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1 Inledning 
Sven Nilsson skriver i Kulturens nya vägar att folkbiblioteket är ett barn av sin tid och därför tydligt 

påverkas av samtiden. Det moderna folkbiblioteket har enligt Nilsson en klar koppling till 

moderniseringen av Sverige, folkbiblioteket har därför präglats av idéer kring neutralitet, ordning, 

standardisering, rationalitet och framtidstro. Redan under femtiotalet utkristalliserades en bild av 

folkbiblioteket som kan vara giltig än idag. Den verksamhet som under den perioden diskuterades 

behandlade biblioteket som en bildande institution där mediebeståndet hade en tydlig roll. Under 

sextio- och sjuttiotalet vidgades synen på biblioteket och både den sociala verksamheten och 

bibliotekets roll som kulturcentrum betonades. Bibliotekets målgrupper breddades och flera tidigare 

marginaliserade grupper prioriterades. Folkbiblioteket var centralt i samhällets utveckling fram till 

åttiotalet då folkbibliotekets betydelse minskade. Det uppstod nu en diskrepans mellan biblioteket 

och politiken och biblioteket prioriterades bort. Denna diskrepans minskade dock under nittiotalet i 

och med de rådande utbildningssatsningarna och bibliotekets tekniska utveckling. Biblioteket 

betydelse för utbildning och upplysning poängterades, biblioteket fick även en tydligare roll som 

folklig kulturinstitution och som del av upplevelsesamhället. 
1
 Utifrån Nilssons resonemang 

framgår det att det finns en tydlig koppling mellan folkbiblioteket och den rådande politiska 

inriktningen. Även om bibliotekets prioritet har skiftat mellan olika tidsperioder har det ändå varit 

en del av det kulturpolitiska systemet och därför formats av de för tillfället styrande ideologiska 

strömningarna. 

 

1.1 Problembeskrivning  
För att ringa in vårt problemområde belyser vi först folkbibliotekets varierande roller. Sedan lyfter 

vi fram olika kulturpolitiska inriktningar och folkbibliotekets relation till dem. 

 

Ellinor Boman och Petra Josefsson undersökte fyra organisationers syn på folkbiblioteket i sin 

magisteruppsats Folkbiblioteken och informationsuppgiften. Utifrån Bomans och Josefsson resultat 

kan flera av bibliotekets uppgifter synas. Biblioteket är ett forum där medborgarna kan mötas och 

där skilda röster kan höras vilket gör att folkbibliotekets demokratifrämjande funktion är 

framträdande. Inom den demokratiska synen ryms yttrandefriheten där biblioteket är en 

informationscentral där informationen inte hindras av censur. Biblioteket är även folkbildande och 

en viss profilering mot pedagogik finns där de flesta kan hjälpas av bibliotekarierna. Ytterligare ett 

perspektiv på folkbiblioteket är att det är ett nav för kultur, kunskap, utbildning, demokrati, 

information och näringsliv. 
2
 Utifrån Bomans och Josefssons resonemang ser vi en bredd i 

folkbibliotekets roller. Dessa roller kan i flera fall relateras till en mer övergripande ideologisk 

ståndpunkt som format folkbibliotekets inriktning.  

 

Dorte Skot-Hansen beskriver i Kultur til tiden det nordiska kulturpolitiska området som ett 

spänningsfält mellan de två motpolerna upplysning och upplevelse där båda kan återfinnas i den 

kulturpolitiska utvecklingen. Under sextiotalet hade den kulturpolitiska inriktningen en tydlig 

ideologisk grund i och med det bildningsideal som skulle medföra ett jämlikt kulturområde. Den 

kulturpolitiska inriktningen förändrades under sjuttiotalet och marginaliserade gruppers frigörelse 

politiserades. För att uppnå sextiotalets mål skulle en demokratisering av kulturen genomföras, detta 

mål ersattes under sjuttiotalet av en kulturell demokrati där kulturformerna var mer jämlika än 

tidigare. Neokonservativa och neoliberala strömningar präglade åttiotalet vilket medförde en 

marknadsinriktad kulturpolitik där imageskapande och synliggörande var centralt. Skot-Hansen 

framhäver att den kulturpolitik som förs inte uteslutande använder sig av en av inriktningarna, de är 

                                                 

1  Nilsson, Sven (2003) Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s.165, 171-177 
2  Boman, Ellinore & Josefsson, Petra (2004) Folkbiblioteken och informationsuppgiften: Fyra 

biblioteksorganisationers syn på folkbibliotek, folkbibliotekens bestånd samt deras roll i samhället, s.43-45 
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snarare sammanblandade och kan återfinnas inom vissa områden. 3 Som utgångspunkt tror vi därför 

att olika mål och inriktningar bör kunna identifieras i kulturpolitiska dokument, där dessa 

inriktningar innebär olika syften för folkbiblioteket som institution. 

 

I Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid diskuterar Ragnar Andreas Audunson folkbiblioteket i 

förhållande till olika normer och förväntningar. Audunson framhäver att folkbiblioteket är en del av 

det litterära fältet då folkbibliotekets främsta uppgift är förmedlingen av litteratur. Audunson menar 

att folkbiblioteket präglas av det litterära fältets institutionalisering vilket påverkar folkbibliotekets 

uppgifter och arbetssätt. Enligt Audunsons resonemang befinner sig folkbiblioteket i ett 

spänningsfält mellan interna och externa normer. Exempelvis fanns det under den norska 

socialdemokratins glansdagar länge en överensstämmelse mellan den politiska miljön och 

bibliotekariernas normgrund då folkupplysning och fri och lika tillgång till kultur var dominerande 

värderingar. Denna situation förändrades i och med marknadsliberalismens ökade inflytande, 

Audunson tror därför att spänningsfältet mellan de inre och yttre normerna har ökat. Trots att en 

institutionalisering kan innebära en normkonservativ syn på det egna fältet har folkbibliotekets 

uppgifter förändrats, omvärldens syn på folkbiblioteket har dock inte förändrats i samma takt. 

Folkbiblioteket figurerar nu på flera politiska områden, som exempel kan den sociala sektorn, 

integration och utbildningsområdet nämnas. Dock är inte biblioteket i lika hög grad som sjukvården 

och skolan en del av en politisk rörelse och förekommer därför inte i speciellt hög grad på de 

politiska programmen. 4 

 

Utifrån Skot-Hansens diskussion om den kulturpolitiska utvecklingen och Audunsons resonemang 

kring folkbibliotekets relation till normer och förväntningar kan vi göra vissa antaganden kring 

kulturpolitikens påverkan på folkbiblioteket. Då folkbiblioteket påverkas av externa normer är det 

rimligt att anta att folkbiblioteket förändras i takt med den övergripande kulturpolitiken. Som 

exempel kan sextiotalets kulturpolitiska bildningsideal sammankopplas med bibliotekets roll som 

pedagogisk och utbildande resurs. Kristina Boréus skriver i Högervåg om den politiska 

högervridning som präglat den svenska politiken sedan åttiotalet. Detta påverkade inte enbart 

högern utan även exempelvis socialdemokraterna anammade en liberal marknadspolitik. 
5
 Den 

ökade marknadsliberalisering Boréus beskriver stämmer överens med den kulturpolitiska 

förskjutning Skot-Hansen beskriver. Bibliotekets uppgift bör därmed ha förskjutits till det 

marknadsinriktade och synliggörande istället för det bildande och stödjande. Mot denna bakgrund 

kan man fråga sig om folkbibliotekets uppgifter såsom de beskrivits i kulturpolitiken har förskjutits 

och följt efter de rådande ideologiska strömningarna. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka den statliga kulturpolitikens inriktning ur ett ideologiskt 

perspektiv med speciell hänsyn tagen till inriktningens möjliga följder för folkbiblioteket. 

 

För att undersöka detta har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 

 Vilka kulturpolitiska inriktningar kan urskiljas i den nationella kulturpolitiken? 

 Vilka idéer kring folkbibliotekets roller uttrycks i den nationella kulturpolitiken? 

 Vilken syn på folkbibliotekets roller medför de funna kulturpolitiska inriktningarna?  

 

                                                 
3  Skot-Hansen, Dorte (1999) Kultur til tiden – Strategier i den lokale kulturpolitik 

4  Audunson, Ragnar Andreas (2001) Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og 

bibliotekarenes bilder, s.207-210 

5  Boréus, Kristina (1994) Högervåg: Nyliberalismen och kampen och kampen om språket i svensk debatt 1969-

1989, s.51-54 
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Tillsammans ger frågorna en övergripande bild av det studerade kulturområdet med speciell hänsyn 

tagen till folkbiblioteket. Den första frågan syftar till att undersöka de ideologiska tendenser som 

framgår i den studerade kulturpolitiken. Därigenom skapas en bild som den sista frågan baseras på. 

Den andra frågan ämnar att undersöka de folkbiblioteksidéer som direkt uttrycks. Tillsammans med 

den sista frågan skapas då en helhetsbild av de folkbiblioteksidéer som finns i den statliga 

kulturpolitiken, baserat på de övergripande kulturpolitiska inriktningarna. Därigenom kan vi se om 

de bilder av folkbiblioteket som regeringen uttrycker avspeglas i den faktiska kulturpolitiken. De tre 

frågorna hör alla ihop och tillsammans besvarar de syftet och leder fram till en diskussionen av det 

uppsatsen syftar till.  
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2 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel beskrivs och diskuteras den litteratur och de teorier vi anser relevanta för studien. 

Den forskning och litteratur vi lyfter fram i avsnittet har varierande funktioner, däribland 

bakgrundsmaterial och teorier att relatera till resultat samt analys. Litteraturen berör främst nordiska 

bibliotek, kulturpolitik och relationen mellan de två.  

 

2.1 Kulturpolitisk bakgrund 
Då vi har studerar kulturpolitik anser vi att det är relevant att ha sjuttiotalets betydelsefulla 

kulturpolitiska propositioner som utgångspunkt. Genom att beskriva den kulturpolitiska bakgrunden 

kan propositionernas betydelse för det kulturpolitiska området beskrivas vilket påvisar 

propositionernas roll som normbildande. Vidare hjälper bakgrundsavsnittet till med att lyfta fram de 

ideologiska förskjutningar som präglat det kulturpolitiska området. Avsnittet ger även en bra 

bakgrund över områdets olika styrande normer och grundantaganden. 

 

I Kulturens nya vägar påpekar Sven Nilsson att i och med utredningen Ny kulturpolitik och de tre 

efterföljande kulturpropositionerna utvecklades kulturpolitiken under sjuttiotalet till ett eget 

politiskt område.
 6
 Denna period anser vi därför vara lämplig som utgångspunkt för att skissera den 

kulturpolitiska bakgrunden som lett fram till dagens kulturpolitiska karaktärsdrag. 

 

Den politiska inriktning som fördes i och med Ny kulturpolitik och propositionerna kom att bli 

karakteriserande och präglade den svenska kulturpolitiken under lång tid. Några av de riktlinjer som 

följdes behandlade yttrandefrihet, det egna skapandet, decentralisering och en närmare social 

förankring. Barn och unga var nu en viktig grupp som behövde prioriteras. Klyftor mellan olika 

grupper skulle överbryggas för att göra deltagandet i kulturlivet mer jämlikt. Kommersialismen sågs  

som problematisk och kritiserades. Nilsson menar att kulturområdet avsmalnades till ett antal 

huvudområden: kulturarvet, massmedier, folkbildnings- och föreningsbundet kulturarbete samt ord-, 

scen-, bild- och tonkonst. Genom en sådan avgränsning förenklades kulturområdet och det blev 

enklare att skilja kulturområdet från de övriga områdena. Ansvarsfördelningen mellan olika nivåer 

blev tydligare och staten, kommunerna och landstingen fick olika uppgifter. 
7
 Nilsson framhäver att 

det kulturpolitiska området är tydligast på statsnivå. Olika organisatoriska förändringar har på 

kommunal nivå resulterat i den kulturpolitiska organisationen blivit suddigare. 
8
 

 

Nilsson menar att det i skiftet mellan åttio- och nittiotal blev tydligt att den tidigare kulturpolitiska 

inriktningen behövde förnyas. Samhället hade förändrats och den ekonomiska tillväxt som den 

tidigare inriktningen var beroende av hade nu stagnerat. Mentaliteten förändrades och det var nu 

viktigt att bevisa att den egna verksamheten var ekonomiskt försvarbar. Där jämlikhet tidigare stod i 

fokus var nu utveckling centralt. Trots att det fanns ett behov av förändring reflekterades det inte i 

den nya kulturpolitiska inriktningen. Kulturpolitiken utvecklades inte längre i takt med det övriga 

samhället. Nilsson skriver att den ideologiska laddning som tidigare kunde märkas i kulturpolitiken 

var frånvarande, den enhetliga strategi som tidigare präglade området var nu inte lika tydlig. 
9
 

Utöver dessa skiftningar menar Nilsson att den svenska kulturpolitiken från sjuttiotalet fram till 

idag har präglats av ett antal obestridbara kärnidéer: 

 

                                                 

6  Nilsson (2003), s.241 

7  Nilsson (2003), s.241-242 

8  Nilsson (2003), s.244 

9  Nilsson (2003), s.246-248 
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 En territoriell struktur med tre nivåer och staten landstingen och kommunerna som                

 huvudaktörer 

 Ett socialt medborgarskap med inslag av rättighetstänkande 

 Tydlig ansvarsfördelning mellan staten, landstingen och kommunerna 

 Offentlig finansiering - inte sponsring 

 Tydlig gräns mot den kommersiella kulturen och kulturmarknaden 

 Pengar är makt: ekonomiska bidrag ska motsvaras av inflytande i proportion till 

 insatsen 

 Regional rättvisa - kultur i hela landet: uppbyggnad av ett nät av kulturinstitutioner 

 med länet som bas 

 Regional standardisering: samma struktur i alla regioner 

 Mångfald: också det fria kulturlivet ska utvecklas 

 Barn och ungdomar prioriteras 
10

 

 

2.2 Kulturpolitiken och biblioteket 
För att diskutera den statliga kulturpolitikens syn på folkbibliotekets roll behöver relationen mellan 

den statliga kulturpolitiken och folkbiblioteket behandlas. I detta avsnitt diskuteras därför både 

biblioteket som en del av det politiska systemet och den politik som påverkar bibliotekets 

inriktning, detta med tonvikt på den nordiska kulturpolitiken.  

 

Geir Vestheim beskriver relationen mellan bibliotek och politik i Folkebibliotek i forvandling. 

Vestheim tar avstamp i 1800-talet och den fokusering på upplysning som då gällde. Folkbiblioteket 

var då en del av en politisk rörelse där både individens och allmänhetens kulturella och sociala 

frihet var målet. Detta mål menar Vestheim än idag formar de nordiska länderna. Biblioteket var vid 

denna tid främst en del av den borgerliga offentligheten och en plats för diskussion. Diskussionen i 

sin tur var beroende av upplysta medborgare vilket gjorde biblioteket till en plats för kunskap. 

Kunskap sågs även som en grund för att samhället skulle kunna utvecklas. Kort sagt var biblioteket 

en viktig politisk institution då det representerade borgarnas intressen. 
11

 

 

I slutet av 1800-talet växte arbetarrörelserna och synen på både bibliotek och upplysning 

förändrades. Folkbiblioteket blev vid den tiden alltmer kopplat till staten och kommunerna. Det 

offentliga intresset i bibliotekssektorn har inneburit att biblioteket blivit tätare sammanbundet med 

politiken och att bibliotekspolitiken blev en direkt del av kulturpolitiken. För att exemplifiera lyfter 

Vestheim fram ett antal utredningar och lagändringar där detta intresse kan urskönjas. Ökningen av 

biblioteksrelaterade institutioner på nationell och lokal nivå ser Vestheim som ett tecken på att 

biblioteket blivit en integrerad del av det politiska systemet. 
12

 

 

Trots att folkbiblioteket har en tydlig koppling till politiken påpekar Vestheim att biblioteket ofta är 

ett område som sällan lyfts fram i debatten, biblioteket kan ses som relativt osynligt i politiken. 

Detta kan bero på att synen på folkbiblioteket är tämligen enig; folkbiblioteket är viktigt för 

samhället och kulturen, dock behöver inte politiker kämpa för biblioteket längre. Ur vissa 

perspektiv ses biblioteket även som harmlöst då det ska tjäna allmänheten och upplysa medborgarna 

på ett sätt som uppfattas som omdömesgillt. Ytterligare en anledning som bidragit till att biblioteket 

osynliggjorts är att statligt och kommunalt biblioteksstyre har mildrat olika ideologiska konflikter. 

Folkbiblioteket hade tidigare en ideologisk vinkel, i bildandet av borgerskapet och senare 

                                                 

10  Nilsson (2003), s.249 

11  Vestheim, Geir (1992) Folkebibliotek i forvandling, s.84-85 

12  Vestheim (1992), s.87-88 



 

 9 

allmänheten, dock har den statliga kontrollen förminskat den vinkeln då staten befunnit sig mellan 

två motpoler och därför inte själv haft en tydlig ideologisk inriktning. Vestheim poängterar även att 

de ideologiska strömningar som biblioteket präglades av försvann under efterkrigstiden och att 

biblioteket därför inte haft samma samhällsförändrande roll som exempelvis skolan. Biblioteket 

brukar även vara perifert för flera politiker då biblioteket inte intresserar dem, de har dessutom dålig 

kännedom om området. I Vestheims text påpekas det att biblioteket kan försöka fånga politikernas 

intresse med olika marknadsföringsliknande åtgärder vilka skulle synliggöra bibliotekets roll för 

samhället. 13 Vestheims text är relevant för vår studie då han beskriver bibliotekets koppling till 

kulturpolitiken. Vi kan med hjälp av Vestheims resonemang se att biblioteket är viktigt även om det 

inte direkt uttrycks i politiken vilket kan vara viktigt att ha i åtanke inför analysen. Även om 

Vestheim främst skriver ur ett norskt perspektiv ser vi att hans exempel är relevanta då Skot-Hansen 

påpekar att det finns stora likheter mellan de nordiska ländernas kulturpolitik. 
14

 Därför menar vi att 

Vestheims exempel kan användas för framhäva kopplingen mellan biblioteket och den svenska 

politiken. 

 

Maria Åsfält gör i sin magisteruppsats Lokal kulturpolitik på 2000-talet? en ideologianalys av fem 

kulturpolitiska dokument på kommunal nivå. Åsfält fokuserar på vilka ideologiska karaktärsdrag 

som framgår i de kommunala kulturpolitiska visionsdokumenten och som verktyg för att besvara 

hennes frågeställningar används ideologianalysen med idealtyper baserade på Skot-Hansens tre 

rationaler från Kultur til tiden. Åsfälts forskningsresultat visar inte på en distinkt eller definitiv 

resultat gällande Skot-Hansens teori, dock hävdar hon att analysen har framhävt kommunernas 

självständighet gentemot dem svenska kulturpolitiska målen från 1996 likväl som valet inom lokala 

kulturinriktningar är brett bland kommunerna. 
15 

Med hjälp av Åsfälts studie kan vi se hur Skot-

Hansens kulturpolitiska rationaler kommer till uttryck i kulturpolitiken. Fastän denna studie och 

Åsfälts studie rör sig på olika nivåer framhävs analysverktygets lämplighet för att studera modern 

svensk kulturpolitik. Åsfält framställning av folkbibliotekets självständighet gentemot 

kulturpolitiken understryker även de interna normernas vikt för folkbiblioteket som vi tidigare 

berört.  

 

2.3 Folkbiblioteket 
För att diskutera olika bilder av folkbibliotekets roller behöver först dessa bilder beskrivas. I detta 

avsnitt behandlar vi därför folkbibliotekets varierande roller vilka kan härledas till olika ideologiska 

inriktningar.  

