiga eller undermåliga litteraturen, 
som ges ut i spekulationssyfte och håller ett lågt pris, tycks vinna spridning särskilt inom 
kulturfattiga grupper´, vilka definieras som personer i lägre inkomstgrupper och med lägre 
utbildning” ( SOU 1974:5, s. 86). Resultatet har hämtats från sociologiska undersökningar. 
Men i motsatts till detta resultat visar läsvanestudierna att den ovan nämnda litteratur läses av 
alla socialgrupper, konstaterar utredningen. Det finns dock, menar man, ett samband mellan 
läsning av kvalificerade böcker och utbildningsnivån även om det inte nödvändigtvis betyder 
att människor med hög utbildning automatiskt läser kvalificerad litteratur. Kortfattat utgör 
underlaget för läsvanestudien av 1896 personer i fem olika undersökningsområden som 
besvarat frågor om hur de tillhandahållit böckerna de läst under en viss period. 
Läsvanestudien visar också att även om en stor andel respondenter ägnar sig ytterst lite åt 
bokläsning finns ett genomgående stort intresse för läsning av skönlitteratur vilket är positivt, 
menar man i litteraturutredningen. Anledningar till att få böcker läses uppges av 
respondenterna vara dyra bokpriser samt bibliotekens begränsade öppettider (ibid., s. 87).  
 
Ökad tillgänglighet av den ”kvalificerade litteraturen”  
 
För att kunna uppfylla målet om att nå nya läsargrupper behöver man förbättra spridning av 
böcker genom biblioteksutlåning samt att underlätta försäljning av bra böcker, konstaterar 
utredningen. Det sistnämnda anses viktigt då böcker i hemmet stimulerar barnens läsintresse 
(ibid., s. 94). Bokens fysiska tillgänglighet kan med hjälp av litteraturpolitiska åtgärder 
spridas till fler människor men i dokumentet uttrycks även, som man här säger en 
medvetenhet om att den fysiska tillgängligheten inte är detsamma som att tillgodogöra sig en 
bok. Det kräver mer långsiktiga åtgärder vilket bland annat är kopplat till utbildning. 
Utredningen hänvisar till SOU 1973:1 Litteraturen i skolan för en mer detaljerad redovisning 
av detta ( SOU 1974:5 s. 97). Kortfattat betonas vikten av samhälleliga åtgärder för att 
förbättra människors arbetsvillkor, bostadsförhållanden samt utbildning: 
 

Utredningens grundläggande värderingar kan sammanfattas på följande sätt: kulturpolitiken  inom 
litteraturens område skall ge fler människor möjligheter och impulser att läsa bra böcker, medverka till att 
trygga yttrandefriheten, bidra till ökade yttrandemöjligheter och på så sätt möjliggöra konstnärlig och 
kulturell förnyelse, ta tillvara och levandegöra äldre tiders och andra länders litteratur och därigenom 
trygga den svenska litteraturens fortsatta utveckling (ibid., s. 97).  

 
Det finns ett konkret hinder i ovan nämnda mål om att ge fler människor möjligheter att läsa 
bra böcker och det är bokpriset, anser utredningen. Priset anses ofta vara för högt och hämmar 
den privata konsumtionen av böcker hos framförallt ovana läsare (ibid., s. 129). Utredningen 
tror att olika typer av stöd till litteraturens område kan påverka de privata inköpen av böcker. 
Momsbefrielse på böcker är ett förslag. 
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Stöd till litteratur som är särskilt utsatt är ytterligare en stödform som diskuteras i utredningen 
(ibid., s. 135) Statistik från Läs- och bokvanor (SOU 1972:20) visar att de privata köpen är det 
vanligaste sättet att få tag i böcker tätt följt av bibliotekslån, konstaterar litteraturutredningen 
(SOU:1974:5 s. 172).  
 
Stöd till utökning av distribution av kvalitetslitteratur diskuteras bland annat. Pris och 
tillgänglighet är viktiga faktorer och utredningen pekar på 1940- och 50-talens så kallade 
folkböcker som exempel på detta. Dessa ansågs vara av god kvalitet och nådde en stor del av 
befolkningen med hjälp av sitt låga pris samt att de spreds med hjälp av bokombud på 
arbetsplatserna (ibid., s. 194). Försök med utgivning av billighetsupplagor av mer kvalificerad 
litteratur ligger dock relativt långt tillbaka i tiden, runt 1900, men det kanske mest lyckade 
försöket var Folket i Bilds utgivning av folkböcker under 1940- och 50-talen. Det var ett 
konkret försök att nå ut med den kvalificerade litteraturen till en bred publik. Fokus låg på 
arbetarskildringar där exempelvis författare som Moa Martinsson, Jan Fridegård och Ivar-Lo 
Johansson fanns representerade. Nedgången i försäljningen av dessa böcker under 1950-talet 
har flera orsaker, konstaterar utredningen. Ökad konkurrens från framväxande 
populärpocketserier och andra folkbokserier är en faktor. En annan är att försäljning via 
ombud på arbetsplasterna försvårades av att bland annat arbetstempot ökade (ibid., s. 195).  
 
När det gäller ökad tillgänglighet av ”erkänd” litteratur vore exempelvis Pressbyrån ett bra 
forum för spridning av dessa böcker, tycker utredningen. På så vis skulle målet om att nå nya 
grupper av läsare lättare nås. Men då det inte är lönsamt för Pressbyrån att sälja 
kvalitetslitteratur, på grund av dess höga priser, och eftersom det är de kommersiella 
intressena som styr blir det svårt att genomföra, konstaterar man (ibid., s. 195).  
 
I utredningen uttrycks en förhoppning om att subventioner skulle kunna vara en hjälp för den 
så kallade kvalificerade litteraturen att konkurrera med ”massmarknadslitteraturen”. Förslag 
finns även på ett massmarknadsförlag som inriktar sig på försäljning av ”kvalitetslitteratur”. 
Bokklubbar och bokförsäljning via bibliotek är fler forum för spridning av 
”kvalitetslitteratur”, anser man i utredningen (ibid., s. 201).  
 
De nya grupper läsare man vill nå är de som inte har lika möjligheter att ta del av 
kulturutbudet som mer ”priviligerade” grupper har, säger man i utredningen. En lätt grupp att 
identifiera är syn- och gravt hörselskadade, rörelsehindrade samt psykiskt utvecklingsstörda. I 
utredningen diskuteras även invandrares möjligheter att ta del av litteraturutbudet som finns 
samt vuxna läshandikappade (ibid., s. 277). Svårare att identifiera är den, som utredningen 
förmodar, stora grupp människor som är ovana vid att läsa. Utredningen anser att forskning 
om ”icke- läsarnas” inställning till bokläsning är väldigt viktigt. Man har inte påträffat någon 
sådan studie och anser därför det är betydelsefullt att en sådan görs då det är ett viktigt 
underlag om syftet är att påverka människors läsvanor (ibid., s. 283). 
 
Utredningens betoning på att göra den kvalificerade litteraturen tillgänglig för alla människor, 
inte enbart vissa grupper, och att utbildning är en förutsättning för detta mål har spår av den 
humanistiskt orienterade kulturpolitiken. Eftersom denna modell fokuserar på bildning finns 
en koppling, anser jag. Det finns, som jag ser det, ett tydligt bildningsideal i den politik som 
här kommer till uttryck.  Den präglas även av den sociologiska modellen då regeringen 
betonar ”de eftersatta grupperna” i samhället. Samtidigt som regeringen avser alla människors 
tillgång till kvalitetslitteraturen är vissa målgrupper utvalda. Enligt den sociologiska modellen 
kännetecknas denna politik av att fokus riktas på särskilda grupper i samhället (Skot-Hansen 
1999, s. 13).    
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Målsättningen med ett statligt litteraturstöd  
 
Det stöd till litteraturen som utredningen föreslår ska medverka till att trygga yttrandefriheten 
och litteraturstödet ”bidrar till att öka yttrandemöjligheterna, dvs förbättrar 
publiceringsmöjligheterna för sådan litteratur som ej är direkt lönsam” (SOU 1974:5, s. 288). 
Litteraturstöd är en läsfrämjande åtgärd, anser man i utredningen, då effekterna av detta stöd 
är tänkt att väcka intresset för läsning av böcker hos framförallt nya grupper (ibid., s. 348).  
 
Utredningen sammanställer målsättningen för litteraturstödet i form av tio punkter, vars 
innehåll bland annat är att stödet ska garantera ett nyanserat litteraturutbud och en utvidgad 
tillgänglighet av litteratur. Litteraturstöd ska ”möjliggöra utgivning och spridning av goda och 
samtidigt någorlunda lättlästa böcker till låga priser” (ibid., s. 289). För att öka 
tillgängligheten ska stöd bland annat ges till den uppsökande biblioteksverksamheten. 
Samtidigt som det är viktigt med bibliotekens utlån av böcker poängterar man dock i 
utredningen betydelsen av att äga böcker. ”Att äga böcker tillåter en av tiden oberoende och 
återkommande kontakt med boken som inte är möjlig vid lån” (ibid., s 333). Böcker i hemmet 
stimulerar barn och ungdomar till att läsa, menar man. Därför är det viktigt med ett statligt 
stöd som ökar försäljningen av så kallad kvalificerad litteratur (ibid., s 333). 
 
Den humanistiskt präglade kulturpolitiken, enligt Skot-Hansen, kännetecknas av att staten ska 
finansiera bildning och upplysning (Skot-Hansen 1999, s. 12). Det visar sig bland annat i 
regeringens inställning till statligt stödda medel till kvalitetslitteraturen, menar jag. Skot-
Hansen nämner också betydelsen av att äga ett kulturellt kapital i samband med den 
humanistiska modellen vilket överensstämmer med regeringens strategi.       
 
Kvalificerad litteratur - inte för alla  
 
Riksdagsledamoten Stellan Arvidsson kritiserar direktiven för litteraturutredningen i ett 
särskilt yttrande. Deras förutsättning är att ”…det kommersiella systemets grunder lämnas 
orubbade” (SOU 1974:5, s. 387). Utredningen har i sin tur arbetat efter detta synsätt, menar 
han. Arvidsson pekar på kommersialismens negativa konsekvenser för demokratin dit bland 
annat de höga priserna på kvalificerade böcker hör. ”Kvalitetsböcker har alltid varit dyra 
(försöken med kvalitativa billigböcker har alltid i det långa loppet slagit fel). 
Låginkomsttagare har under alla tider stått utanför möjligheterna att bli bokägare” (ibid., s. 
387). Under senare tid har detta även drabbat medelinkomsttagare, säger han. En orsak till att 
man kunnat pressa bokpriserna så högt är de mindre priskänsliga inköparna biblioteken och 
presentköparna.  
 
Vidare anser han att boken alltid varit kommersiell alltsedan den liberala samhällsekonomin 
uppkom under 1700-talet. Ur en bokförläggares synvinkel måste boken ge vinst för att kunna 
hålla sig kvar på marknaden. Vinstintresset strider mot boken som en ”personlig skapelse” av 
författaren. Boken är en vara men kan inte jämföras med andra varor, konstaterar Arvidsson. 
Ett manuskript av en författare kan ratas på grund av att bokförläggaren anser att det inte 
kommer att ge vinst och därför motverkas en demokratisk strävan efter ett allsidigt och 
kvalitativt bokurval (ibid., s. 387).           
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4.1.2 Den statliga kulturpolitiken 1 Kungl. Maj: ts proposition 1974:28 
 
Förslagen som följer i denna proposition bygger framförallt på Kulturrådets utredning Ny 
kulturpolitik Del 1: Nuläge och förslag (SOU 1972: 66). I propositionen framförs bland annat 
remissinstansernas synpunkter på utredningens slutbetänkande. 
I propositionen föreslås mål för kulturpolitiken samt förslag rörande ansvarsfördelning mellan 
stat, kommuner och landsting. Vidare ges förslag om den organisatoriska strukturen för 
statens kulturpolitiska insatser.  
 
Regeringen pekar på den långa tradition av statliga insatser inom kulturen som finns i Sverige 
då demokratiseringar i samhället, där riksdagen tog större ansvar för kulturstödet än tidigare, 
sedan ledde till att även målen för detta statliga stöd förändrades. En målsättning blev att 
påverka och förändra rådande situation för en större del av befolkningen än tidigare genom att 
göra kultur mer tillgänglig. En liknande utveckling kunde man även se på flera håll i världen. 
Det var dock först under 1960-talet som en mer samlad kulturpolitik planerades vilken 
innefattade hela kulturområdet (Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, s. 282). Liksom Sverige 
är flertalet länder medvetna om att det finns en ojämlik fördelning av de kulturpolitiska 
insatserna. En majoritet av befolkningen kan av olika skäl inte ta del av kulturutbudet. Mellan 
de nordiska länderna finns inga större skillnader men i förhållande till övriga länder finns 
stora skillnader i vissa frågor. Regeringen poängterar till exempel inställning till yttrandefrihet 
och censur (ibid., s. 283).  
 
Regeringen instämmer med grunddragen i kulturrådets betänkande Ny kulturpolitik (SOU 
1972:66) och att förslagen avser den statliga kulturpolitiken.  
 
En övergripande målformulering i ovan nämnda betänkande är kulturell jämlikhet och 
regeringen menar att ”utvecklingen av det materiella välståndet och den sociala tryggheten för 
stora befolkningsgrupper har inte medfört att skillnaderna i kulturella villkor utjämnats i 
samma omfattning.” (Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, s. 291). Det konstateras att en av 
orsakerna till detta är prioriteringar av andra områden än de kulturpolitiska då dessa, de 
förstnämnda, har ansetts vara mer nödvändiga att åtgärda i reformarbetet. En orsak som 
framhålls som än mer betydelsefull rör sociala och ekonomiska skillnader mellan olika 
grupper i samhället. Det är endast en liten del av befolkningen som kan ta del av de kulturella 
aktiviteterna och många människor står utanför ”… eller känner sig utestängda” (ibid., s. 
291). Regeringen anser att detta är brister som ligger till grund för kulturpolitiska insatser. 
Men man menar också att det ojämlika förhållandet inom kulturlivet bara till viss del kan 
åtgärdas med hjälp av statliga kulturpolitiska medel. Dessa problem beror på hur samhället i 
övrigt ser ut. Arbetsvillkoren för människor är olika. Det är svårt att tillgodogöra sig de 
kulturella värdena när man har ett fysiskt tungt arbete och när arbetsledning och organisation 
bidrar till att skapa attityder mot att delta i kulturella aktiviteter, säger regeringen. ”Den stora 
sociala rörlighet som präglar vårt samhälle har trots omfattande insatser av stat och kommun 
lett till att gamla gemenskaper på många håll brutits och efterträtts av isolering och 
främlingsskap”, menar regeringen (ibid., s. 292).  
 
Regeringens inställning till kulturell jämlikhet och att det finns geografiska samt sociala 
skillnader mellan olika grupper i samhället, när det gället tillägnandet och tillgången till 
kultur, karaktäriseras av en humanistisk kulturpolitik. Även om det är i Skot-Hansens 
sociologiska modell kulturell jämlikhet/demokrati uttalas stämmer innehållet i propositionen 
bättre överens med den humanistiska modellen, tycker jag. I min tolkning av denna del av 
dokumentet uttrycks nämligen ingenting om att allas kultur är lika mycket värd. 
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Efter vad jag förstår är det den ”erkända” kulturen som avses här vilket alla ska kunna ta del 
av. I detta sammanhang utgör, förmodar jag, den så kallade kvalitetslitteraturen den ”erkända” 
kulturen. Fokuseringen på att utjämna dessa skillnader stämmer överens med Skot-Hansens 
beskrivning av 1960-talets kulturpolitik (Skot-Hansen 1999, s. 12). 
Regeringens riktade uppmärksamhet mot de olika arbetsvillkoren för människor, som ett 
hinder för tillägnandet av kultur, kan även tolkas ur ett klassperspektiv. Det har en sociologisk 
karaktär eftersom en viss grupp avses.          
 
