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Abstract: The cultural policy area has a tendency to be seen as a consensus 

area, where there are no big conflicts between the parties. The aim of 
this master’s thesis is to study the moderate party’s cultural motion 
2005/06Kr:233 with the party leader Fredrik Reinfeldt as first author. 
If consensus rules, the party’s ideology should not be visible in the 
motion, but the assumption in the thesis is that it is visible. The main 
issue is to find out which obvious ideological features the motion 
contain, in which of Jenny Johannisson’s three discourses the 
moderate party’s cultural policy best fits into and what consequences 
there could be with the party’s cultural policy.  

 
A short cultural policy background as a consensus area is presented 
along with the moderate party’s history and ideologies, neo-
liberalism and conservatism. The method used is argumentation 
analysis. The theoretical starting point is Jenny Johannisson’s three 
discourses of cultural policy, which is partly based upon the 
researcher Dorte Skot-Hansen’s theories of cultural policy in the 
Nordic countries.   

 
The analysis shows that both neo-liberalism and conservatism are 
clearly visible in the motion. Conservatism is strong regarding the 
argumentation concerning cultural heritage and the traditional 
cultural arts. Neo-liberal concepts like market, competition, supply 
and demand, the individual and the individual’s freedom of action 
and choice are strong throughout the motion. The neo-liberal features 
of the moderate party’s motion best fits in Johannisson’s alliance 
discourse, which is marketing oriented. The consequences of a 
moderate party’s cultural policy are probably an even more 
marketing oriented cultural policy than they have today.    

 
Nyckelord: kulturpolitik, moderaternas kulturpolitik, moderaternas ideologi, 
 motion, kulturpolitisk motion, textanalys, argumentationsanalys, 
 konsensus 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
Inför valet 2006 talades det om ett eventuellt avskaffande av bibliotekslagen och om  
boklån i så fall skulle fortsätta att vara avgiftsfria eller inte. Andra aspekter inom 
kulturområdet, såsom fri entré på museer var också föremål för debatt. Journalisten Lina 
Kalmteg sammanfattar en intressant diskussion i sin artikel ”Kulturpolitiken blev en 
valfråga” (2006-09-16), publicerad en dag före valet 2006. Kalmteg tar bl a upp den 
debatt som var kring bibliotekslagen, avgiftsfria boklån samt den fria entrén på museer. 
Hon citerar också Anders Frenander, föreståndare vid Centrum för Kulturpolitisk 
forskning, som menar att kulturfrågor har varit mer i fokus inför valet 2006 än tidigare, 
men att kulturfrågorna trots det inte har varit centrala i partiledarutfrågningarna.   
 
Partierna hade skilda åsikter i olika frågor, vilket också gäller kulturpolitiken i stort. 
Samtidigt är det långt mellan de kulturpolitiska propositionerna. I artikeln ”Få 
kulturmotioner från kulturpolitiker” (2006-06-17) har journalisterna Tobias Brandel och 
Jenny Leonardz granskat samtliga skriftliga frågor, anföranden, interpellationer och 
motioner under 2002-2006. De lyfter fram att knappt var femte motion, anförande eller 
fråga från kulturutskottets ledamöter till riksdagen, har något samband med 
kulturområdet. Jag tror att det är få andra politiska områden som har det så, vilket borde 
vara en bidragande orsak till att det är så långt mellan propositioner inom det 
kulturpolitiska området. Det ger också kulturpolitiken sken av att vara ett 
konsensusområde, d v s ett politikområde där det inte finns så många konflikter. 
Thomas Brante, professor i sociologi skriver att konsensus betyder: 
 
” […] överensstämmelse, enighet mellan medlemmarna i ett socialt system - t.ex. en 
nation, yrkesgrupp eller familj - vad angår värden, normer, regler, målsättningar etc. 
När majoriteten av en befolkning, och i synnerhet beslutsfattarna, är i samförstånd om 
lagar och förordningar, fördelning av materiella och andra resurser, politiska 
målsättningar m.m., så råder konsensus.” (Brante, Nationalencyklopedin)   
 
Det är intressant att studera det kulturpolitiska området närmare för att se om det 
verkligen är ett konsensusområde. Jessica Sjögren fokuserar i sin magisteruppsats 
Partiernas kultur- och bibliotekspolitik på nationell och lokal nivå (2004, s 52, 54) på 
folkbibliotekens roll inom kulturpolitiken. Hon menar att partierna alla är positiva till 
folkbibliotek, men att deras åsikter därefter går isär. Trots partiernas skilda åsikter, är 
biblioteksfrågan lågprioriterad. Sjögren spekulerar i att anledningen till detta kan vara  
att partierna är överens om värdet av allmänna bibliotek och därför anser att ytterligare 
biblioteksfrågor är av mindre betydelse. Hon skriver också, att fokus istället ligger på 
frågor, i vilka partierna skiljer sig åt. Sjögren kom fram till att det på nationell nivå 
fanns mer som förenade än skiljde partierna åt, medan det på lokal nivå fanns större 
skillnader. Hon använde sig bl a av intervjuer och i de framkom att alla partierna 
refererar till en konsensus i frågan som är chimär, då partierna egentligen har olika 
utgångspunkter i sin kulturpolitik. Sjögren hänvisar i sin uppsats bl a till David 
Karlsson, verksam vid Förvaltningsskolan vid Göteborgs universitet. Han skriver i sin 
doktorsavhandling En chimär av endräkt: ideologiska dimensioner i kommunal 
kulturpolitik (2003, s 247) att ”[…] konsensusidealet är en ideologisk hållning i sig.” 
Han menar att även i demokratiformer där konsensus är något som eftersträvas, måste 
politikerna vara medvetna om de ideologiska sidorna inom politiken. Annars fungerar 
inte den representativa demokratin. Karlsson sammanfattar att partierna visar på stora 
variationer i sin kulturpolitik, vilket bl a kan härledas till partiernas ideologier. Därmed 
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menar han, är konsensus inom den lokala kulturpolitiken en illusion, då skillnader 
uppenbart finns. Karlssons avhandling har fokus på den lokala nivån men frågan är hur 
det ser ut på nationell nivå? Om kulturpolitiken är ett konsensusområde, borde 
partiernas olika ideologier inte synas på detta område. Kan det verkligen vara så, att det 
inte är så stora skillnader mellan partierna på nationell nivå?  
 
Jag kommer att använda mig av två angreppssätt för att undersöka hur tydligt ideologin 
speglas inom kulturpolitiken genom i mitt undersökta material. Jag kommer dels att 
använda mig av en beskrivning av ideologierna nyliberalism och konservatism och dels 
av de tre kulturpolitiska diskurser som tas upp hos Jenny Johannisson. Hon är verksam 
vid Centrum för kulturpolitisk forskning, vid Institutionen Biblioteks- och 
Informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs 
universitet. Hon har i sin doktorsavhandling Det lokala möter världen – Kulturpolitiskt 
förändringsarbete i 1990-talets Göteborg (2006) moderniserat, modifierat och utvecklat 
Dorte Skot-Hansens kulturpolitiska modell. Skot-Hansen (1999, s 11f), kultursociolog 
och föreståndare för Center for Kulturpolitiske Studier vid Danmarks Biblioteksskole, 
har tittat på den kulturpolitiska utvecklingen i Norden och Europa. Hon har i sin artikel 
”Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik”, utvecklat ett kulturpolitiskt 
schema, efter de tre olika inriktningar som hon har kunnat urskilja i nordisk och 
europeisk kulturpolitik sedan 60-talet.  
 
Socialdemokraterna har nästan oavbrutit suttit i regeringsställning under 1900-talet. 
Därmed är det fr a deras politik som färgat den gällande kulturpolitiken. I valet 2006 
blev det ett maktskifte och oavsett om alliansen sitter i fyra år eller ytterligare 
mandatperioder, så kommer förändringar att ske inom kulturpolitiken och har också 
redan skett. Det vore spännande att undersöka och analysera material från ett parti, som 
under lång tid varit i opposition mot socialdemokraterna. Moderaterna är, näst 
socialdemokraterna, det största partiet i Sverige. De är också det största partiet i det 
alliansblock som sitter i regeringen idag. Moderaterna innehar dessutom 
kulturministerposten. Det är ytterligare ett starkt skäl till att titta närmre på moderaterna 
och hur de ställde sig till den kulturpolitik som rådde åren innan valet 2006.  
 
Socialdemokraternas kulturpolitik är den mest beforskade, se t ex Anders Frenanders 
bok Kulturen som kulturpolitikens stora problem (2005) och Sven Nilsson Kulturens 
nya vägar (2003). Den senare docent i litteraturvetenskap, tidigare kulturchef på lokal 
och regional nivå och som har publicerat flera böcker om kulturpolitik och kultur. 
Eftersom moderaternas åsikter och dokument inte är lika beforskade, så är det intressant 
att titta på det största oppositionspartiet till (s). Ytterligare en sak som gör detta ämne 
spännande att forska kring, är att det är kulturpolitiken som styr mitt yrke och hur dess 
framtid kommer att se ut. Jag kommer i det undersökta materialet att fokusera extra på 
avsnittet Litteratur och bibliotek, då jag i egenskap av biblioteks- och 
informationsvetare har speciellt intresse av detta område.  
 
Jag kommer att analysera moderaternas motion till riksdagens kulturutskott, vilken har 
partiledaren Fredrik Reinfeldt som förste författare. När det är en partiledare som har 
skrivit under en motion, innebär det att motionen uttrycker partiets åsikt i en viss fråga 
eller inom ett visst område. Motionen är inkommen under den allmänna motionstiden 
under 2005. Enligt riksdagens hemsida, (Linder, 2006) inleds den allmänna 
motionstiden samtidigt som ett riksmöte öppnar riksdagen i mitten av september. 
Budgetpropositionen ska lämnas in senast den 20 september. Motionstiden för 
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budgetpropositionen är 15 dagar. Den allmänna motionstiden pågår till dess att 
motionstiden för budgetpropositionen har löpt ut, vilket gör den allmänna motionstiden 
under 2005 till ca 20 dagar.  
 
Metoden som jag kommer att använda mig av är argumentationsanalys, eftersom 
språket och särskilt den argumentatoriska delen av språket är central då det gäller min 
uppsats. Det är de argument som moderaterna använder kring sina ståndpunkter som jag 
vill tydliggöra, för att därefter kunna dra slutsatser utifrån mina frågeställningar. 
 

1.1. Problembeskrivning  
Mitt urval är moderaternas motion från motionsperioden 05/06, med partiledaren 
Fredrik Reinfeldt som förste författare. Utifrån denna motion vill jag ta reda på hur 
moderaterna ställer sig till den kulturpolitik som rådde ett år innan valet hösten 2006. 
Ämnet är extra intressant, då moderaterna intagit regeringsposition tillsammans med 
centern, folkpartiet och kristdemokraterna. Moderaterna kommer, oavsett egna 
ambitioner, åsikter och innehavandet av kulturministerposten, att behöva kompromissa 
om kulturpolitiken. Sedan segern i valet 2006 har de nu, tillsammans med de övriga 
partierna i alliansen, möjlighet att ändra på den kulturpolitik som är skapad av 
socialdemokraterna, med hjälp av (v) och (mp).   
 
Min teoretiska ram, och den kulturpolitiska modell som jag vill placera in mina resultat 
i, utgår från Johannisson (2006, s 208ff) avhandling. Hon har forskat kring Göteborgs 
stads kulturpolitiska förändringsarbete under 1990-talet, genom att följa 
argumentationen kring stadens kulturpolitiska organisation och vision. Utifrån resultatet 
av de analyserande dokumenten och intervjuer, så har hon hittat tre olika diskurser, 
kvalitets-, välfärds- och alliansdiskursen. Dessa används som redskap i den 
kulturpolitiska policyprocessen i Göteborg. Hon skriver att det är Göteborgs stads 
kommunala organisation som står i centrum, men att aktörer på andra politiska nivåer 
också kan använda diskurserna. Mer specifikt kring de tre diskurserna finns att läsa i 
kapitel 3.4.3. Jag tycker att Johannissons diskurser mer är som olika ideologier till sitt 
innehåll. Det är tydligt fr a när det gäller alliansdiskursen, som har tydliga likheter med 
nyliberalismen, som jag tar upp i kap 2.3.1. Individbaserat, hållbar utveckling, 
ekonomisk tillväxt, marknadsorientering och glokala platser är centrala begrepp inom 
alliansdiskursen (Johannisson, 2006, s 218). Dessa begrepp är också viktiga inom 
nyliberalismen. Larsson (2006, s 140 och 27) beskriver nyliberalism som en ideologi 
som har individen i fokus och där marknaden styrs av tillgång och efterfrågan. 

1.2. Syfte och frågeställning 
Frågan är hur moderaterna formulerade sin kulturpolitik i en motion till kulturutskottet 
hösten 2005. Präglas det kulturpolitiska området av konsensus? Om området präglas av 
konsensus, borde moderaternas ideologi inte vara tydlig i deras kulturpolitik. Istället 
borde moderaterna vara ganska överens med den kulturpolitik som redan råder. Syftet 
med min uppsats är att undersöka moderaternas kulturpolitik, utifrån tanken att 
kulturpolitiken antingen är ett konsensusområde eller ett område, där partierna har olika 
åsikter och där deras ideologier framträder.  
 
För att undersöka detta har jag formulerat en övergripande frågeställning och tre 
delfrågeställningar och mitt antagande är att ideologin kommer att lysa igenom i deras 
kulturpolitik.   



 8 

 
Min övergripande frågeställning är: 

• På vilket eller vilka sätt speglas den ideologiska dimensionen i 
moderaternas kulturpolitik? 

  
Mina delfrågeställningar är: 

• Vilka tydliga ideologiska drag finns i moderaternas motion? 
• Inom vilken eller vilka av Johannissons kulturpolitiska diskurser är 
moderaternas kulturpolitik starkast?  
• Vilka konsekvenser av moderaternas kulturpolitik kan skönjas?  

 
Den sista delfrågan handlar om vilka konsekvenser som kan skönjas av en moderat 
kulturpolitik. Jag kommer, för att försöka besvara den frågan, att ha med tidningsartiklar 
som källor. Jag vill med dessa visa på vad som har skett sedan de lämnade in motionen 
och sedan de, tillsammans med övriga allianspartier, vann valet 2006. Då det inte finns 
så mycket annat material är jag hänvisad till tidningsartiklar från dagspress för att 
spegla tiden sedan inlämnandet av motionen hösten 2005. Materialet är också intressant 
ur det perspektivet, att det är artiklar som dessa som når allmänheten och även, i alla fall 
till viss grad, påverkar allmänhetens åsikter. Däremot finns det också en problematik i 
att använda sig av journalistiskt material. Materialet kan vara vinklat på olika sätt, 
refereringar och citeringar till olika personers uttalanden kan vara förkortade, 
felanvända, tagna ur sitt sammanhang eller t o m felciterade. Men jag känner att jag 
ändå vill använda mig av journalistiskt material för att kunna spegla tiden efter det att 
motionen lämnades in. Genom att se vad som redan har skett, är det lättare att se 
konsekvenser av en fortsatt moderat kulturpolitik.  
 

1.3. Avgränsning 

1.3.1. Kring termen kulturpolitik 
Thomas Korsfeldt, nuvarande generaldirektör för energimyndigheten tidigare aktiv 
inom centerpartiet bl a som statssekreterare åren 1991-94, definierar kulturpolitik som 
”debatten om och beslutsprocessen kring offentliga insatser för att främja ett rikt 
kulturliv och att bevara och utveckla olika kulturmiljöer”. (Korsfeldt, 
Nationalencykolpedin) 
 
Det finns en gammal konflikt kring kulturpolitiken och hur termen ska behandlas. 
Frenander (2005, s 33) skriver att man antingen kan utgå från politikområdet 
kulturpolitik, som sedan 60-talet finns avgränsat och reglerat i svensk politik och i olika 
dokument. Det andra sättet, och det som Frenander har använt sig av, är att dela upp 
termen kulturpolitk i två termer, kultur och politik. Dessa kan i sin tur tolkas på olika 
sätt, vilket Frenander går igenom i sin bok.  
 
Jag kommer att använda mig av Frenanders första definition av kulturpolitik. Det är det 
område som politiken behandlar och det är också inom det område som partierna verkar. 
Enligt senaste riksdagsbeslutet syftar då begreppet kulturpolitik på den politik som rör 
konstarterna, medierna, bildningsarbetet och kulturarven. (Frenander, 2005, s 33) 
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1.3.2. Kring ideologibegreppet 
Jag vill tydliggöra att jag i min uppsats, inte är intresserad av att fördjupa mig i 
ideologibegreppet och dess betydelse. Jag vill få ett grepp om vad moderaternas 
ideologi betyder i en svensk kontext och hur den ideologin kan uttryckas inom 
kulturpolitiken. Det gör jag genom att ta reda på vad konservatism och nyliberalism står 
för och därefter placera in moderaternas kulturpolitik och ideologiska drag i 
Johannissons diskurser.  
 

1.3.3. Kring urvalet av analysmaterial 
Det svåra har varit att välja vilket underlag som jag ska använda mig av. Jag har gått 
igenom de olika partiernas hemsidor efter dokument som rör deras åsikter kring kultur. 
Jag har hittat valmanifest, partiprogram, principprogram, rapporter, partimotioner, samt 
respektive partis sammanfattning rörande deras syn på kultur. Gemensamt för alla 
partierna var sammanfattningen av deras kultursyn som fanns på respektive partis 
hemsida.  
 
Ett tag tänkte jag använda mig av en sorts pusselläggande metod, dvs plocka ihop olika 
sorters material från varje partis hemsida samt motioner från varje parti, och på så sätt 
ge en bild av deras ståndpunkt inom kulturfrågan. Men det fanns flera problem med den 
metoden, där det största problemet var att det skulle bli svårt att skapa ett symetriskt 
underlag i och med att jag skulle utgå från olika slags dokument. Utan ett symetriskt 
underlag blir det svårare att ge en rättvis bild över de olika partierna. Risken var också 
att analysunderlaget skulle bli oerhört omfattande.  
 
Istället beslöt jag mig för att använda mig av en eller flera motioner kring kulturpolitik 
skrivna av partiledare eller motsvarande. Jag gjorde sökningar ett par år bakåt i tiden, t o 
m motionsperioden 03/04. Längre tillbaka än så ville jag inte gå, då jag vill ha ett så nytt 
och aktuellt material som möjligt. Under dessa år har endast fyra motioner inkommit 
med partiledare eller motsvarande som avsändare. Motionerna kom från partierna (m), 
(fp), (v) och (mp). I och med att motioner saknades från (kd), (c) och (s) var det inte det 
optimala underlaget för min analys. Istället funderade jag på om jag skulle följa 
moderaternas motion genom kulturutskottets betänkande till debatten i riksdagen. 
Anledningen till att följa (m)s motion, är att det är det största partiet i den sittande 
regeringen som dessutom innehar kulturministerposten. Moderaternas motion var med i 
åtta olika betänkanden, utifrån ämnesområde, tillsammans med andra partiers motioner 
och förslag till riksdagsbeslut. Dessa olika betänkanden togs i sin tur upp i sex olika 
debatter, där det svarades kring betänkandet som helhet snarare än enskilda förslag till 
riksdagsbeslut. Analysunderlaget skulle med andra ord bli mycket omfattande och 
dessutom spretigt, då det handlar om så pass olika sorters dokument. Det idémässiga 
uttrycket, som är oerhört rikt i motionen, skulle utarmas då betänkanden och debatter 
var betydligt mer kortfattade, ordfattiga och detaljlösa.  
 
Jag började med analysen av moderaternas motion, då jag ville se hur stort 
analysunderlaget skulle bli innan jag slutgiltigt bestämde mig för en avgränsning. Det 
visade sig att underlaget både blev rikt och omfattande. Jag tog då beslutet att enbart 
koncentrera mig på moderaternas motion: Motion 2005/06:Kr233 Kulturpolitiken av 
Fredrik Reinfeldt m.fl. (m). Genom att koncentrera mig på moderaternas motion 
hoppades jag kunna ge en tydligare bild av deras kulturpoltik, än vad som hade varit 
möjligt om analysunderlaget varit större.     
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Motionen innehåller en sammanfattning, en innehållsförteckning och förslagen till 
riksdagsbeslut samt flertalet sidor löpande text, presenterade i olika avsnitt kring olika 
områden inom kulturområdet. Jag kommer i min analys utesluta sammanfattningen, 
innehållsförteckningen och förslagen till riksdagsbeslut, då dessa inte är relevanta för 
min uppsats och mitt syfte. Det som står i sammanfattningen uttrycks mycket bättre i 
motionens olika delar och jag fördjupar mig därför hellre i dem.  Innehållsförteckningen 
är enbart en förteckning över rubrikerna i motionen. Förslagen till riksdagsbeslut 
uttrycker inget utan hänvisar till olika delar inne i motionen. Ex punkt 13, om 
bibliotekslagen som lyder ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i 
motionen anförs om bibliotekslagen”. Denna punkt syftar på det som står om 
bibliotekslagen, under rubriken Litteratur och bibliotek inne i motionen. Eftersom man 
som läsare hänvisas till motionens olika delar under förslagen till riksdagsbeslut, så 
använder jag dessa. Jag kommer också att i motionens löpande text, att fokusera på fr a 
avsnittet om Litteratur och bibliotek. Detta avsnitt har förankring både i min roll som 
biblioteks- och informationsvetare och dels i min framtida yrkesroll.  
  

1.4. Uppsatsens disposition  
Kapitel 1. Inledning och bakgrund introducerar problemet, innehåller syfte och 
frågeställningar samt avgränsningar som gjorts kring kulturpolitik och kring urvalet av 
analysmaterial.  
 
Kapitel 2. Kulturpolitisk bakgrund, tar upp en kort bakgrund till kulturpolitiken och 
kring moderaterna och deras ideologi. Jag definierar ideologierna nyliberalismen och 
konservatismen, då moderaterna – av sig själva och andra- anses vara en blandning av 
dessa två ideologier.  
 
Kapitel 3. Teori och metod, ger en bakgrund till retorik, argumentation och därefter det 
politiska språkets retorik och argumentation. Jag presenterar argumentationsanalysen 
och den teoretiska ramen kring kulturpolitiken. Den teoretiska ramen är Johannissons 
(2006, s 218) kulturpolitiska modell, som är en modifiering av Dorte Skot-Hansens 
(1999, s 11ff) modell, som visar hur kulturpolitiken såg ut i Norden och i Europa under 
efterkrigstiden.  
 
I kapitel 4. Analys, tolkning och diskussion, presenterar jag, i tabellform, resultatet av 
argumentationsanalysen av moderaternas motion. Jag analyserar och tolkar innehållet i 
tabellerna och försöker peka på ideologiska drag, diskuterar olika företeelser utifrån 
artiklar ur fr a svensk dagspress och försöker placera in olika företeelser i Johannissons 
kulturpolitiska modell.  
 
I kapitel 5 Avslutande diskussion och slutsatser försöker jag dra slutsatser kring 
materialet och vad dessa kanske kan innebära längre fram.  
 
Kapitel 6. Sammanfattning innehåller en sammanfattning av innehållet i min uppsats. 
Jag har också med ett avsnitt kring framtida forskningsförslag.  
 
Kapitel 7. Litteraturföreteckning innehåller de källor som jag har använt, uppdelat på 
tryckta respektive elektroniska källor. Empiriunderlaget har en egen underrubrik under 
de elektroniska källorna.  
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2. KULTURPOLITISK BAKGRUND 
Jag kommer här ge en kort bakgrund till den svenska kulturpolitikens historia och ge en 
bild av den som konsensusområde. Då moderaternas kulturpolitik inte är lika beforskad 
som socialdemokraternas, ger forskning kring kulturpolitiken en bild av att den är 
konfliktlös, ett s k konsensusområde. Men partier, som har så olika politiska idelogier är 
med största sannolikhet inte överens om stora delar av kulturpolitiken.  
 
Jag ger en kort historik, med betoning på kulturpolitiken som konsensusområde, vilket 
bildar en bra bakgrund till mitt syfte med den här uppsatsen, d v s att undersöka 
moderaternas kulturpolitik och därmed också deras syn på denna som den existerade när 
deras motion 2005/06:Kr233 skrevs.  
Jag kommer också att kort beskriva moderaternas historia och därefter presentera 
partiets ideologiska inspirationskällor nyliberalismen och konservatismen.   
 

2.1. Kulturpolitiken – kort historik 
Tor Larsson är professor vid institutet för samhällsvetenskapliga studier vid Uppsala 
universitet. Larsson anser i sin text Cultural Policy in Sweden (2003, s 194, 206f, 236-
241), att det som har byggt upp den svenska kulturpolitiken är ett stabilt politiskt- och 
samhälleligt klimat. Socialdemokraterna har med få undantag suttit vid makten sedan 
30-talet. Larsson skriver att ”the `Swedish model´, which was built on broad consensus 
between capital and a central government supported by the Social Democratic 
movement, grew into what was, in an international perspective, an exeptionally 
successful welfare structure that was founded on steady economic growth.” (s 194) Han 
menar att socialdemokraterna la grunden för kulturpolitiken och hur den ser ut idag, då 
deras politik främjar social jämställdhet och ekonomisk utveckling. Detta har gjort att 
det länge har funnits ett starkt statligt stöd för konst och kultur i Sverige och i dess 
politik.  
 
Frenander (2005, s 13) har i sin bok utgått från partiernas debattidskrifter, 
kulturpolitiska program, övergripande statliga utredningar om kulturpolitik, 
debattinlägg från olika tidningar och böcker. Han har delat in de drygt senaste hundra 
åren i fyra perioder, förhistorien ca 1900-1944, den spirande debatten 1945-1958, 
diskursens höjdpunkt 1959-1974 samt sviktande intresse 1975-1996. Frenander tar upp 
hur kulturpolitiken har diskuterats under de drygt hundra åren som han har undersökt, 
vad kultur har inneburit under de olika perioderna och vilka som fr a har haft tillgång 
till den. Jag tycker att det i Frenanders bok framgår ganska tydligt att kulturbegreppet 
har vidgats successivt. Från att ha varit väldigt enkelspårigt till att omfatta mer och 
innebära en öppnare tolkning. Frenander (2005, s 203) menar att kulturbegreppet har 
varit ett av kulturpolitikens största problem.  
 
Förhistorien beskrivs av Frenander (2005, s 100ff, 124, 203ff), som en period där en 
konkret politik är frånvarande, men där kulturpolitiska frågor förekom. Intresset för att 
sprida de värden som hörde samman med kultur var viktigare än hur det skulle gå till. 
Ännu mindre intresserad var man av villkoren för produktion av kultur. Under den 
spirande debatten 1945-1958, kom det första kulturpolitiska partiprogrammet. 
Begreppet kulturpolitik började användas och politiken började ägna mer gemensam 
uppmärksamhet åt kulturpolitiska frågor. I takt med välfärdsstatens expansion hamnade 
kulturpolitiska frågor, jämte skola och utbildning alltmer i fokus. Förändrade sociala 
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och ekonomiska villkor gjorde att fler hade tid till både identitetsskapande och för 
kultur. Frenander (2005, s 164, 199, 207) ser perioden mellan 1959-1974 som 
diskursens höjdpunkt där både enskilda aktörer och partier är aktiva. Partierna är 
överens om att kulturpolitiken bör definieras och bedrivas. En stor del av den offentliga 
debatten ägnades åt kulturpolitiska frågor. Ledord i kulturdebatten är jämlikhet i 
kulturkonsumtion. Debatten kring kulturpolitik är som intensivast under den här 
perioden och det var under diskursens höjdpunkt, som Kulturrådet inrättades 1969. De 
förslag som rådet i en utredning 1974 kom med, angående avgränsningarna av det 
kulturpolitiska området, gäller fortfarande. Avgränsningarna av området rörde 
konstarterna, medierna, bildningsarbetet och kulturarven. En ny utredning av 
kulturpolitiken genomförs 1995, i perioden som Frenander (2005, s 157, 205 och 207) 
kallar sviktande intresse. Utredningen, som sker efter vissa påtryckningar från olika 
håll, blir ändå väldigt lik den gamla. Detta trots att oenigheten var större och att 
personsammansättningen i utredningsgruppen var annorlunda. Jag tycker att det pekar 
på att det inom kulturområdet råder, eller i alla fall rådde, konsensus. Frenander menar 
att kulturdebatten i perioden sviktande intresse är mer sporadisk, även om kulturrådet är 
aktivt. Allas möjlighet till aktivt deltagande av kulturarvet betonas.  
 