 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen undersöker i Det lokale bibliotek tre danska 

folkbiblioteks roll i det lokala samhället. Som hjälp för sin analys har de använt sig av en modell 

där de har delat in folkbiblioteket i fyra roller. Dessa roller är inte alltid tydliga då de kan flyta ihop 

och skifta beroende på olika omständigheter. 
16

 

 

Nedan följer en kort beskrivning av de fyra rollerna. 

 

                                                 

13  Vestheim (1992), s.89-93 

14 Skot-Hansen (1999), s.8 

15  Åsfält, Maria (2009) Lokal kulturpolitik på 2000-talet?: En ideologianalys av fem kulturpolitiska 

visionsdokument 

16 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994) Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling, s.17 
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Kulturcentrum: 

Denna roll omfattar folkbiblioteket som en plats för kulturell och konstnärlig upplevelse. Detta 

innefattar både folkbibliotekets utbud av medier och folkbibliotekets utbud av evenemang såsom 

utställningar, författarträffar och arrangemang. 
17

  

 

Kunskapscentrum: 

Här är folkbiblioteket i huvudsak en plats för utbildning och upplysning. Folkbibliotekets används 

här både i samband med formell utbildning och med det egna lärandet. 
18

  

 

Informationscentrum: 

Till skillnad från kunskapscentrumet är folkbiblioteket i denna roll en plats för mer konkret 

information som främst är riktade mot offentligheten och målinriktade brukare. Den information 

som ges är bland annat turistservice, samhällsinformation och referensservice. 
19

 

 

Socialt centrum: 

Folkbiblioteket fyller här en funktion som en mötesplats och som ett slags andra vardagsrum där 

biblioteksanvändarna kan umgås. Denna roll är inte enbart knuten till biblioteksrummet då den 

uppsökande verksamheten är en del av rollen. 
20

  

 

Vi uppfattar Skot-Hansens och Anderssons folkbiblioteksmodell som relevant för studien då den ger 

en överskådlig bild av folkbibliotekets olika roller, vilket är centralt för att kunna analysera idéer 

kring folkbiblioteket. Dessa roller har tydliga funktioner vilket gör att de kan relateras till olika 

kulturpolitiska inriktningar och sammankopplas med de olika idéerna kring folkbiblioteket som 

uttrycks i kulturpolitiken.  

 

Ragnar Andreas Audunson skriver i sin artikel Folkebibliotekenes roll i en digital framtid om de nya 

biblioteksroller som ur olika perspektiv dykt upp under den postmoderna och mångkulturella 

nutiden. 
21

 Audunson lägger fokus på bibliotekets innehåll och utbud utifrån den nu dominerande 

marknadsliberalismen, informations- och kommunikationsteknologi (IKT) samt västerländska 

kulturvärderingar. Audunson använder IKT-frågan som indikator för att urskilja varierande moderna 

biblioteksidéer utifrån de tre aktörerna publik, bibliotek och politiker inom frågor rörande 

efterfrågan, bibliotekarieyrket och vilka dominerande biblioteksidéer som kan komma att styra 

framtidens biblioteksinriktningar. 
22

 

 

Audunson diskuterar hur institutionaliserade normer och förväntningar formar en organisations 

domäner, aktiviteter och arbetssätt. Detta är något som kan problematiseras när exempelvis 

biblioteket vill bryta sig ur det litterära fältet och på ett legitimt sätt ägna sig åt 

informationsförsörjning inom andra ämnesområden. 
23

 Värderings- och normbaser spelar därmed en 

stor roll för identiteten hos organisationen i fråga. Audunson menar att institutionaliseringen av 

organisationer via värdegrunder är en långsam process då traditionella värderingar och normer 

oftast försvaras. 
24

 

 

                                                 
17 Andersson & Skot-Hansen (1994), s.19 

18 Andersson & Skot-Hansen (1994), s.14, 19 

19  Andersson & Skot-Hansen (1994), s.14, 19 

20  Andersson & Skot-Hansen (1994), s.19 

21  Audunson, Ragnar Andreas (2001) Folkebibliotekenes roll i en digital framtid: publikums, politikernes og 

bibliotekarenes bilder, s.206 

22  Audunson (2001), s.207 

23  Audunson (2001), s.207 

24  Audunson (2001), s.208 
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Genom enkäter och en utveckling av Skot-Hansens och Anderssons teorier om biblioteksbilder 

(som presenterades tidigare i avsnittet) kommer Audunson fram till några slutsatser om ett antal 

biblioteksidéer i jämförelse med allmänna samhällsdiskussioner. Audunsons resultat påvisar att 

önskan om bibliotekets framgång inom IKT-området inte är begränsad till bibliotekarieprofessionen 

då även användare gärna ser folkbiblioteket som ett instrument för livslångt lärande samtidigt som 

politikerna ser chansen att undvika klasskillnader i form av ojämnt fördelade möjligheter till IKT. 
25

 

Audunson påpekar att biblioteksidéerna framgår som främst fokuserade på instrumentella värden 

inom utbildningstjänster, samtidigt som fältet framstår som för lite politiserat, då ålder och 

biblioteksvanor bättre förklarar politikernas förhållningssättet till biblioteket snarare än politisk 

tillhörighet. Slutligen menar Audunson att marknads- och efterfrågestyrda biblioteksidéer, särskilt 

bland politikerna, har slagit igenom mindre än vad han förväntat sig. 
26

  

 

I sitt slutresonemang påpekar Audunson att det för folkbiblioteken kan vara ett problem med att 

värderingarna kring institutionen så starkt hänger på ålder då bland annat de tidigare nämnda 

politikernas åsikter rörande folkbiblioteket verkar variera efter ålder, och ungdomarna i studien är 

de som främst menade att framtidens folkbiblioteken kommer minska i betydelse. 
27

 

 

Audunsons resonemang utgör ett tydligt exempel på hur biblioteken som organisation och 

institution befinner sig i ett motsatsfält, mellan sina egna, användarens och politikens värderingar 

och normer. Specifikt gällande politikers biblioteksidéer anser vi att Audunsons IKT-exempel, 

liksom tidigare nämnt, påvisar vikten av att studera kulturpolitiken för att kunna diskutera 

folkbiblioteket som institution.  

 

William F. Birdsall definierar i Folkebiblioteket på den politiske arena bibliotekets politiska 

ställning som ett dynamiskt förhållande mellan olika sfärer i samhället, socialt likväl som 

ekonomiskt. Birdsall intresserar sig för de liberala nordamerikanska informationsteknologiska 

ideologiernas plats i nordiska bibliotek, samhället samt sociala och ekonomiska sfärer. 
28

 Birdsall 

menar att den informationsteknologiska ideologin karakteriseras av målet att 

informationsteknologin ska stå som den främsta drivkraften för ekonomisk, social och kulturell 

förändring på ett samhälleligt plan. Den informationsteknologiska utvecklingen för oss från ett 

industrisamhälle till ett informationssamhälle. 
29

 I samband med biblioteken pekar Birdsall på hur 

den informationsteknologiska ideologin innebär att biblioteken måste anta ekonomiska och politiska 

ställningstaganden för att ta teknologin i bruk. 
30

 Birdsall menar även att denna ideologi kan antas 

som en offentlig, statlig politik och därmed påverka folkbiblioteken. 
31 

Birdsall ger prov på 

resonemang som kan liknas med Audunsons resonemang kring IKT i bibliotekssfären och 

understryker bibliotekets plats i ett ideologiskt och politiskt spänningsfält. Birdsalls perspektiv 

skiljer sig från Audunsons då han uppmanar nordiska bibliotek att göra ett ställningstagande inför 

en kommande ideologisk problematik. Birdsall är relevant för studien i den mening att Birdsall 

exemplifierar ideologiska förskjutningars roll i det biblioteks- och kulturpolitiska området. 

 

                                                 
25  Audunson (2001), s.221 

26  Audunson (2001), s.221-222 

27  Audunson (2001), s.222-223 

28  Birdsall, William F. (2001) Folkebiblioteket på den politiske arena, s.25 

29 Birdsall (2001), s.32 

30 Birdsall (2001), s.33 

31 Birdsall (2001), s.29 
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3 Teori och metod 
I detta kapitel presenteras centrala begrepp, teoretiska utgångspunkter, en analysram samt en 

genomgång av idé- och ideologianalysens funktion i studien.  

 

3.1 Ideologi  
Då syftet är att undersöka kulturpolitiken ur ett ideologiskt perspektiv vill vi diskutera det 

ideologibegrepp vi använder oss av i uppsatsen. Ideologibegreppet har i sin grund varit tvetydig och 

omdiskuterad sedan dess uppkomst i det sena 1700-talet. 
32

  

 

Begreppet har två funktioner i denna studie. Ideologibegreppet har här begränsats till ett användbart 

verktyg samtidigt som de ideologiska skiftningarna inom det kulturpolitiska området har legat till 

grund för vårt intresse inom ämnet. Nedan utvecklar vi vår syn på ideologi utifrån ett urval av Sven-

Eric Liedmans teorier. Fältet av ideologiska teorier är brett och har ofta en filosofisk grund. Av de 

teorier som rör sig inom det politiska systemet i Sverige finner vi Liedmans teorier som de mest 

lämpliga.  

 

I första hand kan ideologibegreppet beskrivas som ett system av oftast outtalade och ibland 

omedvetna värderingar, normer och föreställningar. 
33 

För oss har detta inneburit att det dokument vi 

studerat innehåller olika idésystem i form av värderingar, normer och föreställningar rörande bland 

annat kulturpolitikens uppgift. Författaren eller författarna har inte haft som avsikt att redovisa 

specifika ideologiska ståndpunkter då dessa förblir outtalade.  

 

Det kan dock argumenteras kring att alla mänskliga handlingar och alster innehåller system av 

värderingar, normer och föreställningar som kan tolkas ideologiskt. David Karlsson skriver 

exempelvis i sin avhandling En chimär i endräkt om ideologiska dimensioner i den kommunala 

kulturpolitiken. Karlsson inleder med påståendet om att all politik, det vill säga varje medveten 

handling, erhåller någon form av ideologisk grund och att en icke-ideologisk politik är därmed 

orimlig och svår att komma över. Politik innebär någon form av handling och därmed någon form 

av värdering. 
34

 Vi uppfattar Karlssons ideologidefinition som för övergripande. Ideologibegreppet 

som all form av politisk handling finner vi brett och svårapplicerat inom denna studies ramar. I mån 

om ett användbart begrepp har vi avgränsat begreppet till att ideologi av oss definieras i samband 

med studien av ideologiskt laddade dokument.  

 

Liedman talar om så kallade ideologiskt laddade dokument med exemplet partiprogram där de 

urskiljbara ideologierna delas upp i latenta och manifesta ideologier. 35 Vi uppfattar att det 

Liedman menar med ideologiskt laddad syftar på politiskt knutna dokument. Regeringens 

proposition innehåller exempelvis i sina förslag till riksdagen ett antal påståenden, argument och 

förslag som grundar sig i ideologiskt tolkningsbara värderingar, normer och föreställningar av 

omvärlden som kan sägas tillhöra just den politiska aktören regeringen. I vår avgränsning till 

dokumentstudier har vi därigenom uteslutit delar av begreppet i mån om ett mer användbart 

begrepp. 

  

Vidare innehåller de ideologiskt laddade dokumenten som tidigare nämnt manifesta och latenta 

ideologier. Liedman menar att manifesta ideologier i ett politiskt laddat dokument, som exempelvis 

                                                 
32 Liedman, Sven-Eric (1989) Om ideologier, s.7, 13 

33 Liedman, Sven-Eric (1998) I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria, s.587 

34 Karlsson (2003) En chimär i endräkt: ideologiska dimensioner i kommunal kulturpolitik, s.8-9  

35 Liedman (1989), s.25-27 
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ett partiprogram eller en proposition, utgörs av den synliga ytan. Den manifesta ytan är det som 

klart uttrycks i ord, det som är menat att vägleda eller övertyga läsaren och det som kan citeras för 

att exemplifiera ideologiska ståndpunkter. 36 Liedman menar samtidigt att de latenta ideologierna 

här kan beskrivas som de som inte går att direkt citera för att påvisa ideologiska karaktärsdrag i en 

text. De latenta ideologierna är de underliggande, ej tydliga och ibland outtalade ideologierna. 

Ospecifika textuella stycken, exempelvis antaganden, som kan sägas innehålla omedelbara uttryck 

för ideologi eller ett bärande element i ideologin måste därför arbetas fram och tydliggöras. 37  

Latenta och manifesta ideologier är dock ideologiformer som inte existerar utanför vår analysram. 

38 Teorin understryker vår syn på ideologi som ofta underliggande och outtalad. Systemet av 

värderingar, normer och föreställningar framgår först när texten sätts på prov och de latenta 

ideologierna manifesteras i en analys. Med andra ord menar vi med hjälp av Liedman att det krävs 

en djupgående och strukturerad analys för att kunna ta till vara på de mest centrala ideologiska 

aspekterna i politiskt laddade dokument.  

 

Slutligen rörande hur vi har tolkat, definierat och använt oss av begreppet ideologi vill vi beröra 

begreppet politiska ideologier då vi tror att ett förtydligande av vad vi lagt i begreppet kan undvika 

missförstånd. Vi har studerat ett politiskt dokument med hjälp av en ideologianalys. Dokumentets 

ursprung kan sägas tillhöra vissa delar av det partipolitiska systemet och politiska ideologier blir 

därför ett nyckelord. Det problematiska vi upplevde i dessa sammanhang var att politiska ideologier 

är ett begrepp som vanligtvis förknippas med exempelvis nyliberalism, socialism eller 

konservatism. Liedman beskriver denna form av politiska ideologier som en rad klart urskiljbara, 

stabila ideologier som kan ses som varandras motpoler. 
39

 En annan form av politiska ideologier är 

de som finns inom specifika politiska områden, exempelvis kulturpolitiken. Liedman gör en 

distinktion mellan dessa två typer av politiska ideologier. Inom utsagda och stabila politiska 

ideologier uttrycker ofta representanter tydliga ideologiska ståndpunkter medan den senare typen av 

politisk ideologi inte tydligt uttrycks av representanter. Sökandet efter de ideologiska 

karaktärsdragen antar därför en avslöjande karaktär. 
40

 Studieobjektet i sig är i högsta grad politiskt. 

Vi har fokuserat på kulturpolitiska inriktningar inom ett antal sakfrågor och betraktar huvudsakligen 

politiska ideologier i den senare bemärkelsen av Liedmans distinktion. Men även de vanligare 

förekommande, stabila och tydliga, politiska ideologierna har ett värde för studien i den mening att 

det finns element av dessa i de kulturpolitiska rationaler vi använder som analysram. 

 

3.2 Kulturpolitiska rationaler 
Det teoretiska analysverktyg som denna uppsats baseras på är de tre kulturpolitiska rationaler Dorte 

Skot-Hansens presenterade i sin artikel Kultur til tiden. De tre rationalerna anser hon har präglat den 

nordiska kulturpolitiska utvecklingen. Dessa tre rationaler är idealtyper vilket gör det svårt att se 

dem direkt i verkligheten, dock är de viktiga som analysredskap. Skot-Hansen är medveten om att 

den kulturpolitiska inriktningen sällan är entydig då hon hävdar att den politik som förs snarast kan 

sägas bygga på en slags lager på lager-princip där de olika inriktningarna inte kan urskiljas utan 

snarare framhävas i olika sammanhang. 
41

 

 

Skot-Hansen skriver att debatten kring kulturpolitiken de senaste hundra åren har präglats av en viss 

spänning där upplysning och upplevelse är två motpoler. Den politik som förs behöver inte 

omfamna de ena och utesluta den andra utan det kan snarare sägas ske en kontinuerlig prioritering 

                                                 
36 Liedman (1989), s.22-23 

37 Liedman (1989), s.23-27 

38 Liedman (1989), s.27 

39 Liedman (1989), s.43-45 

40 Liedman (1989), s.43 

41  Skot-Hansen, Dorte (1999), s.17 
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om var vikten ska läggas och var gränserna bör dras. Balansgången mellan att anpassa sig till olika 

grupper är svår och kulturpolitiken får inte fokusera alltför mycket på en viss grupp. 
42

 Skot-Hansen 

menar att en evenemangskultur har vuxit fram där själva upplevelsen är central och att något 

djupare syfte inte finns med upplevelsen. Publikantalet ses som ett mått på kvalitet och konsten är 

en del av upplevelseindustrin. 
43

 Kulturområdet har varit präglat av varierande värderingar och det 

områdets inriktning har varit svår att tyda. Skot-Hansen menar att det har funnits en viss rädsla för 

att den instrumentella kulturpolitiska inriktningen ska ha absorberat den humanistiska och den  

sociologiska, men den rädslan har visat sig vara överdriven. Dock har den instrumentella 

inriktningen ändå format kulturpolitikerna vilket kan märkas i resonemangen om att kulturen kan 

betala för sig själv. Den inställningen håller på att svikta då upplevelseindustrin håller på att 

förändras och att kulturella investeringar inte ger en konkret ekonomisk utdelning. Att utvecklingen 

går mot någon av de tidigare inriktningarna tror dock Skot-Hansen inte är lämpligt då 

kulturpolitiken behöver anpassas efter den nuvarande situationen som i högre grad är globaliserad, 

där upplevelserna är ännu mer industrialiserade än tidigare, samtidigt behöver det finnas en motvikt 

där autenticitet och självförverkligande är centralt. 
44

 Kulturpolitiken behöver finna en balans 

mellan upplevelse och upplysning för att inte bli alltför elitistiskt eller ekonomiskt styrda. 

Kulturutbudet behöver bli mer levande och integrera både upplysning och upplevelse utan att närma 

sig den tidigare nämnda evenemangskulturen. 
45

 

 

Nedan presenteras Skot-Hansens modell över de tre rationaler som hon anser präglat den 

kulturpolitiska utvecklingen. 

 

 Humanistisk Sociologisk Instrumentell 

Mål Bildning Frigörelse Synliggörande 

Bakgrund Stat Civilsamhälle Marknad 

Förankring Nationell Lokal Internationell 

Strategi Demokratisering av 

kulturen 

Kulturell demokrati Kulturalisering 

Publik Hela befolkningen Grupper Segment/Livsstilar 

Ram Kulturinstitutioner Ramar Flaggskepp 

Funktion Erkännande Bekräftelse Underhållning 

Förmedling Kulturförmedlare Animatör Kaospilot 

(Vår översättning av Skot-Hansens modell) 

 

3.2.1 Begreppet rational 
Ordet rational förekommer oftare inom danskan och engelskan (rationale) än i det svenska språket. 

En närmare beskrivning av begreppet och dess relevans kan därför vara nödvändigt. Enligt 

Merriam-Webster kan begreppet förklaras som ”an explanation of controlling principles of opinion, 

belief, practice, or phenomena”. 
46

 ”En förklaring av styrande principer” är en lämplig definition av 

begreppet i den mening att rationalerna är idealtypiska. Rationalen kan uppfattas som förklaringen 

                                                 

42  Skot-Hansen (1999), s. 8 

43  Skot-Hansen (1999), s. 9 

44  Skot-Hansen (1999), s.19-20 

45  Skot-Hansen (1999), s.21 

46 Merriam-Webster Online Dictionary, ”Rationale”  
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och de styrande principerna inom fenomen såsom åsikter och övertygelser där dessa principer utgör 

idealtyperna. Skot-Hansen egna resonemang kring begreppet idealtyp hjälper oss att ytterligare 

förtydliga begreppet. Skot-Hansen menar att idealtyperna hon beskriver bör ses som renodlade drag 

av det kulturpolitiska området, idealtyperna är menade att representera en renodlad förklaring av det 

studerade objektet, i detta fall nordisk kulturpolitik. 
47 

Exempelvis uppmärksammar den 

instrumentella rationalen de marknadsanknutna och ekonomiska elementen i kulturen, ett drag av 

den idealtypiska typologi som representerar den instrumentella rationalen (se idealtyper som 

analysinstrument i 3.3.2). Rationaler bör därigenom inom ramen för denna studie ses som 

idealtypiska konstruktioner med ideologiska funktioner. 