Eftersatta grupper  
 
Regeringen betonar de skillnader som finns mellan olika grupper i samhället när det gäller 
delaktighet i kulturlivet. En av dessa är fysiskt och psykiskt handikappade människor vilka på 
grund av sina handikapp inte kan ta del av kulturutbud och aktiviteter. En annan grupp utgörs 
av invandrare vilka hindras att ta del av kulturlivet på grund av språkförbistring, menar man. 
Sett ur ett klassperspektiv utgörs dock den stora gruppen av människor med låg utbildning. I 
propositionen uttrycks idéer om att välutbildade människor lättare kan ta del av kulturutbud 
och aktiviteter. ”Kulturupplevelser förutsätter ofta speciella kunskaper och kan därför lätt bli 
ett privilegium för välutbildade människor. Främlingsskapet i kulturlivet är ett av de 
handikapp som följer med en kort och bristfällig skolgång” (Kungl. Maj:ts proposition, s. 
293).  
 
”Kulturpolitiken är ett led i statens samlade politiska insatser”, säger regeringen och menar att 
kulturpolitiska målsättningar bör i likhet med övriga samhällspolitiska mål vara ett medel för 
att skapa ett jämlikt samhälle vilket främjar demokratin (ibid., s. 293). Kulturella upplevelser 
och aktiviteter måste vara tillgängliga för alla eftersom det ingår i vårt synsätt på vad 
demokrati är att alla människor ska kunna uttrycka sina åsikter, anser man här. På så sätt kan 
man med demokratiska medel förändra samhället. ”Ett krav på demokratin är att det finns en 
möjlighet till en dialog mellan olika samhällsgrupper” (ibid., s. 294). I propositionen uttrycks 
åsikten om att det är lika viktigt att uppnå kulturell jämlikhet som ekonomisk och social. Att 
uppnå kulturell jämlikhet är att utvidga begreppet välfärd. Meningen är att öka människors 
frihet att handla och utvecklas. Gemenskap och kommunikation är begrepp som nämns i 
propositionen vilket delaktighet i kulturlivet sägs bidra till. Regeringen ger olika exempel på 
hur kulturell verksamhet kan främja demokratin. Ett av dem är att genom att delta i kulturlivet 
tillgodoser människor sitt behov av upplevelser, att uttrycka sig samt av kontakt med andra 
människor. Det kan leda till att man får ett mer kritiskt perspektiv på samhället. Därför behövs 
målmedvetna åtgärder för att demokratisera kulturlivet. Regeringen understryker dock att det 
är viktigt att kulturpolitiska åtgärder kompletters med övriga åtgärder. Den förstnämnda får 
inte bli en ersättning för de andra. 
 
Skot-Hansens sociologiska modell visar sig i regeringens inställning till alla människors rätt 
till att delta i kulturlivet genom att få uttrycka sig och sitt kulturella behov. Min tolkning är att 
ett vidare kulturbegrepp avses i detta sammanhang vilket överensstämmer med den 
sociologiska modellen. Liksom Skot-Hansens modell anses det även i propositionen att 
människors olika åsikter är viktiga för att främja demokratin (Skot-Hansen 1999, s. 13).    
 
De kulturpolitiska målen  
 
Kulturrådets förslag om att det övergripande målet för kulturpolitiken ska vara att fungera 
som ett instrument bland övriga för att förändra samhället instämmer regeringen med. 
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Med utgångspunkt i kulturrådets förslag och det som tagits upp i propositionen föreslås 
följande mål för den statliga kulturpolitiken:  
 
1. Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 
2. Kulturpolitiken skall ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja 
kontakt mellan människor. 
3. Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturlivet. 
4. Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom 
kulturområdet. 
5. Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers  
behov. 
6. Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 
7. Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. 
8. Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över 
språk- och nationsgränser (Kungl. Maj:ts proposition, s. 295). 
 
I propositionen beskrivs sedan vad de olika målen innebär vilket berör det som tidigare 
diskuterats i texten. Därför ger jag ingen utförlig redogörelse av innehållet. Kortfattat 
framhålls ökad tillgänglighet av kulturutbudet och att det måste finnas ett alternativt 
kulturutbud till den kommersiella för att på så sätt bevara mångfalden. Det senare är kopplat 
till betydelsen av konstnärlig och kulturell förnyelse. Denna bör främjas, anses det här och det 
med hjälp av statliga medel. Enbart efterfrågan ska inte styra utbudet. När det gäller 
tillgängligheten är det viktigt med decentralisering inom kulturområdet. Genom att sprida 
kulturinstitutioner över hela landet tror man att målet om kulturell jämlikhet lättare kan 
uppnås (ibid s. 298). I arbetet med att öka tillgängligheten av kulturutbudet till de så kallade 
eftersatta grupperna tillskrivs organisationer och föreningar en betydelsefull roll. Här nämns 
barn, handikappade, institutionsvårdade, invandrare, andra etniska grupper samt människor i 
glesbygd som särskilt framträdande (ibid., s. 300). 
 
I Skot-Hansens sociologiska modell har kulturpolitiken tydligt fokus på de så kallade 
eftersatta gruppernas kulturella behov. Vikten av att alla oavsett social tillhörighet ska kunna 
uttrycka sin egen kultur betonas samt kulturinstitutionernas roll (Skot-Hansen 1999, s. 13). 
Utformningen av de kulturpolitiska målen bär tydliga spår av en sådan politik framförallt 
punkt två och fem.    
 
Åsikter om begreppet kulturell jämlikhet – ett nedslag i remissvaren  
 
I propositionen framkommer olika synpunkter på innebörden av begreppet jämlikhet av ett 
antal remissinstanser. Några anser att det behöver preciseras. Moderata ungdomsförbundet 
tycker till exempel att begreppet är för vagt formulerat för att fungera som målsättning. De 
motsätter sig en utjämning och tycker att ”målet bör vara att stimulera valfrihet och mångfald, 
inte att befrämja centralisering och likriktning”(Kungl. Maj:ts proposition, s. 35).  
Studieförbundet Medborgarskolan tror inte på att kulturpolitikens syfte ska vara att verka för 
jämlikheten i samhället då de anser att kultur är att ”… utveckla de individuella 
möjligheterna” snarare än att vara ett medel för att utjämna skillnader mellan olika grupper i 
samhället (ibid., s. 34). 
 
Mer i linje med Kulturrådets förslag är ABF som konstaterar att det finns en ojämlikhet i 
kulturlivet.  
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Priviligerade grupper, välutbildade och högutbildade, har större förutsättningar att ta del av 
det kulturutbud som finns än mindre priviligerade grupper. De pekar ut faran med att låta 
marknadskrafterna styra kulturutbudet eftersom det bidrar till att ojämlikheten då kommer att 
bestå. ”Samhället kan därför inte nöja sig med att i liberal anda endast ställa resurser till 
förfogande utan insatserna måste styras så att de når ut till de kulturellt eftersatta 
grupperna”(ibid., s.35). Lo, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och Unga Örnars 
riksförbund delar även detta synsätt på jämlikhetsbegreppet. 
 
4.1.3 Sammanfattning 
 
Båda dokumenten uppmärksammar och betonar ojämlikheten i kulturlivet. Denna visar sig 
bland annat i att det finns grupper i samhället som har sämre förutsättningar att ta del av 
litteraturutbud samt övrigt kulturellt utbud än andra. Grupper som är relativt lätta att 
identifiera utgörs till exempel av syn- och hörselskadade människor och invandrare. En annan 
grupp, vilken man befarar är betydligt större, utgörs av lågutbildade människor (SOU 1974:5, 
s. 283). Här kopplas utbildningsnivån till exempelvis läsning av kvalitetslitteratur. Det är 
därför nödvändigt med samhälleliga åtgärder, menar man. Förbättring av utbildning, 
arbetsvillkor och bostadsförhållanden är några av förslagen. Ojämlikhet i kulturlivet anses ge 
negativa effekter på demokratin därför är åtgärder viktiga.  
 
I dokumenten framhålls tillgänglighet till kvalitetslitteratur som en betydelsefull faktor i ett 
demokratiskt samhälle. Genom att öka denna, genom litteraturpolitiska åtgärder samt höjd 
utbildningsnivå, kan kvalitetslitteraturen bli konkurrenskraftigare gentemot den så kallade 
massmarknadslitteraturen.   
 
Genom remissvaren angående begreppet kulturell ojämlikhet kan man urskilja vilken aspekt 
av demokratibegreppet som betonas i dokumenten. Moderata ungdomsförbundet förespråkar 
valfrihet och mångfald och motsätter sig en utjämning mellan grupper i samhället. 
Socialdemokratiska ungdomsförbundet däremot delar det synsätt på kulturell ojämlikhet som 
kulturrådet har. Här poängteras faran med att låta marknadskrafterna styra kulturutbudet 
eftersom det bidrar till ojämlikhet. Det leder till ökad ojämlikhet mellan grupper i samhället. 
En koppling görs mellan kulturell jämlikhet och välfärd (Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, 
s. 35). Det är framförallt Skot-Hansens humanistiska idealtyp som utmärker dokumenten då 
man betonar utbildningens betydelse och att alla grupper ska ha möjlighet att ta del av den 
kvalificerade kulturen (Skot-Hansen 1999, s. 12).          
 
 
4.2 Inställning till litteratur 
 
4.2.1 1968 års litteraturutredning. Boken: Litteraturutredningens huvudbetänkande (SOU 
1974:5)  
 
Utredningen poängterar litteraturens förmåga att vara normbrytande samt ett medel för 
människor att överföra tankar, idéer och känslor oberoende av tid och rum. Därför har 
litteraturen en betydelsefull uppgift ur ett samhälleligt perspektiv och frågor om distribution 
och produktion är av stor betydelse menar man. Det är viktigt att dessa led fungerar eftersom 
litteraturen påverkas av det samhälle den verkar i. Utredningen trycker även på bokens 
betydelse för information och upplevelse. ”Litteraturen, boken har spelat en stor roll i den 
fortgående andliga och politiska omvandlingsprocessen.” (SOU1974:5, s. 83). 
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Men litteratur är också sitt eget mål, säger man här. Den ger även en estetisk glädje och har 
således två funktioner.  
 
I ljuset av det ovan nämnda ställer man sig i utredningen frågan om boken håller på att 
konkurreras ut av modernare media i rollen som informationsförmedlare och källa för 
upplevelse. Man är här medveten om att övriga media i framtiden kommer att vara 
konkurrenter till boken och därför är det viktigt att forska kring frågor som rör detta område 
för att på så sätt skapa ”… goda förutsättningar för en framsynt kulturpolitik.” (ibid., s. 84). 
Utredningen drar emellertid paralleller till utbyggandet av TV kontra biblioteksutlåning varav 
den sistnämnda minskade till en början men för att sedan öka igen. En förklaring till att boken 
klarat sig är att den har fördelar gentemot andra medier som TV, radio och film, menar man. 
Ett varierande utbud tack vare tekniska och ekonomiska förutsättningar är en fördel 
utredningen pekar på. Det nyanserade utbudet, från vetenskaplig litteratur till 
underhållningslitteratur, gör att boken svarar bättre mot de skiftande behov som finns, anser 
utredningen. En annan föreställning om litteraturens fördelar som framkommer i dokumentet 
är att litteratur har förmågan att bryta, som man här säger, det ”schablonartade och 
likformiga”. Det finns ingen tidsbunden produktion, formatet är valfritt och den behöver inte 
anpassa sin framställning till en bred publik. Vidare anser man att det även finns tydliga 
praktiska fördelar för konsumenten då boken är lätt att ta med sig, läsaren bestämmer i sin 
egen takt och kan vid behov bläddra tillbaka. Boken finns dessutom i sin helhet och 
tillgängligheten är omedelbar eftersom den inte kräver någon teknik i användningen av den 
(ibid., s. 85).  
 
Kvalitetslitteraturen kontra triviallitteraturen  
 
När det gäller en av bokens stora fördelar att den är lätt att mångfaldiga finns dock en hotbild, 
menar utredningen. Denna gäller de ekonomiska förutsättningarna för utgivning och spridning 
av böcker (ibid., s. 85). Att detta fungerar väl är av stor betydelse för mångfalden, tycker 
utredningen och poängterar dess viktiga roll för ”samhällets vitalitet” där den, som 
utredningen uttrycker det goda litteraturen bör göras mer tillgänglig vilket är ett självklart 
kulturpolitiskt mål (ibid., s 86). Hotet mot mångfalden är när målet för producenterna är att 
sälja samma sak till så många som möjligt. Utbudet riskerar att bli onyanserat där olika titlar 
har olika förutsättningar att nå ut till publiken (ibid., s. 13). Det är med andra ord den, som 
utredningen kallar den kvalificerade, goda eller kvalitativa litteraturen som hotas. Några 
exakta kriterier för vad som utmärker god litteratur går däremot inte utredningen in på men de 
anser att det finns god respektive dålig litteratur. ”Vi delar den grundsyn som kommer till 
uttryck i utredningsdirektiven, nämligen att det finns en god, eller som det där heter 
´kvalificerad och kulturellt värdefull´ litteratur och en dålig, ´spekulativ och torftig´”. (ibid., s. 
93). Ett statligt litteraturstöd bör därför självklart utformas så att det gagnar de titlar som 
tillhör den första kategorin, tycker utredningen. En ökad tillgänglighet av denna litteratur 
anses vara ett viktigt alternativ till ”… det starkt ökade utbud av i varje hänseende billig, 
internationellt syndikerad triviallitteratur, som genom Pressbyråns kiosker och andra 
försäljningsställen finns tillgänglig snart sagt överallt.” (ibid., s. 94).  
 
Massmarknadslitteraturen, som utredningen kallar den, har ett kraftigt övertag gentemot den 
kvalificerade litteraturen på marknaden. Genom sin enkla, standardiserade form samt innehåll 
och den massiva marknadsföringen når den lättare ut till en stor publik menar man. Den 
produceras för att ”… utnyttja ett latent läsarbehov” i motsatts till, som utredningen kallar det 
bokhandelslitteraturen vilken är ett resultat av författarens uttrycksbehov (ibid., s. 116). 
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Något som även urskiljer skönlitteraturen från facklitteraturen vilken är ett uttryck för ett 
konsumentbehov.  
 
Utredningens syn på massmarknadslitteraturen visar sig även i dess beskrivning av den som 
att denna ”… skrivs i spekulativt syfte på ett maskinmässigt sätt av olika författarsyndikat.” 
(ibid., s. 122). Det finns litteratur som är både lättillgänglig och kvalitativ och utredningens 
åsikt är att om denna sprids kan den leda till läsning av mer komplicerad litteratur (ibid., s 
341). 
 
Detta resonemang har likheter med Skot-Hansens humanistiska modell, anser jag, eftersom 
det inom denna rymmer en bildningssträvan (Skot-Hansen 1999, s. 12). Kvalitetslitteraturens 
lyfts åter igen fram som en viktig faktor i främjandet av demokratin.      
 
 Barn- och ungdomslitteratur  
 
Utredningens inställning till barn- och ungdomslitteratur uttrycker även här farhågor kring det 
ökade utbudet av triviallitteratur. Åsikterna är att den kvalitativa litteraturen kan fungera som 
en motvikt till den så kallade triviallitteraturen och att det därför är viktigt att den först 
nämnda litteraturgenren blir mer tillgänglig för flera människor. Man anser här att 
triviallitteraturen riskerar att hämma barns och ungdomars ”smakutveckling” eftersom utbudet 
blir ensidigt (SOU 1974:5, s. 316). Den expertgrupp utredningen har tillsatt för att specifikt 
undersöka barn- och ungdomslitteraturens område har som en av sina mest framträdande 
frågor kvalitetsfrågan för att betona hur betydelsefullt det är att intresset för denna litteratur 
bevaras och väcks. Skillnaden i kvalitet är dock inte lika lätt att urskilja mellan barn- och 
ungdomsböcker som mellan vuxenböckerna, menar utredningen.  
 