Nilsson (2003, s 7) skriver att den moderna svenska kulturpolitiken skapades under 
1970-talet. Nilsson tar, liksom Frenander, upp Kulturrådets utredning 1974 vars förslag 
i mångt och mycket gäller än idag. Nilsson (2003, s 243f och 253) menar att 
utvecklandet av den nya kulturpolitiken var ett statligt initiativ, som staten behöll under 
lång tid. Han skriver att kulturpolitikens största förvandling är på lokal och regional 
nivå, vid en jämförelse av 1974- och 1995- års utredningar. Han menar vidare att 
kulturpolitiken som ett samlat sakområde fortfarande är tydligast på statlig nivå och att 
den inte har genomgått några större förändringar trots den nya utredningen. 
Utredningarnas likhet pekas det på även hos Frenander (2005, s 207) som också anser 
att störst förändring är på regionalnivå.  
 
Sammanfattningsvis kan jag se att de tre forskarna är överens om att den kulturpolitik 
som vi har idag, skapades under 70-talet. Frenander, Nilsson och Larsson är också 
överens om att de två utredningarna under 70- respektive 90-talen är väldigt lika, trots 
påtryckningarna under 90-talet om en ny utredning. Den största förändringen, enligt de 
tre källorna, ligger på regional nivå. Jag tror att man möjligen kan se den historiska 
utvecklingen som en kamp mellan ideologiska eller diskursiva tendenser. Skot-Hansen 
(1999, s 11f) har gjort en inflytelserik insats genom att göra en uppdelning av den 
kulturpolitiska utvecklingen sedan 60-talet. Genom hennes tre kulturpolitiska 
inriktningar synliggörs målsättningar och tydliga tendenser i kulturpolitikens olika 
skeenden. Skot-Hansen fungerar som en grund för mitt teoretiska resonemang, där jag 
använder mig av Johannissons tre kulturpolitiska diskurser. Skot-Hansens modell syns 
tydligt hos Johannisson. Skot-Hansens modell respektive Johannissons tre diskurser 
finns grundligare beskrivna i kapitel 3.4.2. respektive 3.4.3.  
 

2.2. Moderaternas historia och ideologiska utveckling 
Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren beskriver i sin avhandling Folkhemskapitalismen: 
Högerns pogramutveckling under efterkrigstiden (1992) moderaternas ideologiska 
utveckling utifrån deras olika partiprogram. Jan Hylén, tidigare forskare och lärare vid 
statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, beskriver och analyserar i 
sin bok Fosterlandet främst? (1991) moderaternas ideologiska utveckling från 1904-
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1985 genom att använda sig av olika texter skrivna av moderaterna. Jag tycker att en 
kort historik av moderaternas historia och deras ideologiska utveckling ger en bra grund 
för förståelse av moderaterna och deras kulturpolitik.  
 
Ljunggren (1992, s 44) skriver att bildandet av Allmänna valmansförbundet 1904 får ses 
som startpunkten för moderaternas idéutveckling, även om tidigare försök att etablera 
ett konservativt parti förekommit. Det var 1904 som partiet kom ut med partiprogram, 
fick en partiledning, partistämmor, ombudsmän och partiorgan samt började med 
valrörelser. Mats Bäck och Tommy Möller skriver i sin bok Partier och organisationer 
(2001, s 62) bl a om moderaternas historia. Mats Bäck har tidigare varit lärare, 
lärarfortbildare, skolledare och skoladministratör, och är numera fri skriftställare. 
Tommy Möller är docent i statskunskap vid Stockholms universitet och författare till ett 
flertal böcker inom politik. De skriver att partiet 1969 bytte namn till Moderata 
samlingspartiet. Namnbytet var, enligt de två författarna, en anpassning till 
mittenpolitiken, därav valet av ordet moderat i det nya partinamnet. Den andra delen av 
det nya namnet, samlingspartiet, skulle signalera att partiet var positivt till samarbete 
med andra borgerliga partier.  
 
Hylén (1991, s 1, 93ff, 167, 169, 218, 249f, 274) skriver att moderaterna betecknar sig 
som ett liberal-konservativt parti. I moderaternas partiprogram från 1919 fanns tydliga 
hänvisningar till den ekonomiska liberalismen. Partiet var positivt till en fri ekonomi, 
men den underställdes andra kollektiva värden. Den fria ekonomins marknadslösningar 
framstod då inte som något ideal för partiet. Enligt Hylén, hänvisade partiet till den fria 
ekonomin men försökte samtidigt hindra dess verkningar. Enligt honom bottnade 
inställningen till fri ekonomi i partiets konservativa grundföreställningar. Partiet stod 
också för att varje medborgare skulle se till det gemensammas bästa och att det inte 
gynnade någon att ge medborgarna obegränsad frihet. Under tioårsperioden som följde 
efter andra världskriget, genomgick partiet tydliga förändringar i liberal riktning ex i 
synen på staten och hur den mer och mer upplevdes som en begränsande faktor, 
speciellt i ekonomiska frågor. Partiet ville också utöka medborgarnas personliga frihet. 
Under 1975-1985 blev individualismen stark inom partiet. Enligt Hylén vill 
moderaterna dock inte avveckla staten helt utan begränsa den. Konservativa tankar 
knyts samman med ett individualistiskt och liberalt perspektiv och Hylén pratar om en 
”liberalkonservatism”. 
 
Ljunggren (1992, s 418ff) menar i sin avhandling att moderaterna gick från en 
konservativ till en liberal-konservativ ideologi och inte, vilket vissa hävdar, från 
konservatism till liberalism. Partiet består, enligt Ljunggren, av en mix av traditionellt 
ingipande av staten och marknadsekonomisk individualism.  
 
Jag tycker att både Hylén och Ljunggren är överens om att moderaterna idag är en 
blandning av två ideologier, konservatism och nyliberalism. Jag tror själv att 
ideologierna är olika starka inom varierande områden och det är intressant att se hur de 
vill prägla kulturpolitiken.  
 
Jag använder två magisteruppsatser som tar upp moderaternas kulturpolitik, vilka båda 
har tillkommit vid Umeå universitet. En uppsats tar upp moderaternas kulturpolitiska 
utveckling från det att partiet startade i början av 1900-talet fram till ett programförslag 
som utkom 2001. Detsamma gör ju också Hylén i sin bok, dock betydligt grundligare. 
Uppsatsen har också med Hylén som en källa. Den andra uppsatsen jämför 
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socialdemokratisk och moderat kultur- och bildningssyn under 1900-talet. Jag tar med 
dessa magisteruppsatser, då jag tycker att det ger en intressant bild av uppfattningar 
kring moderaterna, deras kulturpolitik och ideologi.  
 
Magnus Olsson gör i sin uppsats Moderat kultursyn : från konservatism till nyliberalism 
(2001, s 4f, 52), en kvalitativ litteraturstudie av material bestående av motioner, 
partiprogram, valmanifest, debattskrifter, regeringsförklaringar och partiskrifter. Hans 
hypotes är att moderaterna har gått från en konservativ till en nyliberal kultursyn och 
hans slutsats är att detta stämmer. Jag tycker inte att Olssons slutsatser stämmer med 
vare sig Hyléns eller Ljunggrens slutsatser. Både Hylén och Ljunggren menar att 
moderaterna är liberalkonservativa, inte att de idag enbart är nyliberala. Olsson (2001, s 
52) skriver också att moderaterna, vid tillfällen då de suttit vid makten, inte har lyckats 
genomföra nyliberala tankar i så stor utsträckning att det ekonomiska stödet till kulturen 
drastiskt har minskat.  
 
Kerstin Johansson jämför i sin uppsats Socialdemokratisk och moderat kultur- och 
bildningssyn under 1900-talet : visioner speglade genom partiprogrammen (1999, s  3f, 
37f) partiprogram från socialdemokraterna och moderaterna. Hon vill dels veta hur 
synen på bildning och kultur har förändrats i förhållande till samhällets utveckling och 
dels jämföra deras syn på kultur och bildning. Hon använder sig av en hermeneutisk, 
tolkande metod där hon studerar relationen mellan helheten och delarna. I moderaternas 
fall kommer hon fram till att deras syn på kultur och bildning har gått från att vara starkt 
konservativa, till en mer liberal hållning. Hon menar dock att partiet fortfarande har 
starka influenser från konservatismen.  
 
Det är intressant att se hur de båda magisterförfattarna, vid en jämförelse, har delade 
meningar om den ideologi som präglar moderaterna idag. Olsson anser moderaterna 
som nyliberala, medan Johansson anser att partiet är liberalt med starkt konservativa 
influenser. Johanssons slutsatser stöds mer av de slutsatser man får i både Hyléns och 
Ljunggrens böcker, än vad Olssons slutsatser gör.  
 

2.3. Moderaternas ideologi idag 
Både Hylén och Ljunggren anser att moderaterna är en blandning av konservatism och 
liberalism, vilket också står att läsa på flera ställen på moderaternas hemsida. 
Moderaternas politiska sekreterare Johan Westrin, skriver i artikeln ”Hur det började” 
(2005-11-05), att moderaternas ideologi idag är ”en förening av konservativ 
samhällssyn och liberala idÉer. Det som präglar partiets ideologiska syn är behovet av 
kontinuitet, visionen om det öppna samhället och den enskilda människans valfrihet.”  
På sidan Om moderaterna, under rubriken vår idé, kan man ta del av och läsa vanliga 
frågor och svar på dessa. En av dem handlar om deras ideologi. Där står det att:   
 
”Vi är ett både liberalt och konservativt parti. Vi vill utveckla och förbättra människors 
frihet, rättssäkerhet och rättstrygghet. 
Vår uppfattning är att varje människa är unik och har ett eget värde. Den moderata 
ekonomiska politiken bygger på tanken om fri företagsamhet och en fri ekonomi. Vi är 
därför motståndare till socialism.” (Larsson, Petter, 2006-06-26) 
 
Enligt Uriel Hedengren, författare av diverse läromedel bl a inom samhällskunskapen, 
står socialism för en politisk ideologi. Han skriver i sin bok Politiska idéer – drömmen 
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om det perfekta samhället (2003, s 49), att inom socialismen framhävs och poängteras 
det kollektiva. Privat ägande ska avskaffas och egendomen ägas gemensamt, för att på 
så sätt uppnå jämlikhet och därmed avskaffa de orättvisor som finns i samhället. 
Kollektivet har tillsammans bäst förutsättningar för att lösa politiska och ekonomiska 
problem. 
 

2.3.1. Liberalism och nyliberalism 
Nyliberalismen är en inriktning inom liberalismen och det är viktigt, med tanke på syfte 
och frågeställningar, att ge en bild av nyliberalismen och dess tankar för att skapa en 
bättre förståelse för moderaternas kulturpolitik.  
 
Reidar Larsson är docent i statsvetenskap och författare till flera böcker om politiska 
idéer. Han har, i sin bok Politiska ideologier i vår tid (2006, s 27, 29), delat in 
liberalismen i olika tidsspann. Från 1900-talets början fram till 70-talet rådde 
socialliberalismen, en mjukare form av liberalism som accepterade fler ingrepp i 
marknaden och i inkomstfördelningen. Från 1970-talet och framåt blev nyliberalismen 
starkare. Den ville framför allt inskränka statsmaktens funktioner och till viss del 
återinföra laissez faire. Laissez faire kallas grunden för den ekonomiska liberalismen, 
vilket innebär ekonomisk frihet för individerna. Ekonomisk frihet är, enligt laissez faire, 
en förutsättning för allmänt välstånd och ekonomisk frihet, där det inte är staten som 
styr utan marknaden och dess tillgång och efterfrågan.  
 
Enligt Larsson (2006, s 140), så finns den största motsättningen inom nyliberalismen 
mellan individerna och staten. Nyliberalerna anser att individernas handlings- och 
valfrihet alltid ska främjas. Mänskliga rättigheter tolkas som individernas rättigheter och 
statens existens är endast till för att upprätthålla individernas rättigheter. Detta är stor 
skillnad mot partiets syn på medborgarna under 20-talet, då partiet ansåg att det inte 
gynnade någon att ge medborgarna för mycket frihet. (se Hylén 1991, s 94) Larsson 
(2006, s 141ff) skriver om hur nyliberalismen vill bekämpa den moderna välfärds- och 
servicestaten, med dess regleringar och byråkrati, vilket också gäller tanken om 
distributiv rättvisa, dvs omfördelning av egendom. Nyliberaler är också emot 
intresseorganisationer och andra kollektiv. Vissa socialpolitiska åtgärder, som innebär 
att staten sköter viss omfördelning mellan individer, tillåts om det görs på ett sätt som 
stärker marknaden. Nyliberalerna ser distributiv rättvisa som en orättvisa, då den 
kränker individernas rätt till egendom. Distributiv rättvisa förs fram av socialliberaler 
eller socialister. Moderaterna skriver på sin hemsida att de är motståndare till 
socialismen (se Larsson, Petter 2006-06-26).  
 
Enligt Larsson (2006, s 141ff,148) är den nyliberala människosynen att människor är 
olika i allt och att det bör förbli så. Genom ett marknadsstyrt synsätt kan alla människor 
förverkliga sina olikheter. Att utfallet blir olika för individerna beklagas inte. 
Nyliberalerna anser att människor bör få förverkliga sina önskningar och forma sina 
egna liv utan hinder. Marknaden/kapitalismen är en förutsättning för detta. 
Marknadsmekanismerna är, enligt nyliberalernas synsätt, ett neutralt instrument att 
användas för individernas önskningar. Marknaden är ramen och individerna är de som 
fyller det med innehåll. Enligt Henri Lepage, ett viktigt namn både inom kapitalismen 
och nyliberalismen, är kapitalismen det enda system som fungerar optimalt. Enligt 
Hedengren (2003, s 48) är kapitalism en benämning på ett ekonomiskt system. 
Produktionsmedel och företag är privat ägda och produktionens inriktning och omfång 
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bestäms av marknadsmekanismer, dvs produktionen inriktas på varor och tjänster som 
efterfrågas.  
  
Genom att använda grundlagarna vill nyliberalerna stärka individernas skydd gentemot 
statsmakten. Fransmannen Henri Lepage menar att nyliberaler bör ha en långsiktig och 
reformistisk strategi, där efterfrågan på statliga åtgärder gradvis ska minska i samhället. 
”Nyliberalismens mål är avreglering, privatisering av offentlig verksamhet samt 
införande av marknadsliknande metoder inom den kvarvarande offentliga sektorn.” 
(Larsson, 2006, s 144, citat s 147) 
 
Carl Rudbeck, tidigare kulturredaktör i Svenska Dagbladet och tidigare kulturchef för 
den liberala tidskriften Smedjan samt en aktiv kulturskribent med högeråsikter, skriver 
om hur en liberal kulturpolitik skulle kunna se ut om liberala tankar får verka fullt ut. I 
sin essäsamling Rambo och Rimbaud: Essäer om kultur (1993, s 10, 12f) skriver 
Rudbeck att en liberal politik medför konsekvenser och förändringar för kulturpolitiken 
och kulturen. Han menar att liberalismen avhåller sig från att lägga sig i människors val 
och privatliv. Förenklat menar Rudbeck att ”den enda riktigt hederliga liberala 
kulturpolitiken inte är någon kulturpolitik alls.” (s 10) Han skriver vidare att 
liberalismen anser att kulturkonsumtion är varje människas eget val och att staten inte 
ska lägga sig i det valet. All statlig inblandning bör upphöra och stöd bör inte ges för att 
stödja konst. Kritiska röster menar att liberalismens syn, skulle få som konsekvens att 
kulturen försvinner och ersätts av marknaden, vilken styrs av tillgång och efterfrågan. 
Av det som producerades skulle det mesta vara kommersiellt skräp vilket skulle leda till 
ett fattigare samhälle, där individernas själsliv inte får lika mycket näring. Rudbeck 
menar att detta inte skulle vara en sådan katastrof som kritiska röster utmålar det till. 
Istället skulle vi, enligt honom, slippa skräpkultur förklädd till finkultur. Han menar att 
det säkert också skulle finnas en marknad kvar för finkulturen. Han avslutar sin artikel 
med att skriva, att de som vill ha kultur får betala för den samtidigt som de inte kan 
vänta sig, att de som klarar sig utan den är med och betalar.  
 

2.3.2. Konservatism 
En presentation av konservatismen är också viktig för att, med tanke på syfte och 
frågeställningar, skapa en bättre förståelse för moderaternas kulturpolitik. Enligt 
Larsson (2006, s 41ff) har konservatismen växt fram som en motideologi, med början 
som en motreaktion mot den franska revolutionen. Intressant är hur konservatismen 
under 1800-talets första hälft var en motideologi till politisk och ekonomisk liberalism 
och kritiserade laissez faire och frihandel. Under 1900-talet vände sig dock 
konservatismen mot socialism och kommunism och tog nu istället starkt intryck av den 
ekonomiska liberalismen.  
 
Enligt Hedengren (2003, s 32) tar konservatismen inte ställning i sakfrågor, utan 
handlar mer om en inställning till tillvaron, där man vill värna om traditioner. Det 
handlar om att bevara sin kultur. Konservatismen menar att förändringar kan vara 
positiva, så länge de sker långsamt och försiktigt. Larsson (2006, s 45) menar att 
traditioner långsamt förändras och förnyas och historien blir ett filter som sorterar bort 
det som inte håller i längden. Det som blir kvar är det som är värdefullt. 
Konservatismen håller historien och särskilt bevarandet av den egna nationens politiska 
och kulturella tradition högt. Larsson menar att många förändringar under 1800- och 
1900-talen har tillkommit mot de konservativas vilja och i vår tid innebär en 
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konservativ politik i många länder krav på ”genomgripande förändringar i det 
bestående” (s 45).  
 
Enligt Larsson (2006, s 46-47) godtar konservatismen en politisk jämlikhet, vilket är en 
förutsättning för allmän rösträtt. Den godtar också juridisk jämlikhet, vilket innebär att 
alla är lika inför lagen. Utöver detta ser konservatismen människor som olika, precis 
som nyliberalismen. Enligt konservatismen är inkomst- och förmögenhetsskillnader ett 
mått på människors prestationsförmåga och som en följd av detta är konservativa emot 
skattepolitik och socialpolitik, som vill verka i starkt utjämnande syfte. Enligt 
Hedengren (2003, s 32, 34f) framställer konservatismen människan som någon som 
behöver hjälp och vägledning. Genom staten tar vi alla del i något och blir därmed 
förnuftigare. Konservatismen anser att alla människor är olika och att alla behövs. 
Hedengren menar att vi är tvungna att offra en viss personlig frihet, då ett samhälle utan 
stat och myndighet och med dess lagar och regler är kaotiskt. Genom att offra en del av 
sin personliga frihet, kan ett land och landets kultur både skyddas och utvecklas i sin 
egen takt.  
 
Oavsett inriktning är alla konservativa överens om vikten av ett starkt militärt försvar. 
Nationen är den primära sociala enheten och den egna nationens självständighet och 
försvar är centralt inom konservatismen. Samhällets grundläggande enhet är familjen d 
v s kärnfamiljen. Bevarandet av familjen och familjens huvudansvar för utbildning och 
uppfostran prioriteras inom familjepolitiken. (Larsson, 2006, s 48) 
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3. TEORI OCH METOD  
Jag inleder kapitlet med tidigare litteratur kring retorik och argumentation samt hur 
dessa fungerar inom politiken, då jag tycker att det ger en bra bakgrund till metodvalet. 
Därefter förklaras metoden, dess för- och nackdelar och dess olika steg och element. Jag 
presenterar också Johannissons kulturpolitiska modell, som jag kommer att försöka 
placera in moderaternas kulturpolitik och ev ideologiska drag i.  
 

3.1. Retoriken och argumentationen 
Kristina Boréus och Göran Bergström är båda forskare och lärare vid statsvetenskapliga 
insitutionen vid Stockholms universitet. De skriver i sin text Argumentationsanalys 
(2005, s 89f), att föregångare till den moderna argumentationsanalysen återfinns i den 
klassiska retoriken. Retorik står för läran om vältalighet. Inom retoriken finns det tre 
grundbegrepp, vilka handlar om hur man vädjar till mottagaren. Grundbegreppen är 
logos, pathos och ethos. Logos vädjar till mottagarens intellekt och förmåga att dra 
slutsatser. Sådana texter är sakliga och innehåller få värdeladdade ord och uttryck. 
Pathos är snarare det motsatta, då det försöker väcka starka känslor och passioner hos 
sina mottagare. Texterna är känsloladdade och fulla av värdeladdade ord. Ethos går ut 
på att personen som talar försöker vädja till mottagarna, utifrån vem talaren är och vad 
han står för.  
 
Idag är retoriken och argumentationsanalysen åtskilda och den senare rör framför allt 
studier av logos och man intresserar sig i första hand för innebördesaspekten i texterna. 
Inom retoriken handlar argumentationen mer om att så effektivt som möjligt övertyga 
mottagaren om sin ståndpunkt och det gör den interpersonella aspekten, dvs sättet man 
övertygar på, central. (Boréus och Bergström, 2005, s 89f) 
 
Mitt syfte är inte att studera texternas retoriska aspekter. Det som jag vill tydliggöra är 
den argumentation som finns i texterna.  
 

3.2. Politiskt språk och politisk argumentation 
Statsvetaren Niklas Håkansson skriver i sin doktorsavhandling Valretorik: om politiskt 
språk i partipropaganda (1999, s 9) att i valtider prövas partierna och även de enskilda 
politikerna. Han menar att det är under valrörelsen som det är viktigast att nå ut till sina 
väljare och potentiella sådana och att språket är en oerhört viktig del i valrörelsen och 
han betonar hur känsligt språket är för nyanser när det ska användas till att övertyga. 
Ordet är det viktiga och står i centrum på olika sätt. Dels kan det ses som en av 
demokratins grundförutsättningar och dels kan det ses som ett medel för att, som 
Håkansson uttrycker det ”förleda, förvanska och förvränga” (s 9). Å ena sidan finns det 
”fria ordet” och på den andra ”tomma vallöften”.  
 
Jan Svensson, docent i nordiska språk vid Lunds universitet, tar i de första raderna av 
sin bok Språk och offentlighet: om språkbruksförändringar i den politiska offentligheten 
(1993, s 9) upp, att samhällsdebattörer varnar för de manipulativa möjligheter som 
språkbruket erbjuder.  
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Rolf Hugoson är verksam vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeås universitet. 
Han menar i sin doktorsavhandling Vad är kulturpolitik?: en fråga om retorik (2000, s 
10) att vi, när vi yttrar oss språkligt, anpassar oss till en viss situation och/eller miljö där 
vissa regler och viss frihet gäller. Dels måste allmänna villkor som gäller för situationen 
respekteras, ex olika förutsättningar eller regler som t ex grammatik. Dels finns det 
vissa logiska regler som ska följas, vilka syftar till att motverka motstridiga 
resonemang. Därtill innehåller olika situationer olika retoriska villkor. Dessa är, enligt 
Hugoson, speciellt viktiga i politiska sammanhang.  
 
Kurt Johannesson, professor i retorik, skriver i sin bok Retorik - eller konsten att 
övertyga (1998, s 36 och 278) att det i den klassiska retoriken finns tre genrer, dvs tre 
sätt att använda retoriken till. Ett av dessa sätt, skriver Johannesson, är att övertyga. Han 
menar att urtypen för genren att övertyga är politiska tal. Argumentationen, eller 
argumentátio på latin, är den del av talet eller texten, där man lägger fram sina skäl eller 
bevis för sin tes, åsikt eller ståndpunkt.  
 
Håkansson (1999, s 9f) skriver att politik till stor del är kommunikation. Missbruk av 
det politiska språket kan i förlängningen få flera negativa konsekvenser för det politiska 
systemet. Håkansson nämner ex politikerförakt, minskat medborgerligt intresse för 
politik, minskad medborgerlig delaktighet i politiken och minskad legitimitet för 
kulturpolitiken. Han anser att språket är ett verktyg innehållande stor maktpotential.  
 
Hugoson (2000, s 7) skriver att kulturpolitik kan användas i olika sammanhang med 
olika syften ex tyranniskt, egoistiskt, kreativt m.m. Sammanhanget och syftet är 
beroende på VEM som definierar och i vilken situation som definierandet pågår.  
 
Om man tittar på det som Håkansson och Hugoson har sagt angående språket, politiken 
och kulturpolitiken så kan man sammanfatta med att språk och politik är maktfulla 
verktyg. De kan användas på flera olika sätt och därmed finns alltid risken för missbruk.  
 

3.3. Argumentationsanalytisk teori och metod 
Boréus och Bergström (2005, s 91f) menar att argumentation är att ange skäl för eller 
emot en åsikt och att argumentationsanalysen har tre syften. Det första kallas det 
deskriptiva syftet och det handlar om att i sammanhang där argumentation förekommit 
försöka att rekonstruera argumentationen. Det andra syftet rör hur argumentationen 
lever upp till vissa normer som man har ställt upp för den. Det tredje syftet gäller 
argumentationens beviskraft, dvs om den stärker eller stjälper ståndpunkten som det 
argumenteras kring. För att detta tredje syfte ska kunna genomföras så måste analysen 
för det deskriptiva syftet vara gjord.  
 
Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom, Folke Tersman och Anders Ullholm undervisar 
samtliga vid filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. De menar i sin bok 
Argumentationsanalys (1994, s 8-9) att det också finns personliga anledningar eller 
syften till att lära sig argumentationsanalys. För det första kan man genom att lära sig 
argumentationsanalys själv, använda och analysera experter och deras uttalanden och i 
allt större utsträckning ta ställning i olika frågor. För det andra lär man sig att se vilka 
olika ståndpunkter som finns i en viss fråga eller kopplat till ett visst problem. Då kan 
man också undvika fallgropar och istället koncentrera sig på det som är av vikt för 
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frågan eller problemet. För det tredje kan kunskaper i argumentationanalys underlätta i 
ens eget argumenterande.  
 