 

3.2.2 Den humanistiska rationalen 
Den laissez-faire-politik som tidigare präglat det kommunala kulturområdet luckrades under 

sextiotalet upp och kulturpolitiken fick därefter en tydligare koppling till den egentliga politiken. 

Skot-Hansen menar att målet med den nya fokusen på kulturpolitiken var att den genom upplysning 

och bildning skulle stärka den demokratiska processen och demokratisera kulturen för att på så sätt 

öka den ekonomiska och politiska jämlikheten inom kulturområdet. Målgruppen för den nya 

kulturpolitiken var hela befolkningen och flera nya kulturinstitutioner etablerades för att genomföra 

den nya inriktningen. Enligt Skot-Hansen var bildningskulturens budskap allmänt vedertaget och 

framfördes av en kulturförmedlare, ett exempel på en sådan kan vara en bibliotekarie. 

Kulturförmedlaren, som både kan värdera vad som är allmännyttig kultur och har pedagogiska 

kunskaper, har även som uppgift att överbrygga klyftan som skiljer allmänheten från konsten då 

konsten enligt den humanistiska rationalen inte kan förmedla sig själv tillräckligt bra. 
48

 

 

3.2.3 Den sociologiska rationalen 
Den humanistiska inriktningen visade sig vara ineffektiv då kulturvanorna mellan olika segment i 

befolkningen fortsatte skilja sig åt. Detta låg till grund för att kulturpolitiken under mitten av 

sjuttiotalet ändrade inriktning till den sociologiska rationalen där målet var att frigöra undertryckta 

samhällsgrupper. Kulturpolitiken skulle inte längre formas utifrån statens önskemål utan anpassas 

efter de åsikter som uttrycktes i civilsamhället. Utifrån ett breddat kulturbegrepp där fler former av 

kultur täcktes in skulle flera sociala grupperingar kunna deltaga i en kulturell demokrati där de inom 

olika ramar kan få bekräftelse på sina aktiviteter och därigenom skulle deras identitet och värde 

stärkas. Skot-Hansen menar att kulturen här inte längre skulle vara en produkt som alla kunde 

deltaga i, alla skulle vara en del av kulturen. Kulturförmedlarens roll förändrades med 

kulturpolitiken, den pedagogiska betoningen på rollen minskades och denne person blev en 

animatör vars roll var att stötta olika kulturaktiviteter utan att försöka forma deras utveckling. Skot-

Hansen skriver att en bra animatör gör sig själv överflödig. 
49

 

 

3.2.4 Den instrumentella rationalen 
Under åttiotalet påverkades kulturpolitiken av neokonservativa och neoliberala strömningar då 

kulturpolitiken sågs som ett medel för ekonomisk utveckling genom att synliggöra kulturen och 

genom synligörandet skapa en god image. Kulturen i sig ger ingen nämnvärd avkastning, däremot 

blir kulturen ekonomiskt lönsam om den lyckas marknadsföra orten. Skot-Hansen skriver att den 

instrumentella rationalen utformats efter marknaden, det som tidigare var stöd blir investering, 

sponsorer ersätter staten och allmänheten ses som kunder. Den instrumentella kulturpolitiken är 

internationellt förankrad då den lokala kvaliteten och professionalismen jämförs med någon form av 

global standard. Genom en kulturalisering där kulturpolitiken påverkar andra områden kan kulturen 

                                                 
47 Skot-Hansen (1999), s.11 

48  Skot-Hansen (1999), s.12-13 

49  Skot-Hansen (1999), s.13 
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utveckla sociala, politiska och ekonomiska områden. Inom den instrumentella rationalen är olika 

marknadsföringsstrategier riktade mot denna rationals målgrupp: olika livsstilar. Där de tidigare 

rationalerna försökte avlägsna gränser och göra kulturen intressant för alla befäster denna rational 

gränserna och försöker marknadsföra sig för de redan frälsta. Sättet som kommunerna marknadsför 

sig på kallar Skot-Hansen för flaggskepp. Dessa flaggskepp är ofta dyra projekt som kan te sig olika 

beroende på vilken grupp flaggskeppet fokuserar på. Exempel på dessa projekt är specialiserade 

museer, såsom vikingamuseer, och arkitektoniskt utmärkande kulturhus. Målet med dessa projekt är 

att de ska förse en viss grupp med underhållning för att kunna berättiga den ekonomiska 

investeringen. Den person som ska förverkliga denna inriktning kallas kaospilot. Denne är en slags 

seismograf som känner av de olika kulturella behoven, anpassar kulturen efter de behoven och 

samarbetar med rätt personer. Där de tidigare förmedlarna arbetade för kulturen och folket arbetar 

kaospiloten för projektet. 
50

 

 

3.2.5 Rationaler och ideologi 
Rationaler och ideologi är båda nyckelord i studien och de har även en stark relation. Det främsta 

sambandet mellan begreppen i studien baserar sig på de ideologiska förskjutningar i det 

kulturpolitiska systemet som Skot-Hansens modell synliggör. Ett exempel på ideologisk 

förskjutning är marknadsliberalismens allt högre inflytande i den nationella och lokala 

kulturpolitiken under åttiotalet. I samband med detta blev kulturpolitiken i stigande grad 

instrumentell i den mening att kultursektorn allt mer blev ett medel för ekonomisk utveckling och 

synliggörande. 51 Marknadsliberalismens ökade inflytande ändrade de övergripande kulturpolitiska 

inriktningarna genom en ideologisk förskjutning där den sociologiska rationalens ställning 

försvagades och undansköts av den instrumentella rationalen. 

 

När en rationals influens ökar kan man även se att förhållandet eller balansen mellan rationalerna i 

kulturpolitiken ändras, något som framhävs i den lager-på-lager-princip Skot-Hansens modell 

bygger på. Rationalerna kan inte entydigt urskiljas i kulturpolitiken utan framhävs i olika 

sammanhang. Således framstår inslag av rationalerna i olika sammanhang och balansen mellan dem 

ändras efter de ideologiska förskjutningarna i det kulturpolitiska systemet. Med den instrumentella 

rationalens ökade inflytande som exempel syns ett ökat intresse för kulturområdets roll utanför sina 

egna gränser, exempelvis som ett utvecklande verktyg inom utbildningsområdet. Dock utesluter inte 

detta att kulturpolitiken fortfarande prioriterar barn och ungas tillgång till kultur efter den 

sociologiska rationalens värderingar. De ideologiska förskjutningarna i det kulturpolitiska systemet  

påverkar därigenom balansen mellan de olika rationalerna. 

 

De ideologiska förskjutningarnas påverkan på de kulturpolitiska rationalerna ger även rationalerna 

en funktion som ideologiskt verktyg. Då exempelvis marknadsekonomiska karaktärsdrag kan ses i 

den instrumentella rationalen erhåller rationalen en ideologisk funktion i den mening att den innehar 

element som kan härledas till politiska ideologier. 

  

3.2.6 Diskussion och vidareutveckling av Skot-Hansens rationaler 
Jenny Johannisson framför i sin doktorsavhandling Det lokala möter världen en viss kritik av Skot-

Hansens modell då Johannisson anser att den kulturpolitiska modellen behöver nyanseras. Utifrån 

Johannissons kontext är alla politiska praktiker instrumentella då deras intentioner ligger utanför 

den egentliga politiska handlingen. Både den sociologiska och den humanistiska rationalen kan 

därför ses som instrumentella då de, genom offentligt stöd, försöker främja olika kulturella 

verksamheter för att uppnå sina mål. Ekonomisk tillväxt som huvudmål gör inte en rational mer 

                                                 

50  Skot-Hansen (1999), s.14-17 

51  Skot-Hansen (1999), s.14 
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instrumentell än andra. Johannisson väljer därför att benämna den tredje rationalen som 

marknadsorienterad. 
52

 Maria Åsfält tolkar dock den instrumentella rationalens benämning som ett 

sätt att markera att den rationalen är ytterst målrationell till skillnad från de övriga två som är 

värderationella. Åsfält menar att kulturens egenvärde i den instrumentella rationalen har sjunkit 

markant och om de kulturella upplevelserna inte resulterar i något synliggörande är de i högre grad 

utbytbara än tidigare. 
53

 De poänger som Johannisson och Åsfält lyfter fram är värda att beakta då 

benämningen av den tredje rationalen inte är oproblematisk. Den instrumentella rationalen har ett 

tydligt fokus på marknaden och de ekonomiska fördelar som ett sådant förhållningssätt kan skapa 

vilket leder till att vi förhåller oss till den rationalen som marknadsorienterad. Däremot anser vi inte 

att vi behöver modifiera Skot-Hansens modell för att den ska passa oss i det här avseendet då det är 

själva rationalens innehåll och inte det övergripande samlingsnamnet som vi är intresserade av. 

Dock är diskussionen kring den instrumentella rationalens benämning viktig för att klargöra vad vi 

syftar till i benämningen och därigenom undvika missuppfattningar.  

 

Något som vi även bör diskutera är de rationaler Skot-Hansen beskrev i Biblioteket i 

kulturpolitikken och varför de valdes bort. Skot-Hansen beskriver i den texten fem rationaler som 

ska ses som en vidareutveckling av de hon presenterade i Kultur til tiden. De tre första är baserade 

på de rationaler som presenterades tidigare men är ändå relevanta att beskriva då Skot-Hansen 

relaterar dem till folkbiblioteket. 

 

Den första rationalen handlar om upplysning där förnuft, humanism, bildning och upplysning är 

centrala begrepp. Dessa och den nationella enhetskulturen ska stärka den demokratiska processen 

vilket leder till en ekonomisk och politisk jämlikhet på det kulturella området. Denna rational 

förknippas främst med stora etablerade kulturinstitutioner. Biblioteket är starkt kopplad till 

upplysningstanken, vilket kan märkas i exempelvis kvalitetsdebatten och utbudet. 
54

 

 

Bemyndigande av marginaliserade grupper är viktigt inom den sociala förändringsrationalen. 

Kulturen är här ett sätt att bemyndiga dessa grupper så att de får en större delaktighet i den 

demokratiska processen. Rent allmänt är denna rational inte integrerad i flera olika kulturella 

institutioners verksamhet, dock har folkbiblioteket en tradition av till exempel uppsökande 

verksamhet och sociala aktiviteter. Även bibliotekets funktion som mötesplats täcks in av denna 

rational. 
55

 

 

Ekonomisk tillväxt är den tredje rationalen där image-skapande är ett framträdande mål med 

kulturpolitiken. Kulturella investeringar synliggör orten och fungerar som en ekonomisk hävstång. 

Biblioteket har inom denna rational inte lika tydlig roll som i de föregående. Ensam fungerar 

biblioteket sällan som image-skapande, däremot kan det tillsammans med andra aktörer hjälpa en 

ort att profilera sig. 
56

  

 

Underhållningsrationalen uttrycks sällan som ett syfte med kulturpolitiken men har ändå en viss 

påverkan på det kulturpolitiska området. Underhållning är inte heller något som biblioteket 

framhäver, dock blir det alltmer en integrerad del av upplysningen, exempelvis genom edutainment. 
57

 

 

                                                 
52 Johannisson, Jenny (2006) Det lokala möter världen: Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg, s.54 

53  Åsfält (2009), s.28 

54 Skot-Hansen, Dorte (2006) Biblioteket i kulturpolitikken – mellem instrumentel og ekspressiv logik, s.27-28 

55 Skot-Hansen (2006), s.28-29 

56 Skot-Hansen (2006), s.31 

57 Skot-Hansen (2006), s.33-34 
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Den femte och sista rationalen, upplevelserationalen, är till skillnad från de fyra instrumentella 

rationalerna expressiv. Upplevelserationalen är inte ett medel för att uppnå ett mål utan ett mål i sig. 

Kultur och konst har här ett egenvärde och är meningsfulla estetiska upplevelser. Begreppen 

finkultur och kvalitet är överflödiga här då en meningsfull estetisk upplevelse kan finnas utanför de 

ramarna. Biblioteket ska inom denna rational prioritera en sådan upplevelse och behöver därför 

täcka in flera olika former av media. 
58

  

 

De fem rationalerna kan ses som mer uppdaterade än Skot-Hansens ursprungliga tre då de nya är en 

vidareutveckling av de som presenterades i Kultur til tiden. Dock anser vi inte att den modernare 

varianten ger en lika överskådlig och tydlig modell som den tidigare. Modellen med tre rationaler 

ser vi därför som ett lämpligare analysverktyg då den ger oss bättre möjligheter att analysera texten. 

Kopplingen till biblioteket som Skot-Hansen beskriver är dock viktig att ha i åtanke för uppsatsens 

diskussion. Modellen från 1999 utesluter inte heller att flera rationaler samexisterar vilket är viktigt 

för att kunna se olika bilder av biblioteket. Trots att rationalerna har utökats ser vi att de tre äldre 

fortfarande har en relevans i dagens kulturpolitik. Med detta i åtanke anser vi att Skot-Hansens 

modell är relevant för vår studie då vi menar att de olika rationalerna kan spåras i den moderna 

kulturpolitiken. 

 

3.3 Metod  
Nedan redogör vi för den textanalytiska metoden vi använt, resonerar kring validiteten av 

forskningsresultaten samt presenterar den urvalsprocess som legat till grund för valet av empiriskt 

material. 

 

3.3.1 Idé- och ideologianalys  
Göran Bergström och Kristina Boréus menar i Textens mening och makt att idé- och 

ideologianalysen kan definieras på olika sätt då större delen av metoden utvecklas av forskarna 

själva. 
59

 Enligt Karlsson är det avgörande i frågan hur studieobjektet avgränsas, det vill säga hur 

idéerna och ideologierna avgränsas. Idé- och ideologianalysen sammanfattas av Karlsson som en 

bred studie av olika grundläggande verklighetsuppfattningar och värderingar, ofta används metoden 

i samband med studier av samhällsfrågor. Hur ideologierna används eller arbetas runt är därmed det 

som formar idé- och ideologianalysen som verktyg. Exempelvis kan orsakerna och konsekvenserna 

bakom idéerna granskas, samtidigt kan ideologiernas historia, hållbarhet och giltighet fokuseras på. 
60  

 

Ludvig Beckman skriver i sin metodbok Grundbok i idéanalys att syftet med metoden kan delas 

upp i tre delar, beskrivande, förklarande och ställningstagande. 
61

 Vi använder oss av en beskrivande 

ideologianalys, det vill säga att vi söker beskriva de kulturpolitiska målen utifrån ett ideologiskt 

perspektiv. Detta innebär inte att vi endast söker redogöra för något. För att uppnå ett vetenskapligt 

värde och tillföra något till forskningsområdet relateras observationerna till en teori och andra 

resultat inom ämnet för att kunna resonera kring resultatet. 
62

 Den beskrivande ideologianalysen kan 

snarare sägas dra slutsatser utifrån resultatet än återge det. 
63
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59 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
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3.3.2 Om analysverktyget idealtyp 
Då vårt analysverktyg baseras på tre idealtyper finner vi det relevant att diskutera begreppets 

funktion. Enligt Bergström och Boréus kan idealtyper användas för att forma idésystem som säger 

grundläggande och kännetecknande påståenden om en ideologi. Idealtyper kan användas som ett 

slags raster för att indela en texts olika påståenden i någon av de olika idealtyperna för att kunna se 

vilken av dessa idealtyper som bäst beskriver den studerade texten. Dock är en idealtyp inte en 

direkt avspegling av verkligheten utan kan snarare ses som en renodling av en ideologis 

karaktärsdrag. 
64

 

 

Beckman förstärker synen på idealtyp som ett renodlande av en ideologis eller ståndpunkts 

karaktärsdrag. Idealtyper kan då sägas koncentrera och förtydliga en ideologis innehåll. Där 

dimensionsverktyget strävar efter att åtskilja ett resonemangs beståndsdelar sammanbinder 

idealtyper delarna till en övergripande helhet. Ytterligare något som skiljer dimensioner från 

idealtyper är att där varje dimension rymmer flera åskådningar behövs flera idealtyper för att påvisa 

varje åskådning. Även Beckman framhäver att en idealtyp inte återspeglas i verkligheten. Dock 

används inte idealtyper för att de överensstämmer med ett faktiskt budskap, det intressanta är de  

skillnader som framkommer. 
65  

 

3.3.3 Textanalys och tolkning 
Enligt Bergström och Boréus är tolkningen av text det centrala i textanalysen. Denna tolkning av 

text kan dels ses som en del i forskningsprocessen men även en del i textens natur, texten måste 

tolkas för att få mening och betydelse. 
66

 Inom tolkningsprocessen, speciellt inom 

samhällsvetenskapliga studier som denna, kan fem element som påverkar tolkningsprocessen 

finnas. Dessa element är texten, den sociala kontexten texten producerats och tolkats inom, 

avsändaren (en individ eller social aktör), mottagaren (personer eller grupper) och uttolkaren 

(forskaren eller studenten). 
67

 I studien antar vi rollen som uttolkare, avsändaren är regeringen och 

den ursprungliga mottagaren är riksdagen. Utifrån dessa element specificerar Bergström och Boréus 

fyra övergripande tolkningsstrategier som kan ytterligare beskriva vår roll som tolkare. Strategierna 

delas upp efter elementens olika fokus, uttolkaren som mottagare med speciella tolkningsverktyg, 

avsändaren som individ eller aktör, mottagaren som individ eller aktör och slutligen den omgivande 

diskursen som uttryckt i omgivande texters språk och påståenden. 
68

 För oss har vår 

tolkningsstrategi huvudsakligen utgjorts av oss själva som uttolkare med speciella tolkningsverktyg, 

där vi studerar avsändarens text utifrån våra teorier. Med fokus på vår roll som tolkare är bland 

annat validiteten i vår forskning relevant att beröra. 

 

3.3.4 Validitet 
Då vår roll som tolkare är tydlig finns det ett visst behov av att beröra vilken möjlig problematik 

detta kan medföra. Bergström och Boréus menar att en möjlig problematik med användandet av 

idealtyper i textanalytisk forskning är att när idealtypen blir mer komplicerad leder det till att ett 

stort antal utsagor i texten måste bli föremål för bedömning. Olika forskare kan därför göra olika 

bedömningar av samma text. Ju mer precist ett analysverktyg blir desto fler formuleringar hamnar 

utanför analysramen. 
69

 Balansen mellan för grund och för precis analysram framgår genom 

Bergström och Boréus resonemang som diffus. Vi uppfattar vår analysram som något bred då de 

begrepp som används som raster ändå kan vara öppna för tolkning. Det viktiga i sammanhanget blir 
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därmed att de kopplingar som kan hamna utanför analysramen argumenteras och redogörs för på ett 

tydligt och genomgående sätt för att kopplingarna ska bli relevanta. Vi upplever att vår analysram 

passar det empiriska materialet då balansgången inte är ett hinder, däremot kan vi inte komma förbi 

faktumet att vårt perspektiv leder till en viss typ av resultat. Detta perspektiv utgörs av vår 

analysram samt vår fokus på folkbiblioteket i den övergripande kulturpolitiken. Därför är 

argumentation och en transparent analys av yttersta vikt för att påvisa studieresultatets bäring i den 

analyserade texten.  

 

3.3.5 Resonemang kring urval 
Här redogör vi för de resonemang som fördes kring valet av empiriskt material.  

 

Då vi var intresserade av de ideologiska strömningarna som påverkar och har påverkat den statliga 

kulturpolitiken framstod det logiska valet som att inrikta sig på antingen regerings- eller 

riksdagsrelaterade dokument.  