Utredningen anser att skolan har en betydelsefull roll när det gäller barns och ungdomars 
läsning av kvalitetslitteratur, hur denna ska främjas. I ”Litteraturen i skolan” (SOU 1973:1) 
har en särskild grupp undersökt denna fråga. 
 
4.2.2 Den statliga kulturpolitiken 1 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28  
 
Litteraturens område behandlas inte enskilt i dokumentet utan är en del av det övriga 
kulturutbudet. Det är i åsikterna kring kommersialismen och dess påverkan på kulturutbudet, 
att efterfrågan styr innehållet, som även inställningen till litteratur kan urskiljas då den är både 
en konstform och en vara på marknaden.  
 
Det finns ett problem som rymmer inom kulturområdet och det är kommersialismen, anser 
regeringen. ”Behov som endast kan tillfredsställas genom kollektiva insatser riskerar ofta att 
komma i skymundan för den konsumtion som stimuleras av privata företagarintressen” 
(Kungl. Maj:ts proposition, 1974:28 s. 292). De sistnämnda drivs av ett ekonomiskt 
vinstintresse och vill därför sälja så mycket av den kulturella varan som möjligt till så många 
som möjligt därför blir innehållet sämre, anser man här. Regeringen ser en fara med detta 
vilken innebär att ett nyanserat kulturutbud hotas om enbart marknadskrafter råder. En särkilt 
utsatt grupp är barn och ungdomar, menar regeringen. De utsätts för en ”… ensidig påverkan 
av ett kulturutbud som är torftigt och undermåligt, t. ex. produkter som spekulerar i 
våldsmentalitet”. Den privata kulturindustrin bidrar även till att skapa attityder för att kunna 
nå ut till så många som möjligt med sitt utbud och det främjar ett kulturutbud vars innehåll 
”… inte aktiverar eller befrämjar kritik och som förutsätter en passiv krets av konsumenter” 
(ibid., s. 292). Svårigheter för kulturarbetare nämns här.  
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Det kan vara svårt att försörja sig när verksamheten präglas av lönsamhetskrav. Vilket leder in 
på författare och bokförlagens situation där regeringen konstaterar att det kommersiella 
systemet går ut över ”… oprövade författare” och minskar valfriheten (ibid., s. 293).  
 
Även här sammanfaller regeringens idéer med Skot-Hansens humanistiska modell då dessa 
ger uttryck för en bildningssträvan, menar jag. Resonemanget om kvalitetslitteraturens 
betydelse i ett demokratiskt sammanhang tolkar jag som ett ”humanistiskt” ideal i den 
socialdemokratiska regeringen. 
 
4.2.3 Sammanfattning 
 
Ett nyanserat kulturutbud poängteras i dokumenten. Kommersialismen anses hota mångfalden 
i kulturutbudet eftersom ett sådant system bidrar till att producenterna vill sälja en kulturvara 
till så många som möjligt (Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, s. 292). När det gäller 
litteraturens område går det kommersiella systemet ut över författare som inte är etablerade. 
Dessutom minskar valfriheten, menar man (ibid., s. 293). Det är framförallt den så kallade 
kvalificerade litteraturen som hotas. Därför är det nödvändigt med litteraturstöd till titlar som 
har svårare att konkurrera med massmarknadslitteraturen. Den senare har nämligen ett kraftigt 
övertag. Innehållsmässigt anses även denna litteratur vara undermålig gentemot den 
kvalificerade litteraturen. Boken anses också spela en viktig roll för människors väg till 
information och upplevelse. Därför har den en samhällelig betydelse (SOU 1974:5, s. 83).  
 
När det gäller barn och ungdomar tror man även att deras ”smakutveckling” hämmas om 
utbudet blir ensidigt (ibid., s 316). Kvalitet är en viktig fråga och ett stort ansvar läggs vid 
skolan som bör stimulera barns och ungdomars läsning av kvalitetslitteratur (ibid., s. 127). 
Barn och ungdomar anses vara en särskilt utsatt grupp. Ett ensidigt kulturutbud med 
exempelvis produkter som spekulerar i våld bör därför motverkas (Kungl. Maj:ts proposition 
1974:28, s. 292). Åsikterna kring litteratur är tydligt präglade av en humanistisk kulturpolitik 
eftersom kvalitetsfrågan är framträdande i dokumenten samt även bildningsidealet.          
 
 
4.3 Inställning till bibliotek 
 
4.3.1 1968 års litteraturutredning. Boken: Litteraturutredningens huvudbetänkande (SOU 
1974:5) 
 
Bibliotekens roll i utredningens målsättning att utvidga kvalitetslitteraturen är viktig, säger 
man. Med hjälp av bibliotekens breda litteraturutbud kan även massmarknadslitteraturen få 
konkurrens. Bibliotekens potential att ”… bryta socialt betingade läsbarriärer” är också viktig, 
konstaterar utredningen (SOU 1974:5,s. 87). Man pekar bland annat på den stadigt ökade 
utlåningen av böcker sedan 1930-talet. Genom satsningar på biblioteksverksamhet ökar 
utlåningen av böcker visar de biblioteksstudier utredningen har gjort i Försök med bibliotek, 
(SOU 1972:61). Framförallt ökade bokutlåningen bland människor tillhörande, som man 
kallar här socialgrupp 3. Biblioteksförsöken genomfördes i fem, som utredningen kallar de 
för, kulturfattiga orter för att på så vis få nya grupper att läsa (SOU 1974:5, s. 88).  
 
Utredningen betonar även folkbibliotekens roll som litteraturförmedlare eftersom denna 
biblioteksverksamhet riktar sig till alla människor. Forskningsbibliotek, företagsbibliotek 
samt skolbibliotek riktar sig till bestämda målgrupper.  
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Genom olika åtgärder tror utredningen att folkbiblioteken samt även skolbiblioteken blir 
effektiva i arbetet med att sprida litteratur (ibid., s. 209). Dessa anses därför viktiga i 
sammanhanget. 
 
Betoningen på folkbibliotekens och bibliotekariernas roll som kulturförmedlare har både en 
humanistisk och sociologisk karaktär, utifrån Skot-Hansens teoretiska modeller, tycker jag. 
Kulturinstitutionerna tillskrivs en viktig roll i enlighet med framförallt den humanistiska 
modellen. Men båda har en betydande roll i modellerna. I enlighet med den sociologiska 
modellen pekas här grupper i samhället ut som målgrupper (Skot-Hansen 1999, s. 13). 
 
Resultatet av de biblioteksstudier, biblioteksförsöken, utredningen gjort visar bland annat att 
decentraliseringen av litteraturutbudet har betydelse. När tillgängligheten vidgas ökar 
utlåningen och nya bokläsare nås. Även litteraturens utformning visade sig vara viktig i de 
försök som gjordes i utredningens biblioteksstudier. I studiernas fem orter skaffades lättläst 
litteratur till biblioteken, något som tidigare funnits men varit svår att hitta i biblioteken. I 
försökens invandrartäta orter införskaffade litteratur på invandrarspråken. Även så kallad 
kiosklitteratur anskaffades även om man menar att biblioteken som en offentlig institution 
inte kan vara okritisk till den sorts litteratur. Fler exemplar av efterfrågade böcker samt 
förkortat lånetid av denna litteratur är försök som gjordes. Fler exemplar av böcker är dock 
kostsamt, konstaterar utredningen (SOU 1974:5, s. 221). 
 
Fokuseringen på utvalda grupper är om igen en sociologiskt präglad kulturpolitik. Enligt den 
sociologiska modellen anses det också viktigt att alla människors kulturella behov tillgodoses 
(Skot-Hansens 1999, s. 13). Det är bland annat bibliotekens satsning på böcker på 
invandrarspråk ett exempel på, menar jag.     
 
Utredningen konstaterar också att biblioteksförsöken visar att förenkling av utlåningsformerna 
är betydande i målet att nå nya bokläsare. Det är bland annat biblioteksverksamheten på 
arbetsplatser ett exempel på, menar utredningen. Information om exempelvis böcker och 
bibliotekets resurser anses också viktigt. I biblioteksförsöken användes även mer ovanliga 
metoder, till exempel dörrknackning och bokprat i varuhusens kundradio. Försök 
genomfördes även med att bredda bibliotekens resurser med bland annat teaterföreställningar, 
konstutställningar, konserter, riktade aktiviteter till barn, debatter i aktuella ämnen (SOU 
1974:5, s. 221). Detta försök att utvidga bibliotekets verksamhet till en, som man kallar det, 
allmänkulturell verksamhet ligger i linje med kulturrådets uppfattning att folkbiblioteken ska 
kunna erbjuda ett alternativ till det kommersiella utbudet, menar utredningen och hänvisar till 
den statliga utredningen Ny kulturpolitik (SOU 1972:66). En breddning av det kulturella 
utbudet medför också att nya läsare kan nås. Man konstaterar också att den målsättning som 
uttrycktes i 1949 års betänkande Folk- och skolbibliotek (SOU 1949:28) fortfarande har 
relevans. Dessutom har denna målsättning i stort förverkligats när det gäller till exempel 
bibliotekens informationsarbete, utvidgningen av andra medier än böcker och bildningsarbete, 
anser litteraturutredningen (SOU 1974:5, s. 222). För att kunna genomdriva ambitionen med 
folkbiblioteket som ett kulturcentrum i kommunen krävs emellertid ökade resurser, 
konstaterar utredningen.  
 
Utredningens målsättning att bredda de regionala folkbibliotekens verksamhet ligger i linje 
med en mer sociologiskt förankrad kulturpolitik, menar jag. Enligt denna modell var 
regionalisering framträdande inom kulturpolitiken.  
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Utredningen diskuterar frågan om en bibliotekslagstiftning och menar bland annat att syftet 
med en sådan, för Sveriges del, är att utjämna skillnaderna mellan kommunerna (ibid., s. 230). 
En lagstiftning skulle även bidra till att alla har lika rätt till bokförsörjning och avgiftsfria 
boklån (ibid., s. 229). Man diskuterar även olika sorters åtgärder i form av ekonomiskt stöd 
till biblioteksverksamheten. Ett statligt ekonomiskt stöd till kommuner som av olika 
anledningar ”… saknar viktiga grundförutsättningar för en effektiv 
biblioteksverksamhet.”(ibid., s. 232) är ett förslag. Andra stödåtgärder som nämns är bidrag 
till glesbygdens bokbussverksamhet, startbidrag till bibliotek som inrättar verksamhet på 
arbetsplatser samt till kommuner som öppnar filialer där det fattas utlåningsmöjligheter. 
Länsbiblioteken tillskrivs en betydande roll i län där kommunernas resurser inte är tillräckliga 
(ibid., s. 233).  
 
4.3.2 Den statliga kulturpolitiken 1 Kungl. Maj: ts proposition 1974:28 
 
I propositionen uttrycks åsikten att folkbiblioteken har en betydelsefull roll i kulturlivet, vilket 
man säger överensstämmer med kulturrådets uppfattning. Folkbiblioteken ska kunna erbjuda 
ett nyanserat utbud och ”… erbjuda alternativ till det kommersiella kulturlivet.” (Kungl. 
Maj:ts proposition, s. 359). Man är nöjd över decentraliseringen av biblioteksverksamheten, 
det finns bibliotek i varje kommun, bokbussar i glesbygden etc., konstaterar man och ser det 
som en fortsatt framtida utveckling (ibid., s. 359). Här avvisas dock förslaget om en 
bibliotekslagsstiftning då uppfattningen är att en sådan inskränker kommunernas 
självständighet (ibid., s. 260). 
 
I propositionen menar man dock att kulturrådets samt litteraturutredningens förslag rörande 
folkbiblioteken bör behandlas när remissbehandlingen av dessa är avslutade. Under tiden kan 
ökade statliga bidrag endast ske under nu rådande bidragssystem.  
 
När det gäller bibliotekarieutbildningen bör denna förändras i fas med den utveckling som 
sker. Vad som här avses är de kommunala bibliotekens breddning av kulturutbudet, ”… en 
allmän servicefunktion även för information och kulturaktiviteter utanför bibliotekens 
traditionella verksamhetsområde.” (ibid., s. 360). Uppfattningen är att folkbiblioteken på 
många orter fungerar som ett kulturcentrum och att de på grund av teknisk utveckling 
kommer att ha fler medier än, som tidigare, böcker, tidningar och tidskrifter. Man konstaterar 
dock att det finns skillnader mellan biblioteken och där har länsbiblioteken en viktig 
utjämnande roll (ibid., s. 203). Därför bör länsbiblioteken tilldelas ökade resurser, bland annat 
statsbidrag (ibid., s. 204). Det regionala ansvaret över kulturinstitutionerna bör öka, tycker 
man i propositionen (ibid., s. 317).  
 
Remissinstanserna instämmer i stort med kulturrådets uppfattning, säger man i propositionen, 
när det gäller folkbibliotekens framtida roll. Bland annat poängteras folkbibliotekens 
betydelse för bildningsarbete, föreningsliv samt dess informationsförmedlande uppgift (ibid s. 
204). Även kulturrådets uppfattning att staten bör ta ett större ekonomiskt ansvar inom 
kulturområdet delas av ett flertal remissinstanser, säger man i propositionen. Undantag utgörs 
av exempelvis SAF och Moderata kvinnoförbundet.  
 
Målsättningen att bredda biblioteksverksamheten och betoningen på de regionala bibliotekens 
ansvar kan även här kopplas till Skot-Hansens sociologiska modell, tycker jag. I denna modell 
fokuserar man bland annat på en regional förankring när det gäller ansvaret över kulturfrågor 
(Skot-Hansen 1999, s. 13). 
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4.3.3 Sammanfattning 
 
Båda dokumenten anser att biblioteken har en central roll i kulturlivet. Biblioteken ska kunna 
erbjuda ett alternativ till massmarknadslitteraturen och därmed ge denna, den sistnämnda, 
konkurrens. Biblioteken anses ha en viktig roll som litteraturförmedlare.  
 
Att bryta sociala hinder när det gäller bokläsning är också en av bibliotekens uppgifter, anses 
det (SOU 1974:5, s. 87). Satsningar inom biblioteksverksamheten på vissa orter visar att 
bokutlåningen ökade bland människor i, som här benämns, socialgrupp tre. Breddning av 
biblioteksverksamheten med exempelvis teater, konserter och debatter samt förenklade 
bokutlåningsrutiner och fler exemplar av populära titlar är några av de försök som gjordes 
(ibid, s. 221). Genom dessa satsningar kan med andra ord nya läsare nås.  
 
Uppfattningen är även att folkbiblioteken har rollen som ett kulturcentrum och därför utgör 
länsbiblioteken en viktig utjämnande faktor (Kungl. Maj:ts proposition, 1974:28, s. 203). 
Decentralisering och regionalisering är viktiga strategier i den politik som framträder här och 
därför är den präglad av Skot-Hansens sociologiska idealtyp. Den sociologiska kulturpolitiken 
är förövrigt mer framträdande i dokumentens åsikter kring bibliotek än om demokrati och 
litteratur. Åtgärder inom biblioteksverksamheten syftar emellertid till att utvidga demokratin. 
Den humanistiskt präglade kulturpolitiken finns representerad även här i form av tron på 
kulturinstitutionerna.      
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5. 1990-talets kulturpolitik 

 
 
I detta avsnitt redovisar jag mitt resultat från de politiska dokumenten från 1990-talet utifrån 
mina frågeställningar. Även här ordnas presentationen under rubriker som anknyter till mina 
frågeställningar. Avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3 är mitt svar på den andra frågeställningen. Följande 
dokument är: Kulturpolitik Regeringens proposition 1996/97:3 och Boken i tiden SOU 
1997:141. 
 