Det finns flera olika inriktningar inom argumentationsanalys. Enligt Boréus och 
Bergström (2005, s 95 och 114f) har alla sin bas i filosofin och är mer eller mindre 
bundna till den formella logiken. De tar upp två olika inriktningar inom modern 
argumentationanalys, filosofen Arne Næss Pro et contra-analys och Stephen Toulmins 
analysmodell. Boréus och Bergström skriver att båda dessa metoder är ganska likartade 
och båda analyserar argumentationerna efter samma logiska schema. De skillnader som 
finns är fr a att Toulmins modell fokuserar mer på det outsagda och underförstådda än 
vad Næss modell gör. De båda analysernas utseende är också olika. Næss består av en 
lista, medan Toulmins är en grafisk modell. Enligt Boréus och Bergström kan Toulmins 
modell vara mer lätthanterlig under arbetets gång, medan Næss lista är överskådligare 
när den är färdig. Anders Sigrell (1999, s 43 och 45), doktor i nordiska språk vid 
universitetet i Umeå, anser i sin doktorsavhandling Att övertyga mellan raderna – en 
retorisk studie om underförstådda inslag i modern politisk argumentation att Næss pro 
et contra-analys har många nackdelar. Sigrell menar att argumenten tas ut ur sin 
kontext, skrivs om och parafraseras utan några klara anvisningar. Han tycker också att 
modellen att isolera och bestämma en tes [ståndpunkt, som man argumenterar för eller 
emot] är svår och inte ger ett tillfredsställande resultat. När det gäller Toulmins modell 
så menar Sigrell att denna är mer dynamisk och interaktiv än den andra modellen och att 
det beror på att mottagaren är med i modellen.  
 
Björnsson et al (1994, s 10) skriver att argumentationsanalys är en metod och ett 
intellektuellt redskap för att ta ställning till huruvida argumenten är välgrundade eller 
inte och menar vidare att metoden har sina brister och begränsningar. Det som är 
gemensamt för alla argument är att de argumenterar för eller emot en ståndpunkt. Detta, 
menar författarna, begränsar metodens användningsområden och gör att den inte lämpar 
sig för lösare resonemang utan snarare för resonemang som man finner i debattartiklar, 
politiska tal, vetenskapliga uppsatser osv.   
 
Boréus och Bergström (2005, s 95) menar att pro et contra-analysen är väl känd i 
Sverige och Sigrell (1999, s 42) skriver att analyser som har sin utgångspunkt i pro et 
contra-analysen är de dominerande inom svensk argumentationsanalys.  
 
Jag kommer att använda mig av Næss Pro et contra-analys, då jag vill studera vad som 
faktiskt sägs i motionerna snarare än det underförstådda, vilket man ändå inte kan 
undvika helt även med Næss modell. Det känns också bra att välja den metod som är 
den mest dominerande i Sverige. Dessutom skriver Björnsson et al (1994, s 10) att det 
är en metod som lämpar sig mycket väl för bl a politiska dokument. För själva analysen 
kommer jag att följa och använda mig av en bok som heter Argumentationsanalys av 
Björnsson et al. Björnsson et al (1994, s 13) skriver att deras metod till största delen är 
en utveckling av Næss pro et contra-analys och att de har utgått från några kapitel i hans 
bok Empirisk semantik (1959). Anledningen till att jag väljer att använda denna över 
Næss egen är att både Boréus & Bergström och Sigrell har nämnt den i samband med 
pro et contra-analysen. Boréus och Bergström (2005, s 147) skriver också att pro et 
contra-metoden förklaras mer modernt och bättre pedagogiskt hos Björnsson et al än 
hos Næss själv.  
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När jag beslutade mig för att arbeta med politiska dokument intresserade jag mig tidigt 
för de argument som fanns. Jag övervägde att använda mig av diskursanalys, men insåg 
att fokus då istället skulle ligga på hävdandet av argument, snarare än argumenten i sig. 
Diskursanalysen skapar större distans till dokumentet, medan argumentationsanalysen 
fokuserar på dokumentet och de argument som finns. Detta, samt anledningar jag tagit 
upp i de tidigare styckena, gjorda att jag ansåg att argumentationsanalys bäst passade 
mitt syfte.  
 

3.3.1. Avgränsningar av metoden 
Björnsson et als modell har, precis som Næss modell, två steg eller moment i analysen. 
En som de kallar den beskrivande analysen och en som de kallar den värderande 
analysen. Det är samma två steg som återfinns hos Næss och som Boréus och 
Bergström kallar för den deskriptiva analysen och analysen för att få fram 
argumentationens beviskraft.  
 
Jag kommer att göra analysen för det första momentet och av resultaten där, dra 
slutsatser för att försöka svara på mina frågeställningar. Jag är alltså inte intresserad av 
beviskraften i argumenten. Om argumenten har beviskraft eller inte är ovidkommande 
för undersökningen i min uppsats, då min undersökning går ut på att undersöka vilka 
argument moderaterna har för eller emot den rådande kulturpolitiken och huruvida deras 
argument har ideologisk grund. Detta gör att det blir en naturlig avgränsning av 
metoden. Denna avgränsning är en följd av syftet med min uppsats. 
 

3.3.2. En argumenterande texts olika delar och deras betydelse 
Det finns flera komponenter eller delar i en argumentation som behöver en förklaring. 
Eftersom Björnsson et als modell grundar sig på Naess modell, kommer jag att göra 
tillägg från hans bok Empirisk semantik (1959, ny tr 1992), när jag anser att något 
behöver en utförligare eller kompletterande förklaring. 
 
Björnsson et al (1994, s 14-15) menar att för att behärska metoden handlar det om att 
öva sig till praktisk färdighet. Men de menar också att det krävs en teoretisk förståelse 
av de verktyg som används. De tar upp och beskriver begreppsliga verktyg som 
argumentation, sats, påstående, tes, argument och tolkning. De tar även upp begrepp 
som premiss, beviskraft, hållbarhet och relevans. Då dessa fyra sista verktyg har 
betydelse för moment och steg som jag inte kommer att utföra i min uppsats, väljer jag 
att inte förklara dem här.  
 
I en argumenterande text driver sändaren en tes genom att argumentera för den och 
bemöta eventuella motargument. Detta kallas för argumentation. (Björnsson et al, 1994, 
s 15) 
 
Sats är en språklig ordsammansättning eller en grammatikalisk tillåten frekvens av ord. 
Satser uttrycker vissa påståenden, vilkas betydelse beror på situationen de förekommer 
i, samt språkliga och ev andra konventioner. En sats kan i olika situationer betyda olika 
saker, då ett ord kan ha olika betydelser. Ex fil kan syfta på filmjölk, nagelfil eller det 
större verktyget fil, beroende på satsens kontext vet vi vad ordet syftar på. Två satser 
kan också tillsammans bilda ett påstående. Björnsson et al (1994, s 16) Næss (1992, s 
1ff) kallar det som satser kan uttrycka för påståenden. Han menar att mottagaren spelar 



 22 

roll i en sats innebörd, då en text på olika sätt anpassas efter den tilltänkta mottagaren. 
Han fortsätter med att en sats innebörd beror på sammanhanget. Detta handlar dels om 
det språkliga sammanhanget, vilket han kallar kontext, och dels om dess icke-språkliga 
sammanhang, s k situation. Detta syftar till att ge texten en mer avgränsad betydelse, 
samtidigt som den omges av ett sammanhang. En isolerad sats missförstås lättare, enligt 
Næss. Jag tycker att det är intressant att Næss tar upp problemet med isolerade satser, då 
det är en av de saker som Sigrell (1999, s 45) kritiserar Næss modell för.  
 
Påstående avser, enligt Boréus & Bergström (2005, s 95), det tankeinnehåll eller den 
idé, som satsen uttrycker. Björnsson et al (1994, s 16) förklarar att ett och samma 
påstående kan uttryckas i olika satser, men betyda samma sak. ”’Per är längre än Pål’” 
och ”’Pål är kortare än Per’”. Dessa två påståenden betyder samma sak. Ett annat 
exempel är ex ”’snön är vit’” skriven på flera olika språk. Betydelsen är fortfarande 
densamma. Björnsson et al fortsätter med att alla påståenden som uttrycks i den 
argumenterande texten inte behöver ingå i den argumentation som uttrycks i texten. 
Vissa delar av argumentationen kan i sin tur vara underförstådda, snarare än uttalade.  
 
En tes är ett påstående i en argumentation som har minst ett annat påstående, s k 
argument, som är för eller emot tesen. Samtidigt får inte tesen i sin tur styrka eller 
försvaga ett annat påstående. Då är det inte längre en tes utan ett argument för eller 
emot en annan tes. (Björnsson et al, 1994, s 19) Enligt Boréus och Bergström (2005, s 
95) kan teser vara normativa, preskriptiva eller faktuella. En normativ tes hävdar någon 
form av värdering. Preskriptiva teser uttrycker en uppmaning till handling och kan 
skrivas om till normativa teser. En faktuell tes är motsatsen till normativ, d v s den 
uttrycker eller hävdar inte någon värdering.  
 
Argument är till för att stärka eller försvaga en tes. Ytterligare argument kan användas 
för att stärka eller försvaga argumenten som har använts för eller emot tesen. Pro-
argument kallas påståenden som används för att styrka en tes. Contra-argument heter de 
argument som används för att försvaga en tes. När man gör sin lista använder man sig 
av förkortningarna T för tes, P för pro-argument och C för contra-argument. Om en tes 
har fler än ett pro- och/eller contra-argument numreras dessa. Numreringen är endast till 
för att hålla isär olika argument och inte för att visa någon form av hierarki mellan 
argumenten. (Björnsson et al, 1994, s 19ff) 
 
Tolkningen handlar enligt Björnsson et al (1994, s 17) om att ta hänsyn till kontexten 
som omger texten. I kontexten ingår sändaren och hans/hennes kunskaper, värderingar, 
språkstil och mål med sin text. I kontexten ingår också mediet som en text förekommer i 
och när, samt mottagaren till texten. Enligt Næss (1992, s 2 och 4) används det ofta 
logik vid argumenterande av olika slag i debatter och i vetenskapen. Vid användandet 
av logik förutsätts, att det som sägs både har en bestämd mening och att mångtydigheter 
är väl kända. Därför förutsätter användandet av logik en tolkningslära. Tolkningslära 
handlar om att klargöra på vilka sätt som en sats kan uttrycka olika påståenden eller på 
vilka sätt ett påstående kan uttryckas av olika satser.  
 
I anslutning till mitt arbete, är det viktigt att tänka på den kontext som omger 
motionerna. Dels är det den kulturpolitiska kontexten och dels partipolitiken. De övriga 
komponenterna i en tolkning är i min uppsats och val av analysunderlag tydliga; 
avsändaren är partiledaren, mediet är motionen och mottagare är kulturutskottet och 
intresserade medborgare. Språkstilen styrs av de politiska kontexterna och av politisk 
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argumentation och retorik. Målet med motionen är att både föra ut sina åsikter men 
också att få igenom dem.  
 

3.3.3. Analysmodellens praktiska genomförande 
Det första momentet i analysen går ut på att tolka en argumenterande text. Resultatet är 
en beskrivning av den eller de argumentationer som förekommer i texten. I en tolkning 
är målet att komma fram till vad en författare har menat med sin text och kontexten är 
då av stor betydelse. I sin text lägger författaren fram en tes, dvs en åsikt eller ett 
påstående, som han argumenterar för, kan ge motargument emot och i sin tur bemöta 
motargumenten. Detta första moment, den beskrivande analysen gör en argumentation 
överblickbar då den delar upp argumentationen i dess olika beståndsdelar; tes och 
argument för eller emot. (Björnsson et al, 1994, s 14f, 17f)  
 
Moment ett kan sägas ha två tydliga steg. Det första steget är att urskilja tes, pro- och 
contraargument i den argumenterande texten. Dessa radas upp i en lista, där 
förkortningarna T, P och C används med numreringar vid behov, vilket jag har förklarat 
i ett tidigare stycke. (Björnsson et al, 1994, s 19ff) Det första stegets analysstruktur kan 
dölja förhållanden som kan vara viktiga för moment två, dvs den värderande analysen 
som bedömer argumentationens beviskraft. Det andra steget i moment ett går därför ut 
på att underlätta för moment två. Detta görs genom att skriva ihop de olika argumenten. 
För att fånga sambandet mellan olika argument, använder man sig av premisser. 
Premisser läggs till argument och är avsedda att öka relevansen hos dessa argument. 
(Björnsson et al, 1994, s 30ff) 
 
Då jag i min analys inte kommer att göra moment två, av skäl jag redan angivit under 
3.3.1., kommer jag inte heller att göra steg två i moment ett, då detta är en förberedelse 
för det andra momentet. Genom steg ett i första momentet, får jag ut de teser och för- 
och motargument som det undersökta partiets motion kommer att ha. Det är dessa som 
jag är intresserad av i min analys. Därmed finns det då inte heller någon mening med att 
skriva ihop dem och lägga till premisser, då detta inte har någon relevans för syftet med 
min uppsats och därmed analysen av empiriunderlaget.  
 
När jag påbörjade analysen upptäckte jag, att användandet av förkortningarna T, P och 
C inte fångade alla aspekter i motionen och att mycket av vikt gick förlorat eller inte 
blev så tydligt i analysunderlaget. Jag har därför lagt till förkortningarna V för vision, F 
för förslag, K för kritik och S för påstående som stödjer de tre andra förkortningarna. 
Jag kommer i övrigt att använda mig av numreringar på samma sätt som jag tidigare 
förklarat gällande numreringar för T, P och C. Jag har också, efter att ha påbörjat 
analysen, valt att lägga till siffror efter varje T i tabeller som innehåller fler än en tes. 
Detta är för att underlätta läsningen, då det blir betydligt tydligare vilken tes det är som 
jag diskuterar i texten. Jag vill poängtera att numreringen av T inte innebär någon form 
av hierarki mellan varandra. 
 
Jag kommer att analysera varje avsnitt i motionen för sig, vilket kommer att presenteras 
i en tabell. Ex en tabell för inledningen, en för film osv. Tabellen kommer att vara 
strukturerad på ett så enkelt och överskådligt sätt som möjligt. I vänstra kolumnen står 
förkortningen av vad det är för slags sats, d v s T, P, C, V, F, K eller S samt ev 
numrering. I högra kolumnen står själva satsen.  
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3.3.4. Problem och saker att tänka på med valet av denna metod 
Det finns flera problem eller svårigheter med metoden. Björnsson et al (1994, s 11) 
menar att metoden innehåller subjektiva inslag och resultatet kan påverkas av den som 
analyserar. Olika personer har olika förförståelser och var och en tolkar, strukturerar och 
värderar utifrån egna förutsättningar. Därmed kan också olika personer komma fram till 
olika resultat. 
 
Ett annat problem är för stor omskrivning av moderaternas text, vilket kan riskera att jag 
tappar vad de egentligen menar. Jag kommer att försöka sträva efter att vara så objektiv 
och neutral som möjligt och hålla analysunderlaget så likt partiets egna formuleringar 
som det bara går. Analysen går dock ut på att ta ut teser och argument ur deras 
sammanhang, vilket gör att en viss omskrivning ibland krävs för att förstå innebörden i 
dessa teser och argument. Mitt mål är dock att försöka göra en så trogen läsning som 
möjlig.  
 
Ett annat problem uppstår när det finns variationer av samma argument. I sådana fall 
kommer jag att välja det som är tydligast och/eller är mest laddat på innehåll.  
 
För att etablera någon form av kontrollsystem, kommer jag att göra nedslag i tidigare 
läsning för att kontollera att jag fortfarande gör på samma sätt samt att försöka göra 
analysen under en så kort och samlad tidsperiod som möjligt.  
 

3.4. Teoretisk ram kring kulturpolitiken 

3.4.1. Teorier kring kulturpolitik 
Nilsson (2005, s 389 och 441) skriver att det kulturpolitiska fältet kan beskrivas utifrån 
dess värdegrund. Även om värdegrunden har sett olika ut under olika tidpunkter, så har 
de inneburit och stått för tankar kring kvalitativ konst åt det stora flertalet. 
Värdegrunden har också stått för kulturell demokrati, där alla är delaktiga och det råder 
en rättvis tillgång till kulturen. Den står också för ekonomisk utveckling, vilket handlar 
om profilering, att attrahera företag och att bygga upplevelseindustrier. Dessa åsikter 
som värdegrunden står för, utgör enligt Nilsson också legitimeringsfaktorn. Han menar 
att marknaden idag har mycket hög legitimitet och på så sätt ger kulturpolitiken ett 
berättigande som politiskt område. Detsamma diskuteras det kring hos Frenander (2005, 
s 207) som skriver, att regioner använder kulturen för att attrahera investerare och 
därmed öka antalet arbetstillfällen samt som ett medel att stärka sin konkurrenskraft. 
Frenander menar att kulturpolitiken gått från en slags byråkratisk legitimitet till en 
ekonomisk.  
 
Detta tas upp hos Dorte Skot-Hansen (1999, s 11ff), som i sin kulturpolitiska modell 
beskriver tre olika inriktningar inom denna, vilka har varit olika starka under olika 
tidpunkter. Hon menar att legitimeringen har gått från upplysning till frigörelse till 
upplevelse, vilket vi har idag. Konst och kultur ses som medel för att uppnå ekonomisk 
utveckling och marknaden är det som ger legitimitet. Hon skriver också att 
kulturpolitikens legitimering har skiftat mellan dessa olika inriktningar sedan 60-talet, 
då staten började prioritera denna politik, vilket Skot-Hansen kallar för legitimeringen 
av kulturpolitiken. 
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Geir Vestheim, professor vid biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionen, 
menar i sin artikel ”Kulturpolitik som praksis och forskningsfelt” (1997, s 35), att konst 
och kultur alltid har varit ett medel för att nå samhälleliga- och politiska mål. Om man 
betraktar konsten och kulturen som ett medel för att uppnå politiska mål, kallar han den 
kulturpolitiken för instrumentell, d v s den är ett instrument för att nå uppställda mål. 
Vestheim menar att kulturpolitiken inte handlar om huruvida den är instrumentell eller 
inte. Istället handlar det om motsättningar i de olika formerna som finns i det 
instrumentella användandet av kulturen. 
 

3.4.2. Skot-Hansens kulturpolitiska modell 
Enligt Skot-Hansen ( 1999, s 12ff) har kulturpolitiken sedan 60-talet genomgått tre olika 
perioder från vilka hon har kunnat urskilja tre olika inriktningar. Dessa olika 
inriktningar flyter in i varandra och har varit olika starka vid olika tillfällen. Därmed 
kan de olika perioderna ha blivit influerade av mer än en inriktning samtidigt. De tre 
inriktningarna är; Humanistisk, sociologisk och instrumentell. Den humanistiska 
inriktningen handlar om kulturbildning där staten satsar på att stärka demokratiseringen 
av kulturen. Hela befolkningen ska få tillgång till samma kultur. Nya kulturinstitutioner 
fungerar som ram för förmedling och fördjupning i kulturen, som i slutändan ska ge ny 
insikt och kunskap. Den sociologiska inriktningens utgångspunkt var ett vidare 
kulturbegrepp, och kulturell demokrati står på agendan. Alla kulturformer uppfattas nu 
som likvärdiga och alla grupper har möjlighet att uttrycka sin egen kultur inom de ramar 
som finns inom kommunerna. Kulturen är inte längre en produkt utan alla är en del av 
kulturen. I Skot-Hansens instrumentella inriktning ska kulturen synliggöras och är ett 
medel för att uppnå ekonomisk utveckling. Publiken har blivit kunder och man har 
börjat tänka i marknadsstrategiska termer, där man bl a riktar in sig på olika målgrupper. 
Kultur ska vara underhållande. Detta är något som bl a tas upp hos journalisten Bernt 
Lindberg. Han menar i sin artikel ”Ska marknaden gå före kultur?” (2003, s 60 och 62f), 
att kulturlivet och konstnärerna i snabb takt har underordnats kommersialismen och dess 
villkor. Han skriver att den statliga kulturpolitiken tidigare har utgjort ett skydd mot 
kommersialismen, men att skyddet under 90-talet blivit mindre effektivt.  
 
Rolf Hugoson (2000, s 5) tar upp en kanadensisk antologi, i vilken Evan Alderson, 
enligt Hugoson, menar att det finns tre olika sätt för kreativa personer att förhålla sig till 
kulturpolitiken. De två första sätten representerar en konservativ attityd och det tredje 
en radikal attityd. I det första förhållningssättet uppfattas kulturpolitiken som ett stöd till 
konstnärlig produktion. Kreativa personer kan vända sig dit för att få ekonomiskt stöd. I 
det andra förhållningssättet uppfattas den som ett hindrande regelverk, som kreativa 
personer måste kringgå. Det tredje förhållningssättet handlar om att formulera den 
kulturpolitik som verkar bäst för den konstnärliga fantasin. Kulturpolitiken förutsätts 
här vara något som ska konstrueras och identifieras, medan den i de två första 
förhållningssätten förutsätter en redan existerande form av kulturpolitik.  
 
Lindberg (2003, s 60 och 62f) tar också upp WTO, World Trade Organization, vars 
handelsavtal syftar till att avskaffa alla hinder kring hantering av varor och tjänster. 
Detta kan i så fall göra, enligt Lindberg, att mindre nationer får svårt att hävda sig i 
konkurrensen. Detta kan i sin tur få negativ påverkan på landets eget kulturskapande.  
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Skot-Hansen (1999, s 11f) beskriver en utveckling från 60-talet och framåt, vars 
utgångspunkt ligger i den danska kulturpolitiken men där hon även har analyserat den i 
Europa och övriga Norden. Hon menar att huvudtendenserna som har präglat 
Västeuropas kulturpolitik är lika sedan 60-talet. Detta anser även Nilsson (2003, s 443), 
som menar att dessa likheter är ännu tydligare mellan de nordiska länderna.  
 
Skot-Hansens (1999, s 12) kulturpolitiska schema: 

 
 HUMANISTISK SOCIOLOGISK INSTRUMENTELL 
MÅL Dannelse Frigørelse Synliggørelse 
BAGGRUND Stat Civilsamfund Marked 
FORANKRING Nationel Lokal Internationell 
STRATEGI Demokratisering af 

kulturen 
Kulturelt 
demokrati 

Kulturalisering 

PUBLIKUM Hele befolkningen Grupper Segmenter/Livsstil 
RAMME Kulturinstitution Rammer Flagskibe 
FUNKTION Erkendelse Bekræftelse Underholdning 
FORMIDLER Kulturformidler Animateur Kaospilot 

 
Jenny Johannisson (2006, s 53f) benämner Skot-Hansens modell som ett kulturpolitiskt 
argumentationsschema i nordisk och europeisk kulturpolitik under efterkrigstiden. 
Johannisson skriver att Skot-Hansen på ett fruktbart sätt belyser olika målsättningar som 
vuxit fram sedan 60-talet i samband med en offentlig reglering av kulturområdet. 
Däremot anser hon inte att det tredje argumentationsschemat är mer instrumentellt än de 
andra. Bara för att det instrumentella argumentationsschemat har ekonomisk tillväxt 
som övergripande mål, innebär det inte att det är mer instrumentellt. Dessa tre 
argumentationsscheman är lika instrumentella, då de alla tre syftar till att uppnå de mål 
som ligger bakom den politiska handlingen. Hon vill därför istället benämna det tredje 
argumentationsschemat för marknadsorienterat och gör så genom hela sin avhandling.  
 
Jenny Johannisson (2006) har utvecklat och modifierat Skot-Hansens kulturpolitiska 
modell och gjort den mer anpassad till svenska förhållanden, utifrån hennes 
undersökning om kulturpolitiskt förändringsarbete i Göteborg under 1990-talet. Jag 
kommer därför att luta mig mer mot Johannissons än Skot-Hansens modell.  
 

3.4.3. Jenny Johannissons utveckling och modifiering av Skot-Hansens 
kulturpolitiska modell 
Johannisson (2006, s 45, 47) utgår från antingen ett estetiskt och universellt 
kulturbegrepp eller ett antropologiskt kulturbegrepp och hon drar paralleler till Skot-
Hansens argumentationsschema. Svensk och västerländsk kulturpolitik säger sig bygga 
på ett eller båda av dessa kulturbegrepp. Det estetiska, universala kulturbegreppet ligger 
till grund för det sektorsorienterade kulturbegreppet. Detta är grunden för 
uppbyggnaden av en västerländsk kulturpolitik. Ur det estetiska kulturbegreppet 
etablerades även en konstnärlig berättigandegemenskap, som delvis är åtskild från den 
kulturpolitiska. Det handlar om skapandet och konstnärernas arbetsvillkor och hur deras 
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skapande ska kunna spridas till så många medborgare som möjligt. Konstarternas 
egenvärde har utgjort den största målsättningen, vilket har legitimerat kulturpolitiken 
som ett självständigt politiskt sakområde. Det estetiska kulturbegreppet återfinns hos 
Skot-Hansen, enligt Johannisson, under det som benämns som det humanistiska 
argumentationsschemat.  
 
Det estetiska kulturbegreppet har, enligt Johannisson (2006, s 48ff) kritiserats för att 
vara hierarkiskt och att det utesluter vissa konstformer. Det har också kritiserats för att 
vara för elitiskt. Som en motreaktion etablerades det antropologiska kulturbegreppet 
under 70-talet. Där inkluderar kultur allt från språk till konst, kläder, mat, religion, 
vetenskap. Det talas om mångfald av olika kulturer och ingen kultur kan sägas vara 
överordnad någon annan. Detta kulturbegrepp kopplas ”till en kollektiv 
värdegemenskap på samhällelig nivå.” (s 48) Johannisson menar att det antropologiska 
kulturbegreppet tas upp i Skot-Hansens sociologiska argumentationsschema. Det 
handlar om kulturell demokrati, d v s inom ramarna för det offentliga ger medborgarna 
uttryck för de kulturer som de tillhör, vilket är medborgarnas frigörelse. På 80-talet sker 
sedan en kulturell vändning och det blir större fokus på kulturen som symbol, både 
gällande produktion och konsumtion. Enligt Johannisson benämns detta i Skot-Hansen 
instrumentella argumentationsschema (som Johannisson själv vill kalla för 
marknadsorienterad) och det handlar om kulturalisering av kulturen.  
 
Johannissons (2006, s 209) tre olika diskurser har hon benämnt som kvalitets-, välfärds- 
och alliansdiskursen.  
 
Kvalitetsdiskursens målsätting hos Johannissons (2006, s 210f) är den positiva 
utvecklingen som kommer av ett professionellt utövande av konstarterna som ingår i det 
estetiska kulturbegreppet. I det estetiska kulturbegreppet ligger fokus på de traditionella 
konstarterna, vilket är professionell, konstnärlig kvalitet. Samtidigt öppnar 
kulturbegreppet även upp för andra nya konstformer s k konstnärlig 
berättigandegemenskap. Konstarterna verkar i ett konstnärligt universellt rum och 
specifika platser underordnas detta. Målsättningen berättigas av ett humanistiskt 
argumentationsschema, där spridningen av god konst till medborgarna bidrar till 
medborgarnas andliga utveckling. ”God konst är konst av hög kvalitet och […] hög 
kvalitet [förutsätter] att konst besitter ett egenvärde.” (s 210) Offentliga åtgärder mottas 
villigt, så länge det konstnärliga egenvärdet är överordnat på kulturområdet. Den 
politiska styrningsmodellen är en professionsorienterad mecenatmodell. Johannisson 
(2006, s 61f) tar upp att mecenatmodellen kännetecknas av en distans mellan den 
politisk-administrativa organisationen och kulturverksamheter. Det estetiska 
kulturbegreppet är det redskap som avgränsar de konstarter som ingår i politikernas 
ansvarsområde. Däremot är det experter, verksamma inom konsten, som bestämmer hur 
offentliga medel ska fördelas. Finansiering genom privata donationer och sponsring 
präglar mecenatmodellen.  
 