 

Gällande nationella aktörer innehar riksdagen en mängd texter med potentiellt värde inom ämnet. 

Problematiken vi fann i dessa texter låg i dess spretiga innehåll. Då texterna huvudsakligen består 

av argumentativt innehåll identifierade vi behovet av en strukturering mellan vilka parter i 

riksdagen som ställer sig för eller emot. Vi upplevde även att riksdagens material var i behov av en 

tydligare och mer genomgående strukturering av argument, bakgrund, aktörer och kontext än vad vi 

sökte i vårt beskrivande syfte.  

 

Regeringen fann vi därför som en lämplig aktör att studera. Regeringen som aktör är tämligen 

enhällig och har en tydlig normbildande roll inom Sveriges kulturpolitik.  

 

Utifrån ovanstående resonemang framstod två texter som relevanta. 2004 utgav 

Kulturdepartementet en utredning, denna blev del av departementsserien och heter Om 

biblioteksverksamheterna. Dokumentet är en delredovisning inom ämnet svenska bibliotek och tar 

avstamp i den dåvarande diskussionen om förslagen på ändringar i bibliotekslagen. 
70

 Huvuddelen 

av rapporten innehåller statistikbaserade resonemang rörande bibliotekets olika verksamheter och 

föll därigenom utanför vårt intresseområde då vi var intresserade av idéer. En annan problematik vi 

uppfattade med promemorian var att den endast behandlar biblioteksväsendet. Detta föll utanför 

vårt syfte då vi strävade efter att studera den kulturpolitiska inriktningen i sin helhet.  

  

Som studiematerial beslöt vi oss därför att använda regeringens senaste proposition Tid för kultur. 

Tid för kultur tar avstamp i den tidigare kulturutredningen och dess ståndpunkter. Propositionen 

riktar sig mot svenska riksdagen och kan sammanfattas som ett förslag på lag- och politiska 

förändringar inom kulturområdet. I propositionen finns bland annat förslag på nya nationella 

kulturpolitiska förändringar, påståenden rörande kulturens plats i samhället, förslag rörande 

ansvarsfördelningar inom kulturområdet, finansiella förslag samt framtidsvisioner.  

 

En möjlig problematik vi såg i valet av Tid för kultur inom frågor rörande dess betydelse inom det 

kulturpolitiska området är att texten är en proposition. Därför kan propositionens roll i det 

kulturpolitiska systemet behöva diskuteras. I rapporten Statlig kulturpolitik i Sverige uttrycks det att 

propositioner är en betydande form av normbildning där regeringen kan göra uttalanden om mål och 

inriktningar som ofta behandlar den kommunala nivån. 71 Utifrån det resonemanget framstår 

propositionen som betydande för kulturpolitikens fortsatta inriktning och därmed folkbibliotekens 
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framtida betydelse i kulturpolitiken. Tid för kultur är utöver ett gott studiematerial även en produkt 

av de nationella aktörer vi anser ha störst normbildande roll för den politik som berör offentligt 

finansierade bibliotek. Biblioteken framträder även i propositionen vid ett antal tillfällen, även om 

det inte är det huvudsakliga ämnet i propositionen. Med vår analysram och vårt intresse för 

ideologiska aspekter inom det kulturpolitiska området i åtanke upplever vi att en övergripande 

analys av den presenterade kulturpolitiken i sin helhet är till vår fördel för att besvara våra 

frågeställningar. 

 

Slutligen inom urvalet av empiriskt material såg vi även en relevans utifrån den tidigare forskningen 

som blottlagt den nordiska kulturpolitikens högervridning. Med det senaste regeringsskiftet i åtanke 

såg vi även att propositionen utgjorde ett gott exempel för att studera hur väl dessa teorier stämmer 

överens med regeringens kulturpolitiska inriktning.  
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4 Skillnader från tidigare kulturpolitiska mål 
De kulturpolitiska mål som presenteras i regeringens proposition sammanfattas här i en 

övergripande jämförelse med tidigare nationella kulturpolitiska mål för att kort påvisa förändringar 

och likheter. Detta hamnar utanför studiens ramar men vi upplever ett behov av att kort introducera 

propositionens innehåll i relation till den tidigare kulturpolitiken och därigenom öka förståelsen för 

de kulturpolitiska mål som presenteras i analysen av regeringens proposition. Därför beskriver detta 

kapitel ett kortfattat och inledande resonemang inför den egentliga analysen.  

 

Anders Frenander beskriver i sin artikel Svensk kulturpolitik under 1900-talet vad som 

karakteriserat den nordiska och den svenska kulturpolitiken ur ett internationellt perspektiv och hur 

Sveriges kulturpolitik från sjuttiotalet och framåt utvecklats genom olika kulturpolitiska 

målsättningar. 72 Frenander menar att den svenska kulturpolitiska modellen har kommit att 

karakteriseras av korporativa element där den statliga kulturpolitiken huvudsakligen antar en 

principiell ställning och stödjer samt stimulerar kulturverksamheten. 73 De kulturpolitiska mål som 

uttrycks i regeringens proposition från 2009 är:  

 

 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. 

 Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

 Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 74 

 

Frenander sammanfattar 1997 års kulturpolitiska mål som:  

 

 Att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda 

 den. 

 Att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

 samt till eget skapande 

 Att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

 motverka kommersialismens negativa verkningar 

 Att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden 

 kraft i samhället 

 Att bevara och bruka kulturarvet 

 Att främja bildningssträvandena 

 Att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom 

 landet. 75 

 

I jämförelse med 1997 års kulturpolitiska mål framgår en bild av hur de kulturpolitiska målen som 

presenterades i Tid för kultur har ändrat inriktning. Skillnaderna framgår som tydliga, främst i den 

mening att de nationella kulturpolitiska målen från 1997 är mer principiella i den mening att det 

talas om att stödja, värna, främja och skapa förutsättningar för kulturen. Detta stämmer även 

överens med Frenanders resonemang kring den nordiska kulturpolitiska modellens stödjande 

inställning. I Tid för kultur har tonläget ändrats och nu ”ska” kulturen präglas av kvalitet, alla ”ska” 

ha möjlighet till deltagande och kulturen ”ska” vara dynamisk. Utöver detta ser vi mellan de två 

måluppsättningarna ett visst bortfall och en viss omformulering i samband med koncentrationen av 

kulturpolitiska mål. Mål som har fallit bort är motverkandet av kommersialismens negativa 

                                                 
72 Frenander, Anders (2001) Svensk kulturpolitik under 1900-talet 

73 Frenander (2001), s.3 
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verkningar, bevarandet och brukandet av kulturarvet, främjandet av bildning samt främjandet av 

internationella kulturutbyten. Samtidigt framgår i denna jämförelse att det nyaste tillägget i Tid för 

kultur är hur kulturen ska prägla samhället i sin helhet. Frenander ställer sig frågande till 1997 års 

fokus på kommersialismens negativa effekter då det inte stämmer överens med åttiotalets 

högersväng. Frenander menar att detta kan ha haft ett antal olika grunder, däribland att 

kulturområdet sågs som för marginellt för att kunna ha inflytande inom större områden såsom 

arbetsmarknads- och ekonomipolitiken. 76  

 

Slutligen vill vi framhäva Kulturutredningen 2009 års karaktärsdrag i jämförelse med regeringens 

senaste proposition då de har en tydlig relation till varandra. Tid för kultur utgår i ett antal frågor 

från Kulturutredningens resultat och resonemang, således är likheter och skillnader mellan dem 

relevanta. I Frenanders analys av Kulturutredningen 2009 framförs en liknande jämförelse mellan 

1996 års kulturpolitiska mål och Kulturutredningens förslagna mål. I sin jämförelse ser Frenander 

att målet om kulturpolitikens möjligheter att skapa reella förutsättningar för yttrandefriheten inte 

kvarstår i Kulturutredningen. Vidare föll även målet om att kommersialismens negativa effekter ska 

motverkas bort. Frenander iakttar även att kvalitetsbegreppet och målet om hur kulturen ska vara en 

dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället inte heller kvarstod i Kulturutredningen. 77 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel besvarar vi frågeställningen Vilka kulturpolitiska inriktningar kan urskiljas i den 

nationella kulturpolitiken? genom att belysa de ideologiska särdrag som vi ser i varje mål. 

 

Huvuddelen av detta kapitel har strukturerats tematiskt efter de kulturpolitiska mål regeringen 

uppställer. Efter att varje målformulering har presenterats och analyserats diskuteras de 

förutsättningar och grundläggande idéer regeringen beskriver rörande målet. Därefter behandlas de 

områden som regeringen anser att kulturpolitiken bör inriktas på för att uppnå målet. Med denna 

struktur skapas en bild av regeringens kulturpolitiska mål utifrån deras egna uttalade grunder och 

konkreta förslag på åtgärder för att uppnå de kulturpolitiska målen. Dessa analyser täcker 

propositionen i sin helhet och baseras på de kulturpolitiska rationaler som Skot-Hansens 

presenterar. Då vi främst har fokuserat på idéer har det förekommit ett visst bortfall av förslag och 

åtgärder. De avsnitt som har utlämnats har främst behandlat organisatoriska aspekter och har därför 

fallit bort. Vi har separerat de åtgärder som rör biblioteket och presenterar dem i kapitlets slut för att 

tydliggöra och diskutera de biblioteksidéer som direkt uttrycks. Även om det avsnittet kan ha 

behandlats i samband med ett av målen anser vi att det bör diskuteras som en självständig del för att 

tydligare besvara frågeställningen Vilka idéer kring folkbibliotekets roller uttrycks i den nationella 

kulturpolitiken? 

 

5.1 Kulturen som dynamisk, utmanande och obunden kraft 
Det första målet är: 

 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund 

 

I anslutning till målet skriver regeringen att kulturen här är en förutsättning för ett välmående 

samhälle, kulturen ska stärka och utveckla både individen och samhället. Kulturens uppgift beskrivs 

som att ifrågasätta och undersöka normer och maktstrukturer vilket gör att kulturens oberoende 

poängteras. Konstområdet behöver vara självständigt både för att kunna utvecklas och för att skapa 

nya perspektiv. 
78

 

 

Regeringen lyfter fram 1974 års kulturpolitiska proposition i vilken den kommersiella kulturen sågs 

som skadlig och problematisk för kulturområdet. I sin proposition menar regeringen nu att den 

konstnärliga kvaliteten inte påverkas negativt av kommersialismens ekonomiska styrka. Regeringen 

anser att:  

 

Det finns ingen given motsättning mellan kommersiell bärkraft och konstnärlig kvalitet 

eller frihet. 

 

För ett fritt kulturliv behöver alla former av kultur tas i beaktning som samhällsgranskare. Att 

specifikt stödja kultur som inte är marknadsanpassad är inte längre ett mål och behöver därför inte 

uttryckas. 
79

 

 

Yttrandefrihet spelar en betydande roll för detta mål då yttrandefriheten framställs som 

grundläggande för allmänna debatter och för att allas röster ska bli hörda. Regeringen menar att 

yttrandefriheten är avgörande för kulturens roll som granskare och för demokratin i stort. Den 

tekniska utveckling har främjat mångfalden och öppnat nya arenor för diskussion, däremot ses inte 
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den utvecklingen som oproblematisk då väsentliga diskussioner försvinner i mängden. Därför 

understryks offentliga kulturinstitutioner och mediers roll som debattarenor i propositionen. 
80

 

 

I det första målet kan vi se drag av den humanistiska rationalen då kulturen ska undersöka normer 

och maktstrukturer samtidigt som nya perspektiv skapas. Denna uppgift sammankopplar vi med det 

bildande och upplysande målet som präglar den rationalen. Kulturen ses i propositionens mål som 

upplysande då dess främsta uppgift framställs som undersökande och återgivande av olika 

förhållanden. Den syn på kultur som regeringen förespråkar i detta mål har stora likheter med den 

syn på kultur som figurerar i den humanistiska rationalen då kulturen utifrån regeringens 

formuleringar stärker demokratin och samhället genom sin granskande natur. Kulturen är ur detta 

perspektiv ämnad för hela befolkningen då kulturen inte är riktad mot olika grupper. Den 

inriktningen kan styrkas då regeringen anser att kulturen både stärker individ och samhälle. En 

intressant aspekt av detta mål är den distansering till de kulturinstitutioner, som förespråkas av den 

humanistiska rationalen, som kan anas. Även om dessa institutioner beskrivs som viktiga i 

regeringens diskussion kring yttrandefriheten syns ett tydligt ställningstagande i målformuleringen 

där regeringen anser att kulturen ska vara obunden och fri. I det påståendet förutsätts kulturen kunna 

förmedla sig själv och på så sätt inte behöva förmedlas av någon annan part. 

 

Marknadsperspektivet är intressant i detta mål. Regeringen påvisar en tydlig förskjutning från 

tidigare mål i sin diskussion av 1974 års kulturpolitiska mål. Då marknaden inte längre ses som 

problematisk och något som bör motverkas kan vi se ett ökat marknadsperspektiv från regeringens 

sida. Det marknadsperspektiv som förespråkas i den instrumentella rationalen framträder därför i 

regeringens påståenden kring marknadens roll för kulturen.  

 

5.1.1 Kulturens villkor 
I regeringens resonemang kring hur de betraktar den nuvarande kulturpolitiska systemet beskriver 

de hur de ser på kulturen och konstens innehåll. Regeringen anser att kulturen och konstens innehåll 

inte ska styras via politiken utan via samhället som i sin tur stöds av en kulturpolitik som skapar 

förutsättningar för ett starkt och självstående kulturliv.  

 

Kulturens och konstens innehåll ska inte och kan inte styras genom politiska beslut, men 

samhället kan, med en väl genomförd kulturpolitik, skapa förutsättningar för ett stärkt 

kulturliv som utvecklas och blomstrar på egna villkor. 
81  

 

Vi tolkar regeringens uttalande som ett stycke där det beskrivs en kulturpolitik med en stödjande 

funktion. Kulturens innehåll frigörs från politiken och formas istället av samhället, det ska enligt 

regeringens resonemang finnas rum för självutveckling utifrån demokratin. Liknande den 

sociologiska rationalen framgår målet här vara frigörande i den mening att kulturens innehåll inte 

ska vara bundet till politiken. I det kulturpolitiska målet talas det om kulturen som en obunden kraft, 

medan det här talas om kulturens innehåll som frigjort från den politiska makten. Dock framgår 

några oklarheter. Vilka förutsättningar ska skapas och vad syftar regeringen till med ett kulturliv 

som blomstrar på egna villkor? Detta framgår tydligare i regeringens senare förslag som hör ihop 

med regeringens uttryckta mål. 

  

Regeringen beskriver de nya mediernas ökande roll inom kulturområdet. Dessa resonemang anser 

vi ge en delbild av de förutsättningar som regeringen anser ska skapas för att stärka kulturlivet. 

Regeringen menar att den tekniska utvecklingen är ett nytt och viktigt fenomen i kulturlivet. I 
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samband med detta nämner regeringen hur Internet genom sin tillgänglighet i frågor såsom 

skapande och delande har medfört ett ökat medborgarperspektiv i kulturlivet och samhället som 

helhet. Internet har samtidigt skapat nya rum för kulturupplevelser, ett vidgat kulturutbud, hög 

tillgänglighet och ökade spridnings- och marknadsföringsmöjligheter. Regeringen upplever dock en 

problematik i detta:  

 

I dag kan en populär artist eller konstnär, rent hypotetiskt, helt sakna inkomster från 

nyttjandet av sina verk. Konsumenternas medvetenhet – eller omedvetenhet – om det 

ekonomiska värdet av en kulturgärning är en högaktuell fråga. Mot den bakgrunden är 

det av största vikt att frågor om upphovsrätt, kulturskapares försörjningsvillkor samt 

yttrande- och informationsfrihet fortsatt uppmärksammas 
82

 

 

I sin diskussion om Internet påvisar regeringen kort de positiva aspekterna utifrån vad som vi tolkar 

som en humanistisk värdering. En högre tillgänglighet av kulturens innehåll ger enligt regeringen 

ett ökat medborgarperspektiv. Den delande kulturen demokratiserar kulturen och en ökad jämlikhet 

tros bli en positiv effekt av denna demokratisering. Strax därefter vänder regeringen på sitt 

resonemang och i vad som vi kopplar till den instrumentella rationalen ser regeringen i 

marknadsmöjligheterna ett hinder för de förutsättningarna de tidigare eftersökte för ett stärkt 

kulturliv. Ökad uppmärksamhet på försörjningsvillkor samt ekonomiska och marknadsrelaterade 

möjligheter i upphovsrätten tolkar vi som del av den strävan efter de förutsättningar regeringen vill 

skapa för att stärka kulturlivet.  

 

5.1.2 Kulturens framtidsfrågor 
Nedan presenteras och analyseras de av regeringens åtgärder och framtidsfrågor som vi uppfattar 

som en del propositionens första mål.  

 

5.1.2.1 Kulturskaparnas villkor 
Regeringen diskuterar det konstnärliga skapandet vilket kan kopplas till deras bild av det obundna 

kulturlivet. Regeringen utgår från att olika former av professionella konstnärliga skapare ska kunna 

försörja sig på sin kulturella eller konstnärliga yrkesverksamhet. Regeringen vill därigenom minska 

beroendet av de generella trygghetssystemen (exempelvis biblioteks- eller visningsersättning). Här 

föreslås en utveckling av stöden då: 

 

Traditionella former av stöd och ersättningar till konstnärer bör utvecklas och 

kombineras med offensiva insatser som stärker konstnärernas arbetsmarknad. I det 

sammanhanget är samarbetet mellan näringspolitiken, politiken för regional tillväxt och 

kulturpolitiken viktigt att utveckla. Målsättningen är att stärka medvetenheten om de 

kulturella och kreativa näringarnas potential. 
83

  

 

Målet om den obundna kulturen tar här form i konstnärernas frigörelse från de offentliga 

trygghetssystemen. Kulturens frigörelse är en dimension vi kan koppla till den sociologiska 

rationalen men då detta berör frigörande från ekonomiska bidrag genom en starkare anknytning till 

arbetsmarknaden och marknaden ser vi en starkare koppling till den instrumentella rationalen. De 

marknadsliberala strömningarna tar sig här form i att kulturens i jämförelse marginella avkastning 

istället kan styrkas av andra politiska områden. Vår tolkning stärks även av regeringens uttalande 

där de talar om en ökad medvetenheten om kulturens potential. Däri söks en starkare ekonomisk 
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ställning för konstskaparna vilken kan uppnås genom samarbeten med politiken för regional tillväxt. 

Denna del av regeringens resonemang ser vi som en del av det obundna och ”blomstrande” kulturliv 

som regeringen eftersöker.  