 
5.1 Inställning till kulturell demokrati 
 
Frågeställning nummer 2: Vilken inställning till kulturell demokrati, litteratur och bibliotek 
uttrycks i 1990-talets svenska kulturpolitik, utifrån två politiska måldokument?  
 
5.1.1 Kulturpolitik Regeringens proposition 1996/97:3 
 
I propositionen läggs förslag fram för den framtida kulturpolitiken. Den socialdemokratiska 
regeringen betonar de tidigare kulturpolitiska målen om yttrandefrihet, kulturell jämlikhet och 
mångfald. Till grund för propositionen ligger framförallt den statliga utredningen 
Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) vars uppgift var att utvärdera 1974 års 
kulturpolitiska mål. Regeringen gör i propositionen en tillbakablick på de gångna tjugo årens 
kulturpolitik och redogör för de förändringar som skett inom kulturområdet samt försöker 
urskilja de utmaningar kulturpolitiken ställs inför.  
Ur ett demokratiskt perspektiv, om man med demokrati menar stor tillgänglighet till kultur, 
har antalet kulturinstitutioner ökat under denna tjugoårsperiod. Men regeringen konstaterar 
också att neddragningar har gjorts, under de senaste åren, av bland annat 
biblioteksverksamheten ( Kulturpolitik Regeringens proposition 1996/97:3, s 16). För 
litteraturens vidkommande har bokutgivningen ökat till en viss del, men litteraturfrämjandet 
är nedlagt. I relation till andra länder ligger dock Sverige bra till när det gäller medborgares 
tillgång till kultur. Bland annat nämns Folkbibliotekens utspridning i landet samt ett högt 
besöksantal. Man noterar även en bred tillgänglighet till kultur bland barn i Sverige (ibid., s 
18).  
 
Utifrån kulturutredningens utvärderingsrapport uppmärksammar regeringen, i sin proposition, 
att samhällsförändringar kan påverka människors kulturvanor. Man medger att det är svårt att 
säga huruvida kulturpolitiken påverkat människors kulturvanor eller inte, men regeringen 
konstaterar att det fortfarande finns skillnader mellan olika befolkningsgruppers kulturvanor. 
Ett tydligt resultat från utvärderingsrapporten är att utbildningsnivån är en betydelsefull faktor 
när det gäller människors delaktighet i kulturlivet, menar regeringen. Barns och ungdomars 
delaktighet i kulturlivet betonas särskilt i denna proposition. Litteraturområdet bör i detta 
sammanhang prioriteras, säger man, och trycker på språkets betydelse för barn och unga (ibid, 
s. 22). 
 
Skillnader mellan olika befolkningsgrupper nämns och utbildningsnivån anses vara 
betydelsefullt i tillägnandet av kulturutbudet men framförallt betonas barn och ungdomar. De 
är en viktig målgrupp, anser regeringen. Enligt min mening finns det med andra ord inslag av 
Skot-Hansens sociologiska modell eftersom en särskild grupp pekas ut, oavsett vilka intressen 
eller vilken social bakgrund denna grupp har (Skot-Hansen 1999, s. 12).    
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De kulturpolitiska målen    
 
Regeringen är positiva till resultatet av 1974 års kulturpolitiska mål och menar att de har haft 
stor betydelse för den kulturpolitiska utvecklingen på nationell, regional samt lokal nivå. Det 
behövs dock fortsatta mål för den framtida kulturpolitiken ”för att hävda kulturen och 
kulturens behov av resurser”, menar man. Regeringens förslag på fortsatta kulturpolitiska mål 
är: 
 
1. Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den. 
2. Verka för allas möjlighet för kulturupplevelser och eget skapande.  
3. Motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, 
konstnärlig förnyelse och kvalitet. 
4. Bevara och bruka kulturarvet. 
5. Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. 
(ibid., s. 27) 
 
Regeringens förslag överensstämmer i stort med kulturrådets förslag. Ett flertal 
remissinstanser anser att 1974 års mål om att motverka kommersialismens negativa 
verkningar samt att kulturpolitiken ska utformas med hänsyn till eftersatta grupper ska 
behållas.  
 
”De eftersatta grupperna” är borta ur de uppsatta målen. Alla ska ha möjlighet att ta del av 
kulturupplevelser men att det skulle finnas en ojämlikhet mellan grupper i samhället påtalas 
inte explicit. Därför är inte den sociologiska idealtypen särskilt framtonad här, tycker jag 
eftersom denna betonade att det fanns grupper i samhället som inte hade tillgång till 
kulturutbudet (Skot-Hansen 1999, s. 12).  
 
Regeringen redogör för argumenten bakom vart och ett mål. Relevant för uppsatsens 
frågeställningar är skälen bakom yttrandefrihetsmålet, jämlikhetsmålet samt kvalitetsmålet. 
Kortfattat uttrycker regeringen åsikten att en reell yttrandefrihet innebär att alla människor har 
tillgång till ett språk, kunskap och information. ”Den kräver också att det finns en mångfald 
arenor som är lättillgängliga för människor oberoende av social tillhörighet, kön yrke, 
geografisk belägenhet, etniskt ursprung eller funktionshinder” (Regeringens proposition, s. 
28). För att bevara en levande demokrati och ett rikt kulturliv är yttrandefriheten en viktig 
faktor, anser man.  
 
Kulturell jämlikhet där alla har möjlighet till deltagande i kulturlivet och att uppleva kultur är 
ytterligare en kulturpolitisk uppgift, anser regeringen. Det konstateras att det finns grupper i 
samhället som står utanför kulturlivet och att det måste motarbetas. Här fokuseras framförallt 
på barn och ungdomar då man menar att det är i denna ålder den kulturella jämlikhetens 
förutsättningar grundas. Regeringen nämner även geografisk jämlikhet vilket innebär att 
oberoende var människor bor ska de ha tillgång till kultur. Här intar kulturinstitutionerna en 
central plats (ibid., s. 29).  
 
När det gäller skälen bakom mångfaldsmålet är regeringens åsikt att kulturpolitiken ska arbeta 
för kulturell mångfald. Här uttrycks farhågor med den kommersiella utvecklingen inom 
kulturlivet som skett sedan 1974. ”Kommersialismens negativa verkningar avspeglar sig i 
likriktning, förytligande och centralisering, men också i växande klyftor mellan olika 
människor och grupper”. I detta sammanhang kommer frågan om konstnärlig kvalitet in. 
Regeringen anser att det bör finnas alternativ till det kommersiella utbudet.  
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Även här läggs största vikt vid barn och ungdomar. Men man nämner också att konstnärlig 
kvalitet handlar om att bryta mot rådande kvalitetsuppfattningar (ibid., s. 29).  
 
Här nämns olikheter mellan befolkningsgrupper men betoningen ligger på barn och 
ungdomar. Min tolkning är att sociala skillnader påtalas men ligger inte först på 
dagordningen. Det finns spår av den sociologiska modellen eftersom man trycker på att alla 
människor ska ha tillgång till kultur oberoende av till exempel geografiska och sociala 
skillnader.    
 
Kultur för alla 
 
Regeringens åsikt är att kulturpolitiken ska verka för att alla människor har tillgång till kultur 
samt har möjlighet att delta i kulturlivet. Konkret innebär det bland annat satsningar på, som 
tidigare nämnts, läsfrämjande åtgärder i synnerhet för barn och ungdomar. Det gäller även 
satsningar på funktionshindrade människors möjligheter att ta del av exempelvis litteratur, 
åtgärder som till exempel ljudband, punktskrift, lättläst litteratur handikappsanpassade lokaler 
etc. (ibid, s. 188). Invandrare är ytterligare en grupp vars kulturbehov bör främjas, menar 
regeringen.  
 
Regeringen lägger också stor vikt vid Stockholms roll som kulturhuvudstadsår 1998. Syftet är 
att visa kulturens betydelse och att Sverige har ett rikt kulturliv. Därför är ambitionen att 
satsningar inom kulturområdet inte ska göras enbart inom Stockolmsregionen utan ska 
omfatta hela landet. Regeringen har därför planerat ett projekt som arbetar med att ”… visa 
fram kulturens mångfald och styrka” (ibid., s. 192). 
 
Den sociologiska politiken märks i idéerna kring utsatta grupper; barn/ungdomar, 
funktionshindrade och invandrare. Betoningen på kulturhuvudstadsåret 1998 har däremot en 
instrumentell prägel, utifrån Skot-Hansens definition av instrumentell kulturpolitik. I denna 
fokuserar man bland annat på att synliggöra kulturen genom exempelvis satsningar på stora 
projekt vilket kulturhuvudstadsåret innebär (Skot-Hansen 1999, s. 14). Det verkar dessutom 
vara viktigt för regeringen att placera Sverige på kartan genom att marknadsföra det kulturella 
utbudet.     
 
5.1.2 Boken i tiden SOU 1997:141 
 
En målsättning med denna utredning är att kartlägga bokens och tidskriftens situation i 
Sverige. De nuvarande statliga insatserna inom litteraturens område ska undersökas och 
utredningen tänker sedan lämna förslag till statliga insatser i framtiden. Särskild utredare är 
Anna-Greta Leijon och detta är utredningens slutbetänkande. 
 
En tillbakablick till 1974 års slutbetänkande Boken visar att farhågorna med bokens 
konkurrens från övriga media inte besannats på grund av högre utbildningsnivå, ökad 
levnadsstandard samt tillgång till information via andra media, konstaterar utredningen. 
Utredningen från 1974 uttryckte också att dessa tre faktorer var viktiga om boken ska kunna 
konkurrera med andra media. Även om boken fortfarande intar en relativt central plats hos 
människor finns dock skillnader mellan människors inställning till litteratur och läsning av 
böcker, säger utredningen. Framförallt märks skillnaderna bland barn och ungdomar där den 
genomsnittliga lästiden har minskat under de senaste 20 åren. Även om statistiken över 
lästiden hos barn och ungdomar inte är heltäckande visar den på skillnader mellan låg- och 
högutbildade föräldrar, säger utredningen.  
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Antalet barn som läser böcker eller som får böcker upplästa för sig har minskat genomgående, 
oavsett utbildningsnivå, men minskningen är större hos barn med lågutbildade föräldrar. Man 
konstaterar att vi lever i en skriftkultur men att både TV och radio upptar en större del av vår 
tid än vad bokläsning gör. ”Hur får t.ex. den lågmälda boken en röst som hörs i larmet från 
TV, dataspel och MTV och gör våra barn och ungdomar till framtidens ivriga läsare?” (Boken 
i tiden, SOU 1997:141, s. 22).  
 
Läsvaneundersökningar  
 
Utredningen ger en detaljerad redovisning av de läsvaneundersökningar som genomförts av 
olika instanser. En av dessa är Statens kulturråd, vars resultat redovisas i Kulturbarometern i 
detalj: Tema litteratur och bibliotek. Statistik av människors litteratur- och biblioteksvanor i 
Sverige är vad undersökningen visar. Nordicom visar genom Mediebarometern medievanor 
hos den svenska befolkningen och Barnbarometern 95/96 är en rapport av Leni Filipson 
vilken handlar om barns, mellan 3-8 år, kultur- och medievanor. Den har fått ekonomiskt stöd 
av Statens kulturråd och publiceras av Mediamätning i Skandinavien (ibid., s. 31).  
 
En förklaring till att TV och radio upptar den största delen av många människors tid för 
mediaanvändning ger medieforskaren Yngve Lindung som utredningen refererar till. Enligt 
utredningen menar Lindung att läsmediet kräver större engagemang än visuella och auditiva 
medier, ”… läsning förutsätter en mödosamt uppövad och underhållen förmåga för att den ska 
vara nöjsam och effektiv” (ibid., s. 32). Han anser vidare, enligt utredningen, att det finns 
människor i alla åldersgrupper som har lässvårigheter och därför väljer mer lättkonsumerade 
medier än böcker. När de läser väljer de kortare texter och texter som inte är för kvalificerade.  
 
Utredningen konstaterar att tiden för bokläsning varierar kraftigt mellan olika grupper. Det 
finns ett samband mellan utbildning och bokläsning vilket resultatet av Mediebarometerns 
undersökning visar, säger utredningen. I genomsnitt läser människor 22 minuter per dag varav 
lågutbildade ägnar 15 minuter, mellanutbildade 23 minuter och högutbildade 28 minuter. 
Människor med förgymnasial utbildning, folkskola och grundskola, kategoriseras här som 
lågutbildade. Mellanutbildade är de som har gymnasieutbildning och högutbildade är 
människor med högskoleutbildning (ibid., s. 33). Skillnader finns även mellan generationer 
och genus. Yngre läser mer än äldre och kvinnor läser mer än män. Utredningen konstaterar 
att människor som läser mer än genomsnittet utgörs av kvinnor, människor i åldern 9-24 år, 
högutbildade, tjänstemän, akademiker samt studerande (ibid., s. 35).  
 
De små barnen i åldrarna 3-8 år utgör den grupp som besöker biblioteket mest. Det är en 
relativt oförändrad situation, konstaterar utredningen. Även andelen barn som har daglig 
kontakt med böcker visar höga siffror men dessa har dock minskat under de senaste åren 
(ibid., s 39). Det finns också här ett samband mellan utbildningsnivå, i detta fall föräldrarnas, 
och barns kontakt med böcker. Barn till lågutbildade föräldrar har mindre kontakt med böcker 
än barn till mellan- och högutbildade. När det gäller lästiden för barn finns dock ingen 
skillnad mellan utbildningsnivåerna. En minskning i bokläsandet hos barn mellan 3-8 år 
märktes under 1980-talet och början av 1990-talet för att sedan stanna av. Lästiden fortsätter 
dock att minska i samtliga grupper (ibid., s. 41). 
 
Även bland vuxna läsare finns ett samband mellan utbildningsnivå, intresse för litteratur och 
läsvanor, påstår utredningen. Framförallt när undersökningen inriktas på personer som inte 
läser böcker. Ickeläsarna är betydligt fler bland lågutbildade än bland högutbildade (ibid., s. 
44).  
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Trots att statistiken inte är heltäckande kan det ändå konstateras att läsning av böcker upptar 
en mindre del av människors tid än TV-tittandet och radion, sammanfattar utredningen (ibid., 
s. 50). 
 
Begreppet kulturell demokrati eller jämlikhet nämns inte men jag tycker att utredningens 
idéer kring människors läsvanor är präglad av 1970-talets sociologiska kulturpolitik. I denna 
politik talas nämligen om ojämlika förhållanden mellan olika grupper i samhället när det 
gäller tillgång till kulturutbudet, i detta fall litteratur. Utredningen har dock även ett mer 
övergripande perspektiv då man konstaterar att oavsett social bakgrund har bokläsningen 
minskat.     
 
Målet om att bredda kvalitetslitteraturen  
 
Det finns ett antal statliga stöd vars syfte är att stödja litteratur som har svårt att hävda sig på 
marknaden.1975 infördes till exempel ett utgivningsstöd, efter 1968 års litteraturutredning då 
denna påvisade en kraftig försämring av kvalitetslitteraturens situation. Framförallt omfattade 
stödet skönlitteratur och för att undvika statlig styrning av utgivningen var det till största 
delen ett efterhandstöd (ibid., s. 156). Detta stöd har under åren omarbetats. Förlagen ansöker 
om stödet hos Statens kulturråd. Detta stöd gäller dock enbart produktion av böcker och bör, 
anser utredningen, även omfatta distribution eftersom distributionskostnaderna har ökat och 
sker på marknadens villkor. Man tror även att den digitala tekniken, till exempel Internet och 
Print-on-demand, ger nya möjligheter när det gäller att sprida böcker. Utredningen medger att 
det är svårt att se de exakta effekterna av litteratur stödet och hur situationen hade varit utan 
stödet. Man kan dock konstatera att det har haft stor betydelse för de mindre förlagen då dessa 
har kunnat öka sin utgivning av kvalitetslitteratur. Förlag har också kunnat ta risken att ge ut 
”smalare” litteratur, hävdar utredningen (ibid., s. 159).  
 