Johannissons (2006, s 212f) andra diskurs kallas välfärdsdiskursen. Målsättningen är att 
sprida konsten till en så stor del av alla medborgare som möjligt för att skapa en god 
livsmiljö. Välfärdsdiskursen utgår från ett antropologiskt och ett estetiskt kulturbegrepp 
och i kulturbegreppet ingår kultur av professionella utövare, men också kultur på 
amatörnivå och kultur som skapas i människors vardag. Det antropologiska 
kulturbegreppet är gruppbaserat, då tillgängliggörandet bäst sker genom att identifiera 
passande målgrupper. Målsättningen grundar sig i den sociologiska 
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argumentationsschemat där tyngdpunkten ligger på att kulturpolitiken framställs som ett 
redskap för att tillgängliggöra utbudet som offentliga medel bidrar till. Rummet detta fr 
a sker i är det nationella rummet. Den politiska styrningsmodellen är en legal-
byråkratisk arkitektmodell. Arkitektmodellen kännetecknas av att relationen mellan 
kulturverksamheter och den politisk-administrativa organisationen, till skillnad från i 
kvalitetsdiskursen, ska vara så nära som möjligt. Det offentliga ska se till att 
kulturverksamheter, i så stor utsträckning som möjligt, kommer befolkningen till del. 
Därför ligger tyngdpunkten på hur det offentliga ska organiseras. I en legal-byråkratisk 
modell har, enligt Johannisson (206, s 59) den politiska ledningen makten att ta alla 
beslut och det är förvaltningens uppgift att genomföra dem.  
 
Målsättningen i Johannissons (2006, s 214f, s 74) alliansdiskurs är hållbar utveckling 
genom ekonomisk tillväxt och livskvalitet. Alliansdiskursen grundas i ett antropologiskt 
och ett estetiskt kulturbegrepp. Istället för ett målgruppsbaserat kulturbegrepp, som 
finns hos välfärdsdiskursen, så ligger tyngden hos alliansdiskursen i individuella 
preferenser och livstilar. Genom aktiva val kan individen ta del av kulturutbudet. 
Rummet som alliansdiskursen verkar i är den glokala platsen. Enligt Johannisson 
innebär glokal ”en interaktion mellan ett lokalt respektive ett globalt perspektiv som 
inte går `omvägen´ via ett nationellt perspektiv” (s74). Offentliga och ” […] 
marknadsbaserade aktörer, professionella konstnärliga utövare, övriga 
kulturproducenter samt kulturförmedlare potentiella medaktörer” (s 215) ingår i flexibla 
och föränderliga nätverk. I nätverket identifieras det kulturella med det symboliska, 
vilket gör dess omfattning till en bred uppsättning av artefakter och verksamheter. 
Målsättningen grundar sig på ett marknadsorienterat argumentationsschema. 
Verksamheter och artefakter framställs, produceras och konsumeras i samhället, där alla 
konkurrerar på samma villkor om medborgarnas efterfrågan. Detta gäller såväl privata 
som offentliga aktörer. För att uppnå de mest kostnadseffektiva resultaten måste olika 
aktörer ingå allianser med varandra, vilka ofta knyts med geografin i åtanke. Den 
politiska styrningsmodellen kallar Johannisson för nätverksorienterad arkitekt- och 
mecenatmodell. En nätverksorienterad styrningsmodell innebär att samspelet mellan 
politiker och tjänstemän ökar på flera nivåer. Andra aktörer inom offentliga och privata 
sektorn får ett större inflytande och potentiellt, kan även medborgarna få ett större 
inflytande över beslutsprocessen. Mecenatmodellen bygger till viss del på finansiering 
genom privata donationer och sponsring. Arkitektmodellen kännetecknas, enligt 
Johannisson (2006, s 59) av en nära relation mellan den politiska organisationen och 
kulturverksamheter. Kulturen används som ett instrument för att skapa social välfärd 
genom att finansiera kulturella verksamheter.  
 
Jenny Johannissons (2006, s 218) kulturpolitiska modell: 

 
 KVALITETS- 

DISKURSEN 
VÄLFÄRDS- 
DISKURSEN 

ALLIANS- 
DISKURSEN 

Målsättning  Professionell,  
konstnärlig kvalitet 

Vidga deltagandet  
samt skapa god 
livsmiljö 

Hållbar utveckling  
(ekonomisk tillväxt 
och livskvalitet) 

Kulturbegrepp Estetiskt Antropologiskt  
(gruppbaserat)  
och estetiskt 

Antropologiskt 
(individbaserat) 
och estetiskt 

Rum/platsbegrepp Konstnärligt, 
universellt rum 

Nationellt rum Glokala platser 



 29 

Argumentations- 
schema 

Humanistiskt Sociologiskt Marknadsorienterat 

Politisk 
styrningsmodell 

Professions. 
orienterad 
mecenatmodell 

Legal-byråkratisk 
arkitektmodell 

Nätverksorienterad 
arkitekt- och 
mecenatmodell 

 
 

Dessa tre diskurser används och verkar parallellt och utesluter inte varandra i den 
kulturpolitiska argumentationen. Alliansdiskursen vinner dock mark över de två övriga 
diskurserna. (Johannisson, 2006, s 218) 
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4. ANALYS, TOLKNING OCH DISKUSSION 
I det här kapitlet presenterar jag resultatet av argumentationsanalysen av moderaternas 
motion 2005/06:Kr233 i tabellform. Efter varje tabell kommer jag att analysera och 
försöka tolka dess innehåll. Rubrikerna till de olika avsnitten är samma rubriker som 
moderaterna har använt i sin motion. Jag har valt att använda mig av dessa, då det blir 
överskådligare och lättare att veta var i motionen man är. För tydlighetens skull har jag 
också numrerat varje tabell samt angett vilka sidor i motionen som avsnittet den visar 
finns på. Jag har också delat upp motionen i två delar. I den första delen ingår de mer 
överskådligare styckena d v s de som är menade att ta upp moderaternas kulturpolitik i 
stort. Jag kommer här att ta upp och tolka alla de teser som finns, då de ska representera 
de viktigaste och mest prioriterade områdena i moderaternas kulturpolitik. Efter de tre 
styckena kommer jag att ta upp en mer sammanfattande diskussion, tydliga ideologiska 
drag och placera in olika företeelser i Johannissons (2006, s 218) modell. I den andra 
delen ingår de olika ämnesområdena som tas upp, ex bibliotek, film, museer o s v. I den 
andra delen kommer jag inte, som jag gör i första, att diskutera varje tes utan ta upp de 
som är mest väsentliga för syftet med min uppsats. Detta beror både på att studien 
skulle bli alltför omfattande och för att jag hellre vill gå djupare in på teser som jag 
anser ha större betydelse eller vara intressantare än vissa andra. I denna andra del, sker 
diskussionen tillsammans med tolkningen och jag kommer, även här, att peka på 
ideologiska drag och placera in företeelser i Johannissons (2006, s 218) modell.  
 
För tydlighetens skull påminner jag här om vad de olika förkortningarna står för. T står 
för tes, P för pro-argument, V för vision, F för förslag, K för kritik och S för stöd till 
vision, förslag och / eller kritik.  
 
Texten som följer kan läsas på olika sätt. Tabellerna visar mina tolkningar och stödjer 
min analys och slutsatser. Det är fullt möjligt att bara läsa den löpande texten utan att 
först läsa tabellerna. Det är förmodligen också det bästa sättet att läsa det här kapitlet på. 
Däremot vill kanske läsare med ett djupare intresse inom ämnesområdet läsa både 
tabeller och löpande text eller läsa kapitlet två gånger. Det är också möjligt att läsa 
kapitlet även på andra sätt, t ex att fokusera på tabellerna eller vissa delar av tabellerna. 
För andra kan det vara mer intressant att bara läsa teserna, visionerna eller förslagen.  
 

4.1. Överskådliga delar över moderaternas kulturpolitik i stort 

4.1.1. (S)tillastående kultur 
Tabell 1, s 5 i moderaternas motion 
T 

 
Den ”ökande politiseringen”, framdriven av socialdemokraterna, ”hämmar ett 
fritt och självständigt kulturliv”. 

P1 Stora delar av kultursverige har fått känna på ett snålare klimat. 
K1P1 Grundläggande ”statliga ansvarsområden - som vården av vårt kulturarv och 

känsliga kulturmiljöer, resurser till forskning inom kultur och humaniora, 
översyn av trygghetssystem och pensionsåtaganden - har istället mött en 
initiativlös och oförstående socialdemokrati”. 

K2P1 Socialdemokraterna har dock satsat på vissa områden; ”dyra museiflytter, fria 
entréer för vuxna och vidlyftiga projekt som markbunden digital-tv.”  

P2  Den stillastående arbetsmarknaden är en del av problemet. 
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P1P2 Många vågar inte lämna fasta anställningar och blockerar då för andra, som i 
sin tur fastnar i eviga och osäkra projektanställningar.  

K3 Socialdemokraterna har sörjt för att det egna partifolket fått centrala poster 
inom olika kulturinstitutioner.  

S1K3 Det ger en genomgång av statskalendern 2004 och de olika utdelade uppdragen 
ger en tydlig bild av. 

S2K3 Socialdemokraterna har haft fler ordförandeposter i kulturinstitutionerna än vad 
de skulle haft om de fördelats propotionellt enligt valresultaten. 

F1K3 Reglerna för utnämningar av ordförande och styrelseledamöter och på vilka 
meriter detta sker bör ses över snarast. 

 
Jag noterade med intresse att stycket (s)tillastående kultur, som jag själv tolkar som 
inledningskapitel, knappt innehåller något som moderaterna själva vill. Istället har de 
koncentrerat sig på kritik mot socialdemokraternas politik. Hela detta stycke består till 
stor del av kritik mot den kulturpolitik som rådde hösten 2005, då denna motion skrevs. 
Kritiken är riktad mot socialdemokraterna, vilket är tydligt både i rubriken -  
(s)tillastående kultur, och i texten. Hela avsnittet ger intryck av att moderaternas 
startläge är att de är emot något istället för att vara för något. Markeringen grundas i att 
de uttrycker att de vill sätta fart på den (s)tillastående kulturen. Moderaterna hävdar att 
de har en kulturpolitik medan socialdemokraterna inte har det.  
 
Genom P1 vill moderaterna visa att genom mindre satsningar och ev besparingar, så har 
stora delar av Sveriges kultur kommit i kläm. Exempel på områden som moderaterna 
tycker har blivit eftersatta tas upp i K1P1. De områden som socialdemokraterna har 
satsat på tas upp i K2P1. Genom den formulering som används kan man dra slutsatsen 
att det, enligt moderaterna, var fel områden att prioritera. K3 samt stöden S1 och S2 till 
K3 är ganska hårda anklagelser. Till K3, har moderaterna även tagit med ett förslag, 
F1K3, vilket är det enda i moderaternas inledande kapitel. Förutom att det är det enda 
förslaget är det dessutom ett på detaljnivå och inte ett övergripande förslag, vilket man 
snarare skulle ha väntat sig i ett kapitel som inleder motionen.  
 

4.1.2. Moderata utgångspunkter 
Tabell 2, s 5-6 i moderaternas motion 
T1 ”Ett rikt kulturliv har en vitaliserande effekt på samhället som helhet: på 

vetenskap och forskning, på näringsliv, hälsa och ekonomi.” 
P1 Det visar ”på ett samhälle som är humant och som tar hänsyn till att alla 

människor är olika och har olika önskemål, smak, intressen och åsikter.”  
P2 Det bidrar ”till att människor väljer att stanna kvar eller att bosätta sig i en 

region.” 
  
T2 ”Förnyelse inom kulturområdet är nödvändig för att arbetsformerna inte ska 

stelna och visionerna glömmas bort.” 
F1 ”Stiftelsen framtidens kultur har bl.a. i sin slutrapport `Förnyelse är möjligt´ 

granskat kulturinstitutionerna och lyft fram flera intressanta förslag till 
förnyelse”, som vi [moderaterna] tycker är värda att utveckla. (Förslagen rör bl 
a projektfaddrar som är ”länkar mellan konstutövare och institutioner”, 
pilotprojekt kring samarbete mellan kulturinstitutioner och ”frivilliga krafter och 
lokal amatörkultur, och en utredning om hur kulturarvsinstitutioner kan öka sina 
sponsorintäkter.”) 
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T3 ”Kulturarvet i dess många former är ett samhälles gemensamma minne. Därför 

har staten ett extra ansvar på detta område.”  
P1 ”Ett kultursamhälle vårdar sina bibliotek, arkiv och andra dokumentations- och 

föremålssamlingar [… vilka] är nödvändiga för såväl forskning, utbildning som 
folkbildning.” 

V1 Det är viktigt att kulturarvet ”brukas och vävs ihop med det nya som skapas.” 
V2 ”Museernas uppgift är att samla, vårda och visa […vilket] kräver satsningar på 

god pedagogik och att även de väl inarbetade institutionerna öppnar sig för den 
nya teknikens landvinningar”.  

  
T4 Det är viktigt med professionella utövare.  
P1 Detta ”för att publiken skall kunna njuta av ett utbud av hög klass […]”. 
P2 Professionella utövare ger också goda förebilder. 
  
T5 ”Skolan är en av de viktigaste kulturinstitutionerna, och barn och ungdomar är 

också flitiga kulturkonsumenter.” 
P1 ”I skolan kan alla nås på lika villkor – oavsett hemförhållanden och bakgrund.” 
P2 ”Ordinarie undervisning skall ge grundläggande kunskaper i musik, historia, 

litteratur, bild och slöjd”. Skolan kan också ge ”kunskaper om den egna och 
andras kulturer” och därmed får traditioner och händelser i vardagssamhället en 
förklaring. 

F1P2 Eleverna måste ”tränas i kritisk granskning, även av kultur.” 
  
T6 Besök ”på museér och arkiv bör vara kostnadsfria t o m gymnasieåldern och att 

alla elever bör få ta del av utställningar, konst, musik, teater och dans under 
skoltiden, utan att brist på ekonomiska resurser skall utgöra ett hinder.” 

P1 Vuxna har förmågan ”att göra egna val när det gäller kulturaktiviteter.” 
P1P1 ”Det är inte det offentligas uppgift att styra kulturvalen, men däremot att stödja 

delar av kulturverksamheten.” 
P2P1 ”Förvaltandet av kulturarvet betalas gemensamt, men bruket av kulturutbudet 

måste vara vars och ens eget beslut och prioritering.”  
 

Det är anmärkningsvärt att en text som ska utgöra ett partis utgångspunkter inom ett 
politiskt sakområde, består av så få visioner. Den innehåller också få förslag, endast två 
stycken, varav F1P2 under T5 är ett detaljförslag. Förslag F1 under T2 är lite mer 
övergripande och syftar till en redan gjord utredning, där moderaterna finner många 
intressanta förslag som de också ger exempel på.  
 
De områden som avsnittet om moderaternas utgångspunkter tar upp är: vikten av ett rikt 
kulturliv i ett samhälle (T1), förnyelse inom kulturområdet (T2), kulturarvet (T3), 
professionella utövare av konst (T4), skolans vikt som kulturinstitution (T5) och att 
besök på museum för barn och unga upp till gymnasieåldern bör vara kostnadsfria (T6).  
 
T1 har ett instrumentellt syfte som omfattar framtid, dåtid och nutid och visar på vad det 
kan finnas för effekter av att ha ett rikt kulturliv. Moderaterna tycker att kultur är 
viktigt, men vilken slags kultur, för vilka, hur och i vilken omfattning tas inte upp här. 
Det är dock intressant att se hur ideologisk tydlig tesen är inom nyliberalismen. 
Moderaterna pekar på hur kulturen kan påverka alla delarna i ett samhälle, ex näringsliv 
och ekonomi. Dessa begrepp är tydliga delar av det marknadsorienterade synsätt som 
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finns hos nyliberalerna. (se Larsson, 2006, s 141) Vidare skriver moderaterna att 
kulturen kan bidra till att människor stannar eller bosätter sig på vissa platser. I artikeln 
”Kultur främjar tillväxt av Sanna Björling” (2006-11-17), publicerad någon månad efter 
valet 2006, står det att kulturverksamheter kan bidra till att göra städer och länder mer 
attraktiva, vilket i sin tur ger större internationell konkurrenskraft. Konkurrenskraft vill 
jag koppla till nyliberalismen med dess starka drag av kapitalism (se Larsson, 2006, s 
148). Frenander (2005, s 207) menar att kultur idag används för att ex attrahera 
investerare, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen och stärker konkurrenskraften. Nilsson 
(2005, s 389) skriver att marknaden ger kulturpolitiken legitimitet och att kulturen bl a 
innebär profilering, att attrahera företag och bygga upplevelseindustrier. Skot-Hansen 
(1999, s 11ff) anser även hon att kultur ses som ett medel för en ekonomisk utveckling 
och att marknaden ger kulturpolitiken dess legitimitet. Enligt Vestheim (1997, s 35) har 
kulturpolitiken alltid varit ett instrument för att, med kulturens hjälp, uppnå olika 
politiska mål. Frenander, Nilsson och Skot-hansen poängterar alla vikten av marknaden 
och den ekonomiska utvecklingen som en oerhört viktig påverkansfaktor på 
kulturpolitken. Detta stämmer väl in på Johannissons (2006, s 214f) alliansdiskurs, som 
är marknadsorienterad och vars målsättning är hållbar utveckling och ekonomisk 
tillväxt.  
 
T2 låter som kritik, då det sägs att förnyelse måste ske. Samtidigt undrar jag vilka 
visioner det är som inte ska glömmas bort? Både (s)tillastående kultur och Moderata 
utgångspunkter saknar i princip visioner. Vilka visioner syftar moderaterna på? 
Visioner som kommer längre fram i motionen eller visioner nämnda i andra dokument? 
 
T3 poängterar kulturarvets betydelse och vikten av att vårda, samla och visa. V1, som 
handlar om hur det nya ska vävas ihop med det gamla, är ideologiskt typiskt för ett 
konservativt parti. Larsson (2006, s 45) skriver att konservativa håller den egna 
nationens kulturella tradition högt och Hedengren (2003, s 32) menar att man inom 
konservatismen strävar efter att bevara eller att förändringar ska ske mycket långsamt.  
 
T4 poängterar vikten av konstutövare och det verkar som om moderaternas huvudfokus 
ligger på de professionella utövarna och inte på amatörerna. Detta är en tydlig tendens 
hos nyliberaler, att fokusera på en marknadssynvinkel, där professionella utövare är svar 
på tillgång och efterfrågan. Nyliberalismens syn på marknaden, som styrs av tillgång 
och efterfrågan tas upp hos Larsson (2006, s 27).  
 
T5 och T6 handlar båda, om än på olika sätt, om skolan och dess elever. Förutom 
deltaljförslaget i T5, så är den, liksom T1 och T4, väldigt allmänt hållen. T6 ger, 
förutom det uppenbara i att de vill att museer ska vara gratis för alla upp t o m 
gymnasieåldern, en indikation på vad de också tycker om fri entré för vuxna. Detta 
antyds mer än sägs rakt ut i P1, P1P1 och P2P1. Dessa handlar egentligen inte alls om 
tesen, d v s att barn och unga ska ha tillgång till kultur, utan verkar mer vara en 
förberedelse för vad de anser angående fri entré på museer för vuxna. Det som sägs i P1 
och P1P1 är en typisk nyliberal tanke som handlar om individernas handlings- och 
valfrihet, vilket tas upp hos Larsson (2006, s 139).  
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4.1.3. Fem prioriterade områden 
Tabell 3, s 6-7 i moderaternas motion 
T1 Det bör, vilket vi [moderaterna] har föreslagit tidigare, satsas på ”institutioner 

som har stor regional betydelse”, som Göteborgsoperan, Malmöoperan och 
länsmusiken. Det bör också satsas på nationella scener som Kungliga Operan 
och Kungliga Dramatiska Teatern.  

P1 Kungliga Operan och Kungliga Dramatisk Teatern ”har ett nationellt uppdrag att 
framföra såväl klassiska verk som nyskriven svensk och utländsk opera, balett 
och drama” men ”också opera, balett och drama för barn och ungdom.” 

P2 De ekonomiska problemen, fr a hyreskostnaderna tär på institutionernas 
ekonomi. 

F1 Vi moderater föreslår en extra satsning om 40 miljoner per år som skall fördelas 
propotionellt på de nationella scenerna Kungliga Operan (25 milj) och Kungliga 
Dramatiska Teatern (15 milj). ”Den publika verksamheten måste komma i första 
hand.” Extra satsningen ”skall därför användas till produktioner.” 

S1F1 Förslaget innebär, tillsammans med tidigare förslag till extra satsningar på 
Göteborgoperan, Malmöoperan, Länsmusiken samt de fria dans- och 
teatergrupperna, att ”svenskt kulturliv skulle kunna stå väl rustat att möta ett allt 
större intresse för kultur och kulturyttringar.” 

F2  Satsningen ”på de nationella scenerna kompletteras med […] en satsning på 
landets regionorkestrar.”  

 
T2 ”Många museer saknar […] goda och ändamålsenliga arkiv- och 

lagringsmöjligheter […]” och brandrisken ”är överhängande […] på många av 
våra stora nationella museer.” Detta innebär att föremål riskerar att förstöras, 
försvinna eller att gå upp i rök.  

P1 ”För ett antal år sedan larmade teaterfolk och museianställda om hoten mot de 
historiskt värdefulla museiföremålen vid Sveriges Teatermuseum. Världsunika 
teaterföremål ruttnar mer eller mindre bort framför våra ögon.” 

K1 Teatermuseet är bara ett av många exempel på hur ”bristande resurser och oklara 
ansvarsförhållanden […] leder till att många av våra kulturskatter riskerar att 
skadas eller för alltid försvinna.” 

K2 ”Trots många larmrapporter har den socialdemokratiska regeringen valt att blunda 
för de allt större problemen.”  

F1 80 miljoner kronor per år bör tillföras ”de nationella museerna att fördelas dem 
emellan efter ansökan. Pengarna skall användas till att säkra vårt kulturarv och de 
unika skatter som landets nationella museer hyser”. Ex genom att brandsäkra 
lokaler, förbättra arkiv och förvaring och säkrare visningar av samlingar.  

 
T3 Många av landets kulturskapare ”lever i många fall under ekonomisk svåra 

förhållanden.” 
P1 ”Kulturskapare är i högsta grad en del av den så kallade nya ekonomin, med 

sporadiska och ojämna inkomster och varierande arbetsgivare/uppdragsgivare.” 
P1P1 Många ”kulturskapare [är] i ordets egentliga mening […] småföretagare.”  
K1 ”Det socialdemokratiskt uppbyggda socialförsäkringssystemet är däremot 

anpassat till en tid då de flesta arbetade nio till fem och på samma plats hela 
livet. Samma förhållanden gäller skattesystemet och regler kring småföretagare 
[…]”. 
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V1 Det bör ske en förbättring av kulturskaparnas villkor så att de ska kunna leva på 
sitt skapande utan att ”bara vara hänvisad till stipendier eller politikers 
nyckfullhet.”  

F1V1 Vi [moderaterna] vill införa ”förändrade skatteregler, anpassning av 
ersättningsregler och ett större hänsynstagande till den mycket speciella 
situation som många kulturskapare lever i.” 

 
T4 Det bör satsas mer på kultur i grundskolorna.  
P1 ”Tillgången på kultur varierar kraftigt mellan kommunerna och även inom 

kommunerna”. 
P1P1 ”Ofta är det […] kulturen som får maka på sig när sparkvoten skall fyllas.”  
F1 En permanent satsning på 170 miljoner ”skall göra kulturen till en naturlig och 

viktig del i barns vardag.” Grundskolor ”runt om i landet får söka […bidrag] till 
olika kulturella aktiviteter för skolbarn.” 

S1F1 Satsningen ”syftar till att grundskoleelever - med god pedagogik -  skall få ta del 
av professionell kultur i form av teater, dans, konst, museiverksamhet etc.”  

 
T5 ”Hyreskostnaderna är ett stort problem för kulturinstitutioner och går inte sällan 

ut över verksamheterna.”  
P1 Ökande ”hyreskostnader har inneburit eftersatt underhåll och/eller inskränkt 

kärnverksamhet även för våra ansvarsmuseer.” 
P2 ”Frågan om hyressättning för s.k. ändamålsfastigheter måste snarast få en 

lösning, där berörda institutioner får större möjlighet att påverka sina 
lokalkostnader.”  

V1 Överytor, ”som finns i gamla byggnader av kulturella och historiska skäl, bör 
[inte] belasta hyran.”  

F1V1 ”En översyn bör snarast tillsättas för att kartlägga vilka ytor respektive 
institution behöver och vilka man ej har användning för i sin verksamhet. Denna 
översyn bör vara klar inom ett år. Under 2006 tillför vi [moderaterna] 50 
miljoner kronor för att minska hyreskostnaderna som en början innan 
utredningen är klar.”  

 
Även Fem prioriterade områden innehåller få visioner och här borde det också, precis 
som under Moderata utgångspunkter, vara angeläget att presentera sina övergripande 
kulturpolitiska visioner. I övrigt innehåller alla fem områdena förslag på olika 
satsningar, som moderaterna tycker är angelägna att prioritera. I tabellen framgår det 
tydligt att moderaternas främsta fokus ligger på konstformer med tradition. Traditionella 
konstformer kan kopplas till det estetiska kulturbegreppet hos Johannissons (2006, s 
48), vilket ingår i alla hennes tre diskurser. Det som är intressant är att det i det här 
stycket i moderaternas motion inte nämns något om nya konstformer. Det kulturella 
landskapet har, med alla förändringar som Internet, bredband, digital-TV, digital konst 
osv förändrats oerhört mycket på kort tid. Jag ser en tydlig koppling till konservatismen 
som, enligt Hedengren (2003, s 32) vill bevara kulturella traditioner och att förändringar 
ska ske långsamt.  
 
Det första prioriterade området, T1, innehåller önskningar om satsningar på olika 
kulturella institutioner. Detta motiveras med att institutionerna dels riktar sig till både 
barn, ungdomar och vuxna och dels att institutionerna tar till vara både det gamla och 
det nya, d v s klassiska som nyskrivna verk. Detta kan återigen hänföras till 
konservatismens tankar. (se Larsson, 2006, s 45 och Hedengren, 2003, s 32) 



 36 

 
T2 är också, precis som T1, förankrad i konservatismen och i vikten av att bevara vårt 
kulturarv. Här framförs kritik av socialdemokraternas brist på handlande inom detta 
område. I K1 framförs kritik av hanteringen efter larmrapporten angående 
Teatermuseet, medan K2 är mer allmänt hållet. I K2 antyds också att det är fler 
larmrapporter än den specificerade som har ignorerats av socialdemokraterna.  
 
T3 tar upp kulturskaparnas situation och moderaterna menar att kulturskapare inte ska 
behöva leva på bidrag från staten och olika stipendier. De kritiserar vidare 
socialdemokraternas socialförsäkringssystem. Detta kan kopplas till det som Larsson 
(2006, s 139ff) tar upp angående nyliberalismens syn på den moderna välfärds- och 
servicestaten och tankarna om distributiv rättvisa. Därför är det logiskt att moderaterna 
vill dra ner på ex kulturskaparnas behov av bidrag, som t ex socialbidrag eller a-kassa 
från staten. De har istället i F1V1 förslag till förändringar som de vill införa för att få 
bort bidragsberoendet bland kulturskapare. I en huvudledare i Dagens Nyheter, A-
kassan leder fel (2007-04-29), publicerad året efter valet 2006, kritiseras missbruket av 
just a-kassan hos kulturarbetare. Istället menar huvudledaren att kulturen bör stödjas i 
det öppna med direkta medel. Enligt samma huvudledare används a-kassan av många 
kulturarbetare som en grundförsörjning och varvas med abetsmarknadsutbildning och 
kortare uppdrag. Detta kan fortgå i många år och huvudledaren menar att det finns 
bättre lösningar och att ett bra exempel på en annan och bättre lösning är Teateralliansen 
AB, som anställer frilansare.  
 