 

För kulturens oberoende och möjlighet att vara nyskapande anser regeringen att kulturskaparnas 

situation och den konstnärliga friheten bör uppmärksammas. För ett rikt kulturlivs välbefinnande 

behöver vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder genomföras för att konstnärerna ska kunna livnära 

sig på sitt kulturskapande. Ett bidrags- och ersättningssystem behövs för att främja det kulturella 

skapandet och skapa en grundläggande säkerhet för konstnärerna. Omvärlden ses som viktig att 

beakta då kulturskaparnas villkor uppmärksammas på grund av att kulturen inte enbart påverkas av 

det som händer inom det egna landets gränser. 
84

 

 

Upphovsrätten diskuteras i samband med kulturskaparnas villkor. Där konstaterar regeringen att: 

 

Upphovsmännen och andra rättighetsinnehavare som investerat tid och engagemang i 

sitt konstnärliga verk eller sin prestation och som ofta tagit stora ekonomiska risker ska 

kunna känna sig trygga i att det finns en fungerande marknad där de upphovsrättliga 

regelverken säkrar både en rätt till ekonomisk ersättning och ett skydd för verkets särart. 
85

 

 

Regeringen lyfter även fram olika allianser, inom områdena dans, teater och musik, där frilansare 

får en grundanställning. Detta skapar en grundläggande trygghet när frilansarna inte har något annat 

uppdrag eller någon annan anställning. Ytterligare ett område som regeringen uppmärksammar i 

samband med kulturskaparnas villkor är centrumbildningarna. Dessa fungerar som en mellanhand 

mellan kulturen och näringslivet då centrumbildningarna förmedlar olika uppdrag till 

kulturskaparna. 
86

  

 

Vi uppfattar regeringens förslag som en vidareutveckling av tidigare resonemang kring 

kulturskaparnas villkor. I diskussionen kring kulturskaparnas förutsättningar kan vi tydligt se att den 

instrumentella rationalen är dominerande. Marknaden har en påtaglig påverkan i hur regeringen 

resonerar kring kulturskaparna och hur de ska få ett skyddsnät. I exemplet upphovsrätt tar 

regeringen en tydlig ställning till att någon form av ekonomisk vinst är nödvändig för skapandet då 

verket i sig är en sorts ekonomisk investering utöver engagemang och tid. Att kopplingen mellan 

kultur och näringsliv påpekas i centrumbildningarna är ett tecken på det marknadsperspektiv som är 

det mest framträdande här. Perspektivet är inte enbart på en nationell nivå då regeringen påpekar att 

det internationella kulturområdet påverkar den inhemska situationen vilket stärker synen på detta 

avsnitt som instrumentellt inriktat.  

 

5.1.2.2 Konstens kvalitet och fortsatta förmåga att vara nyskapande 
För att värna om konstens oberoende ska kulturpolitiken enligt regeringen: 

 

Bidra till att det finns ekonomiska och andra förutsättningar för den skapande 

verksamhet som inte annars skulle komma till uttryck – inte minst när det gäller 

förnyelse och utveckling av kulturen  
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Regeringen betonar konstens nydanande roll i sammanhanget då den ska vara gränsöverskridande, 

synliggörande och annorlunda för att ge möjlighet till begrundanden och nya insikter. 
87  

 

Kulturpolitiken ska enligt regeringen därför verka för kvalitet och konstens fortsatta 

framåtskridande. Kvalitet ses här som ett relativt begrepp då det påpekas att det varierar på flera 

sätt. Exempelvis skiljer sig kvalitetsbegreppet mellan olika genrer, individer och grupperingar. 

Även övergripande uppfattningar skiftar över tid och påverkas av var i världen konstens kvalitet 

tolkas. Kvalitetsbegreppet ska inte politiseras då regeringen inte vill att ”dess innebörd ska bli 

föremål för politiska bedömningar ” trots att ”kvalitet är centralt för kulturpolitiken”. 
88

 

 

Kvalitetsbegreppet har ofta varit kopplat till idén om bildning vilket i sammanhanget känns 

relevant. Även om regeringen i propositionen inte definierar vad de menar med kvalitet framställs 

begreppet som centralt. Detta kan ses i relation med konstens roll som insiktsskapande och 

utvecklande vilket styrker bilden av kvalitet som del av bildandet. Då smalare konstformer ska 

stödjas kan en viss distans till marknaden ändå anas. I vår koppling av regeringens kvalitetsbegrepp 

till bildning fokuserar vi på den dimension av kulturpolitiken vi relaterar till den humanistiska 

rationalens bildande ideal. Det idealet är i den humanistiska rationalen kopplat till det 

kulturpolitiska målet att öka den politiska och ekonomiska jämlikheten genom en demokratisering 

av kulturen. Jämlikhetsidealet ser vi vidareutvecklas i regeringens resonemang kring förståelsen av 

bildningsbegreppets varierande funktioner för olika grupperingar och individer.  

 

5.1.3 Sammanfattning av regeringens första mål  
Detta mål behandlar kulturens oberoende och förmåga att skapa nya perspektiv. Överlag är den 

humanistiska rationalen framträdande i målformuleringen då kulturen får en bildande roll som är 

riktad mot hela befolkningen. Att kulturens publik utgörs av befolkningen i sin helhet har även 

framträtt i andra sammanhang utöver bildningsidealet, såsom i samband med diskussionen kring 

yttrandefriheten. En annan dimension i den humanistiska rationalen har även framkommit i form av 

en bild av den demokratiska kulturen när regeringen resonerar kring Internets roll i kulturlivet. 

 

I regeringens målsättning och resonemang inom kulturens villkor har det talats om en obunden 

kultur där det finns ramar för kulturen att själv utvecklas efter samhället och de förutsättningar som 

skapas utifrån kulturpolitiken. I fråga om konkreta förslag har vi upplevt att detta mål har fått minst 

utrymme i regeringens proposition, något vi tolkar som en samhörighet med regeringens 

ställningstagande om att kulturens innehåll inte ska styras av kulturpolitiken. I det utrymme som har 

getts till detta mål ser vi främst kopplingar till den instrumentella rationalen, då speciellt inom 

dimensionen som rör kulturens allt närmare relation med marknaden. Den obundna kulturen eller 

det frigjorda kulturlivet har i regeringens proposition tagit form som ett principiellt frigörande från 

det kulturpolitiska systemets finansiella och reglerande funktioner. Inom de förutsättningar som ska 

skapas för ett stärkt kulturliv har vi uppfattat regeringens strategi som att skapa ett ökat erkännande 

av kulturens värde i samhället som helhet. Samtidigt ska kulturskaparna ges bättre ekonomiska 

förutsättningar genom starkare samarbeten utanför kulturområdet och förbättrade bidrag. Här ser vi 

de sociologiska ramarna i bidragens utformning och ett ökat samarbete mellan olika områden i 

kulturskaparnas situation där marknaden har en tydlig roll. Regeringens resonemang om kulturens 

kapacitet att blomstra på egna villkor har vi tolkat som sammankopplade till de förutsättningarna 

regeringen vill skapa för ett stärkt kulturliv. Därigenom har vi även där uppfattat den instrumentella 
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rationalen som mest tydlig i den mening att kulturlivet ska stärkas genom en starkare koppling till 

marknaden samtidigt som kulturskaparnas förutsättningar säkras genom ökad medvetenhet om 

kulturens ekonomiska värde och kulturens möjliga relation med näringspolitiken.  

 

Kort sagt är detta mål huvudsakligen humanistiskt i de idéer kring kulturens uppgift, dock 

framträder den instrumentella rationalens kulturaliserande strategi och marknadsperspektiv i mer 

praktiska resonemang och den sociologiska rationalen kan främst märkas i bidragens ramar. 

 

5.2 Allas lika tillgång till kulturlivet 
Regeringens andra mål lyder: 

 

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet 

 

Detta mål är mångfacetterat och regeringen menar här att alla ska ha samma förutsättningar till det 

egna skapandet, kulturupplevelser och bildning. Här poängteras att ett högkvalitativt och 

pluralistiskt kulturutbud ska finnas över hela landet där olika kulturinstitutioner fyller en viktig roll 

för dess spridning. 
89

 

 

I det andra målets formulering ser vi tydliga likheter med den humanistiska rationalens strategi. 

Även om målbeskrivningen är kort syns tendenser till den kulturella jämlikhet som eftersträvas i 

nyss nämnda rational. Denna strategi kan främst synas då regeringen anser att kulturpolitiken ska ge 

förutsättningar för allas egna skapande. Regeringen uttrycker även att kulturpolitiken ska verka för 

allas lika rätt till bildning vilket styrker synen på detta mål som humanistiskt. Även om bildning 

inte är ett uttryckt mål i regeringens målformulering tas det ändå upp och ses som viktigt i 

sammanhanget för ett jämlikt kulturliv. Hur regeringen använder begreppet kulturupplevelse är 

öppet för tolkning. Den instrumentella rationalen har den tydligaste kopplingen till specifikt 

upplevelsebegreppet då det har en tydlig relation till den rationalens underhållningsfunktion. Dock 

används begreppet kulturupplevelse annorlunda i detta sammanhang då det behandlas i samband 

med bildning och eget skapande. Upplevelserna har därför en närmare koppling till den 

humanistiska rationalens bildande mål än den instrumentella rationalens synliggörande mål. Den 

publik som målet fokuserar på uttrycks tydligt då hela befolkningen omfattas. De ramar för 

kulturlivet som omnämns är kulturinstitutioner, då de lyfts fram som viktiga för kulturutbudet, 

vilket stärker synen på detta mål som humanistiskt orienterat.  

 

Det kulturbegrepp som används i detta mål har en viss likhet med det som används i det första målet 

då kulturen ses som bildande, vilket nämns i det andra målets målformulering. Till skillnad från det 

första målet har kulturbegreppet breddats här och hela befolkningens kulturella skapande ses som 

en del av kulturen. Det kulturbegrepp som används här ligger nära det breddade begrepp som 

används inom den sociologiska rationalen, där alla kulturformer ses som likvärdiga, då regeringen 

anser att det kulturella utbudet ska präglas av mångfald. Dock motverkas den synen på 

kulturbegreppet till viss del redan i samma meningen i propositionen då regeringen påpekar vikten 

av ett högkvalitativt kulturutbud. Med en sådan syn distanserar regeringen sig från idén kring en 

kulturell demokrati och det medföljande sociologiska kulturbegreppet. Att ge en entydig definition 

av detta måls kulturbegrepp är därför svårt och vi konstaterar istället att det bär drag av både den 

humanistiska och den sociologiska rationalen. 
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5.2.1 Kulturens villkor  
I regeringens uttalanden om kulturpolitikens omfattning beskrivs implementeringen av ett ökat 

medborgarperspektiv i kulturen. Förutsättningar för detta ska skapas genom ett starkare samspel 

mellan den statliga, den regionala och den lokala nivån. Hur regeringen menar att innehållet i detta 

samspel ska utformas visar hur samma dimensioner från separata rationaler prioriteras i frågan om 

förutsättningarna för allas möjlighet till deltagande i kulturlivet:  

 

Kulturpolitiken ska ha ett medborgarperspektiv. Detta förutsätter ett samarbete och 

samspel mellan statlig, regional och lokal nivå. […] och inte minst genom att aktörerna 

på kulturområdet samverkar med andra politikområden, med det civila samhället och 

med näringslivet. 
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Civilsamhället och näringslivet är båda kulturpolitiska bakgrunder från två skilda rationaler, som 

här framkommer i samma stycke med olika syften. Det civila samhället nämns i samband med 

medborgarperspektivet, något som syftar till kulturens publik och kan liknas med den humanistiska 

rationalens strävan efter en kulturell jämlikhet för hela befolkningen. Samtidigt framstår samarbeten 

med näringslivet och samarbeten utanför kulturområdets gränser som nämnt i samband med 

kulturens bakgrund och strategin för att uppnå det kulturpolitiska målet. Här förespråkar regeringen 

en närmare relation mellan kulturskaparna och näringslivet. Det ökade medborgarperspektivet 

överensstämmer med regeringens kulturpolitiska mål och visar i detta fall prov på den 

instrumentella rationalen inom arbetet för att ge hela befolkningens tillgång till kultur, kulturen får 

där sin bakgrund i marknaden och formas även av marknaden. 

 

5.2.2 Kulturens framtidsfrågor 
Nedan presenteras och analyseras de av regeringens åtgärder och framtidsfrågor som vi uppfattar 

som en del propositionens andra mål. 

 

5.2.2.1 Kulturens egenvärde och relevans  
I regeringens framtidsvisioner talar de om ett ämne som sammanfaller med det kulturpolitiska målet 

rörande allas möjlighet till deltagande i kulturlivet. Regeringen inleder med uppsättandet av ett mål, 

här talas det om alla medborgares rätt till deltagande i kulturlivet och de upplevelserna det erbjuder. 

Därefter redogör regeringen för det samspel mellan kulturen och samhället som tidigare 

eftersträvades i mån om att uppnå målet:  

 

I internationella jämförelser, bl.a. Eurostats undersökning European Cultural Values från 

2007, framstår Sverige som ett i många avseenden framgångsrikt kulturland […] Ett 

genomgående tema för förslagen och bedömningarna i denna proposition är kulturlivets 

relation till andra samhällssektorer och kulturpolitikens samspel med andra 

politikområden. I detta ökade samspel är kulturens egenvärde en grundförutsättning. 

[…] Barns och ungas rätt till kultur står högt på regeringens agenda. Såväl tillgången till 

professionell kultur av hög kvalitet som möjligheten att utveckla sitt eget skapande 

ingår här som viktiga delar. 
.91  

 

I de resonemang regeringen för beskrivs kulturens värde i det efterfrågade samarbetet. Överlag 

framträder den sociologiska och humanistiska rationalen i de generella uttalanden om högkvalitativ 

kultur och barn och ungas del i kulturlivet. Högkvalitativ kultur liknar vi med de bildande idealen i 

den humanistiska rationalen samtidigt som fokusen på barn och unga liknas med den sociologiska 

rationalens strävan efter olika gruppers ökade deltagande där de även blir en del av kulturen. När 
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regeringen blir mer precisa i sina resonemang framgår dock frågorna kring samspel, internationella 

förankringar, vad kulturen har att erbjuda det civila samhället och det politiska systemet, som 

starkare anknutna till den instrumentella rationalen. ”Kulturens egenvärde som en 

grundförutsättning” i de samarbeten regeringen föreslår framgår som centralt i regeringens 

resonemang kring det kulturpolitiska målet. 

 

Gällande ämnet mångfald och interkulturell samverkan påpekar regeringen att ett interkulturellt 

perspektiv har blivit en allt viktigare utgångspunkt i kulturpolitiska överväganden då mångfalden av 

kulturer och språk har ökat i landet.  

 

Vi menar att kulturen måste vara relevant och angelägen för hela befolkningen. 

Kulturpolitiken ska bidra till en ökad mångfald och ett mångfacetterat kulturutbud och 

därmed till större valfrihet för var och en. Att många olika erfarenheter, tankar och 

historier tillvaratas och speglas är en förutsättning för en levande demokrati. 
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Vidare redogörs det i propositionen för hur varken etnisk bakgrund, ålder, kön, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning ska förhindra medborgares möjlighet att ta del av kulturlivet. 
93  

 

Vi menar att regeringen i denna diskussion använder ett breddat kulturbegrepp där fler former av 

kultur och sociala grupper bekräftas och stärks genom att ta del av deras egna värden då de 

avspeglas i den kulturella demokratin. I samband med det övergripande kulturpolitiska målet ser vi 

då att regeringen varierar mellan humanistiska och sociologiska synsätt i samband med vilka det 

talas om i ”allas möjlighet till deltagande i kulturen”. 

 

5.2.2.2 Allas lika möjlighet till bildning, kulturupplevelser och eget skapande 
Inom regeringens förslag återkommer resonemang från det kulturpolitiska målet. Kulturpolitiken 

ska här ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor”. Kulturellt skapande ska gynnas genom att ”[o]lika former av skapande ska stödjas och 

uppmuntras”, dock finner regeringen ett behov att lyfta skapandet på både professionella och 

amatörnivå då båda nivåerna ses som berikande. Att fokusera på flera nivåer är viktigt trots att det 

påpekas att den professionella nivån är central för kulturens fortsatta utveckling. Inom detta område 

poängterar regeringen även att ”[k]ulturpolitiken har [...] en viktig roll för samhällets 

bildningssträvanden.” Olika kulturinstitutioner lyfts fram här då de ”är viktiga bärare och 

förmedlare av kunskap”. 
94

  

 

Vidare diskuterar regeringen olika gruppers situation inom samma ämne. För att alla ska ha samma 

möjligheter till kultur behöver kulturlandskapet vara jämställt. Olika grupper som känner sig 

undanträngda behöver få utveckla sin egen kultur. Ickediskrimineringsprincipen framhävs här då 

alla, oavsett social, etniskt eller religiös bakgrund, ska inkluderas i kulturlivet. Funktionshindrade 

personers behov behöver uppmärksammas då både det fysiska och det digitala rummet behöver 

anpassas efter den gruppen för att öka deras tillgång till kulturlivet. 
95

  

 

Kulturens roll som bildande återkommer här vilket är en tydlig koppling till den humanistiska 

rationalens mål. Denna rational återkommer även i form av en politisk jämlikhetssträvan för 

kulturområdets publik då regeringen uppmuntrar alla att delta i kulturlivet. Även 

kulturinstitutionerna framhävs som den ram inom vilken den kulturella jämlikheten ska utarbetas, 
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vilket stärker den humanistiska rationalens närvaro. I regeringens resonemang kring befolkningens 

rätt till att delta i skapandet syns fler spår av den humanistiska rationalen då vi uppfattar det som 

en form av en demokratisering av kulturen. I det hittills starkt humanistiska förslaget förekommer 

även inslag av den sociologiska rationalen. Detta återfinns i resonemangen kring undertryckta 

grupper. I regeringens resonemang måste grupperna få en möjlighet att uttrycka sin egen kultur 

både för att kunna stärka sin egen identitet och få bekräftelse genom att bli en del av det allmänna 

kulturlivet. Den sociologiska kulturella demokratin kan synas här då alla gruppers kultur ska vara 

en del av kulturlivet. Exemplet funktionshindrade personer är intressant då anpassningar efter 

deras behov diskuteras vilket antyder att de ramar den sociologiska rationalen beskriver utformas 

efter en grupps specifika behov. Dock sker detta i strävan efter den humanistiska rationalens 

dimension rörande allas möjlighet till deltagande. Den huvudsakliga skillnaden mellan 

rationalerna i regeringens resonemang framgår vara i hur begreppet kultur används. I kulturen som 

en resurs i vilken befolkningen kan delta framhävs humanistiska karaktärsdrag, medan regeringen 

i samband med kulturen som skapad av befolkningen framgår sociologiska karaktärsdrag. 

 

5.2.2.3 Barn och ungas rätt till kultur 
Då allas lika tillgång till kulturlivet är ett mål anser regeringen att en prioritering av barn och ungas 

rätt till kultur behövs. Då vuxna i högre grad än barn kan tillgodose sina behov av kultur behöver 

särskild vikt läggas vid de ungas behov. Barn befinner sig enligt regeringen ofta i en direkt 

beroendeställning till vuxna och de beslut som de vuxna fattar har en direkt påverkan på barnen 

vilket gör att ansvaret för barnens tillgång till kultur tillfaller de vuxna och samhället i stort. Därför 

ska kulturpolitiken: 

 

[G]e förutsättningar för att barn och unga i hela landet har tillgång till ett kulturutbud 

och kulturella aktiviteter som präglas av mångfald och hög kvalitet. Genom att uppleva 

kultur och ägna sig åt sitt eget skapande kan barn och unga behålla och utveckla sin 

fantasi och sitt självständiga tänkande. […] Att lära känna kulturarvet och förstå 

historiska sammanhang stärker barn och ungas identitet. 
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Enligt regeringen blir det därför kulturpolitikens uppgift att underlätta för barn och unga att skapa 

och få tillgång till kultur. Denna grupp ska även kunna delta i bestämmandeprocessen gällande 

utformandet av verksamheter som påverkar dem. Barn och ungas medievanor har förändrats i och 

med tekniken vilket har förändrat sätten som kulturen kan skapas och hur tillgången ser ut. Det 

finns därför ett behov av att förstärka kompetensen kring medierna och dess användning. 
97

 

 

Regeringen föreslår i en annan del av propositionen att Statens Kulturråd ges i uppdrag att ytterliga 

utveckla dess utåtriktade arbete med barn- och ungdomskultur. Samtidigt föreslås det att Medierådet 

ges tilläggsuppdrag i den mening att öka förståelsen för barn- och ungas kreativitet och aktiviteter 

på internet. 
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Regeringen menar att kommuner ansvarar för det lokala kulturutbudet där majoriteten av barn och 

ungas kulturliv utspelar sig och ser därför möjlighet till samverkan mellan lokal och statlig nivå. 

