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Abstract  

The literature grant, one foot in the grave 
This essay is about two of the most important surveys concerning cultural politics in Sweden. 

The first is the survey Boken – Litteraturutredningens huvudbetänkande/1968 års 

litteraturutredning from 1974, which was a part of the groundwork for the politics concerning 

literature in Sweden. The other one is Betänkande av Kulturutredningen 2009, which is an 

attempt to make great structural changes to the current political organization. Our aim was to 

contextualize the two surveys from an ideological and economic point of view. We wanted to 

see what the influences and assumptions of the authors were. Having done this, we came to 

the conclusion that the neoliberal shift in the western economies during the eighties and 

nineties, will soon reach the cultural sector as well. This is a part of society that still operates 

under rules of Keynesian economics in Sweden. A state the authors of the 2009 survey want 

to change. 

Keywords: 
Literature grant, Cultural politic, Swedish National Arts Council, Aspectual politic, quality, 

Information Age, Information society, Late modernity, Keynesian economics, Cultural and 

economy, diversity 
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1. Inledning 
Idén till föreliggande uppsats har sin utgångspunkt i frågan om vilka antaganden och 

föreställningar som dagens kulturpolitik grundas på, nämligen en politik som oftast tas för 

given utan reflektion. Ännu större är vårt intresse för de grundantaganden som Boken – 

Litteraturutredningens huvudbetänkande/1968 års litteraturutredning från 1974 (Boken) och 

Betänkande av Kulturutredning från 2009 (kulturutredningen) bygger på. Såsom vilka 

förändringar det är utredningarna föreslår och varför de gör det. Vårt intresse riktas inte 

enbart mot den generella kulturpolitikens uttryck i de två utredningarna utan även dess 

kopplingar till litteraturstödet. 

Dagens litteraturstöd är ett titelbaserat stöd som bedöms av arbetsgruppen för litteratur 

inom Kulturrådet utifrån kvalitetskriterier som fastställs av de samma. Stödet instiftades för 

att rädda en kvalitetslitteratur vilken upplevdes som hotad under 70-talets s.k. förlagskris, en 

tid då utredningen Boken upplevde att vad de kallade den torftiga kiosklitteraturen tog allt 

större plats. Under åren har stödets form diskuterats på olika håll. Förespråkarna framhåller 

det positiva i att det är neutralt och kan sökas av alla förlag medan belackarna poängterar att 

stödet ofta går till redan ekonomiskt starka förlag, vilka borde kunna finansiera utgivningen 

själva. Författarna till 2009 års utredning tar fasta på det senare argumentet och föreslår en 

radikalt förändrad kulturpolitik som, om den skulle genomföras, innebär ett epokskifte för det 

svenska kulturlandskapet. 

Syfte 
Syftet är att kartlägga utredningarna från 1974 och 2009 i ett kontextuellt ideologiskt 

sammanhang med inriktning på vilka ändamål kulturpolitiken söker. Vi vill frilägga texten 

(primära texterna) för att genomföra en strukturanalys, dvs. vi uppmärksammar och förklarar 

både de manifesta och latenta betydelserna i texterna. Vi avser att problematisera de strukturer 

och begrepp som förekommer i utredningarna och belysa de problem och spänningar som 

framträder vid en kontextuell läsning. Vi vill även analysera texterna i ett ekonomiskt 

sammanhang, då vi menar att denna faktor till stor del styr den övriga politikens utformning. 

De frågor som vi söker svar på kan summeras på följande sätt: 

Frågeställning 
- Vilka ideologier och föreställningar ligger bakom kulturutredningarna? 

- Hur ser sambandet ut mellan den ekonomiska och intellektuella kontexten i 

utredningarna? 
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- Vilka begrepp är det som kulturutredningarna bygger på och vilken ideologisk kontext 

ingår de i? 