T4 handlar om en satsning på 170 miljoner till grundskolorna, vilken ska användas för 
satsningar på kultur som ex ”teater, dans, konst, museiverksamhet etc”. Enligt 
Skolverkets (2007) statistik över skolor och elever under läsåret 2006/2007, fanns det 
4872 grundskolor år 2006. Antalet elever var sammanlagt 962 349 stycken. Per elev 
skulle den extra satsningen innebära ca 176,65 kr/elev och år. Det räcker inte till många 
kulturella evenemang, men skulle ändå innebära att mer kultur skulle kunna 
introduceras i skolorna. Däremot ska skolorna, enligt moderaternas förslag, söka bidrag 
för olika kulturella aktiviteter. Detta kan innebära att vissa skolor får mer medan andra 
får mindre eller inget alls, beroende på vem som lämnar in ansökan först eller på vilka 
ytterligare regler som kommer att omfattas av en sådan satsning.  
 
T5 tar upp ett ämne som inte är speciellt övergripande, utan det handlar egentligen om 
ett detaljområde, speciellt om man jämför med de övriga fyra. T5 handlar om 
hyreskostnader för kulturinstitutioner och specifierade museer. Detta hade likaväl 
kunnat tas upp under T2, som handlar om andra problem för museerna. Hyreskostnader 
som ett problem för kulturinstitutioner som Kungliga Operan och Kungliga Dramatiska 
Teatern tas också upp som en punkt under T1.   
 
Nuvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth säger i en artikel av journalisten 
Tobias Brandel ”Jag gillar public service” (2006-10-25), publicerad någon månad efter 
valet 2006, att de största förändringarna som kommer att ske inom det kulturpolitiska 
området under den kommande mandatperioden handlar om ”starkare stöd till de fria 
grupperna, att pensionsfrågan för sångare och dansare blir löst, mer kultur i skolan och 
att fler kulturskapare kan leva på sitt eget arbete.” Vid en jämförelse med moderaternas 
Fem prioriterade områden, nämner kulturministern två av de fem som presenteras i 
motionen, nämligen de i T3 och T4. Det är intressant att två av deras fem prioriterade 
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områden, ska prioriteras i alliansregeringen. Frågan är om det kommer att satsas även på 
de andra tre, eller om de har fått kompromissa med de andra partierna i regeringen?  
 

4.1.4. Diskussion kring de tre överskådligare styckena i motionen 
De tre mer övergripande delarna i motionen, (s)tillastående kultur, Moderata 
utgångspunkter och Fem prioriterade områden, innehåller få eller inga visioner. Det är 
anmärkningsvärt, då moderaterna - framför allt i de övergripande delarna, bör 
presentera vad de vill och hur deras bild av hur en bra kulturpolitik ska se ut. Istället 
grundar sig hela inledningskapitlet, (s)tillastående kultur, på deras kritik av den 
socialdemokratiska kulturpolitiken. De områden som tas upp i de två andra 
övergripande delarna, Moderata utgångspunkter och Fem prioriterade områden, är av 
tre olika typer. De som knappt innehåller någon information alls, de som är på 
detaljnivå – vilket jag inte riktigt tycker passar i den här typen av avsnitt som tar upp 
moderaternas åsikter i olika ämnesområden – utan att vara alltför detaljrika på det här 
stadiet. Den tes som hör till den första gruppen är T4, vikten av professionella utövare 
under tabell 2. T5, angående hyreskostnader för kulturinstitutioner, under tabell 3 är ett 
detaljförslag. Övriga teser tillhör den sista gruppen som ger lite mer information om 
moderaternas åsikter. De finns under tabell 2: vikten av ett rikt kulturliv i ett samhälle i 
T1, behovet av förnyelse inom kulturvärlden i T2, kulturarvet i T3, skolans vikt som 
kulturinstitution i T5 och fri entréavgift på museum för barn och unga upp till 
gymnasieåldern i T6. T3 och T5 i tabell 2 finns även med som två punkter under tabell 
3: T2 om bevarandet av kulturarvet respektive T4 om satsningar på kultur i 
grundskolorna, fast de är lite annorlunda vinklade och formulerade. Utöver dem hör 
också T1, önskemål om satsningar på olika kulturella institutioner och T3, 
kulturskaparnas situation under tabell 3 till den sista gruppen.  
 
Tydliga ideologiska teser är bl a de som handlar om kulturarvet, vilket har tydliga 
kopplingar till konservatismen. (se Larsson, 2006, s 45 och Hedengren, 2003, s 32) Den 
extra satsningen på vissa kulturella institutioner som moderaterna uttrycker i T1 i tabell 
3, är också en konservativ tanke då de motiverar satsningen med att dessa institutioner 
framför såväl klassiska verk som nyskrivna. Tanken om att bevara eller förändra 
långsamt är en konservativ tanke. Den föreslagna satsningen innebär att Sverige, enligt 
moderaterna, är bättre förberett för att möta ett växande intresse. Jag vill här dra 
paralleller till nyliberalismen, vars tanke är att marknaden styrs av tillgång och 
efterfrågan. I Johannissons (2006, s 214f) modell passar förslaget in i den 
marknadsorienterade alliansdiskursen.  
 
En annan tydlig ideologisk koppling är det som antyds i tabell 2, under T6 under P1 och 
P1P1, kring moderaternas åsikter angående den fria entréavgiften som infördes av 
socialdemokraterna. Moderaterna menar att det inte är det offentligas uppgift att avgöra 
människors kulturval och att det är upp till varje individ att välja själv. Detta, kring 
individernas val- och handlingsfrihet och inskränkningar av statens roll är typiska drag 
för nyliberalismen. (se Lasson, 2006, s 140 och 29) Dessa tankar stämmer också väl 
med det som Johannisson (2006, s 214f) skriver om alliansdiskursen, där tyngden vilar 
på individuella preferenser och livsstilar och där individen, genom aktiva val, tar del av 
kulturutbudet.  
 
T3, om kulturskaparnas villkor i tabell 3, kan också placeras i Johannissons (2006, s 
214f) alliansdiskurs. Hon beskriver samhället som en marknad, där alla konkurrerar på 
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samma villkor. Moderaternas åsikt om att kulturskaparna bör kunna leva på sitt 
skapande utan att vara beroende av bidrag och stipendier, är en nyliberal tanke som 
passar in under Johannissons alliansdiskurs. Jag resonerar som så, att moderaternas 
åsikter om att minska bidrags- och stipendiebehovet har att göra med nyliberalismens 
tanke om minskat statligt inflytande. Även den nyliberala tanken om att alla människor 
är olika och att det bör förbli på det viset. Genom ett marknadsstyrt synsätt, vilket finns 
i alliansdiskursen, kan alla människor förverkliga sina olikheter. Att utfallet blir olika 
beklagas inte. Däremot tycker jag att moderaterna, genom de förslag som uttrycks i 
F1V1, tillhör den grupp av nyliberaler som enligt Larsson (2006, s 29 och 142f) tillåter 
socialpolitiska åtgärder, som ska ske på ett sätt som stärker marknaden.   
 
Teserna T5 och T6 i tabell 2 och tesen T4 i tabell 3, handlar om mer kultur i skolan och 
mer kultur för barn och ungdom. Teserna motiveras med åsikter som: att ”[…] barn och 
ungdomar är flitiga kulturkonsumenter” (T5, tabell 2), att de ges ”kunskaper om den 
egna och andras kulturer” (P2, T5, tabell 2), att de måste ”tränas i kritisk granskning, 
även av kultur” (F1P2, T5, tabell 2), att inte bristande ekonomiska resurser ska utgöra 
ett hinder innan man har nått vuxen ålder (T6, tabell 2) och att elever, genom god 
pedagogik, ska få ta del av professionell kultur (S1F1, T4, tabell 3). Jag tycker att dessa 
motiveringar antingen kan ses som en mer socialistisk tanke och därmed bättre passa in 
i Johannissons (2006, s 210) kvalitetsdisurs, där spridningen av god konst bidrar till den 
andliga utvecklingen. Men jag tror också att det kan ses som en förberedelse för ett mer 
marknadsorienterat synsätt. Genom att barn och ungdomar får ta del av kultur på olika 
sätt och på olika nvåer, förbereds de för att själva – i vuxen ålder – kunna göra aktiva 
val i kulturutbudet. Detta hamnar i så fall i Johannissons (2006, s 214f) alliansdiskurs.    
 

4.2. Moderaternas kulturpolitik inom olika områden 

4.2.1. Kulturarvs- och kulturmiljöfrågor 
Tabell 4, s 7-8 i moderaternas motion 
T1 ”Kulturarvet är grunden vi står på, våra minnesnycklar […och genom] 

kunskap om våra rötter kan vi bygga upp trygghet och identitet, veta var vi 
kommer ifrån och bättre förstå vart vi är på väg.” 

P1 ”Kunskapen om det förflutna ger […] perspektiv på vår egen tid och respekt 
för gångna och kommande generationers liv och arbete.”  

P2  ”Kunskapen skapar tolerans och förståelse för andras kulturarv.”  
  
T2 ”Den lokala historien, kulturarvet i den egna hembygden, är den första 

kontakten varje människa får med det vi kallar kulturarv.”  
P1 ”Det lokala kulturarvet brukar […] skapa det största intresset och 

engagemanget.”  
P1P1 ”Det breda intresset för kulturmiljöfrågor manifesteras genom det livliga 

arbete och engagemang som sker bl.a. inom ramen för alla landets frivilliga 
hembygdsföreningar.”  

P1P1P1 Hos landets alla frivilliga hembygdsföreningar ”vårdas och förvaltas förvaltas 
också en stor kunskap”. 

P2 ”Inget kan ersätta det folkliga och frivilliga engagemanget. Men staten har ett 
stort ansvar för att Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och länsmuseerna 
får goda ekonomiska förutsättningar att värna vårt kulturarv.”  
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F1 ”Det lokala perspektivet skall vara vägledande t.ex. när man väljer de 

kulturmiljöer som bör vårdas och/eller skyddas.”  
  
T3 ”Vi [moderaterna] vill understryka det enskilda ägandets betydelse för 

bevarandet av kulturarvet.”  
P1 ”Ägaransvaret utgör en positiv kraft i kulturvårdsarbetet […]”.  
F1P1 Ibland behöver ägaransvaret förstärkas, och pedagogiska ”upplysningsinsatser 

är då att föredra framför myndighetspåbud. Länsmuseernas kompetens bör 
kunna användas i detta sammanhang.”   

F1 Enskilda ”ägare ska […] kunna få bidrag” genom en kulturmiljöförklaring, 
vilket ska tillförsäkra ägaren ”ekonomisk ersättning, efter en 
rimlighetsbedömning.”  

F2 ”Privata fastighetsägare skall kunna få renoveringsstöd för att kunna bevara 
byggnader som är värdefulla för vår kulturmiljö.” 

F3 ”Även kommuner skall kunna ge bidrag till insatser för kulturmiljön.”  
F4 ”Nedsättning av taxeringsvärden skall kunna göras för att möjliggöra att 

insatserna inte blir orimligt betungande.” 
  
T4 ”Ansvaret för kulturmiljöfrågorna ligger i dag hos många olika instanser […och 

när] det gäller arkeologi är såväl länstyrelser, länsmuseer och 
Riksantikvarieämbetet som kommuner och enskilda byggherrar och markägare 
inblandade.”  

F1 Vi [moderaterna] ”anser att Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR11 
Arkeologi på uppdrag […än idag är aktuell] och en god utgångspunkt för en 
genomgripande utredning om hur den arkeologiska verksamheten skall 
organiseras och finansieras i framtiden.” 

F1F1 ”Riksantikvarieämbetets (RAÄ) roll skall renodlas till att vara central 
sektorsmyndighet, utan egna genomföranderesurser [och] RAÄ skall inte ägna 
sig åt arkeologiska undersökningar i egen regi.” 

F2F1 ”Lagen om offentlig upphandling (LOU) skall tillämpas vid upphandling av 
arkeologiska undersökningar.” ”Arbetsföretagets kostnader för undersökningen 
skall kunna vägas mot dess omfattning.” 

F3F1 ”Kostnaden för undersökningar som krävs för att privata fastigheter skall kunna 
exploateras skall stå i rimlig propotion till exploateringens lönsamhet […och 
överkostnader] skall täckas med staliga eller andra bidrag.” 

F4F1 ”Privata alternativ, som kan bidra till metodutveckling och rationaliseringar, 
skall uppmuntras, förenat med starka krav på vetenskaplighet.”  

  
T5 Vi [moderaterna] vill också ”peka på det stora behovet av hantverkare, inte 

minst för att värna vården av vår kulturmiljö.”  
P1 ”Inom fältet kulturhantverk/kulturvård saknas i dag bildhuggare, glasblåsare, 

förgyllare, tapetserare, kakelugnsmakare, tenngjutare, träbildshuggare, 
glasmästare, stuckatörer, handvävare, konstbrodörer, murare och 
möbelrenoverare” och listan kan göras ännu längre.  

P2 Medelåldern inom många hantverksyrken är hög, ”runt 100 000 hantverkare 
beräknas gå i pension inom fem till tio år […och risken] är nu stor att deras 
kunnande inte hinner föras över till en ny generation.” 
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V1 ”Det är en angelägen uppgift för Kulturdepartementet, i samarbete med 

Utbildningsdepartementet och näringslivets organisationer, att säkra 
utbildningar inom hantverksområdena.”  

S1V1 ”Från Finland kan hämtas goda exempel på hur utbildningen organiseras för 
hantverksyrkena.” 

  
T6 Riksantikvarieämbetet borde inte ha flyttats [från Stockholm till Visby].  
K1 Flytten ”av Riksantikvarieämbetet är olycklig och ogenomtänkt”.  
S1K1 Flytten ”riskerar att utarma myndigheten, vilket i sin tur riskerar att menligt 

påverka RAÄ:s uppgifter att värna vårt kulturarv.” 
 

Kulturarvsområdet är ett mycket centralt område för moderaterna och kulturarvet är 
centralt genom hela motionen. Moderaterna tar upp kulturarvsfrågor på många olika 
ställen i sin motion. Kulturarvsfrågor har tydliga ideologiska drag och är kopplade till 
det som Hedengren (2003, s 32) skriver angående konservatismens syn på att bevara 
eller långsamt förändra. Larsson (2006, s 45) menar att konservatismen håller historien 
och bevarandet av den egna politiska och kulturella historien högt.  
 
Området om kulturarvs- och kulturmiljöfrågor är väldigt ojämn till sitt utseende. T3 och 
T4 är väldigt förslagstunga, medan T2 endast innehåller ett förslag och T1, T5, T6 inga 
alls.  
 
Intressant är hur moderaterna i T2 förespråkar det folkliga och frivilliga engagemanget 
som en tillgång. Sådant engagemang kan liknas vid ett kollektiv, vilket enligt 
Nationalencyklopedin (Kollektiv, Nationalencyklopedin) bl a betyder personer som 
tillsammans driver någon form av verksamhet. Jag tycker att hembygdsföreningar 
platsar i en sådan definition. Larsson (2006, s 143) tar upp hur nyliberaler är fientliga 
till bl a kollektiv. Jag tycker därför att det är intressant och kanske lite förvånande att 
läsa, att moderaterna anser att hembygdsföreningarna både gör ett bra arbete och 
besitter stor kunskap inom sina områden. Dessutom säger sig moderaterna vara 
motståndare till socialismen (se Larsson, Petter, 2006-06-26) men inom socialismen är 
det kollektiva det centrala. Det visar på att ett parti oftast aldrig är enbart den ideologi 
de anser sig tillhöra. Jag tror det beror på, att de trots allt påverkas av andra influenser i 
samhället. Samtidigt kan man se det som att ett folkligt engagemang är bra, då det ofta 
sker på frivillig basis och därmed inte kostar staten något.  
 
I T3 tar moderaterna upp betydelsen av enskilt ägande vilket är ett typiskt drag för 
nyliberalismen. T3 innehåller också ett traditionellt tänkande kring miljön. Det är inte 
någon som har något intresse av att sköta den så länge den hör till allmänningen. 
Däremot om någon äger och lämnar den i arv efter sig, så kommer miljön att vårdas. 
Enligt Larsson (2006, s 147) vill nyliberalismen avreglera och privatisera offentlig 
verksamhet. Detta kan man koppla till kapitalismen, som är stark inom nyliberalismen. 
Hedengren (2003, s 48) menar att produktionsmedel är privatägda inom ett kapitalistiskt 
system. Enligt Larsson (2006, s 27) innebär Laissez faire ekonomisk frihet. Det innebär 
en fri marknad, där det är tillgång och efterfrågan som styr och inte staten. 
Moderaternas syn på enskilt ägande skulle jag vilja koppla till Johannissons (2006, s 
214f) alliansdiskurs, som är marknadsorienterad och där alla, både privata och 
offentliga aktörer, konkurrerar på samma villkor. I T4 under F4F1, betonas betydelsen 
av det privatägda ännu en gång. Det har, precis som T3, kopplingar till nyliberalismen. 
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T5 tar upp ett ämne som enligt den här motionen kommer att innebära stora problem, 
om det inte görs något åt. Ändå har moderaterna inga förslag för hur det ska gå till, utan 
enbart en vision om att utbildningar bör säkras. Det verkar ogenomtänkt skrivet av 
moderaterna.  
 
I T6 tar de upp att Riksantikvarieämbetet inte borde ha flyttats och kritik angående 
flytten, men inga förslag vad de skulle vilja göra eller ändra på. Flytten har inneburit 
enorma kostnader. Men framför allt så har den inneburit en försvagning politiskt sätt, då 
flytten sker från Stockholm till Visby. Fokus i moderaternas motion ligger dock på de 
kostnader som flytten har inneburit. Karin Nørby (2005:2) beskriver i artikeln 
”Riksantikvarieämbetets flytt – ett sällsynt illa underbyggt förslag” från våren 2005, 
publicerad i tidskriften DIK forum hur förslaget togs emot av DIK-medlemmar på 
Riksantikvarieämbetet. Styrelseordförande Bengt K.Å. Johansson anser att förslaget 
visade bristande respekt för både kulturarvsfrågor och för kulturfrågor överhuvudtaget. I 
en artikel utkommen någon månad efter valet 2006, skriven av Brandel (2006-10-25) så 
menar (nuvarande) kulturminstern Lena Adelsohn Liljeroth att kulturarvet ”skulle vinna 
på att stanna i Stockholm och inte klyvas”. Detta anser jag återigen visar på det 
konservativa draget och hur viktigt kulturarvsfrågor är för moderaterna. Brandel (2006-
10-25) tar också upp hur Lena Adelsohn Liljeroth, innan valet 2006, arbetade hårt för att 
stoppa socialdemokraternas beslut om att flytta Riksantikvarieämbetet och 
riksutställningarna till Gotland. Enligt en annan artikel i Dagens Nyheter 
”Kulturministern backar om flytt” (2006-10-30), utkommen någon månad efter valet 
2006, så meddelas det att kulturministern backar i frågan, då processen har gått för 
långt. Lena Adelsohn Liljeroth menade att det fanns risk för skadestånd om flytten 
skulle avbrytas. Detta visar på att den ekonomiska aspekten trots allt väger tyngre, än 
vad flytten innebär för kulturarvsfrågorna. Detta tycker jag till viss del hör hemma i 
Johannissons (2006, s 214f) alliansdiskurs, som handlar om ekonomi och hållbarhet. 
 

4.2.2. Museer 
Tabell 5, s 8-9 i moderaternas motion 
T1 ”Ansvaret för museer är idag spritt över kommuner, landsting, Kulturrådet och 

Kulturdepartementet. Därtill finns en rad privata museer.” 
V1 ”Vi moderater anser att den statliga museisektorn behöver en tydligare 

struktur.”  
F1V1 ”Myndighetsfunktionerna kan samordnas, samtidigt som den utåtriktade 

verksamheten präglas av decentralisering och fördelat ansvar.” 
F2V1 ”Behovet av stödfunktioner, som administration och lönehantering, kan i många 

fall lösas genom upphandling.” 
F3P1 ”Gemensamma magasin skulle kunna erbjuda rationella förvaringsmöjligheter 

för känsliga föremål.” 
F4V1 ”Begreppet `nationella uppdrag´ behöver utvecklas på museiområdet, 

samarbetet mellan museerna [behöver] öka […]”. 
K1  ”En stor del av den s.k. museikrisen i dag har troligen sina rötter i de ettåriga 

anslagen - anslag, som dessutom borde analyseras och stämmas av mot 
uppdragen, åtminstone en gång under avtalsperioden.”  

F1K1 Den statliga finansieringen bör regleras i fleråriga avtal. 
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T2 ”I dag präglas museernas verksamhet av ekonomisk osäkerhet, vilket i hög grad 

påverkar vården av föremålen.”  
K1 ”Stora delar av verksamheterna är […] beroende av arbetsmarknadsmedel 

genom enskilda projekt som ofta startas av sysselsättningsskäl. […] Dessa 
projekt är tidsbestämda och direkt kopplade till arbetsmarknadspolitiken, och 
verksamheterna upphör ofta innan själva projekten till sitt innehåll är avslutade. 
Det är ett slöseri både med mänskliga resurser och med arbetsmarknadspolitiska 
medel.” 

K2 Den ekonomiska neddragningen på kulturarvsområdet, tillsammans med 
arbetsmarknadspolitiken, har ”inneburit att de fasta anställningarna inom stora 
delar av kultursektorn blir allt färre […]”, medan projektanställningarna ökar.  

  
T3 Det är viktigt att avsätta medel till Statens försvarshistoriska museer.  
P1 Försvaret genomgår stor omvandling och avvecklingar av förband.  
F1P1 Stöd behövs ”till det som skall bevaras av kulturhistoriska skäl.” 
  
T4 ”Vi [moderaterna] vill poängtera museernas betydelse för forskningen.” 
K1 ”De senaste årens indragningar har […] lett till att forskningen har minskat.”  
S1K1 ”Vi [moderaterna] vill […] understryka vikten av att de ges goda förutsättningar 

att kunna bedriva forskning”. Minskad forskning ”får […] allvarliga 
konsekvenser för utställningsverksamheten, kompetensen riskerar att gå 
förlorad.” 

  
T5 ”Museerna är en av våra viktigaste förvaltare av det gemensamma arvet, av våra 

minnesnycklar. Sektorn präglas av en bred folklig uppslutning […och många] 
frivilliga krafter ägnas åt hembygdsföreningarna, men också åt specialmuseer 
av olika slag.” Den ”vedertagna definitionen av museum utestänger merparten 
av […hembygdsföreningar och specialmuseer] från att delta i exempelvis 
gemensamma marknadsföringsprojekt. Deras framtid är många gånger osäker.” 

F1 ”Möjligheter för dem som gör en arbetsinsats för kulturarvet, t.ex. genom att få 
göra avdrag för sina kostnader på samma sätt som hos idrottengagerade, skulle 
på sikt kunna fungera som ett verkningsfullt kulturstöd.” 

S1F1 ”Museer, som i dag inte kan räkna med bidrag från stat eller kommun, skulle på 
så sätt få hjälp att utveckla sin verksamhet.”  

  
T6 Det är fel att satsa resurser på fri entré för vuxna på museer.  
K1 ”Staten erbjuder `fri entré´ på museer genom att använda skatteintäkter.” 
K2 Fri entré ”[…] är ogörligt för andra museer, vilket skapar en snedvridning av 

villkoren på museiområdet [… och mindre,] lokala och regionala museer får nu 
troligen allt svårare att ta ut en avgift.” 

S1K2 ”Entréavgifter och ideellt engagemang är avgörande för många museers 
överlevnad.” 

F1 Museireformen, som innebär fri entré för vuxna på vissa statliga museer, bör 
avskaffas.  

S1F1 ”Det är viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar, och för oss moderater 
är det viktigare att satsa resurser på forskning, vård av föremål och utveckling 
av museipedagogik än fri entré för vuxna.” 
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T3 tar upp den stora omvandling och avveckling som försvaret genomgår. Enligt F1P1 
behövs det stöd till det som ska bevaras. Enligt Larsson (2006, s 45 och 48), är alla 
konservativa oavsett inriktning överens om vikten av ett starkt försvar. Konservatismen 
prioriterar också bevarandet av kulturarvet. Det hade varit intressant att utreda, nu när 
moderaterna är i regeringsställning, hur de hanterar socialdemokraternas besparingar 
inom försvaret. Detta faller dock inte inom området kulturpolitiken och jag lämnar 
därför ämnet. Den stora omvandlingen och avregleringen av förband som tas upp i T3 är 
också anledningen till flytten av Riksantikvarieämbetet, vilket togs upp i T6 i tabell 4. I 
Dagens Nyheter Flytt föreslås för riksutställningar (2005-03-23), d v s innan 
moderaterna lämnade in sin motion, berättas det att det försvinner försvarsjobb från 
Gotland, Östersund, Arvidsjaur och Kristinehamn. Dessa ska kompenseras med 
myndigheter och andra statliga jobb, som då ska flyttas. Flytten av 
Riksantikvarieämbetet och även Riksutställningar är resultatet av den utredning som 
gjordes angående vilka myndigheter och statliga jobb som ska flytta. Jag menar att 
moderaternas åsikter kring försvagningen av kulturarvet och nedrustningen av försvaret, 
med den bakgrund som dessa artiklar ger, tydliggör partiets förankring inom 
konservatismen i dessa frågor.  
 
I T2 är konservatismen tydlig i deras kritik av de ekonomiska neddragningarna på 
kulturarvsområdet. Nyliberala drag syns i deras kritik av den rådande arbetsmarknads-
politiken, där olika projekt med hjälp av medel startas och inte fullföljs. De ekonomiska 
neddragningarna och den rådande arbetsmarknadspolitiken är enligt moderaterna, 
anledningen till att projektanställningar ökar och därmed kulturskaparnas beroende av 
ex a-kassan. Vissa grenar inom nyliberalismen är inte motståndare till alla former av 
socialpolitiska åtgärder. Detta ser vi exempel på i de förslag som finns i T3 i tabell 3, 
där de i F1V1 har förslag på ändringar av socialpolitiska åtgärder. Däremot anser 
nyliberalerna, även inom den gren som tillåter socialpolitiska åtgärder, att det måste ske 
på ett sätt som stärker marknaden (se Larsson, 2006, s 29 och 142f). Även förslaget T5 
under det här ämnesområdet, visar att de vill ge stöd fast på andra sätt än de nuvarande. 
De vill, genom liknande avdrag som det redan finns för idrottsengagerade, införa avdrag 
för de som gör en arbetsinsats för kulturarvet. Återigen en koppling till konservatismens 
vilja att bevara kulturen. Synen på detta område, villkoren för kulturskaparna och hur 
moderaterna vill ändra dessa villkor, passar bra in i Johannissons (2006, s 214f) 
marknadsorienterade alliansdiskurs.   
 