Regeringen erkänner även barn och ungas nya roll som kreatörer på internet och söker därför veta 

mer om gruppens digitala aktiviteter. 
99
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Vidare under ämnet barn och ungas rätt till kultur föreslås en ökad prioritering av hur barn och 

unga perspektiv ska implementeras allt mer i kulturpolitiken. Här beskrivs en kompletterande 

kulturpolitik som nationellt, regionalt och lokalt inspirerar kultur av, för och med barn och 

ungdomar. 100  

 

Barn och unga har varit ett återkommande tema genom propositionen och framstår som det främsta 

exemplet på vilken grupp regeringen väljer att fokusera på inom ramarna för det kulturpolitiska 

målet. Barn och unga framställs här som en undertryckt grupp, denna grupp har särskilda behov och 

kulturpolitiken behöver därför se efter dessa behov. I propositionen framhävs även vikten av denna 

grupps kulturella skapande vilket är viktigt för deras identitetsskapande, vi kan därför se att 

kulturpolitiken ska fungera som bekräftande. Då barn och unga själva ska ha möjlighet att påverka 

vilken form av verksamhet de deltar i kan en likhet till den sociologiska rationalens ramar ses. Även 

fokusen på den kommunala utarbetning kan härledas till den lokala förankringen av kulturpolitiken 

som eftersträvas i den sociologiska rationalen. Den humanistiska rationalen är här underordnad och 

tar sig främst uttryck i att bilda barn och unga om media. 

 

5.2.2.4 Kulturen i utbildningen 
Till skillnad från regeringens ovanstående diskussion kring barn och ungas rätt fokuserar regeringen 

här på kulturen i samband med den gruppens utbildning. Regeringen anser att satsningarna på 

bidraget Skapande skola bör utökas och omfatta alla elever på grundskolenivå. Alla barn ska 

oberoende av bakgrund ta del av och delta i kulturlivet. De kulturaktiviteter som för nuvarande är 

del av elevernas utbildning är oftast inte prioriterade och ses inte som viktiga ämnen. Regeringen 

anser därför att: 

 

Att ge barn och unga möjlighet till eget skapande och att delta i kulturella verksamheter 

i samverkan med det professionella kulturlivet inom ramen för skolarbetet, bidrar till att 

utveckla deras kreativitet och till att nå skolans kunskapsmål. 
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Regeringen menar att kulturen ska bli en naturlig del i utbildningen. Därför ska bidraget Skapande 

skola ökas för att för att just kulturaktiviteter ska kunna inkluderas, i form av exempelvis 

museibesök, det egna skapandet och möten med professionell kultur. Som ett resultat av 

integrationen av utbildning och kultur menar regeringen att elevernas självförtroende och 

ansvarstagande ökar och eleverna får nya redskap att hantera tillvaron med. Kopplingen mellan 

kultur och skola påpekas inte enbart på statlig nivå då regeringen lyfter fram EU-samarbeten som 

Sverige är en aktiv del av. 
102

 

 

I diskussionen kring barn och ungas rätt till kultur i samband med utbildningen kan vi se att 

regeringen rör sig mer mot det tidigare kulturbegreppet där de fokuserar på gruppen som en del av 

kulturen. Regeringen menar att gruppen måste kunna utveckla sitt egna skapande och känna att det 

skapandet inte förminskas till förmån för större grupper. I samband med det kulturpolitiska målet 

framhävs därigenom sociologiska karaktärsdrag, detta kompletteras kort med de humanistiska 

drag som presenterades i det kulturpolitiska målet. Detta i den mening att en demokratisering av 

kulturen kan synas där regeringen påpekar allas lika rätt till att ta del av kulturlivet.  
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Detta överensstämmer med de mönster som hitintills framställts inom målet, utöver att regeringen 

här påvisar drag av den instrumentella rationalen i hur regeringen avser att uppnå det kulturpolitiska 

målet. För att uppnå målet om barn och ungas rätt till kultur och kulturellt skapande förespråkas en 

tydlig kulturalisering av utbildningsområdet. Kulturen ska ha en tydlig plats i skolan och influera 

det området vilket ska leda till en positiv utveckling för utbildningen i stort.  

 

5.2.2.5 Litteratur- och kulturtidskriftsstöd  
Regeringen föreslår att de nuvarande detaljerade förordningarna rörande bidrag till litteratur- och 

kulturtidskrifter ersätts med en generell, teknik- och distributionsneutral bidragsförordning.  

Regeringen motiverar förslaget med att statliga insatser på litteraturområdet stimulerar utgivningen 

av kvalitetslitteratur, ökar intresset för litteratur genom landet och ökar barn- och ungas tillgång till 

litteratur. Vidare menar regeringen att de söker öka intresset för och läsning av litteratur inom 

gruppen barn- och unga, delvis för att öka antalet elever som uppnår skolans kunskapsmål. Detta 

ska uppnås genom att öka anslagen till bland annat skol- och folkbibliotekens inköp av 

ungdomslitteratur samtidigt som biblioteken ska utöka sina läsfrämjande aktiviteter. Senare redogör 

regeringen för sitt resonemang kring varför de vill öka stödet men även minska detaljstyrningen av 

stöden. Regeringen understryker vikten av kvalitetslitteratur samtidigt som de söker ett 

teknikneutralt stöd som baserar sig på kvalitet och ekonomiska stödbehov. ”I en politik för 

litteraturen och läsandet är det viktigt med ett brett utbud av av kvalitetslitteratur finns tillgänglig 

för medborgare i hela landet”. I stödet beskriver regeringen att all litteratur som beviljas stöd direkt 

skickas till huvudbiblioteken, därmed får biblioteket en viktig roll som utgivare av 

kvalitetslitteratur. Slutligen inom ämnet kulturtidskrifter efterfrågar regeringen ett mindre detaljstyrt 

stöd som främst riktas mot kulturtidskrifter vars innehåll är kulturell debatt samt analys och 

presentation inom de olika konstområdena. 
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Här visar regeringen vad de menar med kvalitetslitteratur när de framhäver den som en viktig del i 

elevers möjligheter till att uppnå utbildningsorganets kunskapskrav. Regeringen uttrycker viljan 

att röra sig bort från detaljstyrning av kulturens innehåll men påvisar samtidigt vilka typer av 

kulturtidskrifter bidragen ska riktas mot. I denna motsägelse ser vi en konflikt mellan regeringens 

tidigare uttalanden om anta en stödjande funktion och de bildande idealen som framgått som 

starka i detta mål. Kvalitetslitteratur liknar vi, likt de tidigare tillfällen där vi härlett begreppet 

kvalitet i kultursammanhang, till det bildande karaktärsdraget av den humanistiska idealtypen. 

Vidare framgår publiken i regeringens förslag vara befolkningen i sin helhet liksom i den 

humanistiska rationalen. Teknikneutralitet är något som även berörts tidigare, i detta framstår 

teknikneutraliteten som söks vara sammanknuten med viljan att inte detaljstyra innehållet i 

litteraturen. Detta är något vi liknar med regeringens tidigare uttalanden att inte vilja styra utan 

stödja kulturen och konstens innehåll, den sociologiska rationaler träder här fram inom den ram 

regeringen menar att kulturen ska utarbetas inom.  

 

5.2.3 Sammanfattning av regeringens andra mål  
Regeringen ställer upp ett huvudsakligen humanistiskt mål och behåller de kulturella 

jämlikhetssträvanden och bildande idealen genom de delar av propositionen målet berör. I variation 

till hur regeringen använder begreppet kultur skiftar delar av de humanistiska dragen över till 

sociologiska i form av ett breddat kulturbegrepp där olika grupperingar sätts i fokus. I den övergång 

varierar även regeringen från en form av demokratisering av kulturen till den sociologiska kulturella 

demokratin där grupperingarna snarare utgör kulturen än deltar i den. I detta mål har den 
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instrumentella rationalen framträtt som en underton, kulturaliserande strategier med kopplingar till 

marknaden för att bemöta undertryckta grupper och ge kulturen en bekräftande funktion som i den 

sociologiska rationalen har förekommit. 

 

5.3 En samhällsutvecklande kultur 
Det tredje målet som ställs upp behandlar kulturens roll i samhället: 

 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling 

 

Regeringen menar att olika kulturella värden formar både människor på det individuella planet och 

som grupp. Dessa värden finns exempelvis i traditioner, kulturmiljöer och konst och påverkar därför 

både en persons identitet och handlingar. De kulturella värdena formar således den politik som förs, 

därför ska kulturen bidra till en positiv samhällsutveckling. Den människosyn som kulturpolitiken 

understödjer ska enligt regeringen vara humanistisk vilket innebär att olika sociala och kulturella 

värden prioriteras gentemot ekonomiska och materiella. Det kreativa skapandet ska prioriteras och 

ges utrymme för att bevara samhällets dynamik. Inte enbart kulturområdet påverkas av detta mål då 

regeringen påpekar att ”[f]ör kulturpolitikens vidkommande är målet inte att kulturuttryck enbart 

måste ta form inom vad som traditionellt kallats för kultursektorn. Samhället ska präglas av en 

rikedom av kulturuttryck, oavsett på vilket område dessa uppträder.” Samarbetet med andra 

områden kan leda till att nya grupper upptäcker kulturen. 
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Den instrumentella rationalens kulturaliserande strategi ser vi som ett genomgående tema i detta 

mål. Kulturpolitiken omfattar inte bara kulturområdet, den ska påverka och utveckla andra 

områden. En kulturaliserande strategi används inte nödvändigtvis som ett medel för ekonomisk 

utveckling, den strategin utvecklar även det sociala och det politiska området vilket regeringens 

målformulering tydligt påvisar. Den instrumentella rationalen gör sig även påmind när regeringen 

anser att ett ökat samarbete mellan olika områden kan leda till att fler upptäcker kulturen vilket både 

skulle gagna kulturinstitutionerna och kulturskaparnas arbetsmarknad. Kulturen får i det påståendet 

en roll som synliggörande. 

 

Marknadsperspektivet är intresseväckande i detta mål. Den kulturaliserande strategin kan sägas 

stödja marknaden då regeringen anser att den strategin ska främja kulturskaparnas arbetsmarknad 

och därigenom deras ekonomiska situation. Även olika segment tas upp i samma mening då olika 

kulturinstitutioner ska nå nya publikgrupper vilket tyder på att en viss anpassning efter marknaden 

ändå anses lämplig. Samtidigt skriver regeringen att ekonomiska och materiella värden 

undanprioriteras till förmån för en humanistisk människosyn. Det verkar därför finnas en viss 

kluvenhet till marknaden i målformuleringen. Att se detta mål som entydigt instrumentellt är därför 

svårt. 

 

Det tredje målets kulturbegrepp skiljer sig tydligt från de andra två målens. Kulturen sågs i de 

tidigare målen vara till för medborgarna och i viss mån även skapad av dem. I detta mål påvisar 

regeringen en mer instrumentell syn på kulturen då den används som ett medel för att uppnå en 

positiv samhällsutveckling. Kulturen får därigenom en synliggörande roll och regeringen beskriver 

hur kulturen ska påverka flera olika områden och utveckla dem. En intressant aspekt av den syn på 

kultur som uttrycks här är förekomsten av den sociologiska rationalens breddade kulturbegrepp.  
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Även om det finns tydliga skillnader mellan hur kulturbegreppet används i den sociologiska 

rationalen och i målet skriver regeringen att kulturuttrycken inte är bundna till kultursektorn utan 

finns spridda över samhället. Det kulturbegrepp som används inom detta mål är därför brett och ses 

som ett medel för att kulturalisera samhället. 

 

5.3.1 Kulturens villkor  
Regeringen diskuterar i propositionen hur kulturen ska finansieras. Kortfattat beskrivs ett 

kulturområde där privata, offentliga och ideella källor finansiellt får det huvudsakliga inflytandet. 

Regeringen uttrycker hur de anser att de finansiella aspekterna av det svenska kulturlivet bör 

behandlas:  

 

I många andra länder är andelen sponsring och ideell finansiering av kulturen dock 

betydligt högre. Det är positivt om inslaget av ickeoffentlig finansiering ökar även i 

Sverige – fler kulturprojekt skulle komma till stånd och kultursektorns beroende av 

politiska beslut skulle minska.[...] Regeringen avser att ge Statens kulturråd i uppdrag 

att ha en samordnande roll när det gäller arbetet med dessa frågor. 
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I detta sammanhang påvisar regeringen tydligt en marknadsanpassning. De förändringar som Skot-

Hansen påpekade syns tydligt här då regeringen uttrycker att kulturens offentliga finansiering bör 

tonas ned till förmån för exempelvis kultursponsring. Regeringen antyder även att kulturområdet 

inte bör styras av kulturpolitiken då en extern finansiering framställs som något att föredra. En 

internationell förankring framträder när regeringen jämför den svenska kulturfinansieringen med 

andra länders. Den internationella finansieringsmodellen ses som en måttstock och något som 

används som argument för en förändrad kulturfinansiering. Regeringens resonemang kring 

kulturens fortsatta finansiering präglas därför starkt av den instrumentella rationalen då både dess 

bakgrund och förankring tydligt lyfts fram. 

 

5.3.2 Kulturens framtidsfrågor  
Nedan presenteras och analyseras de av regeringens åtgärder och framtidsfrågor som vi uppfattar 

som en del propositionens tredje mål. 

 

5.3.2.1 Kulturens värde och roll i samhället 
När regeringen diskuterar kulturens roll i samhällsutvecklingen tar de utgångspunkt i kulturens 

egenvärde. Kulturen ska inte legitimeras utifrån de samarbeten som görs över politiska områden då 

kulturen ska erhålla en frihet och oberoende i det områdesöverskridande som föreslås. Konsten och 

kulturen ruckar på invanda idéer samtidigt som exempelvis yttrandefrihet, kreativitet och bildning 

värnas om. Regeringen menar att värdet i ett rikt, fristående och mångsidigt kulturliv är anledning 

till statens engagemang och inte de effekter som framstår då politiska mål utanför kulturen 

verkställs. Utifrån dessa resonemang beskriver regeringen kulturens och konstens plats i samhället. 
 

Ett rikt kulturliv skapar, bevarar och utvecklar omistliga värden i samhället. Det är 

därför en självklar utgångspunkt att samhället – i form av både offentliga, privata och 

ideella krafter – delar ansvaret för kulturens framtid. Omvänt är konsten och kulturen 

ofta betjänt av eller beroende av att samverka med andra samhällssektorer. 
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Som exempel på hur kulturen kan samarbeta med andra områden lyfter regeringen fram arkitektur 

och hur en samverkan mellan kultur och arkitektur kan leda till ett attraktivt landskap. Ett sådant 

landskap är gynnsamt för besöksnäringen och landsbygdsutveckling och kombinerar hög 

konstnärlig kvalitet med kommersiell potential. 
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I ovanstående resonemang finns tydliga drag av den kulturaliserande strategin då regeringen anser 

att kulturen inte är bunden till den traditionella kultursektorn. Kulturen ska vara en del av andra 

sektorer och både påverka och bli påverkad av dem. De exempel som regeringen lyfter fram visar 

tydligt att kulturen fyller ett synliggörande syfte. Genom att synliggöra exempelvis kulturmiljöer 

kan kulturen leda till en positiv samhällsutveckling som i det här fallet främst verkar handla om en 

ekonomisk utveckling. I regeringens resonemang kring ovanstående exempel framträder ett 

marknadsperspektiv där en ekonomisk utveckling ska uppnås genom kulturen. Den roll som 

kulturen spelar för samhällsutvecklingen är därför starkt präglad av den instrumentella rationalen. 

 

I regeringens diskussion kring kulturens egenvärde tar de dock avstånd från nyss nämnda rational 

då kulturen har ett värde i sig. Det kulturbegrepp som används i just detta avsnitt ligger nära det 

som används i det första målet. Kulturen lyfts fram som perspektivskapande och på det sättet 

upplysande. Dock skiljer sig användningen av kulturen mellan detta avsnitt och det första målet. 

Även om regeringen anser att kulturen ska vara upplysande framställs den som ett medel för 

utveckling. Regeringens användning av kulturbegreppet är därmed något kluvet i detta avsnitt. 

Kulturen har ett egenvärde samtidigt som den värderas utifrån dess påverkan på andra områden.  

 

5.3.2.2 Kulturella och kreativa näringars vikt för regional tillväxt 
Kulturella och kreativa näringar anser regeringen är viktiga för den regionala tillväxten. Därför 

föreslår regeringen olika insatser för att främja utvecklingen av kulturella näringar, samtidigt som 

kunskapsutbytet mellan regional och statlig nivå önskas ökas. Regeringen menar att kulturskapare 

har stor betydelse för kulturnäringens fortsatta utveckling. Därmed innebär goda förutsättningar för 

dessa näringar goda förutsättningar för kulturskapare på arbetsmarknaden.  

 

Samtidigt bidrar de kulturella och kreativa näringarna även till regionernas tillväxt, 

sysselsättning och konkurrenskraft och därmed till det svenska välståndet. Kulturen 

bidrar till att främja regionernas attraktivitet, utveckling och tillväxt. Kulturens 

betydelse och potential bör tas tillvara och utvecklas av både nationella och regionala 

aktörer. 
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Regeringen vill även utveckla entreprenörskapsrelaterade frågor inom konstnärliga utbildningar. 

Regeringen påpekar att utvecklingen av kulturnäringsområdet utformats och bör fortsätta utformas 

efter Nordiska ministerrådets globaliseringsinitiativ samt EU-direktiv. ”Ett levande kulturutbud 

samt väl underhållna och utvecklade kulturmiljöer är av stor betydelse för besöksnäringen både 

lokalt, regionalt och nationellt. ” 
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Kulturen får i regeringens resonemang kring den regionala tillväxten en mening utanför sig själv. 

Kulturen ses här som ett medel för att uppnå en viss ekonomisk tillväxt och får därigenom ett 

synliggörande syfte. I regeringens resonemang framgår det att marknadsperspektivet är 

dominerande i detta avsnitt. En kulturaliserande strategi framträder tydligt då regeringen anser att 
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kulturella näringar är viktiga för den regionala tillväxten; kulturen utvecklar regionen, synliggör den 

och påverkar därigenom fler områden än det egna. Kulturskaparna och de konstnärliga 

utbildningarna framhävs här tjäna på en ökad marknadsanpassning då regeringen anser att goda 

förutsättningar för kulturnäringarna förbättrar kulturskaparnas och utbildningarnas situation. Detta 

avsnitt är främst förankrat i det lokala samhället och hur de kan använda de kulturella näringarna till 

sin fördel. Dock är det viktigt att ta upp att regeringen lyfter fram ett internationellt perspektiv som 

måttstock och något som den lokala utformningen bör anpassas efter. Slutligen behandlar 

regeringen det levande kulturutbudet. De förklarar inte vad de menar med det begreppet, men 

utifrån sammanhanget verkar ett levande kulturutbud vara viktigt och definieras utifrån hur 

synliggörande det är.  

 

5.3.2.3 Kulturarvets roll i samhället 
Regeringen menar att kulturarvet är viktigt för samhällsutvecklingen då det ”skapar perspektiv på 

samhället och dess utveckling och berikar människors liv. Det tillhör alla och bör ses som en kraft i 

samhället som bidrar till utveckling och förnyelse.” Kulturarvet involverar en mängd områden 

såsom kulturminnen, föreställningar och fysiska miljöer. Kulturarvet är därför mycket brett och 

präglas av flera av samhällets olika aspekter, det är därför relevant att alla får ta del av de tolkningar 

som görs av kulturarvet för att öka förståelsen av kulturarvet. I propositionen påpekas även att ett 

flertal olika aktörer bör använda kulturarvet och ta det tillvara. Inte bara allmänheten ska vara 

intresserade av detta område utan även myndigheter, näringsliv, organisationer och institutioner bör 

vara det för kulturarvets fortsatta utveckling. 
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I regeringens diskussion kring kulturarvets vikt kan vi urskilja ett bildningsideal. Kulturarvet fyller 

här en funktion som samhällsupplysande och behandlar vitt skilda delar av samhället. Det kan även 

sägas vara synliggörande då det syftar till att åskådliggöra kulturarvets vikt för samhället. 