Avgränsningar  
Vi väljer att inrikta oss på kulturpolitikens viktiga årtal 1974 och 2009. År 1974 lades 

grunden för den kulturpolitik vi har idag, detta gjordes genom flera olika utredningar och 

betänkanden. Den som är av intresse för oss är Boken från 1974, i vilken dagens 

litteraturpolitik fått sin form. Den andra text vi valt att studera är 2009 års kulturutredning, där 

en storskalig förändring kommer till uttryck. Dessa utredningar är våra primärtexter, vilka vi 

avser analysera för att få fram de ideologiska antaganden som ligger till grund för dem.  

På grund av materialets omfattning och den tid vi haft till vårt förfogande har vi inte 

studerat den kulturpolitiska diskussionen utan valt att se framför allt till den ideologiska 

kontexten. I arbetet kommer vi inte att ta med författarna i vår kontextanalys, på grund av 

uppsatsens omfång även om detta hade varit relevant och intressant. Med materialet kommer 

en inriktning kopplad till våra studier inom Förlags- och bokmarknadskunskap, vi har således 

valt att inrikta oss på det för oss mest relevanta, litteraturstödet. Vi söker grunderna för 

kulturpolitiken generellt sett med litteraturstödet som specifikt exempel. Därför kommer vi 

inte att beröra de övriga branscher eller andra delar av det litterära fältet som diskuteras i 

kulturutredningarna. 

Tidigare forskning och material 

Tidigare forskning 
Tidigare uppsatser om kulturutredningen och litteraturstödet är En Extreme makeover av 

Frida Eriksson & Susanne Gustafsson från Förlags- och bokmarknadskunskap i Lund. Det är 

en C-uppsats som behandlar hur litteraturstödet ser ut idag och vilka konsekvenser en 

förändring av stödet kan få för litteraturen och förlagen. Sedan har vi David Karlssons En 

Kulturutredning: pengar, konst och politik (2010). Karlsson har i denna bok gjort ett försökt 

till att förstå varför kulturutredningen ser ut som den gör, och har som syfte att diskutera 

några av de frågor som berör kulturpolitikens varför och dess motiv, dvs. skälen till varför det 

bör finnas en kulturpolitik över huvudtaget. Ambitionen från hans sida är att i någon mån råda 

bot på kulturpolitikens filosofiska underskott, att motverka dess avideologisering och 

avpolitisering. Karlsson beskriver den kulturpolitiska verktygslåda som finns till förfogande 

och att det i den finns ett antal redskap och principer som han menar är väl lämpade att möta 

samtiden. Han skriver att en del av dessa redskap idag används, men han diskuterar också 
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varför de är konstruerade på det sätt som de är. Karlssons bok handlar om kulturpolitik i 

världen och dess redskap, med inblickar i den svenska 2009 års kulturutredning som exempel. 

Material  
Vi utgår i vår studie från 1974 års litteraturutredning Boken och 2009 års kulturutredning. 

Dessa är de primärtexter vi analyserar, under namnet Kulturutredningarna. De är inte 

akademiska avhandlingar utan sammanställningar av statistik och teorier för ett politiskt syfte. 

Det som tidigare skrivits på området berörs i det följande, inga av de studier som nämns 

nedan har fokuserat på den ideologiska kontext vi söker i vår studie.  

Då vi utgår från att de ekonomiska förutsättningarna är grunden för hur ett samhälle 

organiseras politiskt och kulturellt har vi valt att analysera 1974 års utredning Boken och 2009 

års kulturutredning utifrån de ekonomiska teorier som var och är gällande för respektive 

tidsperiod. Till vår hjälp har vi tagit Lars Pålsson Sylls bok De ekonomiska teoriernas historia 

(1999) vilken är en idéhistorisk sammanställning av de ekonomiska doktrinernas utveckling i 

västvärlden. För att skapa förståelse för relationen mellan det ekonomiska och kulturella har 

vi använt oss av sociologen Pierre Bourdieu och hans fältteori från böckerna 

Kultursociologiska texter och Konstens regler. För att få perspektiv på forskningen kring 

kulturpolitiken i Sverige har vi läst SweCults Kultursverige 2009. Detta är en artikelsamling 

som behandlar kulturpolitik ur en mängd olika perspektiv, t.ex. sambandet mellan kultur och 

politik samt mellan kultur och ekonomi. Här finns dock inte någon idéhistorisk textanalys, 

vilket motiverar vårt val av perspektiv.  