T6 handlar om fri entré på museer för vuxna och att moderaterna anser att avgifter bör 
återinföras på museer, då det dels är ett slöseri med skattepengar och dels är orättvist 
med tanke på de museer som inte får inträdet subventionerat och därför måste ta ut 
avgift. Detta kan kopplas till konkurrensperspektivet, att alla ska ha samma villkor på 
marknaden. Enligt Larsson (2006, s 27) är en stark nyliberal tanke att tillgång och 
efterfrågan ska styra på marknaden. Även här passar Johannissons (2006, s 214f) 
alliansdiskurs in, där alla ska konkurrera på samma villkor i ett marknadsstyrt system. I 
ljuset av vad som har hänt sedan valet 2006, vet vi att moderaterna har återinfört 
entréavgifterna på museer. Enligt journalisterna Tobias Brandel och Johan Sjöstrands 
artikel ”Museerna tappar halva publiken” (2007-07-04) har besökssiffrorna halverats 
sedan entréavgifterna infördes. Trots detta, har museerna fortfarande fler besökare än 
tiden innan fri entré-reformen inträdde. En tanke som moderaterna enligt mig inte tar 
hänsyn till, är att fri entré på vissa museer kan främja intresset av att besöka flera, och 
då även sådana som tar ut avgift. Detta kan vara en anledning till att fler fortfarande går 
på museum efter återinförandet av entréavgiften, än innan fri entréavgift infördes. Fler 
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människor har kanske helt enkelt upptäckt nöjet i att gå på museum och väljer att 
fortsätta trots återinförandet av entréavgift. Vidare fortsätter artikeln av Brandel och 
Sjöstrand (2007-07-04) med att ta upp olika röster i museivärlden. Enligt Birgitta Ryott 
Plånborg, marknadsdirektör på Nationalmuseet, är det positivt att Nationalmuseet inte 
har tappat fler besökare än de har gjort sedan entréavgiften återinfördes. Hon menar att 
det kan betyda att åren med fri entré kan ha haft effekt och ökat konstintresset hos 
allmänheten. Tillförordnad museichef på Arkitektmuseet Inger Mattsson, anser att det 
också är en demokratifråga om tillgänglighet till kulturarvet och att risken när det kostar 
pengar att gå på museer, är att bara specialintresserade kommer. Hon tror också att 
människor kommer mer oplanerat när det är gratis och att museum hade kunnat bli en 
ny, icke-kommersiell mötesplats jämte kommersiella mötesplatser som ex 
shoppingcentrum. Detta, att se mer till marknadsorienterade drag som konkurrens, 
tillgång och efterfrågan, stämmer bra in på Johannissons (2006, s 214f) alliansdiskurs. 
Det är tydligt att moderaterna i den här frågan vill röra sig bort från den välfärdsdiskurs 
som presenteras hos Johannisson (2006, s 212f). Där är spridningen av kultur till så 
många som möjligt målsättningen och fri entré var en väg till att fler skulle få tillgång 
till kultur. Det var denna diskurs som rådde vid moderaternas motions tillblivelse. Den 
fria entrén är, precis som museichefen Inger Mattson (Brandel & Sjöstrand, 2007-07-
04) sagt en demokratifråga. Men genom nyliberala tankar kring att konkurrens, tillgång 
och efterfrågan ska styra marknaden har moderaterna istället fört över denna fråga till 
alliansdiskursen.   
 

4.2.3. Litteratur och bibliotek 
Tabell 6, s 9-10 i moderaternas motion 
T1 Statsmakterna skall ”i så liten utsträckning som möjligt […] reglera det fria 

ordet.” 
P1 Fri etableringsrätt för bokhandlar ska råda på marknaden, ”många 

utgivningsformer och försäljningskanaler stimulerar försäljningen och därmed 
läsandet.”  

  
T2 Det bör underlättas för författare och illustratörer, så att de kan leva på sitt 

skapande.  
F1 Författare och illustratörer ”skall precis som andra kulturskapare, genom 

ändrade och förenklade skatteregler” som är en följd av våra [moderaternas] 
förslag, ”ges bättre möjligheter att leva på sitt” skapande, utan att vara ”så starkt 
beroende av stipendier och statliga förmåner.”  

F2 ”Biblioteksersättningen är en viktig inkomstkälla för författare. Även de 
författare som publiceras i tidskrifter skall få ta del av de upphovsrättsliga 
ersättningarna.” 

  
T3 ”Tidig kontakt med litteraturen kan lägga grunden till ett framtida brett 

kulturintresse.” 
  
T4 Biblioteken, både folkbiblioteken och skolbiblioteken, är viktiga 

kulturinstitutioner.”  
P1 ”En av bibliotekens viktigaste roller är att agera folkbildare och därmed verka 

för utlåning även av den `smalare´ litteraturen.” 
P1P1 ”Inom bokvärlden händer mycket nytt på teknikområdet. Många bibliotek 

erbjuder lässugna att ladda ner en bok på datorn.” 
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P2 ”Det är […] viktigt att biblioteken erbjuder litteratur som speglar det politiska 
fältet.” 

K1P2 ”En undersökning gjord av Johan Norberg och Björn Wallace, hösten 2004, 
visade att `vänsterböcker´ - i meningen kritik mot ekonomisk liberalism - köps 
in i betydligt högre utsträckning än `högerlitteratur´.”  

P3 ”På olika håll i landet har man infört `bibliotek på entreprenad´, filialer som 
drivs av privata företagare i samarbete med kommunens bibliotek.” 

F1 ”Samarbete mellan bibliotek – inte minst mellan skolbiblioteken och 
folkbiblioteken - skall stimuleras. Regionala biblioteksfunktioner kan 
upphandlas, liksom driften av folkbibliotek.” Huvudmännen [menar de 
låntagare, biblioteken eller vad?] ”skall uppmuntras att utnyttja de möjligheter 
som informationstekniken erbjuder.”  

F2 Det är positivt med ”möjligheten till boklån på flera platser, arbetsplatser och 
sjukhus är några exempel.”  

F3 ”Samarbete med frivilliga organisationer och skapande av vänföreningar kan 
locka nya läsare till biblioteken och öka bibliotekens möjlighet att profilera 
sig”.  

F4 ”Generösa och flexibla öppettider och annan service kan förenkla boklånen för 
medborgarna och öka läslusten.” 

  
T5 ”Bibliotekslagen är i dag onödig […]”. 
P1 ”Bibliotekslagen garanterar de facto egentligen inte […] någotting, varken 

kvalitativt eller kvantitativt.” 
P2 Lagen är snarare ”ett hinder för förnyelse och mångfald.” 
F1 Bibliotekslagen bör avskaffas. 
V1 Avskaffandet av bibliotekslagen ”kan främja tillkomsten av andra former av 

biblioteksverksamhet. Olika driftsformer och olika profilering skulle ges större 
utrymme.” 

 
Detta avsnitt är, då det handlar om litteratur och bibliotek, ett viktigt ämnesområde som 
jag vill fokusera på i min uppsats. Detta har jag berättat om och förklarat kring under 
kapitel 1.3.3. Därför kommer jag att gå igenom alla teserna.   
 
T1 är starkt ideologiskt inom nyliberalismen. Larsson (2006, s 27) tar bl a upp 
begreppet Laissez faire som handlar om ekonomisk frihet för individerna och där 
marknaden styrs av tillgång och efterfrågan. En fri etableringsrätt för bokhandlare 
tycker jag att man kan koppla till det som Larsson (2006, s 141ff) skriver om den 
nyliberala människosynen, där människor är olika i allt. Genom ett marknadsstyrt 
synsätt kan människor förverkliga sina önskningar och olikheter. Ett ekonomiskt 
system, som gör att detta kan fungera optimalt, är kapitalismen. Hedengren (2003, s 48) 
menar att inom kapitalismen förespråkar man privatägda företag på en marknad styrd av 
tillgång och efterfrågan. T1 tycker jag därmed hör hemma i Johannissons (2006, s 214f) 
allansdiskurs, då marknadsorienteringen både i diskursen och i moderaternas motion är 
mycket tydlig.  
 
T2 tar upp kulturskaparnas villkor, fr a författare och illustratörer, som istället för att 
vara beroende av statliga förmåner och stipendier ska kunna leva på sitt skapande. 
Moderaterna hänvisar till sina tidigare förslag (se tabell 3, F1V1 under T3). Detta, 
precis som diskussionerna jag förde gällande kulturskaparnas villkor (T2 i tabell 5 och i 
T3 i tabell 3) gäller även här. Det innebär också att de passar in i Johannissons (2006, s 
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214f) alliansdiskurs, där alla ska konkurrera på samma villkor på marknaden. De tar 
också upp biblioteksersättningen som en viktig inkomstkälla och vill att de 
upphovsrättsliga ersättningarna ska gälla även vid publicering i tidskrifter. Jag anser att 
det kan föreligga vissa svårigheter gällande ersättning vid publicering i tidskrifter. Ex så 
lånar inte alla bibliotek ut sina tidskrifter och även om de gör det, så läser många dem 
på plats istället för att låna hem dem. Hur ska sådana frågor i så fall lösas? 
 
T3 finns det egenligen inte så mycket att säga om, då den enbart består av en tes. Det är 
dock märkligt, att den inte följs av något slags argument, kritik, förslag eller vision.  
 
T4 tar upp många olika och intressanta aspekter. I själva tesen T4 förklaras folk- och 
skolbibliotekens roll som viktiga kulturinstitutioner. I artikeln ”Biblioteken en viktig 
valfråga” av Ossi Carp (2006-08-29), månaden innan valet i september 2006, säger 
Lena Adelsohn Liljeroth, nuvarande kulturminister, att allianspartierna tycker att det är 
viktigt att utveckla skolbiblioteken. Hon menar att bara en av tre grundskolors bibliotek 
har bemanning mer än sex timmar per vecka och att även om gymnasiebiblioteken har 
det lite bättre, så behövs det ändå byggas ut och satsas mer på.  
 
I K1P2 under T4 hänvisar moderaterna till en undersökning gjord av Johan Norberg, 
författare, idéhistoriker och idépolitiskt ansvarig på Timbro och Björn Wallace, 
arkeolog och civilekonomstuderande vid Handelshögskolan i Stockholm. 2004 
presenterar Norberg och Wallace, i artikeln ”Kompakt vänstervridning i biblioteken” 
(2004-09-24), en undersökning som de har gjort gällande bibliotekens inköp av 
samhällspolitiska böcker. De hade ett urval av 20 sådana böcker av vänster- och 
högerkaraktär, 10 av varje. Därefter sökte de i databasen Bibliotek.se, som enligt 
Norberg och Wallace innehåller en majoritet av alla kommuners bibliotekskataloger, för 
att se förekomsten av dessa böcker i de olika katalogerna. De menar att övervikten av 
vänsterböcker var mycket stor, både i omfång och i antalet kommuner och att ”orsaken 
till snedvridningen kan vara en systematisk utsortering på politisk grund.”  Om 
anledningen är en systematisk utsortering, så är det fel. Men det kan även bero på andra 
faktorer, som ex en större efterfrågan av vänsterlitteratur eller att de erbjuds på fler 
ställen där biblioteken gör sina inköp.  
 
P3 tar upp bibliotek på entreprenad, vilket innebär bibliotek som ägs av privata 
företagare i samarbete med kommunala bibliotek. Detta har starka kopplingar till både 
nyliberalismen och kapitalismen, vilka båda är för privatägda företag och att statens 
inflytande ska minska och offentlig verksamhet säljas ut. (Larsson, 2006, s 27 och 
Hedengren, 2003, s 48). Detta kan också kopplas till alliansdiskursen hos Johannisson 
(2006, s 214f), p g a moderaternas marknadsorienterade synsätt där tillgång och 
efterfrågan styr och alla konkurrerar på samma villkor. Christer Hermansson, 
bibliotekarie, nuvarande kulturchef i Strängnäs kommun och författare, har i artikeln 
”Bibliotek är en god sak” (2007-03-19), publicerad året efter valet 2006, granskat 
moderaternas nya kulturpolitiska skrift ”Kulturen 2.0”. Enligt Hermansson så står det, 
att moderaterna vill uppmuntra biblioteksentreprenörer, då detta bidrar till utvecklingen 
av friare former av bibliotek. Ex på sådana friare former och vad de kan föra med sig, 
tas upp i F4. Hermansson menar att en sådan utveckling inte är bra och att försöken att 
locka unga och fr a unga män som inte besöker bibliotek, med det som redan finns på 
den kommersiella marknaden innebär en avveckling av folkbiblioteksverksamheten och 
inte en utveckling. Ledaren Förnya biblioteken (2007-03-21), publicerad året efter valet 
2006, i Dagens Nyheter, skriver om Dieselverkstaden i Nacka. Dieselverkstaden drivs 
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som ett personalkooperativ d v s en form av biblioteksentreprenad. Biblioteket har ”ett 
brett medieutbud och generösa öppettider” och dess besökssiffror stiger fortfarande 
sedan öppnandet 2002. Ledaren menar att det inte är säkert att sådan verksamhet skulle 
fungera lika bra överallt, men att bibliotek på entreprenad kan vara ett sätt eller i alla 
fall fungera som en inspirationskälla till att utveckla nya former och att experimentera. 
Jag ser det snarare som ett steg i att underminera bibliotekslagen, genom att göra 
bibliotek i den offentliga sektorn överflödiga och inte lika konkurrenskraftiga som 
entreprenörsbibliotek. Larsson (2006, s 144) skriver om Henri Lepage, som menar att 
vägen mot ett nyliberalt samhälle är att stegvis minska efterfrågan på statliga och 
offentliga åtgärder. Bibliotek på entreprenad, om de inte på något vis införs och därmed 
omfattas i bibliotekslagen, kan vara ett steg i en sådan riktning.  
 
F1 under T4, om hur regionala biblioteksfunktioner och driften av folkbibliotek kan 
upphandlas, har tydliga kopplingar till nyliberalismens tankar om ekonomisk frihet, 
vilket tas upp hos Larsson (2006, s 27 och 147). Han tar också upp nyliberalismens mål, 
vilka bl a handlar om privatisering av offentlig verksamhet och införandet av 
marknadsliknande metoder. Då detta till stor del handlar om ekonomisk tillväxt och 
konkurrens på lika villkor på marknaden så passar det bra in i Johannissons (2006 s 
214f) alliansdiskurs. En sak som förvånade mig, är den positiva tonen gällande 
samarbete med frivilliga organisationer och skapande av vänföreningar under F3. Dessa 
får, liksom hembygdsföreningarna i T2 i tabell 4, räknas som kollektiv. Och, som jag 
tog upp innan, är nyliberalismen enligt Larsson (2006, s 143) egentligen fientlig till bl a 
kollektiv.  
 
T5 tar upp en fråga som är högst angelägen för hela bibliotekssektorn, d v s att 
moderaterna vill avskaffa bibliotekslagen. Inför valet 2006 uttrycktes det från 
allianspartierna åsikter om att de ville riva upp bibliotekslagen. Men enligt artikel 
”Alliansen backar om bibliotekslag” av journalisten Magnus Västerbro (2006-08-23), 
publicerad månaden innan valet 2006, backade alliansen och meddelade att de inte 
tänkte driva frågan vidare - även om de vann valet. Även om moderaterna nu har backat 
i att driva frågan vidare, är deras syn i denna fråga tydligt nyliberal. Larsson (2006, s 
27) menar att nyliberalerna vill inskränka statsmakternas funktioner. Jag ser stödet till 
bibliotekssektorn som en sådan inblandning från statens sida, som moderaterna vill ta 
bort. Vidare skriver Larsson (2006, s 27) att nyliberalerna vill ha ekonomisk frihet, där 
marknaden styrs av tillgång och efterfrågan. Jag undrar om biblioteken skulle fortsätta 
att vara avgiftsfria, om bibliotekslagen skulle försvinna? Genom att bibliotek inte kostar 
något garanteras demokratifrågan. Jag tror också att moderaterna syn på bidraget till 
vissa bibliotek, är att det motarbetar den fria marknaden, då det går tvärtemot den 
ekonomiska frihet som förespråkas hos nyliberalerna. Samma villkor gäller då inte för 
alla. Denna syn passar även in i Johannissons (2006, s 214f) alliansdiskurs, där 
konkurrens sker på samma villkor i det marknadsorienterade samhället. Ledaren Förnya 
biblioteken (2007-03-21), publicerad året efter valet 2006, diskuterar moderaternas nya 
kulturpolitiska skrift ”Kultur 2.0”. Enligt ledaren, skrivs det i denna att boklån ska vara 
avgiftsfria för barn och ungdom. Ledaren menar dock att risken för ett införande av 
avgift för vuxna är mycket liten, då bibliotekslagen från 1997 garanterar allas rätt att 
under en viss period få låna litteratur avgiftsfritt. Jag undrar om man verkligen kan vara 
säker på att lagen inte kommer att försvinna, när moderaterna och övriga allianspartier 
uttrycker eller någon gång har uttryckt att de inte ser någon anledning till att ha den 
kvar? Om den försvinner, kan också avgifter på bibliotek bli verklighet. Enligt Carp 
(2006-08-29) sa Lena Adelsohn Liljeroth, veckorna innan valet 2006, att en skärpning 
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av bibliotekslagen inte var ett alternativ, men att de ville se över lagen. Jag undrar hur 
den ekvationen går ihop? Hur kan man se över en lag, utan att vilja skärpa och därmed 
ändra i den? Samma artikel fortsätter med att citera Lena Adelsohn Liljeroth, där hon 
säger att det kommunala självstyret är viktigt för alliansen och moderaterna. Hon säger 
också att biblioteken kanske borde jobba mer uppsökande än vad de gör idag, genom ex 
bokbussar, vård- och fängelsebibliotek. I F2 under T4 kan man också läsa att 
moderaterna är positiva till boklån på fler platser än de traditionella. Västerbro (2006-
08-23) tar upp röster inom Författarförbundet och KLYS (Konstnärliga och litterära 
yrkesutövarnas samarbetsnämnd), som företräder arton olika konstnärliga 
intresseorganisationer. De menar båda, att biblioteken är den viktigaste kulturinstitution 
som finns och att ett avskaffande av bibliotekslagen skulle få mycket allvarliga 
konsekvenser. Svensk biblioteksförening menar att biblioteksnedläggningen 
förmodligen skulle öka igen om lagen försvinner. Däremot ser de gärna en utvärdering 
av lagen. I sin artikel citerar Carp (2006-08-29) förutom Lena Adelsohn Liljeroth, även 
folkpartisten Cecilia Wikström. Folkpartiet har bestämt sig för att inte driva frågan 
vidare om ett avskaffande av bibliotekslagen. Men partiet menar att det behöver 
säkerställas att lagen är verkningsfull och att den kanske i vissa fall måste ändras. 
Västerbro (2006-08-23) nämner i sin artikel att Kristdemokraterna tycker att lagen 
behöver utvärderas. Hermansson (2007-03-19) menar i sin artikel att bibliotekslagen 
behöver utvärderas och att en nationell bibliotekspolitik behöver skapas, där 
biblioteksresurser samordnas.  
 

4.2.4. Teater 
Tabell 7, s 10-11 i moderaternas motion 
T1 ”Mycket av förnyelse [inom teater] sker genom oberoende s.k. fria grupper.” 
P1 ”De svarar […] för en mycket stor del av det utbud som riktas till skolor och 

ungdomsgrupper.” 
P2 ”Fria grupper har därtill en bredare rekrytering, såväl socialt som etniskt.” 
P1P2 ”Denna bredd är till fördel för såväl val av repertoar som publikens möjligeter 

att få ta del av allsidig och engagerande teater.” 
F1 ”Anslaget till de fria teatergrupperna behöver ökas.” 
V1 ”Det bör vara en självklarhet att man underlättar […fria teatergruppers] 

innovativa verksamheter.” 
  
T2 Det ”finns ett statligt gemensamt ansvar för förvaltandet av teaterarvet.” 
F1 ”Genom en samverkan om distribution, teknik m.m. borde arrangörer och 

regionbaserade teatrar kunna bygga ett nätverk som både skapar valfrihet och 
ger ett bredare utbud.”  

F2 ”Gemensamt skulle man också kunna svara för specialensembler som var och en 
är för små för att kunna härbärgera, t.ex. musikal- och dansensembler.”  

  
T3 Musikteatern utgör ett specialfall inom teatersfären.  
F1 Det bör ligga ”i en kulturnations intresse att [utöver nationalscener även] 

garantera existensen för ett par musikteatrar som ges en god möjlighet att täcka 
landet med sin verksamhet.” 

  
T4 ”Levande teater och teater via elektroniska medier eller film är inte detsamma. 

Transmitterad teater (överförd utan anpassning till annat medium) ger oftast en 
kvalitativt mycket sämre upplevelse.”  
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P1 ”Anpassade föreställningar ger mycket mera, men är också kostsammare.” 
F1P1 Om teatrar och medieföretag samarbetade skulle mycket kunna åstadkommas 

inom detta område vilket ”skulle ligga i bådas intresse och gagna 
teaterintresset.” 

F2P1 ”Samtidigt skulle delar av landet, som ligger långt i från teatercentra, och där 
t.ex. skolornas elever har svårt att komma till teatern, kunna nås av det utbud 
som alla till en del är med och betalar. Fler föreställningar från landets statliga 
teatrar bör sändas via public service.” 

  
T5 ”Teater bör vara ett naturligt inslag i skolans kulturförmedling.” 
P1 ”Teater kan vara ett verksamt pedagogiskt instrument.” 
P2 ”Unga människor måste också få lära känna professionell teater, s.k. dramalek 

är inte tillräckligt.”  
  
T6 ”Teatern måste spela både smalt och brett […och här] har såväl 

länsteaterinstitutionerna som Riksteatern en viktig roll.” 
 

T2 tar återigen upp kulturarvet, vilket är oerhört viktigt i moderaternas motion och som 
understryks på flertalet ställen och som även tas upp under ett eget ämnesområde, 
Kulturarvs- och Kulturmiljöfrågor. Enligt Larsson (2006, s 45) är kulturarvet en tydlig 
linje hos konservatismen.  
 
T5 tar upp vikten av teater som ett naturligt inslag i skolan. Både T5 i tabell 2 och T4 i 
tabell 3 tar upp skolan som en viktig kulturinstitution, som det bör satsas mer på i 
kulturella frågor. Ett argument för teater som ett naturligt inslag i skolorna är att unga 
människor måste få lära känna professionell teater. Det professionella och den 
konstnärliga kvaliteten är särskilt stark i kvalitetsdiskursen hos Johannisson (2006, s 
210f), där det estetiska kulturbegreppet råder. Men det estetiska kulturbegreppet är 
också starkt i de övriga två diskurserna, välfärds- och alliansdiskursen, vilka båda 
dessutom har ett vidare kulturbegrepp som innefattar även annan, mer icke-traditionell 
kultur. Utan fler argument eller förslag är det svårt att placera in T5 i en specifik 
diskurs, utan kanske att den snarare kan ses som en blandning av olika diskurser. 
Förutom förslag på en satsning som tas upp i T4 i tabell 3, är det inte många förslag på 
hur skolor ska kunna ta del av mer kultur. Istället får man snarare titta på andra teser, 
där skolor endast nämns i ett av argumenten, visionerna eller förslagen. Ex i T1 där 
anslaget till fria teatergrupper bör öka, bl a för att de svarar för en större del av det 
utbud som riktas till skolor.  
 
T6 är egentligen inte så intressant förutom själva bristen på argumentation, förslag, 
visioner och/eller kritik. 
 

4.2.5. Dans 
Tabell 8, s 11 i moderaternas motion 
T1 ”Intresset för dans  - både att titta på och att själv utöva - växer i hela landet, inte 

minst bland unga.”  
V1 ”[…] Sverige bör ha ett antal regionalt placerade danskompanier med bredd, […] 

som kan täcka en stor del av landet med sin verksamhet utan alltför långa resor för 
agerande eller publik.”  
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S1V1 ”Dessa professionella danstrupper kan tjäna som förebilder för andra dansare 

och samverka i en danstrupp, som skulle kunna ge hela landet ett större utbud.”  
  
T2 Utbildningen för dansare måste ses över. 
K1 ”Det är t.ex. inte rimligt att Kungliga Svenska Balettskolan måste fylla en 

normal klasstorlek på ca 30 danselever för att skolan skall få full ekonomisk 
täckning.”  

V1 ”För att även i framtiden garantera en hög professionell nivå på våra dansare 
måste staten sörja för möjligheterna att ha dansklasser på elitnivå.” 

  
T3 ”Dansen är en konstform som, likt musiken, kan spela en väsentlig roll i skolan 

och i olika terapiformer och därför borde nyttjas bättre även i dessa 
sammanhang.”  

  
T4 ”De fria dansgrupperna i Sverige har kraftigt ökat sin publik […]”.  
P1 Jämfört ”med dansinstitutionerna - [står de fria dansgrupperna] nu för 50 

procent av publiken och 70 procent av föreställningarna (Kulturrådets 
statistik)”. 

F1 Stödet till de fria dansgrupperna bör höjas, då de endast får ”en bråkdel av det 
offentliga stödet.”  

 
T1 tar upp att intresset för dans bara växer i Sverige, vilket är något som förmodligen de 
flesta har upptäckt, genom att ex ha tittat på TV. Många dansprogram har kommit till 
under de senaste åren ex Let´s dance, Floorfiller, So you think you can dance? Det visar 
på att det finns ett starkt intresse i Sverige för detta. Enligt artikeln ”Let´s Dance” 
utanför TV-rutan av journalisten Göran Bolin (2007-02-22), publicerad året efter valet 
2006, har programmet även lockat människor till danslokaler runt om i Sverige. Enligt 
Svenska danssportförbundets ordförande Ulf Gustavsson, har antalet dansare ökat med 
30-40 procent och kursverksamheten fördubblats sedan Let´s dance började sändas. 
Enligt Fredrik Söderlings artikel ”Högskolan gör gatan fin” (2005-11-16), publicerad 
strax efter att moderaternas motion lämnades in till kulturutskottet, vill danshögskolan 
visa att de hänger med tiden. Den har därför startat en ny kurs i street dance, och 
eleverna ska ha premiär med en dansuppvisning i detta. Koreografen Camilla Ekelöf 
menar att det är lite som på ”Fame”-tiden, då hela Sverige skulle dansa. Enligt artikeln 
bidrar dokusåpan Floorfiller till detta. Att moderaterna vill satsa på dans tycker jag är ett 
nyliberalt drag, då det svarar på en efterfrågan som finns på marknaden. Det kan därmed 
också placeras in i Johannissons (2006, s 214) alliansdiskurs.  
 
T2 kritiserar den nuvarande utbildningen för dansare och ger en vision för hur den borde 
se ut. Men samtidigt innehåller tesen inte ett enda förslag på hur det skulle gå till.  
 
T3 tar upp hur dansen kan spela en betydande roll i skolan och bättre borde utnyttjas i 
detta sammanhang. Men, liksom hos T5 i tabell 7, finns det inga förslag.  
 
T4 tar upp de fria dansgrupperna och hur de har ökat sin publik. Här, liksom hos T1 i 
tabell 4, anser moderaterna att anslaget till dem bör öka. Det bör noteras att inget av 
dessa förslag, d v s satsningar på de fria teater- och dansgrupperna, är med under Fem 
prioriterade områden. I T1 i tabell 3 nämns endast att det bör satsas mer på institutioner 
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som Göteborgsoperan, Malmöoperan, länsmusiken, Kungliga Operan och Kungliga 
Dramatiska Teatern.  
 