När det gäller målet att nå nya läsare är En bok för alla AB ett exempel på en läsfrämjande 
åtgärd, även detta ett resultat av 1968 års litteraturutredning. Syftet var att kvalitetslitteratur 
skulle säljas i pocketfo rmat till ett lågt pris samt att dessa skulle distribueras på andra sätt än 
genom bokhandeln. Trots ett ökat utbud av kvalitetslitteratur i pocket finns En bok för alla 
kvar på grund av dess ”… koppling till läsfrämjande åtgärder”, menar utredningen (ibid., s. 
181). Ett annat sätt att nå nya läsare är att öka kassettboksproduktionen av 
kvalitetslitteraturen, tror utredningen (ibid., s. 160). 
 
I utredningens resonerande kring spridning av kvalitetslitteraturen och dess betydelse för att 
nå nya bokläsare och därmed, som jag ser det, främja kulturell demokrati finns spår av en 
humanistisk kulturpolitik. I Skot-Hansens beskrivning av denna var bildning en framträdande 
målsättning (Skot-Hansen 1999, s. 12).   
 
Barns och ungdomars läsning  
 
I utredningen framhålls barn och ungdomar som en särskilt viktig målgrupp när det gäller 
läsfrämjande åtgärder speciellt med tanke på att antalet timmar som används till läsning har 
minskat kraftigt i denna grupp, framförallt hos de små barnen, i åldern 3-8 år (SOU 1997:141, 
s. 183). Utredningen betonar i första hand föräldrarnas ansvar för att barnen kommer i kontakt 
med böcker men anser att förskola, grundskola och gymnasium har en viktig roll i 
sammanhanget. Ett antal miljoner har avsatts, av staten, till inköp av böcker till folk- och 
skolbibliotek men ändå har bokbeståndet minskat i dessa. Utredningen anser därför att 
ytterligare åtgärder krävs.  
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Skillnaderna mellan kommunernas resurser är också olycklig, menar utredningen, vilket 
drabbar eleverna (ibid., s. 258). Då skolbiblioteken är kommunernas ansvar och inte statens 
ger utredningen dock inga konkreta förslag.  
 
Utredningen uppmärksammar att barns uppväxtmiljö påverkar deras intresse för böcker. Läser 
inte föräldrarna stimuleras inte heller barnens läsintresse, menar man. Men även bokpriset har 
betydelse. Det finns människor med läsintresse som inte har råd att köpa böcker och därför 
blir det en politisk fråga. ”I alla de samhälleliga inrättningar där barn vistas i sin vardag – 
barnavårdscentraler, förskolor, skolor, bibliotek etc. – måste den gemensamma strävan vara 
att överbrygga kulturella klasskillnader”, menar utredningen (ibid., s. 294). 
 
Utredningen pekar här både på ett ojämlikt förhållande mellan kommuner och mellan 
befolkningsgrupper när det gäller tillgång till litteratur. Här skymtar ett klassperspektiv fram 
när man talar om bokprisets betydelse för en kulturell ojämlikhet. Uppmärksamheten kring 
denna kulturella ojämlikhet är i enlighet med Skot-Hansens sociologiska modell, anser jag. 
Det är den därför att kulturell demokrati betonades i denna kulturpolitik (Skot-Hansen 1999, 
s. 13).     
 
Bredd i utgivningen 
 
Utredningen betonar vikten av att boken ska finnas fysiskt tillgänglig för alla. Bland andra 
medier utgör också boken det mest läsvänliga, hävdas det i utredningen. Därför är det viktigt 
att det finns ett nyanserat litteraturutbud samt ett brett bokhandelsnät. Utredningen anser 
emellertid att den svenska bokmarknaden liknar oligopol. Ett fåtal förlag står för den största 
delen av utbudet. ”Priset som konkurrensmedel har ökat i betydelse”. Det missgynnar 
bokhandeln då dessa inte kan konkurrera med bokklubbarnas priser. I utredningen framförs 
även kritik mot den fria prissättningen från Sveriges Författarförbund.  Bokhandeln förlorar i 
priskonkurrensen mot bokklubbarna, menar de, vilket bland annat leder till att ett stort antal 
kvalitetsböcker inte når den breda spridning man eftersöker (SOU 1997:141, s. 268).  
 
När det gäller en ökad spridning av kvalitetslitteraturen tycker utredningen att exempelvis 
arrangemang som poesifestivaler borde få statligt stöd eftersom dessa är ett tillfälle att möta 
”den levande litteraturen” och har ett stort värde i läsfrämjande arbete (ibid., s. 287).  
 
Här uppmärksammas en odemokratisk situation i förlagsvärlden vilket ger konsekvenser för 
ett nyanserat litteraturutbud. Utredningen betonar kvalitetslitteraturen och dess centrala plats i 
ett nyanserat litteraturutbud vilket innebär en bildningssträvan, anser jag. Den humanistiskt 
präglade kulturpolitiken är därför närvarande i dessa åsikter. Det finns också ett mått av 
instrumentell politik eftersom utredningen framhåller evenemang som poesifestivaler. Dessa 
kan förstås variera i storlek men själva begreppet festival indikerar ett större evenemang till 
skillnad mot exempelvis ”poesiafton”. Begreppets innebörd har också en positiv konnotation. 
I Skot-Hansens instrumentella modell är det viktigt att kulturen får en positiv framtoning och 
förs fram genom bland annat evenemang (Skot-Hansen 1999, s. 16). Detta är en metod i ett 
läsfrämjande arbete, anser utredningen. Enligt min mening finns det därför en koppling 
mellan kvalitetslitteratur och  kulturell demokrati.  
 
5.1.3 Sammanfattning 
 
Det konstateras i dokumenten att tillgängligheten till kultur har ökat under de senaste 
decennierna även om också neddragningar gjorts.  
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Den ökade kommersialismen ses som ett hot mot kulturell mångfald och jämlikhet mellan 
olika grupper i samhället (Regeringens proposition 1996/97:3, s. 29). Den grupp som anses 
vara mest utsatt är barn och ungdomar. Denna grupp betonas starkt i både utredningen och 
propositionen. Det talas exempelvis om kulturell jämlikhet men det är i första hand barn och 
ungdomar som åsyftas.  
 
Det konstateras också att utbildningsnivån höjts men att det fortfarande finns skillnader som 
har betydelse när det gäller ojämlikhet i kulturlivet. Inom litteraturens område gäller det bland 
annat minskad lästid hos framförallt lågutbildade. Även här fokuseras det på barn och 
ungdomar och det är med andra ord föräldrarnas utbildningsnivå som avses i sammanhanget. 
Lästiden bland barn har dock minskat i samtliga grupper oavsett utbildningsnivå. Därför anses 
denna grupp vara särskilt utsatt. En orsak som nämns är den ökade konkurrensen från övriga 
media, framförallt TV (SOU 1997:141, s. 50).  
 
Sedan 1970-talet har också utgivning av kvalitetslitteratur ökat, konstateras det, men enligt 
dokumentens utsago bör En bok för alla fortsätta sin verksamhet. När det gäller 
kvalitetslitteraturen finns en utsatthet gentemot den övriga litteraturen. Det uttrycks en 
osäkerhet vilken påverkan litteraturstödet egentligen har haft sedan det infördes under 1970-
talet. De mindre förlagen har dock gynnats av stödet liksom litteratur som är ”smalare” och 
svårare att sälja (ibid., s. 159). Detta har en humanistisk prägel, utifrån Skot-Hansens 
definition av en humanistisk kulturpolitik då det rymmer ett bildningsideal. En mer 
framträdande politik är den sociologiska eftersom särskilda grupper anses behöva prioriteras. 
I dessa dokument är den främsta målgruppen, som tidigare nämnts, barn och ungdomar. Det 
går även att urskilja en instrumentellt präglad kulturpolitik i regeringens framförande av 
synliggörande av kulturen i form av stora evenemang som Kulturhuvudstadsåret 98.              
 
 
5.2 Inställning till litteratur 
 
5.2.1 Kulturpolitik Regeringens proposition 1996/97:3 
 
Litteraturen är en del av kulturutbudet och någon omfattande genomgång av litteraturens 
område görs inte i propositionen. Därför blir min framställning något kort. 
 
Litteraturen anses, i propositionen, vara viktig för utvecklandet av ett språk. Språket är i sin 
tur viktigt för att människor ska kunna uttrycka sig och därmed ha möjligheter att vara 
delaktiga i till exempel samhällsdebatter. Det är främst barn och ungdomar regeringen syftar 
på. ”Språket är makt och de ungas möjligheter att vara med och forma det framtida samhället 
förutsätter att de har tillgång till ett levande språk” (Regeringens proposition 1996/97:3, s. 
45). 
 
Regeringen tycker att svensk litteraturpolitik har varit framgångsrik men fortsatta åtgärder 
inom litteraturområdet är nödvändiga om ambitionen är att uppnå det ovan nämnda. 
Regeringen menar att statens insatser bland annat ska vara tänkta att ”… stimulera en bred 
utgivning av kvalitetslitteratur, öka tillgången till och intresset för litteratur i hela landet, 
medverka till att barn och ungdomar har tillgång till litteraturen…” (ibid., s. 45).  
 
Eftersom bokmarknaden har förändrats betydligt under de senaste tjugo åren krävs att en 
översyn görs av den svenska bokmarknaden, säger regeringen. Det finns en bred utgivning av 
kvalitetslitteratur men den når inte ut till alla. 
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Därför ska en utredning tillsättas som ska undersöka bokens och kulturtidskriftens situation 
(ibid., s. 47). Regeringen betonar, som tidigare nämnts, barn och ungdomar när det gäller 
läsfrämjande åtgärder. Det är Statens kulturråd som ansvarar för de statliga insatserna inom 
litteraturområdet vilka i första hand berör förlag, kulturtidskrifter och folkbibliotek. Dessa bör 
få särskilda medel vid inköp av barn- och ungdomsböcker, anser regeringen.  
 
Regeringen anser vidare att utgivningen för ”En bok för alla”, som har ett avtal med staten, 
bör fortsätta. Staten stöder verksamheten sedan 1976 och regeringens åsikt är att 
verksamheten har stor betydelse för utgivning av kvalitetslitteratur. Kvalitet är också syftet 
med utgivningen. Det låga priset gör att exempelvis skolor har råd att köpa in klassiker. 
Människor med låga inkomster har också råd att köpa kvalitetslitteratur. ”En bok för alla” 
arbetar dessutom för läsfrämjande åtgärder och har en bred geografisk spridning (ibid., s. 55). 
 
Här finns en koppling till Skot-Hansens humanistiska idealtyp eftersom man resonerar kring 
kvalitetslitteraturens spridning. Åsikterna har en karaktär av bildningsidealism vilket stämmer 
överens med denna idealtyp. Regeringens betoning på en särskild målgrupp, i detta fall barn 
och ungdomar, gör att deras politik också är präglad av en sociologisk kulturpolitik, tycker 
jag. I enlighet med denna modell pekar man ut vissa grupper i samhället där särskilda insatser 
behöver göras för att uppnå en mer jämlik situation inom kulturområdet (Skot-Hansen 1999, 
s. 13).  
 
5.2.2 Boken i tiden SOU 1997:141 
 
Utredningens inställning till litteraturens betydelse för människor och för ett demokratiskt 
samhälle är att litteratur, både skönlitteratur och facklitteratur, har en central plats i ett 
demokratiskt samhälle. ”Kunskap motverkar maktlöshet”, menar utredningen. Genom att läsa 
skönlitteratur förmedlas känslor, idéer och tankar. Medkänsla med andra människors 
livssituation är annan viktig faktor. Utredningen ger Anne Franks dagbok som exempel på hur 
litteratur förmedlar inlevelse. Den är både rik på känslor samtidigt som den berättar något 
viktigt om en historisk händelse. Utredningen tror att den har haft stor betydelse flera 
generationer ungdomar. Känslomässigt starka upplevelser genom böcker vi läser gör att vi 
berörs och har lättare för att känna empati (Boken i tiden SOU 1997:141, s. 24).  
 
Litteratur har även en politisk betydelse, hävdar utredningen. Genom litteraturen återspeglas 
samhället. Idéer, föreställningar och ideologier om samhället uttrycks genom exempelvis 
skönlitteraturen. Rådande samhällsförhållanden tydliggörs och kan medföra en ökad 
förståelse och kunskap hos läsaren (ibid., s. 24) 
 
Genom boken förmedlas också språket, anser utredningen. Här uttrycks farhågor med att 
villkoren för nationalspråken förändras i och med globalisering. Utredningen refererar till en 
artikel i tidskriften ”Språkvård” (Teleman & Westman 1997, nr 2) där Ulf Teleman och 
Margareta Westman diskuterar språkets betydelse, vad som händer om det svenska språket 
förlorar fästet. Författarna anser, enligt utredningen, att det talas för lite om språkets betydelse 
i den kulturpolitiska debatten. Internationellt utgörs det dominerande språket av engelskan. 
Det används bland annat i politiska debatter, vetenskapliga sammanhang och inom 
populärkultur.  
Enligt utredningen ställer Teleman och Westman frågan om vad som händer om 
samhällsdebatten förs på ett främmande språk. Många människor kan i en sådan situation inte 
delta (ibid, s. 25). Utredningen menar att detta visar på en koppling mellan ”… språket, 
demokratin och det tryckta ordet” (ibid., s. 26) 
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Bokens roll 
 
Utredningen betonar bokens och kulturtidskriftens betydelse i förverkligandet av de 
kulturpolitiska målen, antagna av riksdagen 1996. Framförallt de mål som berör 
demokratifrågor. ”Ur demokratisk synvinkel är boken och kulturtidskriften idealiska medel att 
verka för att alla får en möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser…” 
(ibid., s. 28). 
 
Här avses således alla människors möjligheter att delta i kulturlivet och tillägnandet av 
litteratur. Boken tillskrivs bildande egenskaper vilka anses nödvändiga i ett demokratiskt 
samhälle. Utredningens inställning till litteratur har ett, som jag tycker, tydligt demokratiskt 
perspektiv. Idéer om att kultur är bildande och därför ska omfatta alla människor för att 
främja demokratin faller inom Skot-Hansens humanistiska modell, menar jag. Denna 
teoretiska modell beskriver en kulturpolitik som har tydliga demokratiska mål vilka uppnås 
med hjälp av upplysning och bildning (Skot-Hansen 1999, s. 12).  
 
5.2.3 Sammanfattning 
 
Litteraturens bidrag till utvecklandet av språket är en framträdande åsikt i båda dokumenten. 
Språket är i sin tur viktigt i ett demokratiskt samhälle, hävdas det. Det är viktigt att alla har de 
språkliga redskap som behövs för att kunna uttrycka sig i exempelvis samhällsdebatter. Därför 
anses litteraturen inneha en betydelsefull roll ur ett demokratiskt perspektiv. Nationalspråken 
betraktas även som viktiga att värna om när globaliseringen medför att dessa språks betydelse 
minskar. Risken är att alla människor inte har möjligheter att delta i samhällsdebatter om 
dessa förs på ett främmande språk. Litteratur på det svenska språket bör därför främjas 
(Regeringens proposition 1996/97:3, s. 45, SOU:1997:141, s. 25). När det gäller 
skönlitteraturens roll i detta sammanhang anses den viktig genom sin förmedling av 
samhälleliga och historiska skeenden. Det bidrar till människors empatiska förmåga (SOU 
1997:141, s 24). 
 