Källkritik 
Källkritik är en del av den idéhistoriska metod vi valt att använda oss av och kommer således 

inte att tas upp här.  

Disposition 
Vår uppsats tar vid med en inledning som innehåller en kort beskrivning av litteraturstödets 

funktion och instiftande. Sedan följer en genomgång av vår metod, hur den ser ut och varför 

vi har valt att använda oss av den. På detta följer ett avsnitt där ett antal teorier presenteras 

tillsammans med begrepp som är viktiga för vår framställning. Teoridelen behandlar de 

ekonomiska teorier som var och är samtida med respektive kulturutredning – vi utgår från att 

den ekonomiska politik som förs även tar sig uttryck i resten av samhället. Här berör vi även 

de begrepp som förekommer såväl i vår egen analys som i utredarnas material. De teorier som 

förekommer i direkt anslutning till texten förklaras fortlöpande där de uppträder. Detta 
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eftersom de till skillnad från de ekonomiska och kulturella teorier vi använder inte är 

antaganden vi gjort oberoende av texten utan finns inlemmade i utredningarna. 

Därefter följer en sammanfattning av de två utredningarna. Först utredningen Boken, 

vilken utgör grunden för 1970-talets politik på litteraturområdet. Därpå följer 

sammanfattningen av 2009 års kulturutredning där del ett behandlar Grundanalysen, följt av 

ett avsnitt om Förnyelseprogrammet i del två och Kulturpolitikens arkitektur i del tre, i vilka 

föreslagen om förändringarna utformas. Dessa tre delar utgör utredningen 2009 under namnet 

Betänkande av Kulturutredningen. Efter sammanfattningarna kommer analyserna av 

respektive del i tidigare utstakad ordning, där vi redovisar de resultat vi kommit fram till och 

de övergripande drag som gett sig till känna i vår studie av kulturutredningarna, såsom vilka 

förändringar vi har kunnat iaktta vad gäller den ideologiska utvecklingen både i utredarnas 

analyser men även i politikens teoretiska utformning. Vi avslutar med ett kapitel där de 

resultat vi kommit fram till redovisas i förhållande till de frågor vi ställde oss inledningsvis. 

2. Metododologiska och teoretiska reflektioner 

Idéhistorisk metod 
För att skapa förståelse av Kulturutredningarna och litteraturstödet har vi valt att använda oss 

av en metod från den idéhistoriska skolan, beskriven av Lennart Olausson i Idéhistoriens 

egenheter. Vi har valt metoden eftersom vi anser den passande för vårt syfte och våra 

frågeställningar. Genom att sätta de båda utredningarna i en ideologisk kontext, jämföra 

antaganden i texten med relevant sekundärlitteratur, får vi en ökad förståelse för vad 

utredningarna syftar till. Vi kan på så vis även blottlägga vad som inte nödvändigtvis sägs 

explicit i texten utan vad som står mellan raderna. Sålunda närmar vi oss vad som brukar 

benämnas en förklarande idéanalys, en ändamålsbeskrivning där motiven synliggörs vilket i 

sin tur innebär att vi kan dra vissa slutsatser om åt vilket håll politiken rör sig, enligt vår egen 

tolkning utifrån texterna.  