4.2.6. Musik 
Tabell 9, s 11-12 i moderaternas motion 
T1 ”Musik finns i dag överallt i vardagslivet.””I musikarvet finns också en mycket 

rik skatt av folkmusik. Detta är en del av Sveriges kulturella identitet och 
historia och bör särskilt uppmärksammas.”  

V1 Det är viktigt ”att alla barn får en chans att efter sin egen förmåga aktivt delta i 
musikverksamhet.”  

S1V1 Musiken ”spelar en stor roll inte bara som ett ämne som skänker avkoppling och 
ger ombyte, utan kan, rätt använd, liksom många andra kulturformer, vara ett 
mycket verksamt pedagogiskt verktyg.”  

V2 ”I ett system med fria skolor finns också en helt annan möjlighet att skapa 
skolor med en egen kulturprofil, t.ex. med musik som viktigaste inslag.”  

V3 ”Alla möjligheter måste tas till vara för ett bra samarbete mellan kommunala 
musikskolor, privata musiklärare och aktiva musiker i traktens olika 
musikinstitutioner. En viktig gren inom sådan verksamhet är den som bedrivs 
t.ex. av kyrkor och religiösa samfund.”  

S1V3 ”Många av dagens främsta musiker har börjat sin bana där.” 
  
T2 I vårt land finns ett stort antal orkestrar. En del har sitt ursprung långt bak i 

tiden, t.ex. Hovkapellet och små kammarensambler som bedrivit kontinuerlig 
musikverksamhet i flera sekler. Andra orkestrar startades under 1800-talet i de 
snabbt växande städerna, där kulturefterfrågan ökade. I det tidiga 1900-talet 
tillkom genom lokala initiativ symfoniorkestrar, i Norrköping, Gävle och 
Helsingborg.”  

K1 ”Dessa [symfoniorkestrar] har haft - och har - en mycket stor betydelse för 
landets musikliv, men har, kanske just genom att de tillkommit på privat 
initiativ och inte i ett nationellt och offentliga sammanhang, av regeringen inte 
givits den uppmärksamhet som de gjort sig förtjänta av.”  

P1 ”För den nationella musikpolitiken utgör de stora orkestrarna viktiga 
resurscentrum i ett nätverk som även består av mindre, regionala ensambler.”  

P2 ”Länsmusiken är organiserad på olika sätt i olika delar av landet. Ursprunget 
finns oftast i den gamla militärmusiken, som omvandlades till Regionmusiken 
och därefter till Länsmusiken. Förutsättningarna var dock mycket skiftande 
[…]”. 

P1P2 ”När […] organisationen med länsmusik startade blev fördelningen av medel 
haltande.” ”Camerata Roman i Kalmar län är ett exempel på en kammarorkester 
som just drabbats av den här konstruktionen.” 

  
T3 ”Den svenska visan sitter djupt i folksjälen och är en viktig del av vårt 

kulturarv.”  
P1 ”Vi har en stor visskatt, från vaggvisor till visor som sjungs vid begravningar, 

som följer oss hela livet.” 
V1 ”Vi [moderaterna] anser att det är dags att bevara och utveckla visan i Sverige” 

Möjligheterna för att ”bygga upp ett nationellt centrum för visan måste prövas.” 
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F1V1 ”I Västervik finns goda förutsättningar för att bygga upp ett kunskapscenter 

kring visan. Viss utbildning, liksom kunskapsinsamling och forskning, skulle 
kunna bedrivas där.”  

 
T1 tar upp att musikarvet bör uppmärksammas. V1 och V2 syftar åter på den roll och 
den vikt som kulturen, i detta fall musiken, kan spela i skolorna. V2 kan, om den skrivs 
om, ses som ett förslag på att de är positiva till att införa friskolor med ex musikprofil. 
V3 kan också skrivas om till ett förslag, som i så fall kan tolkas som en vilja till att satsa 
på samarbete mellan olika institutioner. Problemet är bara att det inte kommer fram 
vilken sorts satsning det gäller. Risken, vid en omskrivning av visionen till ett förslag, 
är att jag tolkar in mer än vad moderaterna egentligen säger.  
 
Det som i P1 under T2 sägs om nätverk är typiskt för alliansdiskursen hos Johannisson 
(2006, s 214f), där den politiska styrningsmodellen är nätverksorienterad och där alla 
aktörer ingår i flexibla och föränderliga nätverk.  
 
T3 tar återigen upp musikarvet, vilket kan kopplas till konservatismens syn på 
kulturarvet. (se Larsson, 2006, s 45 och Hedengren, 2003, s 32). Det innehåller 
dessutom det enda förslag som tas upp under stycket Musik. Min undran ligger i deras 
val av Västervik. Varje år anordnas en stor visfestival i Västervik och det kan vara en 
utav anledningarna till moderaternas val av ort, men då partiet saknar argumentation 
eller stöd till förslaget, är detta bara en spekulation från min sida.   
 

4.2.7. Film 
Tabell 10, s 12-13 i moderaternas motion 
T1 ”Filmen som konstform har […] mycket sent fått ett erkännande som en egen 

kulturform. Dokumentärfilmens betydelse som bärare av ett kulturarv väntar 
fortfarande på ett erkännande.”  

P1 ”Filmen kan, som en del av de rörliga bildmedierna, hjälpa till att förmedla 
andra kulturformers yttringar, t.ex. skådespel.”  

P2 ”För utbildningssektorn har rörliga bilder i film och andra närbesläktade 
medier, fått en ökad betydelse både som kunskapsförmedlare och som 
arbetsredskap i det egna skapandet.”  

  
T2 ”Att producera film är kostsamt och riskfyllt. Få filmer går med rejäl vinst 

[…]”.  
P1 ”Filmbranschen är en småföretagarbransch, det visar inte minst det uppsving 

som regionalt producerad film ( t.ex. Film i Väst) ger.”  
P1P1 ”De regionala produktionscentrum, som vuxit fram på olika håll i landet, ger 

såväl nya företag som jobb.” 
P1P1P1 ”Den statliga insatsen är i dag betydligt mindre än den regionala 

motprestationen, men det ligger ingen vinst i att kriga mellan olika regioner.”  
V1 ”Istället bör vi koncentrera oss på att få ut mer svensk film till utlandet.” 
F1V1 ”För att stödja unga filmare och manusförfattare vill vi [moderaterna] bilda 

en särskild fond, bl.a. baserad på de bötesbelopp som Granskningsnämnden 
för radio och TV i dag dömer ut.” 

F2V1 Ett ”fungerande filmavtal mellan staten och branschens olika aktörer är i 
dagsläget nödvändigt.”  
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P2 ”Inom branschen pågår […] diskussioner kring den framtida finansieringen, 
ett exempel på detta är att Filminstitutets (SFI) stöd till kommersiell film 
skulle kunna förändras och producenten bakom en succéfilm dela med sig av 
intäkterna till institutet. Därmed skulle SFI få större incitament för att stödja 
produktioner som kan bli stora publikframgångar.” 

V2 Vi [moderaterna] önskar ”fortsatta diskussioner och idéer som även i 
framtiden garanterar produktion av svensk kvalitetsfilm, i Sverige.”  

  
T3 ”Tendensen de senaste åren är att allt färre ser film på bio.”  
P1 Detta ”påverkar […] finansieringen av filmavtalet, eftersom biograferna, 

genom biljettförsäljningen, är en viktig finansiär.” 
P1P1 ”Ökad konkurrens genom dvd, hembio, nedladdning och tv är en viktig 

förklaring till den begynnande biografkrisen.” 2004 ”såldes för första gången 
fler dvd-filmer (18 miljoner) än biobiljetter. Därtill kommer sju miljoner 
sålda VHS-kassetter.” 

  
T4 ”De tidiga periodernas produktion, liksom en del sentida film, har skapat ett 

filmhistoriskt och kulturhistoriskt arv av mycket stor omfattning.” Steg måste 
tas ”för en effektivisering av vårt lands resurser vad gäller bevarande och 
lagring av rörliga bilder.”  

K1 ”Bevarandeproblematiken är […] omfattande.”  
S1K1 Det ”material som [har] använts i filmer [har] antingen lett till 

självdestruktion, brandrisker eller färgförändringar/färgförlust. Videobanden 
och de digitala medierna representerar ett stort problem. Systemen byts allt 
snabbare och mediernas lagringsmöjligheter blir allt sämre.” 

S2K1 ”Stora delar av det filmmaterial som Sveriges Television (SVT) tidigare haft 
ansvaret för befinner sig sedan några år utomlands, eftersom såväl medel för 
renovering/säkring som möjligheter till den rent fysiska förvaringen saknats i 
Sverige.”  

V1 ”Det är i detta sammanhang viktigt att slå vakt om vårt lands filmhistoriska 
och därmed även kulturhistoriska arv.”  

F1V1 ”Befintliga verksamheter inom SVT, SLBA (Statens ljud- och bildarkiv) och 
SFI [Filminstitutet] samt den av SFI drivna filmvårdscentralen i Grängesberg 
(vars uppgift är att restaurera och bevara den icke fiktiva filmen i Sverige) 
bör slås samman till ett verkligt nationalarkiv för rörliga bilder, liknande det 
norska nationalarkivet i Mo i Rana”. 

  
T5 ”Den svenska filmcensuren har funnits sedan juni 1911, är den äldsta i 

världen. Endast film som förevisas offentligt på biograf granskas av Statens 
biografbyrå.” 

F1 Förhandsgranskningen, den s.k. filmcensuren för vuxna bör avskaffas.  
S1F1 ”Tiderna förändras och distribution av rörliga bilder sker nu i alltfler olika 

medier och sammanhang. De flesta granskas inte av filmcensuren, som 
därmed har spelat ut sin roll.”  

 
T1 ger endast en problembild av synen på film och fr a på dokumentärfilmen som 
kulturbärare. Men det ges inga förslag på hur detta kan förbättras.  
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V1, F1V1 och F2V1 under T2 innehåller förslag på hur moderaterna vill satsa på svensk 
film och hur de vill gå vill väga. Att bilda en fond, vilket tas upp under F1V1 tycker jag 
går emot vad de tidigare sagt angående stipendier (se V1 under T3 i tabell 3), nämligen 
att kulturskapare inte ska behöva förlita sig till bl a detta. Förslaget under F2V1 är 
dessutom inte ett nyliberalalt drag, eftersom förslaget går ut på att öka statens 
ingripande. Nyliberalismen står ju, enligt Larsson (2006, s 29) egentligen för att de vill 
inskränka statens funktion i samhället. Samtidigt kan detta anses vara ett exempel på 
socialpolitiska åtgärder. Larsson (2006, s 143) skriver att vissa nyliberaler godkänner 
sådana åtgärder om det sker på ett sätt som stärker marknaden. Jag tror att moderaterna 
resonerar att om svensk film, genom fonder och avtal, stärker sin ställning utomlands, 
stärker den också den svenska marknaden. Sett på det viset, tycker jag att det i så fall 
passar in i Johannissons (2006, s 214f) marknadsorienterade alliansdiskurs. 
 
I T4 tas kulturarvet inom film upp. Kritiken om hur arvet förvaras är svidande. Deras 
vision stöds av ett förslag om hur arvet istället bör bevaras. Återigen betonas 
kulturarvet, som är så starkt inom konservatismen.  
 
Avskaffandet av filmcensuren under T5, är något som moderaterna har velat länge. 
Enligt journalisten Torbjörn Ivarssons artikel ”M vill skrota filmcensuren” (2007-03-
08), publicerad året efter valet 2006, är detta något som står i moderaternas skrift 
”Kulturen 2.0”, där ett av deras 83 konkreta förslag är att ta bort filmcensuren. Detta är 
något som stöds av Ulf Dahlquist, filmcensor och fil. doktor och av Anders Nyman, 
filmcensor, legitimerad psykolog och psykoteraput. Båda jobbar på Statens biografbyrå 
som filmcensorer. I debattartikeln ”Filmcensuren är otidsenlig och en ren 
symbolhandling” (2006-08-17), publicerad någon månad innan valet 2006, tar Dahlquist 
och Nyman upp hur filmcensuren i Sverige är gammalmodig, med ett dåligt fungerande 
regelverk. Idag ses endast ungefär fem procent av de rörliga bilderna på bio, medan 
biografer var den enda möjligheten 1911, då filmcensuren infördes. Debattörerna menar 
att då det endast är biograferna, den minsta distributionskanalen, som är underkastad 
censuren så är den fullkomligt onödig. De menar att ett avskaffande dock inte behöver 
betyda att all filmgranskning försvinner. Enligt undersökningar vill allmänheten istället 
ha en granskning i form av konsumentupplysning. Debattartikeln ”Folkkär sax” av 
journalisten Mårten Blomkvist (2006-08-21), publicerad någon månad innan valet 2006, 
tar upp Dahlquist och Nymans debattartikel och menar att censurchefen Gunnel Arrbäck 
länge har velat få slippa censurera film för vuxna. Blomkvist tror dock inte att det är 
troligt att censuren kommer att försvinna. Han menar att efter en snart hundraårig 
filmcensur, finns det i Sverige en föreställning om att film är farligt. Ett avskaffande av 
denna skulle då uppfattas som ansvarslöst. Viljan att avskaffa den kan man se som ett 
nyliberalt drag. Enligt Larsson (2006, s 29 och 140) vill nyliberalismen inskränka 
statens funktioner och anser också att individen har egen handlings- och valfrihet. Detta 
stämmer bra in i Johannissons (2006,s 214f) alliansdiskurs, där individuella preferenser 
och livsstilar är viktiga och där individen genom aktiva val tar del av kulturutbudet.   
 

4.2.8. Form och design 
Tabell 11, s 13 i moderaternas motion 
T1 ”Forskningen inom designområdet behöver ges bättre möjligheter. Design är i lika 

hög grad en kultur- och näringspolitisk fråga som en utbildningsfråga.”  
P1 ”Forskning om och i design är eftersatt i Sverige och behöver förstärkning.”  
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V1 ”Det behövs […] vidareutbildningar för att öka kunskapen om nya material, 

miljöanpassade färger och lim eller andra miljökänsliga produkter för aktiva 
inom olika hantverksyrken och även för att öka kompetensen inom andra 
yrkesgrupper.”  

F1V1 ”Företag skulle kunna ges möjlighet att söka pengar ur en fond, både i form av 
lån och bidrag.”  

F1 ”Offentliga medel bör i första hand gå till utbildning och forskning.”  
F2 ”För att utnyttja de offentliga resurserna på ett bättre sätt är det angeläget att de 

samlas på färre aktörer. I dag är det ett lapptäcke som är svårt att överblicka.” 
  
T2 ”Form och design tar allt större plats i våra liv.” ”Med dagens stora utbud av 

likartade produkter har design och form fått en ökad betydelse, och 
produktutveckling handlar nu om estetik, material, funktion, producentens 
identitet och brukarens upplevelse.”   

P1 ”Design används […] alltmer som en arbetsmetod för att lösa problem- och 
skapa nytta.” För ”att design inte bara skall bli ett tomt begrepp måste det finnas 
ett intimt samarbete mellan tekniker och formgivare.” 

P2 I dag pratar man ”inte bara om design på varor, utan även på tjänster, miljöer 
och processer.”  

P3 ”Design är ett viktigt konkurrensmedel, och bra design kan bli det strategiska 
verktyg som gör att både stora och små företag lyckas på marknaden.”  

P1P3 ”Intresset för svensk formgivning och design ökar och hör till nya utmaningar i 
en alltmer slobaliserad värld.”  

V1 ”Utbildningarna, såväl på design- som hantverksområdet, måste få större inslag 
av entreprenörskap och affärsmässighet för att öka möjligheterna till 
självförsörjning.” 

S1V1 ”Den bristande affärsinriktningen riskerar att ödelägga förmågan att förse 
näringslivet med livsviktig kompetens.”  

P4 ”Det är […] angeläget att höja statusen för svensk hemslöjd.” 
V1P4 ”Hantverksarvet är en viktig beståndsdel för den kulturella identiteten och vårt 

land kan få ytterligare internationell pondus om hantverk och industri i 
kombination med design ges ökad betydelse.”  

  
T3 ”Grundutbildningen inom arkitektur på de tekniska högskolorna har stor 

betydelse för tillgång på kompetenta arkitekter.”  
K1 ”Men det finns skäl att ifrågasätta om landets arkitektutbildningar har rimliga 

förutsättningar att genomföra de högt ställda mål som satts upp.” 
S1K1 ”I slutet av 1990-talet lät regeringen utvärdera arkitektutbildningen. Studien 

visade bl.a. att resurserna var otillräckliga och att utbildningen för arkitekter 
borde förlängas till fem år.” Inget har skett på detta område.  

  
T4 Ett ”särskilt råd för arkitekter, form och design har bildats.” Dess roll ”bör ses 

över och ges större utrymme.” 
F1 ”Det är angeläget att inte låsa fast ansvaret på en institution utan i stället ta till 

vara den kompetens som redan i dag finns på flera håll i landet.” 
F1F1 ”Röhsska museet i Göteborg kan t.ex. få ansvaret för ett område, 

Arkitektmuseet, Nationalmuseum och Föreningen Svensk Form för andra 
områden.” 
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T5 ”Mötesplatser - där företag, designers, konsthantverkare, studenter och brukare 

- kan träffas, och inspireras, behövs på flera håll i landet.” 
F1 ”SVID (Svensk Industridesign), Svensk Form, Svenska institutet, Svenska 

Moderådet och Interaktiva Institutet är exempel på organisationer som här 
skulle kunna samarbeta med högskolor, näringliv och museer.” 

F2 ”Liksom de növriga nordiska huvudstäder bör Stockholm husera en centralt 
placerad mötesplats med exponeringsmöjligheter, information och 
utbildningsplatser för att kunna bygga vidare på designkompetensen som 
nationell utvecklingskraft.”  

 
T1 knyter design till kultur, utbildning och näringsliv och moderaterna vill betona 
designens betydelse inom dessa olika områden. Intressant är hur de knyter an design till 
näringslivet, vilket är ett typiskt nyliberalt drag där marknaden och dess betydelse 
framhävs. Att design är viktigt inom näringslivet tas bl a upp i en artikel av Björling 
(2006-11-17), publicerad ca två månader efter valet 2006. Hon skriver att kulturen 
betyder mycket för både ekonomin och samhällsutvecklingen. Björling tar som exempel 
upp att spetsdesign sporrar inredningsindustrin och hur IT-sektorn gynnas av kulturens 
kreativa sida. Hon skriver också att kulturverksamheter inte flyttar, som industriell 
produktion ofta gör. I P1 under T1 skriver moderaterna att forskning om och i design är 
eftersatta i Sverige. Journalisten Lotta Jonson skriver i artikeln ”Mer forskning!” 
(2006:2), publicerad innan valet 2006,  att designforskning är ett nytt 
vetenskapsområde. Hon tar upp Klaus Krippendorff, industridesigner som menar att i en 
tid då investerings-kostnaderna bara blir högre och högre, behövs ett bättre underlag när 
beslut ska tas, eftersom de finansiella riskerna är högre. Hon menar vidare att design är 
avgörande, eftersom den länkar samman människa och föremål och att 
forskningskulturen även behöver den rösten. Forskningen inom designområdet kommer 
dessutom att höja dess status, vilket är väldigt viktigt. Jonson skriver att studenterna 
inom designutbildningarna måste lära sig forska, då utbildningarna idag kräver mer 
även på det teoretiska området. V1 är ovanligt initierat och F1V1 samt de två förslagen 
som följer, F1 och F2 är instrumentella till sitt innehåll och knyter design till företagen. 
T1 och den syn moderaterna uttrycker kring design stämmer bra in på Johannissons 
(2006, s 214) alliansdiskurs, där ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling betonas i ett 
marknadsorienterat samhälle.  
 
Designens betydelse tas upp under T2 och P3 har typiska drag av nyliberalism, där 
marknaden styrs av tillgång och efterfrågan och där konkurrens mellan marknadsaktörer 
råder. (Larsson, 2006, s 142f) V1 och S1V1 är också tydliga exempel på 
nyliberalismens marknadsstyrda tankesätt och alliansdiskursens marknadsorienterade 
samhälle hos Johannisson (2006, s 214f).  
 
T4 syftar på Rådet för arkitektur, form och design, vilket är en kommitté som bildades 
2004. Enligt journalisten Elisabeth Anderssons artikel ”Arkitekturpolitik internationell 
trend – I Sverige har bara ett råd med blygsam budget motsvarande uppdrag” (2007-07-
02), publicerad året efter valet 2006, saknar Sverige den statliga kulturpolitik som finns 
i många andra länder. Allt fler länder har sedan 1990-talet skaffat sig en 
arkitekturpolitik, vilken handlar om att förbättra medborgarnas livsmiljöer men också 
arkitektur som en exportsektor och en viktig del i marknadsföringen av städer och 
länder. Björling (2006-11-17) tar i sin artikel upp hur kulturverksamheter, som ex 
arkitektur, kan bidra till att göra länder och städer attraktiva. Detta är också ett typiskt 
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nyliberalt drag vilket platsar i Johannissons (2006, s 214f) alliansdiskurs, där 
konkurrens råder på marknaden. 
 
F2 under T5 är spännande, då förslaget kring en central mötesplats i Stockholm 
indikerar hur viktigt moderaterna tycker att design är. Om en sådan mötesplats kommer 
till skott och blir i Stockholm, är det en indikation på hur viktig denna del av kulturen 
anses vara. Här kan man dra en parellell till den politiska försvagningen av kulturen 
som flytten av Riksantikvarieämbetet och riksutställningarna betyder, då de flyttar från 
Stockholm.  

4.2.9. Ge kulturskaparna verktyg att överleva 
Tabell 12, s 13-14 i moderaternas motion 
T1 ”Intresset för de konstnärliga högskoleutbildningarna – teater, musik, konst, 

dans och film - ökar men antalet fasta jobb inom den kulturskapande sektorn 
minskar. Denna trend lär fortsätta.”  

V1 ”I framtiden kommer arbete i allt högre utsträckning att bli något som vi 
själva måste skapa, det gäller i synnerhet för konstnärliga och kreativa yrken. 
Många personer med konstnärlig utbildning är - eller hamnar i facket - egna 
företagare.”  

P1V1 ”Många kulturskapare måste försörja sig som frilansare, dvs. bli egna 
företagare, något de sällan får några praktiska vertyg för under sin mångåriga 
utbildning.” 

P1P1V1 ”Baskunskaper i juridik, elementär bokföring, skatter, egen marknadsföring, 
avtalsskrivande och försäljning är i dag ofta nödvändiga för att kunna 
överleva som kulturskapare.”  

P1 ”Antalet nyutbildade kulturskapare med högskoleexamen kommer under 
många år framöver att vara betydligt större än den grupp som går i pension.”  

V1P1 ”Vi [moderaterna] är övertygade om att marknaden kan öka för konst, teater, 
film, dans och annat som ryms inom den vida begreppet kultur.” 

P1V1P1 Kulturskaparna kommer, för att kunna klara sig, att behöva en 
”verktygslåda”: dvs ”kunskaper i marknadsföring, kundbearbetning, 
försäljning, faktuering och skatteregler. Annars riskerar vi att tappa alltfler 
kompetenta `kulturarbetare´ som i stället hamnar mellan stolarna i 
arbetslöshet och omskolning.” 

  
T2 Det är positivt att många elever redan på gymnasiet väljer konstnärliga 

inriktningar.  
P1 De kommer aldrig ”att kunna välja eller försörja sig på ett konstnärligt yrke.”  
V1 Med ökande kunskaper om kultur ”blir dessa elever i sin tur kritiska och 

uppskattande konsumenter till andra som är verksamma inom kulturens 
värld.”  

 
T1 innehåller främst visioner och argument för dessa visioner. Det är anmärkningsvärt 
att de inte har några förslag på hur de ska kunna realisera sina visioner. I T1 tas snarare 
upp vad kulturskapare behöver för kunskaper för att klara sig, medan det i T3, tabell 3 
finns konkreta förslag på hur de ska kunna leva på sitt skapande utan att vara beroende 
av bidrag eller stipendier. I T2 i tabell 6 och T2 i tabell 10 tas också olika förslag upp 
angående hur kulturskapare, enligt moderaterna, lättare ska kunna leva på sitt skapande. 
Återigen typiska drag för nyliberalismen, som enligt Larsson (2006, s 142f) anser att 
alla människor är olika. Att utfallet för individerna också blir olika, beklagas inte. Det 
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handlar om marknaden och de villkor som gäller där. Därmed passar det också in i 
Johannissons (2006) marknadsstyrda alliansdiskurs.  
 
T2 är enligt min åsikt märkligt understödd. Moderaterna anser att det är positivt att så 
många elever väljer konstnärliga inriktningar på gymnasiet, men i argumentet som följer 
skriver moderaterna att eleverna aldrig kommer ”att kunna välja eller försörja sig på ett 
konstnärligt yrke”. Vad menar moderaterna med det? Att inte gymnasieskolan är bra 
nog eller att det krävs fortsatta studier för att överhuvudtaget kunna klara sig på sitt 
skapande, oavsett hur mycket talang de har? Och vad menar de i sin tur i V1? Är de 
konstnärliga inriktningarnas enda förtjänst inom det kulturskapande området, att de blir 
kritiska konsumenter?  
 

4.2.10. Funktionshindrade och kultur 
Tabell 13, s 14-15 i moderaternas motion 
T1 ”Det övergripande målet för svensk handikappolitik är delaktighet för alla på 

jämlika villkor. Inflytande, tillgänglighet och självbestämmande är viktiga 
principer.”  

P1 ”Redan i 1974 års kulturpolitiska beslut var ett av målen att särskild hänsyn 
skulle tas till eftersatta gruppers behov.” 

P2 ”1996 års kulturpolitiska beslut kan sägas ställa motsvarande krav eftersom det 
offentliga skall `verka för att alla får möjlighet till delaktighet´ respektive att 
`skapa reela förutsättningar för alla att använda den´, dvs. kulturen skall vara 
tillgänglig för funktionshindrade.”  

P3 ”Människor med funktionshinder är ingen enhetlig grupp […utan] har olika 
utbildning, kommer från olika familjeförhållanden och olika sociala grupper. 
Likväl finns det generella förhållanden. Utbudet av kultur och möjligheterna att 
delta måste därför vara flexibelt.”  

P4 ”Tillgängligheten [till kultur] har blivit mycket bättre men åtskilligt återstår.” 
V1 ”Vi [moderaterna] anser att anpassningar för funktionshindrade skall ske i 

största möjliga utsträckning.”  
  
T2 ”Utbildning är en rättighet i Sverige, men alla har inte samma möjligheter till 

utbildning.”  
P1 ”Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) har i uppdrag att förbättra 

förutsättningarna för utbildning och studier för unga och vuxna med 
funktionshinder”. Sisus ansvarar både för information och ”för vissa stödformer 
inom utbildningsområdena folkhögskola, universitet och högskola.”  

P1P1 ”Det är få studenter med funktionshinder som går vidare till universitet och 
högskola enligt Sisus. Och enligt uppgifter från Konstfack, Konsthögskolan och 
Dramatiska institutet är och har antalet studenter med funktionshinder varit 
litet.” Detta trots att många ”skolor har handlingsprogram för studenter med 
funktionshinder […]”.  

F1 Vi [moderaterna] ”anser att man mera aktivt måste se över möjligheten för fler 
elever med funktionshinder att ta del av utbildningen.”  