Det anses att svensk litteraturpolitik har varit och är tillfredställande men att fortsatta åtgärder 
är nödvändiga. Om det ovan nämnda ska uppnås, att alla har de språkliga möjligheter som 
krävs för att delta i samhällsdebatter, behövs fortsatta insatser. Det ingår i de kulturpolitiska 
målen. I detta sammanhang framgår även att barn och ungdomar betraktas som en särskilt 
viktig målgrupp. Det gäller också i åsikterna kring tillgången till litteratur där barn och 
ungdomar betonas. Det uppmärksammas även att utgivningen av kvalitetslitteratur är bred 
men att den fortfarande inte når ut till alla. Åter igen utgör barn och ungdomar den främsta 
målgruppen (Regeringens proposition 1996/97:3, s 45). 
 
Idéer om att vissa grupper är mer utsatta än andra bär spår av en sociologisk kulturpolitik. 
Kvalitetslitteraturen anses också vara särskilt viktig för den målgrupp som är mest framtonad i 
dokumenten; barn och ungdomar. Däri finns ett krav på bildning vilket är i enlighet med Skot-
Hansens humanistiska idealtyp. Det demokratiska synsättet att alla ska kunna delta i 
kulturlivet och vara med i den demokratiska processen har också en humanistisk prägel. Det 
gör den eftersom idén är att människor genom bildning och upplysning ges de redskap som 
behövs i ett demokratiskt samhälle (Skot-Hansen 1999, s. 12).                   
 
 
 
 



 42 

5.3 Inställning till bibliotek 
 
5.3.1 Kulturpolitik Regeringens proposition 1996/97:3 
 
Biblioteken, framförallt folkbiblioteken, nämns i propositionen som en betydelsefull 
spridningskanal för litteratur. Genom att erbjuda kostnadsfri tillgång till litteratur kan alla ta 
del av ett kvalitativt litteraturutbud (Regeringens proposition 1996/97:3, s. 43). Expansionen 
av folkbibliotek under 1970-talet och den aktiva litteraturpolitik som fördes har medfört att 
fler människor har kunnat ta del av det litterära utbudet. Regeringen påtalar de neddragningar 
som gjorts i många kommuner under 1990-talet. Bibliotek har varit tvungna att spara vilket 
har visat sig i bland annat färre bokinköp, neddragningar av bokbussverksamhet och 
uppsökande verksamhet. De avgiftsfria boklånen ifrågasätts också alltmer (ibid., s. 44).  
 
Bibliotekslag  
 
”Biblioteksverksamheten är av central kulturpolitisk betydelse”, menar regeringen och därför 
är det viktigt att den regleras av en lag (ibid., s. 46). Det är skol- och folkbiblioteken 
regeringen avser eftersom folkbiblioteken vänder sig till allmänheten och skolbiblioteken till 
barn och ungdomar. De senare är en viktig målgrupp för regeringen. Regeringen betonar även 
att det inte är enbart litteratur som förmedlas via bibliotek utan även information. Bibliotek är 
dessutom betydelsefulla kulturinstitutioner på lokal nivå. Där finns till exempel utrymme för 
debatter och möten med förfa ttare. Genom att lagfästa biblioteksverksamheten kan alla 
människor dessutom ta del av ett kvalitativt litteraturutbud, kostnadsfritt, oavsett var de bor i 
landet, menar regeringen.  
 
Regeringens förslag om en bibliotekslag överensstämmer i stort med kulturutredningens 
förslag, konstaterar regeringen. Bakom förslaget står också flertalet remissinstanser. 
Argumenten mot en lag är att det strider mot kommunernas självstyre. Regeringen menar att 
syftet med en bibliotekslag är ”… att vissa bärande principer inom biblioteksområdet 
lagfästs” (ibid., s 49). Som tidigare nämnts är ett viktigt skäl de kostnadsfria boklånen. 
Genom att dessa har ifrågasatts samt ifrågasättandet av alla människors tillgänglighet till 
bibliotek ska lagen garantera tillgänglighet till bib liotek och kostnadsfria boklån. I 
lagförslaget står även att varje kommun ska ha folkbibliotek samt att biblioteken ska hållas 
samman av ett nationellt nätverk. Målen för biblioteksverksamheten ska också anges i lagen. 
Kritiken mot att lagen inskränker kommunernas självstyre menar regeringen är obefogad. 
Kommunerna ska fortfarande ha ansvar över omfattningen av folkbiblioteksverksamheten. 
Lagen är däremot tänkt att fungera som ett skydd för folkbiblioteken och ska omfatta hela den 
offentliga biblioteksverksamheten. Lagen träder i kraft den första januari 1997 (ibid., s 210).  
 
Regeringens inställning till bibliotek att de är viktiga lokala kulturinstitutioner för människors 
tillgång till kvalitetslitteratur är sociologiskt präglade, tycker jag. Inom Skot-Hansens 
sociologiska modell uttrycker kulturpolitiken en tro på väl fungerande regionala och lokala 
bibliotek (Skot-Hansen 1999, s. 13).  
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Mer stöd till skol- och folkbibliotek 
 
Ett statligt stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek behövs, anser regeringen, för 
att främja läsning av litteratur. De avser i första hand litteratur riktade till barn och ungdomar. 
De kommuner som ansöker om bidraget måste även skriftligen redovisa för hur de tänker 
arbeta för att stimulera barns och ungdomars läsintresse. Det är Statens kulturråd som ska 
pröva ansökningarna (Regeringens proposition 1996/97:3, s. 52). 
 
Att målgruppen är barn och ungdomar beror på att det är i denna grupp som lästiden 
försämrats, menar regeringen. Utlåningen av böcker till barn och ungdomar minskade under 
första hälften av 1990-talet, enligt en rapport av kulturrådet, säger regeringen. Denna 
minskning märks mest bland de minsta barnen och barn till lågutbildade föräldrar. Skol- och 
folkbibliotek köper även in färre böcker än för fem år sedan. Regeringen nämner den 
förändring som sker i biblioteksverksamheten. Bibliotekens roll förändras till att, förutom att 
vara litteraturförmedlare, även omfatta informationsförsörjning. Regeringen anser att det inte 
finns någon motsättning mellan litteratur och teknik. ”Läskunnighet och läsförståelse är 
däremot en förutsättning för att barnen ska kunna tillgodogöra sig de nya medierna och den 
nya tekniken” (ibid., s. 53). Regeringen nämner att en avgörande orsak till bidraget är att 
spridningen av kvalitetslitteratur riskerar att försämras när utlåning av böcker samt även 
bokförsäljningen minskar. 
 
Om igen pekas barn och ungdomar ut som en särkilt viktig grupp i läsfrämjande arbete där 
biblioteken har en central roll. Kvalitetslitteratur för denna målgrupp är av stor betydelse 
vilket jag menar rymmer ett krav på bildning. Eftersom en humanistiskt präglad kulturpolitik 
hade bildning på den politiska dagordningen faller regeringens åsikter inom denna, anser jag.   
 
5.3.2 Boken i tiden SOU 1997:141 
 
Utredningens kommentarer till bibliotekslagen, vilka överensstämmer med regeringens 
synpunkter, berör jag inte här eftersom jag redogör för dessa i avsnitt 5.3.1.  
 
Folkbibliotekens roll 
 
Folkbiblioteken har en central plats i den svenska kultur- och utbildningspolitiken, anser 
utredningen. Förutom att erbjuda kultur bedriver de dessutom läsfrämjande arbete för att nå 
nya läsare. Information och utbildning hör också till folkbibliotekens uppgifter. Även om 
folkbibliotekens resurser minskat under 1990-talet har de ökat om man ser över en längre 
tidsperiod, menar utredningen. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna (Boken i 
tiden, SOU 1997:141, s. 134). Avsikten med exempelvis länsbibliotekens inrättande under 
1930- och 1950-talen var att utjämna geografisk ojämlikhet. Dessa, som från början kallades 
centralbibliotek, skulle komplettera de lokala biblioteken. På så sätt kan alla ha tillgång till 
litteratur oberoende av var man bor i landet. På senare tid omfattas även centralbiblioteken av 
rådgivnings- och utbildningsverksamhet (ibid., s. 135). 
 
Utredningen uppmärksammar folkbibliotekens koppling till folkbildningen och menar att 
folkbiblioteken är en del av samhällets utbildningspolitik. Folkbiblioteken har också en hög 
potential att nå ut till alla människor på grund av decentraliseringen av verksamheten, filialer, 
bokbussverksamhet samt sjukhusbibliotek. Spridningen av biblioteksverksamheten över 
landet blir ett sätt att utjämna klasskillnader, kulturella såväl som kunskapsmässiga, menar 
utredningen. 
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Utredningen beklagar att sjukhusbiblioteken har drabbats av nedskärningar, vilket har 
påverkat den uppsökande verksamheten till gamla och sjuka negativt. Även det läsfrämjande 
arbetet riktat till barn och ungdomar har minskat, konstaterar utredningen (ibid., s. 153).  
 
Utredningen pekar på de förändringar som skett sedan 1970-talet när det gäller 
utbildningsnivån och decentraliseringen och hur det påverkar folkbibliotekens roll. Det kräver 
bland annat ett lånesamarbete mellan forskningsbibliotek och folkbibliotek, menar 
utredningen, eftersom folkbibliotekens uppgifter även finns inom utbildningsområdet. 
Distansutbildningar inom högskolan har också ökat vilket medför att fler studenter använder 
det lokala folkbiblioteket. Ökade krav på låneförmedling samt bokbestånd är också en 
konsekvens av dessa förändringar (ibid., s. 154). Enligt bibliotekslagen ska 
forskningsbiblioteken samverka med folkbiblioteken (ibid., s 141).  
 
Utredningen refererar även till UNESCO:s Folkbildningsmanifest. Den publicerades första 
gången 1949, varefter två revideringar gjordes 1972 och 1994. Där betonar man 
folkbibliotekens roll som ett ”lokalt kunskapscentrum” som fyller en viktig funktion för den 
enskilde individen och grupper i samhället. Folkbiblioteken ”… utgör en grundförutsättning 
för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den 
enskilde och för olika grupper i samhället”. Utredningen återger de tolv punkter som 
sammanfattar de som UNESCO anser utgör folkbibliotekens huvudsakliga uppgifter. Dessa 
ligger i linje med utredningens åsikter. Kortfattat innebär de bland annat att stimulera barns 
och ungdomars läsintresse samt deras fantasi och kreativitet. Folkbiblioteken bör även 
”främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald” (ibid., s. 152). 
De ska också ha en öppen attityd till olika konstformer och garantera att alla medborgare får 
tillgång till alla slag av samhällsinformation. Förståelse för kulturen och främja kunskap om 
kulturarvet är också något som folkbiblioteken ska medverka till, enligt manifestet. 
 
Både den humanistiska och den sociologiska kulturpolitiska modellen präglar de åsikter som 
här uttrycks. Man nämner exempelvis folkbildningen som betydelsefull samtidigt som man 
också nämner utbyggnaden av bibliotek. Det är mer inom en humanistisk modell, menar jag. 
Kulturell ojämlikhet talas det om vilket diskuteras inom både den humanistiska och 
sociologiska modellen. Inom den sociologiska handlar begreppet dock mer om att allas kultur 
är lika mycket värd vilket inte uttrycks explicit här. Däremot nämns olika kulturer på en 
internationell nivå som viktiga att bejaka. Kulturarvet anses viktigt att värna om men det 
resoneras ingenting om vilken kultur som inrymmer i detta.   
 
Litteraturstödda titlar vid bibliotek 
 
Folkbibliotek ska således erbjuda ett varierat litteraturutbud och tillhandahålla litteraturstödda 
titlar. Utredningen uppmärksammar kulturrådets undersökning av spridningen av 
litteraturstödda titlar på tre bibliotek i Sverige, våren 1997. Biblioteken är Göteborgs 
stadsbibliotek, Uddevalla stadsbibliotek samt Färjelandas kommunbibliotek. Inköp av böcker 
och media görs framförallt genom Bibliotekstjänst. Utredningen refererar till Göteborgs 
stadsbiblioteks urvalsprinciper som kortfattat trycker på kvalitet samt tar avstånd från media 
som innehåller spekulativt våld och förvränger fakta (ibid., s. 144).  
 
5.3.3 Sammanfattning 
 
Av dokumenten framkommer åsikten att folkbiblioteken har en central plats inom kulturlivet 
och främjandet av demokratin. 
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De avgiftsfria boklånen är ett viktigt argument för instiftandet av en bibliotekslag. En lag är 
aktuell då det bland annat finns kritiska röster mot avgiftsfri tillgång till litteratur 
(Regeringens proposition 1996/96:3, s. 210). Folkbiblioteken anses dessutom vara viktiga 
kulturinstitutioner för människors tillgång till kvalitetslitteratur. Folkbibliotekens utökade 
roller poängteras också i båda dokumenten. Utöver litteraturförmedling innehar de även rollen 
som informationsförsörjare. Läsfrämjande arbete samt utbildning tillhör också 
folkbibliotekens uppgifter. Även här är barn och ungdomar en viktig målgrupp. Orsaken 
uppges vara den minskade bokutlåningen samt den minskade lästiden i denna grupp (ibid., s. 
53). Kvalitetslitteraturens bredd riskeras dessutom när utlåning och bokförsäljningen minskar. 
Därför föreslås ett statligt stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek.  
 
Folkbibliotek är kopplat till folkbildning, anses det, och därför är det en del av 
utbildningspolitiken. Folkbiblioteken har i det sammanhanget en stor potential eftersom 
verksamheten har en bred geografisk spridning. Förhoppningen är att det dessutom bidrar till 
att kulturella och kunskapsmässiga skillnader mellan människor jämnas ut (SOU 1997:141, s. 
153. Det är i detta resonemang det går att urskilja en humanistisk kulturpolitik då det handlar 
om jämlikhet och bildning. I båda dokumenten framträder dock spår av både den 
humanistiska samt sociologiska idealtypen. Den sociologiska modellen märks i åsikterna om 
kulturinstitutionernas betydelse på regional nivå samt en utvald målgrupp, i detta fall barn och 
ungdomar.  
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6. 1970-talets och 1990-talets kulturpolitik 
 
 
6.1 Kan några förändringar urskiljas mellan 1970-talets och 1990-talets 
politiska dokument? 
 
I detta kapitel redovisas de förändringar jag kan urskilja mellan 1970- och 1990-talens 
dokument. Resultatet ordnas under rubriker som anknyter till mina frågeställningar. Det 
innebär således att jag gör en komparativ studie där jag tittar på eventuella förändringar 
angående synen på demokrati, föreställningar om litteratur samt inställningen till bibliotek. 
Jag tittar även på eventuella skillnader utifrån Skot-Hansens kulturpolitiska idealtyper.  
 
Synen på demokrati 
 
Den aspekt av demokratibegreppet som betonas i framförallt 1970-talens dokument är 
kulturell demokrati. Här används dock inte begreppet demokrati utan jämlikhet. Jämlikhet 
mellan olika grupper kan i sin tur vara en del av demokratibegreppet. Kulturell jämlikhet har 
en central plats i 1970-talets dokument och nämns bland annat som en övergripande 
målformulering i till exempel kulturpropositionen från 1974. Man konstaterar exempelvis att 
”utvecklingen av det materiella välståndet och den sociala tryggheten för stora 
befolkningsgrupper har inte medfört att skillnaderna i kulturella villkor utjämnats i samma 
omfattning” (Den statliga kulturpolitiken 1 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, s. 291). 
Brister i den kulturella demokratin påtalas i 1990-talets dokument men där finns en starkare 
betoning på barn och ungdomar. Eventuell ojämlikhet inom den vuxna befolkningen är 
nedtonat.  
 