 Kulturutredningarna är således våra forskningsobjekt och tillika primärtexter för 

uppsatsen. Vad gäller tolkningsarbetet är syftet att göra texten meningsfull genom läsning och 

tolkning av den. Det finns ett antal grundläggande moment i den idéhistoriska forskningen 

som består av att analysera texten och ge den en struktur. De grundläggande begreppen ska 

bestämmas inom texten. Viktigt är också att se till vilken intellektuell tradition som för varje 

enskild text ingår i. I realiteten innebär det att vi ser till referenser som meningsbärande. Vi 

ämnar inte utreda diskussionen kring texterna eller författarna bakom primärtexterna. De 

begreppsstrukturer som författarna använder sig av bär på djupare resonemang och mening än 
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som syns i begreppen. Genom ett antal variationer av kontextuell läsning kan vi avgöra om 

begreppen leder till spänningar och motsägelser. Dessa och ytterligare frågor ställs “utifrån en 

(re)konstruktion av den kontext som texten ingår i.”1 Konstruktionen är baserad på närläsning 

av explicita och implicita referenser. Det första vi ska göra är att skapa en förståelse för vilka 

de ledande idéerna och begreppen är för att sedan analysera texterna. På så sätt låter vi textens 

dolda struktur framträda, en struktur som inte alltid sammanfaller med den manifesta. 

Idéhistorikern Lennart Olausson uttrycker det på följande sätt: ”Varje försök till analys av en 

text måste påbörjas med någon form av idéanalys, vilken i sin tur innebär att man gör en 

beskrivning av texten, av dess form och innehåll.”2 Vad gäller själva beskrivningen och 

analysen är de väl förenade med varandra precis som beskrivningen och analysen är av 

kontexten. Tillsammans är de förenade med konstruktionen av kontexten, som leder till vår 

slutgiltiga framställning. Sålunda skapar vi med hjälp en av kontextuell analys, vilket är en 

typ av källkritik, av de olika delarna och influenserna en ideologisk helhetsbild, ur vilken vi 

avser kunna utläsa hur utredningen framställer sakförhållanden och vad dessa faktiskt syftar 

till enligt oss.  

Ekonomisk teori 

Keynes & Friedman 
I ljuset av att all politik med nödvändighet är kopplad till ekonomiska förutsättningar ser vi 

det som relevant att beröra de ekonomiska teorier som formade välfärdsamhället och särskilt 

de teorier som är i ropet idag. I enlighet med den historiematerialistiska skolan menar vi att ett 

samhälles kultur och institutioner påverkas starkt av dess ekonomiska struktur och 

produktionssätt. Av den anledningen har vi valt att läsa John Maynard Keynes teorier i 

förhållande till den ekonomiska politik som fördes under skapandet av Boken, för att sedan 

läsa Milton Friedmans teorier i relation till 2009 års kulturutredning.  

John Maynard Keynes är den ekonom som främst förknippas med den välfärdsekonomi 

som växte fram efter andra världskriget. Keynes trodde på den fria marknaden men ansåg att 

statlig styrning i viss mån behövdes för att stabilisera ekonomin.3 Han var skarpt kritisk till 

laissez-fairekapitalismen som rådde i början av 1900-talet, i och med den ekonomiska 

                                                
1 Olausson, Lennart, ”Från text till text”, red. Olausson, Lennart, Idéhistoriens egenart, Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1994, s.16 
2 Olausson, 1994, s.28 
3 Pålsson Syll, Lars, De ekonomiska teoriernas historia, Studentlitteratur, Lund, 1999 s. 317 
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kraschen och depressionen på 30-talet bröt han definitivt med den äldre skolan som inte 

kunde hantera det som inträffat.4 

Såväl den klassiska som den neoklassiska teorin utgick från att marknaden skötte sig själv, 

dvs. upp- och nedgångar var naturliga och gick inte att påverka. Dock stabiliserade sig 

marknaden inte under depressionen utan arbetslösheten steg och efterfrågan sjönk. 