Kulturarvet blir därigenom ett sätt att visa samhällets framgångar vilket synliggör relationen till den 

instrumentella rationalen. I nämnandet av aktörer kan de tre rationalerna synas beroende på vilken 

aktör som åsyftas, institutionerna relateras till den humanistiska, näringsliv till den instrumentella 

och organisationer till den sociologiska. 

 

5.3.2.4 Kulturpolitikens internationella perspektiv  

Ett internationellt perspektiv framställs av regeringen som viktigt för kulturlivets utveckling. Då 

samhället i högre grad är internationellt idag än tidigare, i och med IT, resande och migration, 

behöver det synas i kulturpolitiken. Regeringen menar att nya möjligheter har skapats i och med 

denna förändring. Det internationella kulturutbudet har blivit ännu mer tillgängligt för befolkningen 

och en medvetenheten om kulturens betydelse har ökat inom olika politiska områden. Exempelvis 

har den kulturella näringens exportvärde belysts och både utrikes- och biståndspolitiken lyfts fram 

som områden där kulturen spelar en betydelsefull roll. En målsättning presenteras även där 

interkulturella och internationella kulturkontakter ska vara en naturlig del i all kvalificerad 

kulturverksamhet utifrån kulturlivets villkor och behov. Ett internationellt perspektiv skulle enligt 

regeringen medföra fler möjligheter för kulturen att utvecklas både nationellt och internationellt. Att 

sprida kulturen utanför det egna landet och absorbera den kultur som kommer från andra länder är 

viktigt för både publik och skapare för att kulturområdet ska utvecklas och tillföra nya kunskaper. 

En internationellt inriktad kulturpolitik ska understödjas med bidrag och av kulturinstitutionerna. 
110

 

 

Regeringen bedömer att internationella och interkulturella samarbeten är en prioritet i 

kulturområdet då: 
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Internationellt och interkulturellt utbyte vidgar våra vyer och skapar nya möjligheter – 

inte minst inom kulturområdet.  

   Regeringen har genom ett flertal olika insatser stimulerat det svenska kulturlivets 

internationalisering.[...] Myndigheter har utvecklat sina internationella kontakter och det 

internationella kulturutbytet har ökat. Sverige har varit en aktiv part i olika internationella 

samarbetsorgan [...] I dessa sammanhang har regeringen betonat arbetet med de frågor 

som också i högsta grad är angelägna på nationell nivå, såsom tillgängliggörandet av 

kulturarvet, barns och ungas rätt till kultur och de kulturella näringarnas betydelse. 
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Vidare definierar regeringen internationell kulturverksamhet som verksamhet med anknytningar 

utanför landets gränser och interkulturell verksamhet som en verksamhet som främjar etnisk och 

kulturell mångfald, två ämnen som regeringen menar sammanfaller i dessa sammanhang och har en 

central roll inom det svenska kulturlivet. Detta motiveras genom att den ökade globaliseringen och 

dess ekonomiska, kulturella och politiska förändringar har givit kulturen en ökad roll i 

relationsskapandet med andra länder. Regeringen presenterar därför strategier menade att 

internationalisera kulturområden, däribland ökade stöd till internationella nätverk av konstnärliga 

skapare. Regeringen vill även att samverkan mellan olika samhällsområden bör ökas för att 

internationalisera kulturområdet och främja demokrati genom att kultur-, närings- och 

utrikespolitiska mål sammanfaller. 
112

  

 

Ovanstående avsnitt har en uppenbar internationell förankring. Även om det internationella 

perspektivet inte används som en måttstock för kulturell verksamhet har perspektivet en märkbar 

påverkan på den fortsatta kulturella utvecklingen och utformningen. Synliggörande betonas då den 

egna skapade kulturen ska spridas globalt för skapa förbindelser med andra länder. En 

kulturalisering av olika områden är del av den synliggörande processen vilken regeringen tydligt 

redogör för då kulturen exempelvis är viktig för utrikespolitiken. När regeringen behandlar 

kulturinstitutioner i detta avsnitt har institutionerna kvar sin förmedlande roll. Dock verkar inte 

målet vara att sprida bildande kultur, kulturinstitutionerna ska nu istället verka för en synliggörande 

och internationellt förankrad kulturpolitik. Denna kulturpolitik har därför en tydligt instrumentell 

prägel då både målet, förankringen och strategin är instrumentella. 

 

5.3.3 Sammanfattning av regeringens tredje mål 
Det tredje målet behandlar kulturens roll i samhällsutvecklingen där kulturen ska bidra med 

konstnärlig kvalitet, mångfald och kreativitet. Det kulturbegrepp som används i detta mål baseras på 

kulturens synliggörande funktion. Den instrumentella rationalens kulturaliserande strategi är tydlig i 

målformuleringen då kulturen, genom sin synliggörande funktion, ses som ett medel att utveckla 

samhället med. Det är inte endast en ekonomisk utveckling som eftersträvas, även det sociala och 

det politiska området anser regeringen ska påverkas av kulturpolitiken.  

 

De kulturpolitiska villkor som lyfts fram kring detta mål behandlar finansiering av kulturen. 

Marknadsperspektivet är tydligt här då regeringen anser att offentlig finansiering till viss del bör 

ersättas med sponsring. Ett internationellt perspektiv lyfts fram för att jämföra finansieringssätten 

och argumentera för en ökad privatisering av kulturens finansiering. 

 

I de framtidsfrågor som diskuteras behandlas kulturens roll som del av samhällsutvecklingen där 

kulturens egenvärde påpekas och samhällets ansvar för kulturen nämns. I den diskussionen kan vi 

se att kulturen ses som bildande samtidigt som den används till att synliggöra och utveckla olika 
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områden. Kulturarvets framhävs både ha en bildande och en synliggörande uppgift där. Ett 

internationellt perspektiv framställs som viktigt för kulturens utveckling. I det resonemanget ser vi 

den instrumentella rationalens förankring, strategi, publik och mål. Den humanistiska rationalen 

förekommer då kulturinstitutioner behandlas i sammanhanget men de fyller främst en instrumentell 

funktion i sammanhanget. Kulturella och kreativa näringars vikt för regional tillväxt diskuteras där 

kulturen har en mening utanför sig själv. Regeringen diskuterar här en kulturalisering där kulturen 

hjälper regionen med att utvecklas och att synas.  

 

Sammanfattningsvis fyller kulturen en kulturaliserande roll i detta mål. Regeringen påvisar en 

marknadsanpassning i flertalet resonemang där kulturen ska förbättra olika områden samtidigt som 

kulturen i högre grad ska vara privat finansierad. Kulturen ska även jämföras med och anpassas 

efter en internationell ”måttstock”. När de övriga rationalerna förekommer fyller de oftast en 

instrumentell funktion. 

 

5.4 Biblioteket 
I propositionen finns ett delkapitel som specifikt behandlar biblioteket. Även om bibliotekets roller 

inte är i fokus så tas de ändå upp och ger en bild av regeringens syn på biblioteket. Större delen av 

avsnittet behandlar en ny nationell biblioteksstrategi där Kungliga biblioteket ska få ett 

övergripande ansvar att se över biblioteksområdet (främst folk- och skolbibliotek), driva 

biblioteksutvecklingen och observera bibliotekens arbete tillsammans med länsbiblioteken. 
113

 

 

I propositionen uttrycks det att biblioteket ska verka ”för läskunnighet, utbildning, livslångt lärande, 

kultur och informationsspridning”. Det framhävs även att ”[b]iblioteket är en viktig samhällelig 

resurs” som har ”stora utvecklingsmöjligheter […] i framtidens samhälle”. Gränserna mellan de 

olika bibliotekstyperna blir allt mer otydliga då deras användningsområden sammanfaller. Som 

exempel lyfts integrerade skol- och folkbibliotek och studenters användning av folkbibliotek fram. 

De flesta av de olika bibliotekstyperna är offentligt finansierade men svarar för de olika nivåerna 

statlig, landsting eller kommunal. Regeringen anser att det ”finns [..] behov av [..] ett ökat samspel 

mellan den nationella, regionala och kommunala biblioteksverksamheten.” Det påpekas att ett 

sådant samspel redan finns med i bibliotekslagen då det däri står att det ska finnas ett samarbete 

mellan de olika allmänna biblioteksaktörerna. Därför bör Kungliga biblioteket få ett övergripande 

ansvar för biblioteksområdet, utöver den egna rollen som forskningsbibliotek. Kungliga bibliotekets 

huvuduppgift är dock fortfarande att bedriva forskning och bevara den svenska tryckproduktionen, 

den nya uppgiften är av den anledningen sekundär. För att det nya uppdraget inte ska påverka 

Kungliga bibliotekets nuvarande roll bör extraresurser skjutas till. Kungliga biblioteket behöver 

utveckla sin kompetens gällande skol- och folkbibliotek och samarbeta med länsbiblioteken om hur 

bibliotekslagen praktiskt ska tillämpas och uppföljas. Kungliga biblioteket ska även föra statistik 

över biblioteksområdet och ansvara för väsentlig kunskap. Länsbiblioteken ska förse Kungliga 

biblioteket med information om det lokala biblioteksområdet och komplettera den information som 

saknas. 
114

 

 

Där bibliotekets uppgifter behandlas kan vi se tydliga drag av den humanistiska rationalens 

bildningsideal. Biblioteket är här en institution som ska upplysa medborgarna genom att stödja 

deras egna utbildningar och utbildande, sprida allmännyttig information och förse medborgarna 

med kultur. Vi kan se kulturförmedlarens roll i dessa biblioteksuppgifter då det är bibliotekariens 

roll att förmedla kultur och upplysningar till allmänheten och har därigenom vissa pedagogiska 

färdigheter och värderingar gällande högkvalitativ kultur. Även om det inte uttrycks direkt i texten 

                                                 

113  Tid för kultur 2009/10:3, s.41 

114  Tid för kultur 2009/10:3, s.42-43 



 

 41 

verkar biblioteket rikta in sig mot hela befolkningen. Detta antar vi då någon specifik grupp inte 

pekas ut och bildningsmålet är avsett för hela befolkningen. I formuleringen kring bibliotekets 

fortsatta utveckling i samhället kan en viss förändring av bibliotekets uppgift anas, men vad den kan 

vara är dock oklart. 

 

Att avgöra bibliotekets nuvarande förankring i texten kan vara svårt då biblioteket kopplas samman 

med både den statliga och den lokala nivån. Då ett övergripande ansvar läggs på Kungliga 

biblioteket kan den tilltänkta förankringen sägas vara nationell vilket stämmer överens med den 

humanistiska rationalen. Dock utesluter den nya ansvarsfördelningen inte det lokala styret då 

exempelvis länsbibliotekens vikt som övervakande och kompletterande lyfts fram. 

 

5.5 Avslutande sammanfattning  
Resultatet från analysen av regeringens proposition är inte entydig. Då rationalerna framkommer i 

olika sammanhang och även förekommer inom samma område kan resultatet uppfattas som något 

otydligt. Vi upplever även att regeringens egna motsägelser och motsättningar gör att regeringens 

förslag framstår som kluvna. Detta innebär däremot inte att det inte går att dra slutsatser utifrån 

resultaten av analysen. Exempelvis ser vi tydliga skillnader i hur regeringen använder 

kulturbegreppet, det ses både som bildande och nyskapande samtidigt som det ses som ett medel för 

att uppnå en positiv ekonomisk, social och politisk utveckling. Inom detta syns en konflikt där 

regeringen försöker stärka kulturområdet inom det politiska systemet ur en instrumentell synvinkel 

samtidigt som de värnar om de äldre rationalernas värderingar. Detta visar på en tydlig förändring 

där marknadsliberalismen i propositionen ändå ses dominera, eller åtminstone utgöra den nya 

inriktningen.  
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6 Slutdiskussion 
Inom detta kapitel diskuteras resultaten av ovanstående analyser med fokus på ideologiska 

karaktärsdrag och folkbiblioteket roller både utifrån det som nämnts och utifrån de funna 

kulturpolitiska inriktningarna.  

 

6.1 Diskussion utifrån en jämförelse mellan kulturpolitiska mål 
Inför analysen presenterades en övergripande jämförelse av propositionens och 1997 års 

kulturpolitiska mål utifrån Frenanders sammanfattning. Jämförelsen presenterades för att i korthet 

ge en överblick av tydliga likheter samt skillnader och bidrog därmed till att påvisa generella 

ideologiska skillnader vid en första anblick. Här återkommer vi till samma ämne och diskussionen 

tar här an en uppföljande funktion samt som en återknytningspunkt i diskussionen.  

 

En av de tydligare dragen i en jämförelsen mellan 1997 års kulturpolitiska mål och de regeringen 

presenterar i Tid för kultur var bortfallet av ett antal kulturpolitiska mål. Dessa var motverkande av 

kommersialismens negativa verkningar, bevarandet och brukandet av kulturarvet, främjandet av 

bildning samt främjandet av internationella kulturutbyten. Vid en analys av regeringens proposition 

framgår det dock att majoriteten av dessa bortfall förekommer genom propositionen då vi ser en 

omformulering från regeringens sida. Exempelvis har bildning genom konstnärlig kvalitet varit ett 

återkommande tema i regeringens proposition, likväl som kulturarvet berörts i regeringens förslag 

på åtgärder för att stärka kulturlivet. Dessa kulturpolitiska mål har nu integrerats i regeringens breda 

och omformulerade kulturpolitiska mål. Det huvudsakliga bortfallet vi därigenom ser är att 

kommersialismens negativa verkningar inte längre ses som ett problem. Frenander menade att en 

möjlig anledning till detta måls förekomst i 1997 års mål var att kulturområdet sågs som för 

marginellt för att kunna ha inflytande inom större politiska områden, såsom arbetsmarknad- eller 

ekonomipolitiken. 115 I regeringens proposition framgår det att detta inte är den nuvarande bilden 

av kulturområdet, något som vi ser sammanfaller med regeringens tydliga markering av 

kulturområdets starkare anknytning till marknaden. Vidare är det nya tillägget i jämförelse med 

1997 års mål att kulturen nu ska prägla samhället i sin helhet, något vi inom vår teoretiska ram 

sammankopplar med den marknadsorienterade instrumentella rationalen. 

 

I Frenanders analys av Kulturutredningen ser vi både likheter med och skillnader från Tid för kultur. 

I jämförelse ser vi att den gemensamma nämnaren för de två är marknadsanpassningen, det vill säga 

ideologiska tendenser till marknadsliberalismen. Frenanders tolkning av Kulturutredningen påvisar 

dock ytterligare exemplifieringar där dessa ideologiska tendenser växer sig större, tendenser vi inte 

direkt uppfattar i Tid för kultur. Exempelvis försvann målet ”utrymmet för reella förutsättningar för 

yttrandefrihet” från 1997 års kulturpolitiska mål i Kulturutredningen, en tendens mot den 

marknadsliberala ideologin där Frenander menar att medborgerliga rättigheter och 

jämlikhetssträvande får en allt mindre roll. I Kulturutredningen ser Frenander även hur 

kvalitetsmålet försvinner. 116 Yttrandefrihet och kvalitet är dock två delar av de kulturpolitiska 

målen i regeringens proposition. Yttrandefriheten har av regeringen i första hand omnämnts i 

samband med vad som regeringen benämner som det obundna kulturlivet. Vidare har kvalitet i 

regeringens proposition framgått som tydligt anknutet till den bildande funktion som eftersträvas i 

kulturlivet. I den jämförelse vi framfört kan vi se en marknadsanpassning av kulturen som beskrivet 

i Tid för kultur likväl som i Kulturutredningen, dock ser vi inledande en högre grad av av 

högervridning i Kulturutredningen som Frenander analyserar. En möjlig slutsats från detta är att 

regeringens proposition är en kompromiss mellan den tidigare Kulturutredningen, remissinstanserna  

och regeringens egna värderingar. Därigenom ser vi att regeringen har behållit många av 1997 års 

                                                 
115  Frenander (2001), s.16 

116  Frenander (2009), s.8 



 

 43 

kulturpolitiska mål samtidigt som de i jämförelse nya högertendenserna i målen inte har tagit an lika 

tydliga tendenser som de Frenander identifierar i Kulturutredningen.  

 

6.2 Folkbibliotekets roller utifrån regeringens proposition 
I vår analys av Tid för kultur har vi undersökt den statliga kulturpolitikens inriktningar och de 

biblioteksidéer som regeringen uttrycker. Genom den analysen kan vi nu diskutera vår tredje 

frågeställning: Vilken syn på folkbibliotekets roller medför de funna kulturpolitiska inriktningarna? 

För att tydliggöra idéerna kring folkbiblioteks roll relaterar vi dem till Skot-Hansens och 

Anderssons fyra biblioteksroller som presenterades i kapitel 2.3. Detta görs genom att belysa 

regeringens ståndpunkter utifrån rationalerna och koppla dem till de folkbiblioteksroller som kan 

ses i den specifika kulturpolitiska inriktningen. Exempelvis kopplar vi regeringens förespråkade 

kulturalisering av utbildningsområdet till folkbibliotekets roll som kunskapscentrum. Innan detta 

diskuteras folkbibliotekets roller så som de uttrycks i regeringens proposition.  

 

6.2.1 Diskussion rörande folkbiblioteket så som uttryckt i regeringens proposition  
I de delar av propositionen där regeringen direkt berör folkbiblioteket framträder en tydlig bild av 

folkbibliotek som en institution med bildande och upplysande funktioner. Folkbibliotekets roll som 

förmedlare av kultur och information framgår tydligt då det kulturella och politiska 

jämlikhetssträvandet som karakteriserar den humanistiska rationalens bildningsideal framträder i 

regeringens resonemang. Liknande tendenser återkommer i regeringens uppfattning av Kungliga 

bibliotekets möjliga roll som huvudansvarig inom biblioteksområdet, däri ska Kungliga biblioteket 

skapa en starkare kompetens inom skol- och folkbiblioteken. Folkbiblioteken blir i regeringens 

proposition en  institution som förmedlar den bildningskultur regeringen vill förmedla genom den 

nationella kulturpolitiken.  

 

Genom propositionen varierar regeringen i hur de använder begreppet kultur. I samband med hur de 

ideologiska tendenser från den humanistiska rationalen används i samband med folkbiblioteket 

använder regeringen även ett liknande kulturbegrepp. Den kultur som ska förmedlas via biblioteket 

riktas mot befolkningen i sin helhet och tar form som en allmännyttig funktion med traditionella 

och bildande innehåll.  

 

Där regeringen direkt berör folkbiblioteken framträder två uttalade biblioteksroller, folkbiblioteket 

som kulturcentrum och som kunskapscentrum. Folkbiblioteket som kulturcentrum ska här förmedla 

den kultur och medföljande upplevelser genom vilken befolkningen blir upplysta. Folkbiblioteket 

avbildas därigenom som kunskapscentrum, den ram inom vilken bildningen och upplysningen 

förmedlas. 

 

6.2.2 Diskussion rörande folkbibliotekets roll utifrån de kulturpolitiska målen 
I det första målet diskuterar regeringen kulturens oberoende och nyskapande förmåga. Den 

humanistiska rationalen är den rational som tydligast framträder i regeringens resonemang i detta 

mål. Kulturen ses som bildande och upplysande och är ämnad för hela befolkningen. Dock är det 

främst på idénivå som relationen till den humanistiska rationalen är tydlig. När regeringen 

diskuterar mer praktiska åtgärder är marknadsperspektivet tydligt. Ekonomiska förutsättningar och 

en kulturalisering av olika områden förespråkas. 