Orsakerna till lågt läsintresse och tillägnandet av kultur diskuteras i samtliga dokument men 
enligt min tolkning finns en mer konkret koppling till klasskillnader i 1970-talets dokument. 
Som orsaker anges till exempel arbetsförhållanden, i 1970-talets dokument, där fysiskt tunga 
arbeten nämns som ett hinder för att tillägna sig kultur (Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, s. 
292). I 1968 års litteraturutredning Boken uppmärksammas problemet med att försäljning av 
böcker via ombud minskat. Skälet anges vara ökat arbetstempo (SOU 1974:5, s. 195). I 1990-
talets dokument verkar man vara relativt nöjd över den vuxna befolkningens bokläsning. Båda 
tidsperiodernas dokument uttrycker oro över barns och ungdomars bokläsning men som 
tidigare nämnts fokuserar 1990-talets dokument mer på denna grupp än vad 1970-talets 
dokument gör.  
 
I 1970-talets dokument uppmärksammas också främlingsskapet i kulturlivet mer än i 1990-
talets dokument, anser jag. Det kopplas bland annat till utbildningsnivån. Eftersom 
utbildningsnivån har höjts, enligt 1990-talets dokument, kan det vara en förklaring till varför 
detta inte diskuteras. I de tidigare dokumenten anses kulturell jämlikhet vara lika viktigt att 
uppnå som social och ekonomisk. Främjandet av demokratin betonas i detta sammanhang 
(Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, s. 294). En målsättning att förändra samhället genom 
kulturen genomsyrar 1970-talets dokument. Denna målsättning finns även i 1990-talets 
dokument men fokus ligger inte längre på den vuxna befolkningen.    
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Synen på litteratur  
 
Under båda tidsperioderna anses litteraturen ha en demokratisk potential. Litteraturen 
tillskrivs till exempel en politisk betydelse när samhälleliga förändringar har skett och sker 
(SOU 1974:5, s. 83). I Boken i tiden uttrycks åsikten att läsning av skönlitteratur kan leda till 
ökade kunskaper om samhället och empati med andra människors livssituation och historiska 
händelser (SOU 1997:141, s 24). I samtliga dokument anses också kvalitetslitteraturen vara en 
nödvändig och viktig motvikt till det kommersiella utbudet. I 1970-talets dokument uttrycks 
däremot en tydligare, mer explicit, aversion mot den så kallade massmarknadslitteraturen. Det 
kommer till uttryck genom bland annat åsikter om skillnader mellan kvalitetslitteratur och 
kommersiell litteratur. Den senare anses exempelvis vara ”… billig, internationellt syndikerad 
triviallitteratur…”(SOU 1974:5, s. 94). Dess syfte anses vara ekonomisk vinning medan 
kvalitetslitteratur är ett resultat av författarens uttrycksbehov. Den tidigare kraftiga betoningen 
på negativa konsekvenser av den kommersiella litteraturen är, enligt min tolkning, något 
nedtonade i 1990-talets dokument. Detta kan förstås bero på skillnader i språkbruk.  
 
I 1990-talets kulturpolitiska dokument uppmärksammar man språket och dess koppling till 
globaliseringens tänkbara effekter på användandet av nationalspråken. Det är en skillnad i 
jämförelse med 1970-talets kulturpolitiska dokument. En skillnad som är logisk eftersom 
begreppet globalisering inte var aktuellt under den tid som dokumenten skrevs. 
Skönlitteraturen anses ha en viktig roll för att värna om nationalspråket samt utveckla språket. 
I det senare fallet är målgruppen barn och ungdomar.  
 
Synen på bibliotek  
 
Inställningen till bibliotekens roll i förverkligandet av kulturpolitiska mål har inte genomgått 
några genomgripande förändringar. Likheterna är fler än skillnaderna. Under båda 
tidsperioderna uttrycks åsikten att biblioteken ska fungera som litteraturförmedlare. De anses 
vara viktiga regionala och lokala kulturinstitutioner. Samtliga dokument poängterar också de 
avgiftsfria boklånen. En skillnad är dock inställningen till en bibliotekslag. I 1970-talets 
dokument utrycks farhågor med en sådan. Åsikten är att kommunerna förlorar en del av sin 
självständighet. Det är ett skäl som senare, i 1990-talets dokument, avfärdas och man trycker 
istället på demokratiska argument. Ett sådant argument är till exempel att alla människor ska 
garanteras tillgången till bibliotek och därmed tillgång till kvalitetslitteratur samt information  
(Regeringens proposition 1996/97:3, s. 46).  
 
En annan skillnad är 1990-talets betoning på barn och ungdomar. När det gäller bland annat 
idéer om sociala skillnader mellan grupper och hur dessa ska utjämnas uppmärksammas 
framförallt denna målgrupp. Barn och ungdomar anses vara en viktig grupp även i 1970-talets 
dokument men betonas starkare i 1990-talets dokument. Under båda tidsperioderna finns dock 
målsättningen att utjämna sociala och geografiska skillnader mellan grupper i samhället.  
 
Samtliga dokument innehåller åsikten att biblioteken ska erbjuda ett kvalitativt litteratururval 
vars bestånd dessutom är nyanserat. Mångfald är viktigt, anses det. Skillnaden är att under 
1970-talet expanderar biblioteksverksamheten och under 1990-talet sker neddragningar i 
kommunerna vilket dokumenten förhåller sig till. Det gör de genom att bland annat påtala de 
neddragningar av biblioteksverksamheten som gjorts. Färre bokinköp är till exempel en 
konsekvens av det, konstateras det i 1990-talets proposition (Regeringens proposition 
1996/97:3, s. 44). 
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I 1970-talets dokument diskuteras istället satsningar på biblioteksverksamheten. Under 1990-
talet uppmärksammas även värnandet av kulturarvet vilket inte görs i 1970-talets dokument. 
 
Humanistiskt, sociologiskt eller instrumentellt präglad kulturpolitik? 
 
Utifrån de fyra politiska dokument som utgör mitt empiriska material bär samtliga spår av 
Skot-Hansens idealtypiska modeller; den humanistiska samt den sociologiska. Inom 
litteraturområdet finns både en bildningssträvan och en målsättning att utjämna sociala och 
geografiska skillnader. Det framkommer i både 1970-talets och 1990-talets dokument. Enligt 
min mening är dock 1970-talets kulturpolitik mer präglade av en humanistisk samt 
sociologisk kulturpolitik än 1990-talets. Det är den bland annat på grund av fokuseringen på 
så kallade ”eftersatta grupper”. Denna grupp är emellertid ganska vagt definierad men den 
omfattar till stor del den vuxna befolkningen. Dessa nämns i 1990-talets dokument men inte i 
lika stor utsträckning. Här utgör barn och ungdomar den viktigaste målgruppen när det gäller 
spridning och tillägnandet av ett nyanserat litteraturutbud. Kvalitetslitteraturen nämns i detta 
sammanhang som betydelsefull. I 1970-talets dokument ägnas även en större del till den 
vuxna befolkningens tillägnande av kvalitetslitteratur. Eftersom jag kopplar resonerandet 
kring kvalitetslitteraturens roll till bildningsideal blir detta ett drag av en humanistisk 
kulturpolitik.   
 
En ytterligare skillnad jag tycker mig urskilja är att det är först under 1990-talet det finns en 
antydan till inslag av en instrumentellt präglad kulturpolitik. Det är utifrån Skot-Hansens 
definition av instrumentell jag avser i detta sammanhang. Kulturen är med andra ord inte 
enbart ett medel för att främja demokratiska idéer som exempelvis kulturell demokrati utan 
bär inslag av ett marknadsorienterat synsätt. Det innebär bland annat att kulturen blir ett 
medel för att uppnå ekonomisk utveckling. Kultur blir därmed en vara bland andra varor på 
marknaden (Skot-Hansen 1999, s. 14).  Exempel på det är synliggörandet av kulturen genom 
bland annat satsningar på kulturhuvudstadsåret 1998. Idéer om synliggörandet av kulturen 
med hjälp av stora, kostsamma evenemang är i enlighet med en instrumentell syn på kultur. 
Exempel inom specifikt litteraturområdet är poesifestivaler vilka kanske inte nödvändigtvis är 
stora. Festival har däremot en positiv konnotation och poesi kanske inte är lika lätt att 
marknadsföra som exempelvis musik och film, menar jag. Festivaler inom dessa 
kulturområden är ju vanligt förekommande. Inom den instrumentella kulturpolitiska modellen 
är det viktigt att marknadsföra kultur genom positiv framtoning (Skot-Hansen 1999, s. 16).  
 
 
6.2 Sammanfattning 
 
Kulturella skillnader mellan olika befolkningsgrupper uppmärksammas i samtliga dokument 
under båda tidsperioderna. En skillnad är att den vuxna befolkningen betonas starkare i 1970-
talets dokument. Samtliga dokument framhåller också barn och ungdomar som en viktig 
målgrupp i målsättningen att utjämna kulturella skillnader men under 1990-talet är denna 
fokusering tydligare. I 1990-talets kulturpolitiska mål är formuleringen om ”de eftersatta 
grupperna” dessutom borta. Det finns även ett mer explicit klassperspektiv i 1970-talets 
dokument eftersom bland annat arbetsförhållanden uppmärksammas som ett hinder för att ta 
del av kulturutbudet. Prisfrågan på böcker poängteras dock under båda tidsperioderna.  
 
Kommersialismen anses ha negativa effekter på det kulturella utbudet i samtliga dokument. 
För litteraturens vidkommande anses kvalitetslitteraturen vara betydelsefull för ett nyanserat 
litteraturutbud. 
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Det finns även en tro på kvalitetslitteraturens demokratiska potential genom sin koppling till 
bildning och upplysning där bland annat folkbibliotek anses ha en betydelsefull roll. Detta är i 
enlighet med Skot-Hansens humanistiska kulturpolitiska idealtyp. Både den humanistiskt och 
den sociologiskt präglade kulturpolitiken, enligt Skot-Hansens modeller, genomsyrar samtliga 
dokument. Betoningen på de eftersatta grupperna i 1970-talets dokument gör dock att dessa 
bär tydligare spår av denna kulturpolitik än i 1990-talets dokument. Det är också under den 
senare tidsperioden som det går att ana en tendens till en instrumentell kulturpolitik. Exempel 
på det är resonerandet kring större kulturevenemang som kulturhuvudstadsåret 1998.                                
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7. Diskussion och slutsatser 

 
 
I det här kapitlet följer diskussionen vari jag gör en tydligare koppling mellan empirin, teorin 
och tidigare forskning än vad som föreligger i kapitel fyra och fem. Jag ska således försöka att 
diskutera resultaten och analysen av min studie genom att anknyta till mitt syfte och 
frågeställningar. 
 
Syftet med uppsatsen var att studera vilka idéer om demokrati som har utmärkt den svenska 
kulturpolitiken under 1970-talet och 1990-talet utifrån ett antal politiska dokument. Dessa 
utgörs av två kulturpropositioner samt två litteraturutredningar. Jag var intresserad av om det 
går att spåra några förändringar över tid. I uppsatsen har jag fokuserat på inställningen till 
litteraturens och bibliotekens roll i ett demokratiskt sammanhang så som denna kommer till 
uttryck i undersökningens empiriska material. Detta har jag försökt att besvara med hjälp av 
mina frågeställningar vilka var följande: 
 
1. Vilken inställning till kulturell demokrati, litteratur och bibliotek uttrycks i 1970-talets 
svenska kulturpolitik, utifrån två politiska måldokument?   
 
2. Vilken inställning till kulturell demokrati, litteratur och bibliotek uttrycks i 1990-talets 
svenska kulturpolitik, utifrån två politiska måldokument? 
 
3. Kan några förändringar urskiljas mellan 1970-talets och 1990-talets politiska dokument? 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns några markanta skillnader i idéerna kring 
litteratur mellan 1970-talets och 1990-talets dokument. Skillnader finns men huruvida det har 
blivit ett mer postmodernt tänkande inom kulturpolitiken, utifrån Skot-Hansens instrumentella 
idealtyp, eller inte är svårt att urskilja i inställningen till litteratur. Båda tidsperioderna präglas 
av den humanistiska och den sociologiska kulturpolitiken, så som dessa beskrivs av Skot-
Hansen. Den humanistiska kulturpolitiken visar sig i det bildningsideal och de idéer om 
upplysning som genomsyrar samtliga dokument vilket är särskilt tydligt i åsikterna kring 
litteratur där kvalitetslitteraturen intar en särställning. Kulturinstitutionernas demokratiska 
potential framhävs också vilket är i enlighet med den sociologiska modellen. I 1970-talets 
dokument ansågs det viktigt att kulturpolitiken skulle prioritera ”de eftersatta grupperna” 
vilket medför en skillnad mellan tidsperioderna, anser jag. Det gör att 1970-talets dokument 
bär tydligare spår av en sociologisk kulturpolitik än 1990-talets. I denna politik var det viktigt 
att värna om utvalda målgrupper som av olika skäl ansågs stå utanför kulturlivet. 
 
Det finns dock en tendens till en instrumentellt färgad kulturpolitik i 1990-talets dokument. 
Dessa märks i åsikterna kring att finna nya vägar för att sprida kultur till alla 
befolkningsgrupper. Kulturhuvudstadsåret 98 är ett exempel på det. Det går i linje med Skot-
Hansens beskrivning av denna politik. Hon menar att satsningar på exempelvis stora 
kulturevenemang är en effekt av en instrumentell kulturpolitik. Det handlar om att synliggöra 
kulturen och skapa en positiv framtoning där underhållning är det främsta syftet. 
Underhållning ger i sin tur ekonomisk avkastning (Skot-Hansen 1999, s. 16). Ett liknande 
resonemang för journalisterna Pelle Andersson och Jesper Lindau i sin debattbok Den nya 
kulturrevolutionen (1998). Kulturhuvudstadsåret 98 får statuera exempel när de diskuterar ett, 
som de tycker, förändrat idéinnehåll i svensk kulturpolitik. De påtalar en förskjutning från en 
folkbildningsidealism till att marknadsföra Sverige genom kultur. 
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Kulturen har med andra ord fått en annan roll. De nämner till exempel begreppet kulturturism 
och att det kulturpolitiska målet om att nå nya grupper och öka tillgängligheten istället riktas 
mot en specifik grupp; turister (Andersson & Lindau 1998, s. 38). Det kanske dock är som 
Sven Nilsson säger i sin kritik av ovan nämnda debattbok att det snarare handlar om ett 
förlorat språkbruk. ”Kulturpolitiker uttrycker sig annorlunda idag. Betyder det också att målen 
förskjutits? Det vore svårt att belägga, och verkligheten pekar åt ett annat håll; fler är aktiva 
idag än för 10-20 år sedan. Det var inte bättre förr.” (Nilsson 1999, s. 500). Även om det 
handlar om en förändrad retorik tycker jag att Andersson och Lindau för fram ett viktigt ämne 
som är värt att diskutera. Har alla verkligen samma reella möjlighet att delta i kulturlivet?  
 
Det leder in på inställningen till demokrati, så som den framkommer i dokumenten i min 
undersökning. Även här finns inga omvälvande förändringar. Åsikten om att ojämlikhet i 
kulturlivet anses ge negativa effekter på demokratin genomsyrar samtliga dokument. 
Skillnader finns dock. 1970-talets dokument uttrycker ett mer explicit missnöje över 
ojämlikhet och en vilja att förändra samhällsförhållanden än vad 1990-talets dokument gör. 
1970-talets kulturpolitik drevs av en nyttoaspekt som ger sig uttryck i till exempel betoningen 
på ”de eftersatta grupperna” i samhället och decentraliseringen av biblioteksverksamheten. I 
ljuset av Vestheims konstaterande att kulturpolitiken alltid varit ett medel för att uppnå vissa 
mål är det tydligt att 1970-talets kulturpolitik var ett medel för att förändra samhället. 
Instrumentell kulturpolitik i den mening att kulturen blir ett medel för att förändra rådande 
samhällsförhållanden är förövrigt tydlig i samtliga dokument från båda tidsperioderna. Skot-
Hansens definition av instrumentell kulturpolitik, i den betydelsen att politiken blivit mer 
marknadsinriktad, ger inte lika tydliga spår i dokumenten även om det finns tendenser till det. 
Om min empiri inte enbart omfattats av politiska dokument utan kanske också debattartiklar 
av olika slag samt en mer regional eller lokal förankring kanske denna instrumentella 
kulturpolitik varit synligare. 
 