Neoklassikerna ansåg att ekonomiskt underskott såväl offentligt som privat var farligt för 

ekonomin. Marknadens utbud sågs i sig som en garant för efterfrågan. Om stater försökte 

påverka investeringstakten skulle privat kapital utnyttjas vilket skulle komma att skada denna 

sektors tänkta investeringar. Det verkliga jämviktsinstrumentet enligt neoklassikerna var 

räntan vilken kunde användas för att upprätthålla en sund relation mellan sparande och 

investeringar.5 Hög arbetslöshet berodde enligt samma skolbildning uteslutande på allt för 

god löneutveckling. En mer flexibel arbetsmarknad krävdes eller rättare sagt en mer dynamisk 

marknad överlag. Både fackföreningar och monopolbildningar skapade tröghet på den 

marknad som i fritt tillstånd alltid var i jämvikt. 

Mot denna något stela bild formulerade Keynes sin teori om att man snarare borde ingripa 

och försöka mildra en nedgång i ekonomin. Att inte göra detta vore att förslösa den 

samhälleliga produktiviteten. För Keynes var inte räntan det självklara jämviktsinstrumentet, 

utan istället skulle man se till variationerna i nationalinkomst och sysselsättningsnivå och här 

sätta in åtgärder för att stabilisera ekonomin.6 I krissituationer med hög arbetslöshet menade 

Keynes att samhället måste agera och skapa efterfrågan för att få igång ekonomin. Detta 

innebar att de statliga finanserna inte alltid behövde vara i jämvikt på årsbasis, så länge 

överskott och underskott tog ut varandra i det långa loppet. För såväl samhället i stort som 

dess individer gällde det att spara i goda tider för att sedan kunna ta av dessa när ekonomin 

gick sämre.7 Man kan fråga sig varför: Hur skulle man kunna spara om man inte hade något 

att ta av? Privata och offentliga investeringar stod inte i motsättning utan kompletterade 

varandra. Särskilt i krislägen då staten var tvungen att ingripa för att skapa stabilitet. 

Räntesänkningar kommer inte att avhjälpa problemet eftersom alla kommer ha en 

pessimistisk inställning under en lågkonjunktur och sitta på sina pengar snarare än investera 

dem. Tanken att lönesänkningar skulle minska arbetslösheten delade inte Keynes, han menade 

istället att lägre lön betydde lägre efterfrågan.8 

                                                
4 Med laissez-faire avses idealt total närings- och skattefrihet 
5 Pålsson Syll, 1999, s. 318 
6 Pålsson Syll, 1999, s. 320 
7 Pålsson Syll, 1999, s. 320 
8 Pålsson Syll, 1999, s. 322 
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Under slutet av 1970- och början av 80-talet förändrades dock inställningen till ekonomisk 

teori ännu en gång. Det började talas om det som ofta kallas den nya ekonomin eller 

nyliberalismen. Den skolbildning som kom att utmana Keynes antaganden under denna tid 

gick under namnet monetarism och företräddes av bland annat en man vid namn Milton 

Friedman.  

Friedman hade länge varit kritisk mot Keynes ekonomiska teori och med den minskande 

tillväxttakten under 70-talet fick hans kritik mer gehör. Hans ståndpunkter var i huvudsak de 

samma som de neoklassiska tänkarnas, en liten offentlig sektor, en balanserad budget och en 

restriktiv finanspolitik.9 Keynes favör för samhälleliga ingripanden i ekonomin sågs som ett 

försök att i smyg införa socialismen. Den enda statliga inblandning Friedman kunde acceptera 

rörde förändringar av penningutbudets storlek. Kapitalutbudet ska enligt denna tanke följa 

tillväxttakten för att upprätthålla stabiliteten i ekonomin. Vid låg tillväxt och arbetslöshet 

innebär en kapitalinjektion i systemet att man får fart på konsumtionen.10 Uppfattningen 

innebär att man ser penningmängden som fristående från det ekonomiska system den är tänkt 

att kunna påverka. Den pessimism som Keynes räknade med skulle råda vid en lågkonjunktur 

och motverka investeringar oavsett kapitalutbudets storlek finns inte med i dessa kalkyler. 