  
T3 ”Synskadade kan inte läsa textremsan till utländska tv-program.” 
P1 ”Enligt avtal med staten om radio och tv skall fler tv-program textas.”  
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F1 Genom att ”textremsan läses upp i en särskild ljudkanal skulle dessa problem 

kunna undanröjas. Inte minst i takt med den nya digitala tv-tekniken måste en 
sådan utveckling påskyndas.”   

  
T4 ”Med nuvarande regler om tillgänglighet för talböcker har t.ex. många föräldrar till 

barn med funktionshinder inte tillgång till barnens läromedel när de skall stödja 
och hjälpa sitt barn med skolarbetet hemma.”  

V1 ”I enlighet med formuleringarna i Salmanca-deklarationen från 1994 bör detta 
önskemål kunna uppfyllas.” 

 
Hela stycket Funktionshindrade och kultur är ganska förslagslöst, vilket kan bero på att 
detta är ett känsligt område som ett parti lätt kan få kritik för, om de har åsikter som går 
lite utanför ramarna. Jag tror det är anledningen till att detta avsnitt i princip inte 
innehåller några förslag. Dock innehåller det en del upprepningar kring sådant som 
redan är gjort, ex P1 och P2 under T1. P3 grundar sig i en nyliberal tanke. Larsson 
(2006, s 142f) menar att människosynen inom nyliberalismen bl a handlar om att 
nyliberaler anser människor vara olika i allt och att det bör förbli så. Samtidigt, under 
T2 tas rätten till utbildning upp och moderaterna ger en problembild av utbildningen för 
funktionshindrade, men ger däremot inga konkreta förslag om hur det skulle kunna bli 
bättre. Jag tycker att deras åsikter när det gäller funktionshindrade hamnar i 
Johannissons (2006 s 212f) välfärdsdiskurs, då de i t ex T1 poängterar att alla ska vara 
delaktiga på lika villkor.  
 
I T3 och T4 tas specifika grupper av funktionshindrade upp. Vad vill moderaterna när 
det gäller andra grupper? Varför har de i motionen valt att prioritera just dessa grupper?  
 

4.2.11. Medierna 
Tabell 14, s 15-16 i moderaternas motion 
T1 ”De senaste decennierna har det svenska medielandskapet genomgått mycket 

stora omvälvningar.” Den tekniska utvecklingen och medvetna politiska 
beslut har drivit fram ett friare och mer mångfacetterande medielandskap.  

P1 I dag ”finns en mängd tv- och radiokanaler vid sidan av Sveriges Television 
och Sveriges Radio.” 

P1P1 ”Antalet aktörer på marknaden har vuxit väsentligt. Utbudet av radio- och tv-
program inom skiftande programgenrer har ökat kraftigt.”  

P1P1P1 ”Den ökande mångfalden har också skapat skarpare konkurrens till gagn bl.a. 
för pris och kostnader.”  

P2P1 ”Människors möjlighet att välja det program som just de vill lyssna eller titta 
på har ökat kraftigt.”  

P2 ”Radio- och tv-sändningar kan dessutom numera inte följas enbart via de 
traditionella apparaterna utan även till exempel via Internet.” 

P3 ”Public Service har en viktig roll att spela också i denna förändrade 
verklighet.”  

V1P3 Dess ”centrala uppdrag består, enligt vår [moderaternas] uppfattning, i att 
värna kvalitetsproduktion och program som inte har en direkt, kortsiktig 
avsättning på en kommersiell marknad, men som ändå är av stort samhälleligt 
värde”. 
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V2P3 ”Public service-bolagens verksamheter måste koncentreras för att kunna vara 

starka på områden där de kommersiella intressena för radio och tv är små.”  
P1V2 ”Breda underhållningsprogram och vissa sportsändningar behöver inte 

finansieras med offentliga medel för att produceras.” 
P4 ”Den kommersiella radion och televisionen å ena sidan och radion och 

televisionen inom public service å den andra kompletterar varandra.”  
  
T2 ”Frågan om finansieringen av den framtida televisionen har blivit aktuell”. 
K1 ”Förslag finns om en särskild medieavgift. Vi moderater vänder oss mot detta.” 
F1 ”Vår utgångspunkt är att avgiftsfinansieringen bör avskaffas […]” 
V1  Public service-verksamheten bör ”finansieras gemensamt av skattemedel på 

samma sätt som annan verksamhet, som är omistlig för allmänheten.”  
  
T3 Utbildningsradion bör bli mer kostnadseffektiv.  
F1 Vi [moderaterna] anser ”att ett samutnyttjande av teknik och 

produktionsresurser med SVT och SR skulle innebära att programverksamheten 
blir betydligt billigare utan att kvaliteten försämrades.”  

S1F1 ”Detta konstaterade […] utredningen `Radio och TV i allmänhetens tjänst´.” 
F2  ”Vi [moderaterna] anser dessutom att UR i större omfattning än i dag bör kunna 

köpa in en stor del av utbildningsproduktionen från andra producenter av 
utbildning än SVT.” 

  
T4 ”I sig är digitaliseringen av tv bra och ger oanade möjligheter.”  
K1 Vad ”vi moderater har reagerat på är det sätt som övergången går till.” 
S1K1 ”Sedan 1999 har staten spenderat drygt en miljard kronor på det marksända 

nätet. Trots de stora investeringarna hade bara ca 9 procent av de hushåll i 
Sverige som enbart tar emot sändningar via det analoga marknätet övergått till 
digital-tv vid årsskiftet 2005.”  

K2 ”Socialdemokraterna, som bär huvudansvaret för miljardrullningen, har också 
helt nonchalerat branschens invändningar mot marknätets alla tekniska 
svagheter.”   

K3 Socialdemokraterna har inte heller lyssnat till ”de experter som avfärdat 
argumentet att en marksänd digital-tv är den enda förutsättningen för att alla 
invånare i Sverige skall ges tillgång till den nya tekniken […]”.  

S1K3 Konsultfirman ”Ernest & Young [har] i en rapport till Digital-tv-kommittén 
skrivit följande: `I princip hela den del av befolkningen som inte är kabel-tv-
ansluten kan potentiellt ta emot televisionssändningar från satelliter, antingen 
direkt eller via olika former av matar-/kabelnät…Det innebär att så gott som 
hela den svenska befolkningen kan se public-service-kanaler digitalt även om 
ett marknät inte byggs.” 

P1 ”I det svenska markbundna digitala tv-nätet kommer det, utan extra kostnad, att 
erbjudas SVT 1, SVT 2, Kunskapskanalen/Barnkanalen, SVT 24 samt TV 4 – 
allt som allt fem kanaler.” I Finnland ”får man i basutbudet hela 14 tv-kanaler 
och tio radiokanaler utan extra kostnad.” 

K1P1 ”Detta är med all säkerhet ytterligare en anledning till varför svenska tv-tittare i 
så begränsad omfattning har köpt digitala tv-boxar för marksändning.” 
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I T1 är de nyliberala dragen starka. Själva tesen är positivt inställd till det ”friare och 
mer mångfacetterande medielandskapet”, vilket innebär en större konkurrens. Larsson 
(2006, s 141f) tar upp hur viktig marknaden, som styrs av efterfrågan och tillgång är. 
Han tar också upp kapitalismen, som har starkt fäste inom nyliberalismen och som är en 
förutsättning för att marknaden ska fungera optimalt. Detta kan även knytas an till 
Johannissons (2006,  214f) alliansdiskurs, där marknaden och dess mekanismer är 
starka. P1P1 tar upp antalet aktörer på marknaden, P1P1P1 och P2P1 tar upp vad 
konkurrensen mellan aktörer innebär. Public Service ska, enligt moderaterna, finansiera 
områden där kommersiell radio och TV inte har så stort intresse. Enligt moderaterna ska 
därmed program och händelser som kommersiell radio och TV är intresserade av, inte 
sändas via Public Service. Ett exempel är under P1V2, där moderaterna menar att breda 
underhållningsprogram och sport inte behöver finansieras med offentliga medel. Jag 
undrar om de också anser, att om kommersiell radio och TV är intresserade, så behöver 
Public Service inte heller behöver sända sådana program? Här kommer i så fall en 
annan aspekt in och det är att kommersiell TV i de flesta fall kostar och det blir då en 
demokratifråga.  
 
I T2 uttrycker moderaterna att de vill avskaffa tv-licensen. Detta är på ett sätt praktiskt, 
då all den administrativa kostnaden för att få människor att betala sin TV-licens, genom 
utskick, rundringningar, dörrknackande m.m skulle försvinna. Det har ett nyliberalt 
drag, som hos Larsson (2006, s 29) uttrycks i att de vill inskränka statsmaktens 
funktioner. Istället vill moderaterna att skattemedel ska täcka kostnaderna för Public 
Service.  
 
Moderaternas digitaliseringspolitik under T4 är starkt knuten till att nästan enbart bestå 
av kritik av socialdemokraternas politik.Moderaterna för däremot varken fram vare sig 
visioner eller förslag.   
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Jag kommer, utifrån mina tre delfrågeställningar, att sammanfatta min tolkning och 
diskussionen från kapitel 4 i slutsatser. Avsnittet Litteratur och bibliotek får även här 
extra utrymme, av skäl jag tidigare angett. (se kapitel 1.3.3.)  
 

5.1. Vilka tydliga ideologiska drag finns i moderaternas motion? 
I moderaternas motion 2005/06Kr:233 finns tydliga ideologiska drag. Konservatismen 
hos moderaterna är stark när det gäller deras syn på kulturarvet. Förutom ett eget avsnitt 
Kulturarvs- och kulturmiljöfrågor, tas kulturarvet i stort eller smått även upp i avsnitten 
Museér, Teater, Musik, Film, Form och design samt i alla de tre övergripande styckena 
(s)tillastående kultur, Moderata utgångspunkter och Fem prioriterade områden. 
Moderaternas åsikter handlar om att bevara, förvara säkert och visa. Det andra tydliga 
konservativa draget är moderaternas fokus på de mer traditionella konstarterna, vilket 
hos Johannisson (2006, s 48) kallas för det estetiska kulturbegreppet. Moderaterna 
nämner knappt nya konstformer, ex den digitala konsten och vad som har gjort den 
möjlig, utan fokuserar på äldre, mer traditionella konstformer.  
 
Nyliberala drag hos moderaterna är fr a deras marknadsorienterade synsätt, där alla ska 
konkurrera på marknaden på samma villkor och där tillgång och efterfrågan styr. 
Kulturen ses som instrumentell och kan användas för att öka konkurrenskraften hos en 
region eller stad. Kulturen ses också som något som ger positiva effekter på ekonomin i 
näringsliv, forskning och vetenskap. (se ex T1, tabell 2) Alla dessa bidrar, på olika sätt, 
till att stärka marknaden och dess konkurrenskraft i förhållande till t ex andra länder. 
Avsnittet om Form- och design är ett tydligt exempel på detta, då moderaterna pekar på 
design som just ett viktigt konkurrensmedel och att design kan vara skillnaden mellan 
att lyckas eller misslyckas på marknaden. De poängterar större inslag av 
entreprenörskap och affärsinriktning på utbildningar, exempelvis inom design och form, 
då näringslivet annars riskerar att mista ”livsviktig kompetens”. (se T2, tabell 11) 
 
Ett annat tydligt nyliberalt drag är deras syn på enskilt ägande, som något av stor 
betydelse (se ex T3, tabell 4). Nyliberalismen vill minska statsmakternas funktion, 
vilket är tydligt både inom detta område och även i ex deras syn på kulturskaparnas 
villkor. (se ex T3, tabell 3 och T1, tabell 12) Bidrag och stipendier ska minska genom 
olika förändringar i ex skatte- och ersättningsregler och kulturskaparna ska ges bättre 
verktyg, som kunskaper i marknadsföring, försäljning m m, för att kunna försörja sig 
som frilansare på marknaden. Moderaternas förslag gällande kulturskaparnas villkor är 
att göra dem mer rustade för att själva klara sig på marknaden, med så lite hjälp från 
staten som möjligt. Det är intressant hur många olika namn för kulturskapare som 
moderaterna använder sig av. De kallas, förutom kulturskapare, för professionella 
utövare, hantverkare, frilansare och egna företagare. Egna företagare används främst när 
det gäller hur de ska försörja sig och kunna konkurrera på marknaden, vilket också 
måste ses som typiskt för nyliberalismen.   
 
Synen på kulturskaparna hör samman med den nyliberala människosynen. Enligt 
Larsson (2006, 142f) ses människor som olika i allt och att det bör förbli så. Vissa 
socialpolitiska åtgärder tillåts dock, om det görs på ett sätt som stärker marknaden. 
Enligt Larsson (2006, s 140) är nyliberaler starka förespråkare för individernas 
handlings- och valfrihet. Detta är t ex tydligt i deras resonemang kring avskaffandet av 
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fri entré för vuxna på statliga museer (se P1 och P2P1 under T6 i tabell 2), där 
moderaterna menar att vuxna kan göra sina egna val och att bruk av kulturutbudet måste 
vara vars och ens eget beslut och prioritering. Ett annat exempel är deras syn på 
filmcensuren (se T5 i tabell 10), där moderaterna är emot tanken på att någon väljer vad 
andra ska se, vilket är en inskränkning av individernas handlings- och valfrihet.  
 
När det gäller avsnittet om Litteratur och bibliotek, har det starka nyliberalistiska drag. 
Litteraturområdet präglas av att moderaterna vill att statsmaktens inflytande ska minska 
och att författare och illustratörer, precis som andra kulturskapare, ska kunna överleva 
på marknaden med minskad statlig hjälp. Inom biblioteksomårdet vill moderaterna 
införa bibliotek på entreprenad. De vill också, även om de tillfälligt har backat i frågan, 
avskaffa bibliotekslagen. Som jag ser det, vill moderaterna att bibliotek ska konkurrera 
på marknaden på samma villkor som andra aktörer.  
 

5.2. Inom vilken eller vilka av Johannissons kulturpolitiska diskurser är 
moderaternas kulturpolitik starkast?  
När det gäller vilken eller vilka av Johannissons (2006, s 218) tre diskurser, som 
moderaternas kulturpolitik är starkast i så är det i alliansdiskursen. Detta beror på att de 
nyliberala dragen är väldigt starka och att nyliberalismen, liksom Johannissons 
alliansdiskurs, är marknadsorienterad och målsättningen handlar om ekonomisk tillväxt 
och utveckling. Nyliberalerna står för individers handlings- och valfrihet och i 
alliansdiskursen är kulturbegreppet individbaserat. Avsnittet om Litteratur och bibliotek 
passar också bra in i alliansdiskursen, då det är starkt nyliberalt. De konservativa dragen 
hos moderaterna är svårare att passa in i någon av Johannissons tre diskurser. De 
traditionella konstarterna som diskuteras hos moderaterna passar in på det estetiska 
kulturbegreppet hos Johannisson (2006, s 48). Det estetiska kulturbegreppet är  
närvarande i alla hennes tre diskurser och även om moderaterna inte framhäver nyare 
och mer otraditionella konstarter, existerar de likväl. Moderaternas konservativa 
kulturbegrepp kan därför passa alla tre diskurserna, men om de ignorerar icke 
traditionella konstarter hamnar de i kvalitetsdiskursen. Men sammanfattningsvis tycker 
jag att moderaternas kulturpolitik absolut är tydligast i Johannissons (2006, s 218) 
alliansdiskurs.  
 

5.3. Vilka konsekvenser av moderaternas kulturpolitik kan skönjas? 
Nyliberalismen är mycket stark hos moderaterna, men utan den extrema variant som tas 
upp hos Rudbeck (1993). Det är dock intressant hur vi i svenska sammanhang klumpar 
ihop nyliberalismen och konservatismen och att ett parti säger sig innehålla båda dessa 
ideologier. Egentligen finns det spänningar mellan de båda, vilket kommer till uttryck bl 
a i deras syn på kulturarvet. Enligt Larsson (2006, s 27) är det inom nyliberalismen 
marknaden som styr genom tillgång och efterfrågan av varor och tjänster. Jag anser att 
det innebär att marknaden även styr kulturutbudet som då måste klara sig på en 
marknad, med ex frihandel och internationell handel. Det får som konsekvens att det 
kulturutbud som inte efterfrågas, eller inte efterfrågas i så stor utsträckning, riskerar att 
gå förlorad. Enligt Rudbeck (1993, s 10 och 12f) är den enda vettiga liberala 
kulturpolitiken, att inte ha någon kulturpolitik alls. Att konsekvensen, vilket kritiska 
röster poängterar, skulle kunna innebära att det fr a är det kommersiellt gångbara som 
skulle produceras, ser Rudbeck inte som något problem. Jag tror att den liberala synen 
på kulturarvet, oavsett om den inte är så extrem som hos Rudbeck, inte stämmer in på 
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kultursynen hos konservatismen. Enligt Larsson (2006, s 45) håller konservatismen 
historien och bevarandet av den egna kulturella traditionen högt. Jag tycker inte att 
moderaterna har den starkaste formen av nyliberalism och inte den syn på kulturen och 
kulturarvet som presenteras hos Rudbeck. Men jag tycker ändå att moderaterna har 
tydliga nyliberala tendenser, vilket är svårt att passa ihop med den syn på kulturarvet 
som konservatismen står för.  
 
Hur biblioteken kommer att fungera är en annan fråga. Om de nyliberala dragen blir 
starkare, om moderaterna får mer stöd med sig och får sitta ännu en mandatperiod, tror 
jag att bibliotekslagen kommer att avskaffas. Det kommer att få dramatiska 
konsekvenser och resa många frågor. Kommer endast bibliotek som kan konkurrera på 
marknaden att finnas kvar? Kommer alla bibliotek att försöka bli s k  
entreprenörsbibliotek för att försöka hitta sätt att överleva? Kommer bibliotek 
fortfarande att vara avgiftsfria? Kommer alla att ha tillgång till bibliotek på samma 
villkor? Vad kommer detta att innebära för demokratifrågan? Om vi tittar på vad som 
har hänt gällande museer och den fria entréavgiften, så finns det risk att samma sak kan 
hända på bibliotek. Det kan få som konsekvens att biblioteket blir till för dem som har 
råd eller de som prioriterar biblioteket, men gör det på bekostnad av något annat. 
Samma konsekvenser kan också andra områden inom kulturen få, om kultur i allt högre 
grad blir till för de som kan betala för det. Däremot om det konservativa draget skulle 
bli starkare, kan biblioteket istället komma att ses som en stark kulturinstitution. 
Konsekvensen kan bli att bibliotekens fokus i så fall kan komma att ligga mer på att 
bevara än att följa med i ny teknologi och nya trender. Inom konservatismen ska 
förändringar ske långsamt och försiktigt, vilket kan det innebära att biblioteken kan 
hamna på efterkälken om det konservativa draget blir starkare.  
 

5.4. På vilket eller vilka sätt speglas den ideologiska dimensionen i 
moderaternas kulturpolitik? 
Min huvudfrågeställning har jag redan besvarat genom mina delfrågeställningar. 
Ideologierna finns väl representerade i moderaternas kulturpolitik. Moderaternas 
konservativa ideologi är tydlig i deras syn på kulturarvet och i deras förespråkande för 
de mer traditionella konstarterna. Det konservativa draget hos moderaterna är dock inte 
konsekvent eller symmetriskt. Socialdemokraternas politik har, till stor del, format 
Sverige och kulturområdet och konservatismen värnar om det som har byggts upp, d v s 
traditioner och bevarandet av landets kultur. Men i moderaternas fall, gäller det inte 
aspekter som är politiskt ideologiska, i alla fall inte när det handlar om 
socialdemokraterna då kritiken mot (s) och deras handlanden i många fall är svidande.  
 
De nyliberala dragen syns genom hela deras motion, genom det marknadsorienterade 
synsättet och fokuset på individers handlings- och valfrihet. I Johannissons tre 
diskurser, vilka nästan är som ideologier, passar moderaternas nyliberala drag in i 
Johannissons alliansdiskurs, som står för ett marknadsorienterat synsätt och där 
målsättningen är ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Kultur ses som något 
individbaserat, där individer själva väljer sin kulturkonsumtion. Nyliberalismen har 
tydliga kopplingar till Johannissons alliansdiskurs, som i mångt och mycket är som en 
egen ideologi, vilket jag har diskuterat i kap 1.1. De konservativa dragen hos 
moderaterna går emot kulturbegreppet i Johannissons alliansdiskurs, som innehåller 
både det estetiska och det antropologiska kulturbegreppet. Moderaternas konservativa 
drag gör att de framhäver endast det estetiska kulturbegreppet, men en fortsatt 
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utveckling emot en ännu mer nyliberal hållning kommer nog att påverka deras 
traditionella kultursyn till att öppna sig för mer icketraditionella. Jag tror att 
moderaternas konservativa syn på kulturarvet kommer att påverkas av en starkare 
nyliberalism.  
 
Mina resultat och de slutsatser jag har dragit av dem, får som resultat att jag inte riktigt 
kan se kulturpolitiken som ett konsensusområde, vilket också var mitt antagande när jag 
påbörjade min forskning. Faktiskt är den ideologiska förankringen tydligt skönjbar i alla 
områden, förutom ett, nämligen området Funktionshindrade och kultur (tabell 13), där 
moderaterna inte utrycker några avvikande åsikter alls mot den rådande kulturpolitiken. 
Anledningen kan vara att avvikande åsikter gentemot en redan utsatt grupp, kan 
innebära svidande offentlig kritik, ex genom massmedia. Jag tror få partier vill utsätta 
sig för den risken och det är tydligt att moderaterna inte vill göra det. Däremot 
innehåller övriga stycken mer eller mindre underbyggda åsikter, antingen som 
påståenden, kritik, visioner eller förslag. Många av dem grundas i deras ideologi och 
hamnade i Johannissons alliansdiskurs. Om det hos moderaterna finns starka åsikter 
formade av ideologin, trots skenet av kulturpolitiken som ett konsensusområde, bör det 
vara ungefär likadant hos de övriga partierna. Samtidigt är kulturpolitiken fortfarande 
ett område med relativt få kulturmotioner, i förhållande till andra politiska områden. Det 
ger då skenet av att fortfarande vara ett konsensusområde.  
 

5.5. Egna reflektioner kring moderaternas kulturpolitik 
Jag tror att moderaternas kulturpolitik kommer att få ännu starkare drag av 
nyliberalismen. Moderaternas kulturpolitik har idag tydliga drag av konservatismen 
men fr a av nyliberalismen. Marknaden, konkurrans, tillgång och efterfrågan, individers 
handlings- och valfrihet, individernas olikheter och den positiva inställningen till enskilt 
ägande är begrepp som kommer att bli ännu starkare. Av de exempel på artiklar som jag 
har tagit upp i kapitel 4, så syns redan flera tecken på detta. Trots att endast drygt ett år 
efter valsegern 2006 har passerat. Den stora frågan är hur kulturarvet och kulturutbudet i 
längden kommer att påverkas av en sådan utveckling? Kommer det enbart att bli det 
kommersiellt gångbara kulturutbudet och kulturarvet som prioriteras? Frågan är, om de 
nyliberala dragen blir starkare, om konservatismen fortfarande kommer att påverka 
synen på kulturarvet? Eller kommer kulturarvet att bli ett mer marknadsorienterat 
området? När det gäller moderaternas traditionella kultursyn, representeras av det 
estetiska kulturbegreppet hos Johannisson (2006, s 48), kommer det förmodligen att 
öppnas upp för mer icke traditionella konstformer. Men då de nyliberala dragen, enligt 
vad jag tror, kommer att bli starkare så sker det nog fortare än vad det annars skulle ha 
gjort inom ett konservativt parti.  
 
Jag tror också att kulturpolitiken är ett område, inom vilket det kommer att hända mer 
och mer. Dess betydelse även för andra områden kommer att uppmärksammas i ännu 
högre grad, vilket kommer att medföra förändringar.   
 

5.6. Ev förslag till fortsatt forskning 
Det finns mycket som hade varit intressant att forska vidare i, speciellt med tanke på att 
moderaterna och övriga allianspartier nu sitter i regeringsposition och därmed har 
makten att införa förändringar. Extra intressant är att titta på hur det, efter 
mandatperioden, ser ut för biblioteken. Ett annat intressant forskningsämne är om och 
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hur moderaterna har förändrat kulturskaparnas villkor efter mandatperioden. Det hade 
också varit spännande att göra liknande forskning, som jag nu har gjort, hos de övriga 
partierna, kanske speciellt hos de övriga allianspartierna, med tanke på deras vinst i 
valet 2006.  
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6. SAMMANFATTNING 
Mitt syfte var att undersöka huruvida moderaternas ideologi är synlig i deras 
kulturpolitiska motion, 2005/06Kr:233 med Fredrik Reinfeldt som förste författare. 
Kulturpolitiken ger sken av att vara ett konsensusområde, där partierna i det stora hela 
är överens om den kulturpolitik som råder. Om det verkligen är ett konsensusområde, 
borde inte moderaternas ideologi vara tydlig i deras kulturpolitiska motion. Mitt 
antagande var dock att ideologin skulle lysa igenom i motionen.  
.  
Min huvudfrågeställning var: 

• På vilket eller vilka sätt speglas den ideologiska dimensionen i 
moderaternas kulturpolitik? 

För att försöka besvara min huvudfrågeställning formulerade jag tre delfrågeställningar: 
• Vilka tydliga ideologiska drag finns i moderaternas motion? 
• Inom vilken eller vilka av Johannissons kulturpolitiska diskurser är 
moderaternas kulturpolitik starkast?  
• Vilka konsekvenser av moderaternas kulturpolitik kan skönjas?  

 
Jag ger en bakgrund till kulturpolitiken som ett konsensusområde, presenterar kort 
moderaternas historiska bakgrund, samt moderaternas ideologier konservatism och 
nyliberalism.  
 
Min metod var argumentationsanalys och jag följde och modifierade delar av modellen i 
Björnsson et als bok Argumentationsanalys från 1994. Min teoretiska ram var 
Johannissons (2006) bok Det lokala möter världen – Kulturpoltiskt förändringsarbete i 
1990-talets Göteborg och de tre diskurser som hon fått fram genom sin forskning, 
genom att följa argumentationen kring stadens kulturpolitiska organisation och vision. 
Hennes tre diskurser bygger också på Dorte Skot-Hansens (1999) kulturpolitiska modell 
av fr a den nordiska utvecklingen av kulturpolitiken sedan 60-talet.  
 
Jag diskuterar resultatet av analysen av moderaternas motion, genom att använda mig av 
vad moderaternas ideologi står för, Johannissons tre diskurser och deras betydelser, 
samt olika dagstidningar. Dagstidningar används för att få fram ett nutidsperspektiv och 
för att bättre kunna få fram ev synliga drag och konsekvenser av en fortsatt moderat 
kulturpolitik. 
 
Jag kom fram till att moderaternas motion hade starka drag av konservatism och fr a  av 
nyliberalism. Konservatismen var tydlig i synen på kulturarvet och i framhävandet av de 
traditionella konstformerna. Nyliberala drag var tydliga genom hela motionen, utifrån 
deras marknadsorienterade- och individbaserade synsätt. Deras kulturpolitik passade 
bäst in i Johannissons allainsdiskurs. Jag tror konsekvenser av en fortsatt moderat 
kulturpolitik blir en fastare förankring inom nyliberalismen. Detta kommer att få som 
konsekvens att kulturen, dess aktörer och kulturarvet i en allt större utsträckning 
kommer att påverkas av marknaden med dess olika komponenter som ex konkurrens, 
tillgång och efterfrågan.  
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