 

Då kulturen har en bildande och upplysande roll i det första målet ser vi en koppling till biblioteket 

som ett möjligt kunskapscentrum. Biblioteket är här en plats för det egna lärandet och den egna 

utvecklingen. Kulturen kan via sin oberoende och nydanande roll leda till nya insikter. Trots att den 

kultur som regeringen beskriver i målet förmedlar sig själv kan folkbiblioteket ändå fungera som en 

viktig arena för spridningen av kulturen. Bibliotekarien blir därmed inte nödvändigtvis en 
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kulturförmedlare då kulturen inte behöver hjälp med överbrygga eventuella glapp till publiken. Det 

är främst biblioteket som plats som är viktigt i sammanhanget. Detta synliggör relationen till 

biblioteket som kulturcentrum. Biblioteket är i denna roll en plats för konstnärliga och kulturella 

upplevelser. Att separera dessa två biblioteksroller kan i sammanhanget vara svårt då de integreras 

med varandra; för att kunna ”upplysa” användarna kulturellt och låta dem reflektera över konsten 

behöver kulturen och konsten en arena där de kan åskådas. Hur de kulturella yttringarna kommer till 

uttryck i biblioteket är dock öppet för diskussion. En kulturell upplevelse är inte bunden till någon 

viss form, det är därför troligt att dessa upplevelser både finns i folkbibliotekets medieutbud och 

dess evenemangsverksamhet.  

 

Det första kulturpolitiska målets instrumentella karaktärsdrag kan även de sammankopplas till 

biblioteket som kulturcentrum, dock med andra förutsättningar. Regeringen påvisar ett förändrat 

ställningstagande till marknaden. Marknaden och kommersialismen är inte längre något som ska 

motverkas. Därför kan vi anta att bibliotekets utställningar och arrangemang är mer 

efterfrågansstyrda än i tidigare nämnda sammanhang. Delar av biblioteket kan fungera som en slags 

utställningsyta för konstnärer vilket kan hjälpa dem att synliggöra sig själva. Biblioteket blir 

därigenom ett sätt att marknadsföra konsten. Regeringen lyfter fram kulturens synliggörande 

funktion och dess ekonomiska värde. Folkbiblioteket kan genom sin roll som kulturcentrum vara en 

del av samhällsutvecklingen och stärka det lokala samhällets kulturella identitet. Det i sin tur skulle  

öka samhällets attraktionskraft och kulturen skulle få en viktig roll för besöksnäringen. 

 

Regeringens andra mål berör allas möjlighet till deltagande i kulturlivet. Med några undantag kom 

detta att vara det mål där en kulturpolitik mest lik den som presenterades i samband med 

folkbiblioteket uttrycktes. Regeringens mål i helhet har tydliga karaktärsdrag av den humanistiska 

rationalen. Här användes kulturbegreppet som ett allmännyttigt och bildande fenomen vars roll 

framstår som central i strävandet efter ett demokratisk och jämlikt kulturliv. Därigenom framträder i 

målet biblioteksroller som liknar de som beskrivs i regeringens uttalanden om folkbiblioteken 

(kultur- och kunskapscentrum). Detta stärks även av hur regeringen inom ämnet litteratur- och 

kulturtidskriftsstöd framhäver huvudbibliotekens centrala roll i spridningen av kvalitetslitteratur och 

bibliotekens läsfrämjande aktiviteter. Den konstnärliga kvaliteten har varit ett genomgående tema i 

propositionen och har liknats med det bildande idealet i den humanistiska rationalen.  

 

I regeringens andra mål framstod även ett kulturbegrepp med likheter med den instrumentella och 

den sociologiska rationalens kulturbegrepp. De resonemang och förslag som kretsar runt 

regeringens andra mål visade prov på variationer mellan användandet av kulturbegreppet och andra 

rationalanknutna dimensioner. I och med regeringens skiftning från befolkningen i sin helhet till 

specifika grupper skiftas även kulturbegreppet till ett mer breddat begrepp som används för att 

bemöta och frigöra undertryckta grupper. Ur politiken som presenterades i samband med 

folkbiblioteken och den som framgår här syns en avvikelse. Kulturbegreppet skjuts närmare 

publiken och frigörelse ersätter bildningen. En möjlig implikation för folkbiblioteken i detta är att 

samspelet mellan folkbiblioteket som kultur- och kunskapscentrum skjuts allt mer mot 

kulturcentrumet där upplevelserna står i centrum. Däri ersätts även bibliotekets roll som 

kunskapscentrum av rollen som socialt centrum. Sociala aktiviteter efterfrågas inte specifikt av 

regeringen men vi ser att det sociala centrum Skot-Hansen och Anderssons omnämner märks av i 

regeringens resonemang då den biblioteksrollen även omfattar uppsökande aktiviteter riktade mot 

olika grupper, såsom barn och äldre. 

 

Inom detta mål gavs den instrumentella rationalen ett jämförelsevis mindre utrymme och återkom i 

samband med regeringens distansering från den sociologiska rationalens kulturella demokratin i 

fråga om ett högkvalitativt kulturutbud. Vidare framträder den instrumentella rationalen vid de 
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närmare relationerna mellan kulturskapare och näringslivet som eftersöks. Regeringen framhäver 

även en form av kulturalisering av utbildningsområdet som vi liknar vid den instrumentella 

rationalen. I denna kulturpolitik kan vi se biblioteksroller där folkbiblioteket antar rollen som 

kunskapscentrum. I denna roll kan folkbiblioteket forma en ram för upplysning med en tydlig 

koppling till utbildningsväsendet.  

 

Det tredje målet handlar om kulturens roll för samhällsutvecklingen där kulturen bidrar med 

mångfald, kreativitet och konstnärlig kvalitet. Kulturen fyller i detta mål en synliggörande funktion 

där kulturen kan leda till en social, politisk och ekonomisk utveckling. Regeringen beskriver en 

kulturaliserande strategi där kulturen har inflytande på flera olika områden. Marknadsperspektivet 

är viktig i detta mål då marknaden är betydelsefull för tillväxten och kulturens finansiering 

framhävs behövas privatiseras. 

 

Folkbiblioteket präglas utifrån detta måls beskrivning av kulturens synliggörande funktion. 

Kopplingen till biblioteket som kulturcentrum kan ses här då biblioteket via sina utställningar och 

arrangemang kan lyfta fram kulturen som i sin tur stärker både samhället i stort och bibliotekets 

position i samhället. Exempelvis kan folkbiblioteket lyfta fram delar av kulturarvet för att belysa 

hur samhället utvecklats och öka förståelsen för hur kulturarvet stärker samhället. Biblioteket 

framhäver därmed kulturarvets vikt för samhället och synliggör kulturarvets olika delar. 

Regeringens marknadsperspektiv kan även det avspeglas i bibliotekets roll som kulturcentrum. 

Regeringens syn på högkvalitativ och kommersiellt gångbar konst öppnar upp för 

marknadsanpassade utställningar i bibliotekslokalerna där efterfrågan och popularitet kan vara 

betydande faktorer. 

 

Då regeringen förespråkar en kulturalisering av flera områden kan vi anta att biblioteket ökar 

samarbetet med andra sektorer. Exempelvis kan folkbiblioteket i sin roll som kunskapscentrum öka 

sin samverkan med skolan och på så sätt få en tydligare roll i utbildningssammanhang. Biblioteket 

kan även i sin roll som informationscentrum sprida näringslivsinformation och hjälpa den lokala 

turismen att sprida information om vad som händer i regionen. Folkbiblioteket har även i denna roll 

en samhällsintegrerande funktion vilket även det är en del av den kulturaliserande strategin. 

Biblioteket ökar med en sådan strategi sin vikt för samhället och får därigenom en större 

genomslagskraft. 

 

6.2.3 Folkbibliotekets övergripande roll utifrån propositionen 
Då de ideologiska tendenserna i regeringens proposition skiftar varierar även folkbibliotekets 

möjliga roller mellan målen. Det är tydligt att de biblioteksroller som regeringen direkt uttrycker i 

samband med folkbiblioteket avviker från de kulturpolitiska inriktningar vi ser i målen. De 

biblioteksroller som uttrycks är en kombination av folkbiblioteket som kultur- och 

kunskapscentrum där bildning och upplysning ligger i fokus.  

 

Regeringen påvisar en tydlig marknadsanpassning av kulturområdet, något som inte berördes i 

samband med uttalandena om folkbiblioteket. Vi tror denna kulturpolitiska inriktning ändå skulle 

avspeglas i den faktiska biblioteksverksamheten, exempelvis borde bibliotekets utbud av både 

utställningar och medier påverkas. Då folkbiblioteket skjuts närmare marknaden via kulturpolitiken 

blir dess roll mer instrumentellt präglad. Samtidigt som folkbiblioteket utifrån denna politiska 

inriktning hamnar närmare marknaden fyller den ändå en viktig roll som upplysande och bildande. 

Då regeringen ändå ser kulturen som normförändrande och nyskapande borde även detta avspeglas i 

bibliotekets verksamhet. Exempelvis borde folkbiblioteket som kulturcentrum omfatta den 

kultursynen inom ramen för konstnärligt och kulturellt utvecklande upplevelse.  
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Då regeringen förespråkar en kulturalisering av olika sociala, ekonomiska och politiska områden ser 

vi en möjlig koppling mellan folkbiblioteket som kunskapscentrum och utbildningsväsendet. 

Folkbiblioteket borde i den politiska inriktningen få en stödjande roll för både den formella 

utbildningen och elevernas kunskapsförsörjning. Folkbiblioteksverksamheten påverkar därigenom 

inte endast biblioteksområdet utan influerar även andra politiska områden. Kulturaliseringen kan 

även komma till uttryck i folkbibliotekets roll som informationscentrum. Här förser biblioteket 

allmänheten med turist- och näringslivsinformation för att synliggöra regionen och därigenom 

försöka utveckla den.  

 

6.3 Avslutande reflektioner 
Med utgångspunkten att folkbiblioteket är en del av det kulturpolitiska systemet och därför 

påverkats av ideologiska förskjutningar har vi diskuterat folkbiblioteket utifrån regeringens 

proposition Tid för kultur. De kulturpolitiska rationalernas förekomst har varierat men det kanske 

tydligaste resultatet är att kulturpolitikens inriktning pekar mot ett ökat marknadsperspektiv. Däri 

kan vi även se att regeringens bild av folkbiblioteket avviker kraftigt från den resterande 

kulturpolitiken. En möjlig förklaring till denna diskrepans är att regeringen har en traditionell syn 

på folkbibliotekets uppgift. Det kan därigenom ses att regeringen i samband med folkbiblioteket 

använder ett kulturbegrepp starkt anknutet till den humanistiska rationalen där biblioteket förmedlar 

kvalitativ och upplysande kultur till befolkningen. En annan möjlig förklaring till folkbibliotekets 

marginella roll i propositionen är den avpolitisering av folkbibliotekets uppgift som Vestheim 

beskriver. Det överensstämmer även med föregående förklaring då folkbiblioteket har en 

oproblematisk och traditionell roll i samhället. Det leder i sin tur till att regeringen inte har ett behov 

av diskutera folkbibliotekets roll mer ingående då dennas roll ses som självklar. 

 

Något vi finner intressant är en viss förskjutning från folkbibliotekets lokala utarbetning och 

styrning då regeringen anser att Kungliga biblioteket ska få ett övergripande huvudansvar för 

Sveriges biblioteksväsende. Vi uppfattar det som att detta hör ihop med de tidigare mönster regering 

visat i deras strävan efter ett obundet kulturliv. ”Obundet” har i regeringens proposition tagit form 

som en förändrad ansvarsfördelning där områden som kulturpolitiken tidigare ansvarade för skjuts 

över till andra områden, såsom näringslivet, institutioner och marknaden. Genom kulturaliseringen 

regeringen förespråkar sprids ansvaret även utanför den traditionella kultursektorn och olika 

områden delar ansvaret för kulturlivets framtid. 

 

Då den instrumentella rationalen framgått som den huvudsakliga i utstakningen av den nya 

kulturpolitiska inriktningen är det intressant att se hur vissa dimensioner i rationalerna inte 

förekommit i resultatet. Kulturens underhållningsfunktion har inte påpekats och inte heller har så 

kallade flaggskepp från den instrumentella rationalen förekommit. En möjlig anledning till detta är 

att den statliga kulturpolitiken främst berör offentliga institutioner och därför inte berör privata eller 

ideella verksamheter som främst fokuserar på underhållning. Den rädsla Skot-Hansen påpekade för 

den instrumentella rationalens dominans beskrevs där som överdriven, vilket har framgått då de två 

andra rationalerna har tydliga funktioner i kulturpolitiken. Regeringens bilder av folkbiblioteket 

visar tydligt på hur regeringen kan ses som normkonservativa i specifika fall.  

 

Slutligen vill vi beröra det något oprecisa resultat gällande de kulturpolitiska rationalernas 

förekomst i propositionen. Skot-Hansen diskuterade en möjlig kulturpolitisk förändring då hon 

ansåg att den instrumentella rationalen höll på att ersättas av en ny rational. Skot-Hansen såg inte 

detta som en rörelse tillbaka till äldre inriktningar utan mot en globalt förankrad kulturpolitik där 

både den industrialiserade upplevelseindustrin och självförverkligandet samsades. I denna 

proposition syns liknande tendenser då regeringen vid flera tillfällen lyfter fram ett internationellt 

perspektiv och ett marknadsbundet kulturliv som fungerar tillsammans med en strävan efter 
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kulturell jämlikhet och självförverkligande kulturskapande. Folkbibliotekets roll beskrivs utifrån det 

påståendet av regeringen i denna kulturpolitik som en motvikt till den annars marknadsinriktade 

kulturen.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Inom detta kapitel föreslår vi fortsatt forskning inom samma forskningsområde och kommenterar 

samtidigt studiens begränsningar. 

 

Studiens beskrivande syfte och användning av Skot-Hansens teorier som analytisk ram har 

resulterat i vad vi upplever som goda resultat. Rationalernas lager-på-lager-princip har fungerat väl i 

mån om att kunna diskutera folkbiblioteket då rationalerna har kunnat framhäva övergripande 

ideologiska tendenser, kulturpolitiska inriktningar likväl som biblioteksidéer. Dock ser vi att detta 

tillvägagångssätt tillsammans med vårt perspektiv har lämnat oss med ett något övergripande 

resultat. Inom studiens ramar och teori ser vi att några av de mer djupgående aspekterna av 

regeringens proposition endast har kunnat beröras övergripande. Således tror vi att ett annat 

perspektiv, antingen utifrån en ideologianalys eller en annan textanalytisk metod, såsom 

diskursanalysen, kan lyfta fram intressanta aspekter som denna studie inte kunnat beröra djupare. 

Som exempel på detta kan kulturens egenvärde i det politiska systemet som regeringen förespråkar 

nämnas.  

 

Vidare har vi i studien kort berört en jämförelse mellan Tid för kultur, Kulturutredningen och 1997 

års kulturpolitiska mål genom Anders Frenanders resonemang. Detta föll utanför studiens ramar 

samtidigt som vi såg dess relevans inom ämnet och därigenom fick jämförelsen endast en funktion 

som en övergripande och inledande diskussion. Inom denna jämförelse ser vi dock ett antal ämnen 

som vi tror kan ge många goda möjligheter till givande forskning. Det främsta exemplet ser vi i 

Frenanders resonemang kring att kulturområdet under nittiotalet möjligen sågs som för marginellt 

för att kunna påverka större politiska områden såsom arbetsmarknads- eller näringspolitiken. Då vi 

är fullt övertygade över att detta inte är dagens rådande uppfattning, från regeringens sida, ser vi att 

den övergången kan vara av intresse. Hur omarbetas och ändras synen på ett politiskt område i en 

sådan grad och vilka konflikter uppstår?  
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7 Sammanfattning 
I denna studie har vi undersökt ideologiska tendenser i den statliga kulturpolitiken med speciell 

hänsyn tagen till folkbiblioteket. I studien har vi utgått från att biblioteket är en del av det 

kulturpolitiska systemet och därigenom påverkats av de ideologiska strömmingarna som format och 

formar den nationella kulturpolitiken. Med grund i Skot-Hansens och Audunsons resonemang 

beskrivs det att folkbiblioteket befinner sig i ett spänningsfält mellan externa och interna normer 

samt mellan upplevelse och upplysning. Utifrån detta formulerade vi syftet att undersöka den 

statliga kulturpolitikens inriktning ur ett ideologiskt perspektiv med speciell hänsyn tagen till 

inriktningens möjliga följder för folkbiblioteket. För att undersöka detta har vi använt följande 

frågeställningar:  

 

 Vilka kulturpolitiska inriktningar kan urskiljas i den nationella kulturpolitiken? 

 Vilka idéer kring folkbibliotekets roller uttrycks i den nationella kulturpolitiken? 

 Vilken syn på folkbibliotekets roller medför de funna kulturpolitiska inriktningarna? 

 

Frågorna är formulerade för att ur ett ideologiskt perspektiv se hur folkbiblioteken framställs i 

jämförelse med de kulturpolitiska inriktningarna.  

 

Det empiriska materialet i studien utgörs av regeringens kulturpolitiska proposition från 2009 Tid 

för kultur. Valet av studiens empiriska material baserades på propositionens normativa roll och 

relationen till den statliga nivån. 

 

För att skapa en bild av det område som präglar både kulturpolitiken och folkbiblioteken har vi 

använt oss av litteratur som berör forskningsområdet. I det avsnittet lyftes forskning inom det 

nordiska biblioteks- och kulturpolitiska fältet fram och forskningen berör huvudsakligen 

folkbibliotekets relation till kulturpolitiken.  

 

Studien baserar sig på en beskrivande ideologianalys där idealtyper används i analysramen. 

Uppsatsens ideologibegrepp utgår ifrån Sven-Eric Liedmans definition där en ideologi ses som ett 

system av oftast outtalade värderingar, normer och föreställningar. Den teoretiska ram studien 

baseras på utgörs av de tre kulturpolitiska rationaler Dorte Skot-Hansen beskriver i sin artikel 

Kultur til tiden. Dessa rationaler baseras på den nordiska kulturpolitiska utvecklingen under den 

senare halvan av 1900-talet och presenteras som idealtypiska konstruktioner med ideologiska 

funktioner.  

 

Studiens resultat och analys presenterades utifrån de tre kulturpolitiska mål regeringen ställer upp. 

Inom varje mål beskrevs innebörden av målformuleringen, de villkor regeringen uppfattar som 

rådande inom kulturområdet och de områden som regeringen anser att kulturpolitiken bör inrikta sig 

på för att uppnå målet.  

 

Studiens resultat visar på att en ökad marknadsanpassning eftersträvas där kulturen inte enbart är 

bunden till den traditionella kultursektorn utan även ska användas för att uppnå en positiv 

samhällsutveckling i stort. Dock framgår det att traditionella kulturpolitiska värden i form av 

upplysande och demokratiserande inriktningar kvarstår men kompletteras med marknadsliberala 

karaktärsdrag. Inom detta visar studien att regeringens uttalade bild av folkbibliotekets roll i 

samhället avviker från den övriga kulturpolitiken och de generella ideologiska tendenserna. 

Tänkbara förklaringar till denna diskrepans kan tänkas vara avpolitiseringen av folkbiblioteket, att 

folkbibliotekets roll ses som självklart och därför inte behöver diskuteras samt av regeringens 

strävan att omfördela ansvaret inom kulturområdet för att öka kulturens självständighet. 
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