Det finns ett flertal exempel på kulturturism där syftet bland annat är att synliggöra en 
kommun eller område. Författaren Jan Guillous böcker om tempelriddaren Arn har till 
exempel använts flitigt av kulturarbetare i Skaraborg då dessa böckers handling har sin 
förankring i Skaraborg. Angående Arn menar Anja Praesto på Västergötlands museum, enligt 
Peter Almerud i en artikel i DIK forum, ”… att bildningsidealet inte behöver försvagas för att 
museet använder popularisering som metod” (Almerud 2004, s. 13). I ovan nämnda artikel 
uppmärksammas begreppet kulturturism som en ekonomisk potential för enskilda regioner. 
Kulturen blir en resurs för att öka attraktiviteten hos olika platser och man talar även om 
kulturen som en del av upplevelseindustrin (ibid., s. 12). Almerud konstaterar att 
kulturturismen handlar om att vidga deltagandet i kulturlivet men den är också en del av den 
instrumentella kulturpolitiken. Kulturen blir ett medel för att uppnå ekonomisk avkastning 
och regional utveckling (ibid., s. 13). Detta är i enlighet med den beskrivning av en 
instrumentell kulturpolitik Skot-Hansen ger.      
 
Det finns också en, som jag tycker, mer markant betoning på ett klassperspektiv i 1970-talets 
dokument vilket överensstämmer med Anderssons och Lindaus idéer. Ett bildningsideal vilket 
kan bero på att jag fokuserar på litteraturens område. I dokumenten i min uppsats framhålls 
spridning av litteratur, i synnerhet kvalitetslitteratur, som en viktig strategi för att utjämna 
sociala orättvisor. I 1970-talets dokument betonas dessutom till exempel arbetsförhållanden 
och prisfrågans betydelse för bokinköp. Utbildningsnivån kopplas också till läsning av 
kvalitetslitteratur. Lennartsson nämner regeringens kulturproposition 1974:28, som ingår i 
mitt empiriska material, där ett socialdemokratiskt medborgarbildningsideal är tydligt 
(Lennartsson 1999, s 159).  
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Men som Lennartsson poängterar bör man kanske inte betrakta bildningskulturen enbart 
utifrån ett klassperspektiv. Motstånd mot rådande idéer och föreställningar kan komma från 
flera håll. I min uppsats är det dock intressant att urskilja dessa skillnader. Även om den 
politiska retoriken är förändrad, för att använda Sven Nilssons mening, finns den verbala 
skillnaden där. Det är dock viktigt att tänka på i vilken samhällelig kontext dokumenten 
skrevs i. Det är som Nils Gilje och Harald Grimen pekar på att inom den hermeneutiska 
vetenskapstraditionen blir meningsfulla fenomen bara förståeliga i det sammanhang eller 
kontext som de förekommer i (Gilje & Grimen 1992, s. 188).  
 
Det finns en historisk kontext där bildning ansetts viktigt för att förändra samhälleliga 
strukturer, som till exempel ojämlikhet mellan olika grupper i samhället. Leffler pekar bland 
annat på borgerskapets dominans inom kulturlivet under 1800-talet i sin doktorsavhandling. 
Denna kultur ansågs vara den allmängiltiga, vilken arbetarklassen skulle inrättas i. 
Uppfattningen var att bildning och kunskap kunde användas som medel för att lösa 
samhällsproblem, konstaterar Leffler (Leffler 1999, s. 18). Genom att bilda arbetaren kunde 
han eller hon också få den kompetens som ansågs behövas för att rösta i de politiska valen 
(ibid., s. 336). Det medverkar i sin tur till jämlikhet. 
 
Inställningen till att vissa grupper i samhället behöver bildas ryms dock inte bara inom en 
historiska kontext. Historieforskaren Bo Andersson visar bland annat på 1960-talets politiska 
idéer om att bildning ger större möjligheter för vissa grupper att påverka samhällsförhållanden 
(Andersson 1980, s. 261). Dessa idéer är i enlighet med innehållet i de poliska dokumenten 
från 1970-talet i min uppsats. Andersson berör däremot inte hegemoniska förhållanden inom 
kulturlivet som Leffler gör. Han diskuterar med andra ord inte vilken eller vilkens kultur som 
anses överlägsen en annan kultur och som vissa grupper behöver ta del av.             
 
När det gäller bildning anser jag att Skot-Hansens humanistiska idealtyp är framträdande i 
1970-talets litteraturpolitik på grund av sitt tydliga upplysnings- och bildningsideal. Det 
handlar således mer om, som Lennartsson konstaterar i sin uppsats, en traditionell 
upplysnings och folkbildningspolitik (Lennartsson 1999, s. 155). Kvalitet är dessutom en 
viktig fråga och man anser att den bör tjäna som alternativ till den så kallade 
massmarknadslitteraturen. En åsikt som också framkommer i 1990-talets dokument. Ordvalet 
skiljer sig dock åt mellan de två tidsperioderna. Det finns en betydligt starkare aversion mot 
den ”kommersiella litteraturen” i 1970-talets dokument. Smakutvecklingen hämmas hos 
framförallt barn och ungdomar, tror man. Kjell Jonsson, professor i idéhistoria, pratar om en 
politisk överideologi under slutet av 1950-talet där tanken var att fostra människor till god 
kultur och därmed motarbeta kommersialismens ”smakförsämring” vilket även kan urskiljas i 
de dokument från 1970-talet som ligger till grund för min uppsats. Kanske kan det, som bland 
annat ovan nämnde Kjell Jonsson påtalar i sin bok liksom författaren Harry Järv, leda till 
kulturförakt. Den sistnämnde menar bland annat att ingen får tvingas att läsa ”goda” böcker 
(Järv 1979, s. 40). Det är dessutom svårt att värdera litteratur. Men idéerna om demokrati 
inom kulturlivet där föreställningen är att alla ska ha tillgång till kultur kan också förklaras 
med hjälp av kultursociologen Pierre Bourdieus begreppsterminologi. Ett skäl till att alla ska 
ha tillgång till den så kallade ”finkulturen” är att det finns en maktkamp om det kulturella 
kapitalet. Det är väl snarare detta skäl som ligger bakom de socialdemokratiska idéerna om en 
utökad demokrati genom en social utjämning inom kulturlivet, menar jag. Tänkvärt är dock 
Bourdieus tankar, utifrån Jan Carles tolkning, om talet om den folkliga kulturens lika värde 
eller att man ska föra ut kulturen till folket. Det blir inte ett sätt att avmystifiera kulturen utan 
det blir ett led i ett avgränsningsarbete. 
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”För i uttrycket ´föra ut kulturen´ ligger implicit tanken att det finns en sändare och 
mottagare, ett subjekt och ett objekt, någon lider brist och därmed formas en stark 
maktrelation” (Månsson 1998, s. 398). Ett bredare kulturbegrepp där olika kulturyttringar 
anses vara likvärdiga som kultur överensstämmer med Skot-Hansens sociologiska modell och 
är kanske en möjlig strategi för att motverka denna maktrelation.  
 
När det gäller inställningen till litteratur är dock det breda kulturbegreppet inte särskilt tydlig i 
något av dokumenten från 1970-talet och 1990-talet. Fokus ligger på spridning av så kallad 
kvalitetslitteratur. Kritiken mot massmarknadslitteraturen är dessutom relativt hård. Någon 
nämnvärd diskussion om vad som utmärker god kvalitet förs heller inte vilket är en intressant 
problematik. 
 
Biblioteken, framförallt folkbiblioteken, anses vara den kulturinstitution som bland annat ska 
fungera som spridningskanal för kvalitetslitteraturen. Kommersialismen anses vara ett hot mot 
ett nyanserat litteraturutbud under båda tidsperioderna och därmed intar folkbiblioteken en 
demokratisk roll. I dokumenten är inte den utjämning mellan konst och populärkultur som 
exempelvis Sven Nilsson talar om påtaglig. Det anses emellertid betydelsefullt att biblioteken 
också ska erbjuda populära titlar. Jag anser att bildningsidealet är utmärkande i samtliga 
dokument eftersom kvalitetslitteraturen betonas. Folkbibliotekens demokratiska potential med 
till exempel avgiftsfria lån och tillgång till kultur är också framträdande i samtliga dokument 
vilket gör att det sammanfaller med Skot-Hansens humanistiska idealtyp. 
 
Avslutningsvis tycker jag att mina frågeställningar har besvarats relativt väl med den metod 
och den teoretiska ansats jag valt. En svaghet med idealtyper är att de kan vara för hårt 
konstruerade vilket kan medföra att utsagor i textmaterialet inte passar in. De problemen har 
dock inte varit stora i mitt uppsatsarbete. Jag har försökt att betrakta Skot-Hansens idealtyper 
för vad de är; teoretiska verktyg. De har varit en hjälp i mitt arbete att synliggöra mitt problem 
och jämföra mitt material. I en komparativ studie som min uppsats är blir materialet lättare att 
överskåda. Frågan är om dokumenten kan ge en generell bild av huruvida det skett några 
förändringar eller inte inom svensk kulturpolitik. Min metod visar förmodligen en del av 
kulturpolitikens idéinnehåll. Politiska debatter och diskussioner i massmedia kanske skulle 
tillföra en annan del och resultatet hade kanske blivit annorlunda.  
 
En annan aspekt är reliabiliteten. Eftersom textanalys innebär tolkning kan den färgas av 
forskarens egen förförståelse och erfarenheter vilket jag är medveten om. Med hjälp av citat 
och referat ur mitt empiriska material har jag försökt att underbygga mina tolkningar och 
därför komma så nära en god reliabilitet som möjligt. Men det är som Torsten Thurén, docent 
vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, 
konstaterar att människor och mänskliga handlingar är komplicerat. Därför kan det vara 
fruktbart med olika tolkningsmodeller som i stället för att utesluta varandra kompletterar 
varandra (Thurén 1991, s. 51).    
 
Större fokus på en ideologisk förändring hade varit intressant. Studier av politiska idéer är 
ganska svåra att särskilja från ideologin eftersom dessa ingår i denna. Av dokumenten 
framkommer också skillnader mellan mer liberala/konservativa idéer och socialistiska idéer 
om vilka mål och medel kulturpolitiken ska innehålla. Det är, som Vestheim konstaterar, 
ideologierna bakom de olika formerna av det instrumentella bruket av kulturen som kan skapa 
en kulturpolitisk debatt (Vestheim 1997, s. 39). Men mitt syfte var att studera och jämföra 
idéer om demokrati som uttrycks i de fyra dokumenten i mitt empiriska material och jag anser 
att metoden fullföljde syftet på ett tillfredställande sätt. 
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Det skulle dessutom ha varit intressant med ett mer aktuellt kulturpolitiskt dokument eftersom 
samhället inte är statiskt utan genomgår förändringar. Det har, som Sven Nilsson konstaterar, 
skett förändringar av kulturpolitiken. Förändringar som han menar att Andersson och Lindau 
bortser ifrån. Dessa förändringar är heller inte tydliga i mitt empiriska material. Det gäller 
exempelvis det ökade deltagandet i kulturlivet och en ökad spridning av så kallad 
kvalitetslitteratur. I 1970 års dokument efterlyser man till exempel spridning av 
kvalitetslitteratur genom Pressbyråerna vilket är verklighet idag men påtalas inte i 1990-talets 
dokument.  
 
Som jag tidigare nämnt hade kanske också den snäva definitionen av instrumentell 
kulturpolitik, som Skot-Hansen använder, varit tydligare om uppsatsen även omfattat ett mer 
lokalt eller regionalt perspektiv. Kultur blir i denna definition en vara bland andra varor 
eftersom den omfattas av marknadens villkor. Innebörden av detta medför att kultur måste 
göras attraktiv för att nå ut till en bredare publik, vilket i sin tur kan innebära större chanser 
till ekonomisk avkastning. Kultur blir med andra ord ett sätt för kommunerna att tjäna pengar 
(Skot-Hansen 1999, s. 14). Detta fenomen är kanske mer synligt i studier av enskilda 
kommuners behandling av kultur.   
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8. Sammanfattning 

 
 
Uppsatsen behandlar eventuella förändringar av kulturpolitikens idéinnehåll utifrån fyra 
politiska dokument från 1970-talet respektive 1990-talet. Syftet är att studera de idéer om 
demokrati som kommer till uttryck i två kulturpropositioner samt två litteraturutredningar. 
Det gör jag genom att bland annat studera dokumentens inställning till litteratur och bibliotek. 
Litteraturen ligger i fokus för uppsatsen eftersom den dels har en stor utbredning och dels har 
rollen både som konstform och vara, vilket är intressant i ett demokratiskt och kulturpolitiskt 
perspektiv. Bibliotek, i synnerhet folkbibliotek, är som offentlig kulturinstitution och 
litteraturförmedlare intressant i ett demokratiskt sammanhang och därför uppmärksammas 
även deras roll i dokumenten. Eftersom samhällen genomgår förändringar undrar jag om 
dessa går att urskilja i politiska dokument med utgångspunkt i demokratifrågan. 
Kulturpolitiken har ofta använts som medel för att uppnå samhälleliga mål. Litteratur, 
framförallt den så kallade kvalitetslitteraturen, har i detta sammanhang en betydelsefull roll 
liksom folkbiblioteken då dessa tillhandahåller denna litteratur. Hur föreställningen om 
demokrati och inställningen till litteratur samt bibliotek kommer till uttryck i ovan nämnda 
dokument och eventuella skillnader mellan tidsperioderna jag kan utläsa är alltså min 
huvuduppgift för uppsatsen.  
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Dorte Skot-Hansens teori om kulturpolitiska 
förändringar. Hennes idealtypiska modeller är mina analysverktyg i undersökningen. De utgör 
alltså både en teoretisk ram för uppsatsen samt en hjälp i min analys av det empiriska 
materialet. Min metodologiska utgångspunkt är textanalytisk. Idé- och ideologianalys är ett av 
flera angreppssätt inom textanalysen och är den ansats jag har i studien. 
 
Mitt empiriska material utgörs av kulturpropositionen från 1974 och kulturpropositionen från 
1996/97 samt den statliga litteraturutredningen från 1974 och den statliga 
litteraturutredningen från 1997. 
 
Analysen och tolkningen av resultatet visar på förändringar mellan tidsperioderna om än inte 
några genomgripande sådana. Det finns tendenser till en instrumentell kulturpolitik, utifrån 
Skot-Hansens definition av instrumentell kulturpolitik. Samtliga dokument är dock till större 
delen präglade av den humanistiska och den sociologiska kulturpolitiken. Det finns ett 
bildningsideal i både 1970-talets dokument och 1990-talets dokument då man bland annat 
uppmärksammar kvalitetslitteraturens betydelse i ett demokratiskt sammanhang. 
Uppfattningen är att kommersialismens negativa effekter på det kulturella utbudet motarbetas 
med hjälp av en ökad tillgänglighet till kvalitetslitteratur. Folkbibliotekens roll som 
förmedlare av denna litteratur anses också ha en central roll i detta sammanhang. 
Förhoppningen är att en ökad tillgänglighet också medför spridning av kvalitetslitteratur till 
nya läsargrupper. Utbildningsnivån uppmärksammas även under båda tidsperioderna som en 
betydelsefull faktor i tillägnandet av den så kallade kvalitetslitteraturen. Skillnaden är att i 
1970 års dokument betonas den vuxna befolkningen vilket inte görs i lika hög grad i 1990-
talets dokument. Den riktade uppmärksamheten på ”de eftersatta grupperna” ger dessutom 
1970-talets dokument en tydligare sociologiskt präglad kulturpolitik.  
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