Keynes, med statliga utgifter, skapade efterfrågan leder till högre löner och därför högre 

inflation (70-talets stagflation). I ett kort perspektiv kan detta leda till lägre arbetslöshet men 

eftersom ekonomin anpassar sig efter de högre löne- och inflationsnivåerna kommer 

arbetslösheten tillbaka till samma läge som innan de statliga interventionernas början.11 

Marknaden löser eventuella problem av sig själv, dvs. den ekonomiska politiken bör enligt 

Friedman sålunda handla om minskade offentliga utgifter och ekonomisk åtstramning; på så 

sätt minskas den skenande inflationen. Detta kommer tillfälligt att leda till ökad arbetslöshet 

men i det långa loppet förväntas denna avta.12 Då det i praktiken visade sig att arbetslösheten 

bara ökade och aldrig minskade menade teoretikerna att en självständig riksbank borde hålla 

fast vid denna politiska linje och informera ekonomins aktörer om vilka interventioner som 

var att vänta. På så sätt skulle osäkerheten kring inflationen tyglas och även arbetslösheten 

skulle minska efterhand.13 

                                                
9 Pålsson Syll, 1999, s. 347 
10 Pålsson Syll, 1999, s. 347 
11 Pålsson Syll, 1999, s. 349 
12 Pålsson Syll, 1999 s. 350 
13 Pålsson Syll, 1999 s. 351 



 11 

Litteratursociologi 

Bourdieu  
För att analysera litteraturstödet har vi valt att se ur Pierre Bourdieus perspektiv med hans 

teorier som ständigt är aktuella och ligger till grund för de kulturella diskussioner och texter 

som produceras inom det kulturella fältet. Bourdieus teorier bygger på begreppet fält, även 

kallat socialt fält, och definieras som det område där människor och institutioner ingår i ett 

system av relationer. Inom fältet strider de om det specifika gemensamma som de värdesätter 

och skapar således en unik logik för det enskilda fältet.14 Ett fält är en relativt autonom värld 

där bedömande av handlingar värdesätts efter kunskap inom fältet, exempelvis det kulturella 

fältet som utgörs av litteraturens, filosofins, konstens och religionens fält. Ett fält är kopplat 

till den dominerande legitima kulturen och står i motsats till det antropologiska 

kulturbegreppet då den räknas som finkultur enligt Bourdieu.15 Inom litteraturens fält 

existerar aktörer som författare, förläggare, kritiker, kulturjournalister, litteraturforskare, 

professorer etc. tillsammans med institutioner såsom förlag, universitetsinstitutioner och 

akademier, tidskrifter och dagspressens kultursidor. Inom det litterära fältet strider aktörerna 

om vad som ska anses som god litteratur och den legitima rätten att döma i frågor om litterär 

kvalitet.16  

Den legitima makten att döma vad som är kvalitativ litteratur är baserad på aktörens 

habitus, som betyder de dispositioner som de har samlat under sin levnadsbana, dvs. helheten 

av de erfarenheter och ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital de förskaffat.17 Denna makt 

kallar Bourdieu rätten att konsekrera kulturellt kapital, vilket innebär att rätten att sanktionera 

makt.18 Den varierande graden av konsekration och ekonomiskt och kulturellt kapital är det 

som skiljer olika poler åt i striderna inom fältet.  

Inom det litterära fältet existerar en spänning mellan det kulturella kapitalet och det 

ekonomiska kapitalet. Det kulturella kapitalet är till sin funktion baserat på ett 

ställningstagande ifrån det ekonomiska då det senare är synonymt med materiella ting och 

ekonomiska tillgångar. Här har vi massmarknadslitteraturen och den kvalitativa litteraturen 

som existerar sida vid sida men som ideologiskt bedriver en kamp sinsemellan i fråga om 

motiv och syfte. De kan ses som två motpoler. Den kulturella polen beskrivs som ”den rena 

                                                
14 Donald Broady, “Inledning” i Bourdieu, Pierre, Konstens regler, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 
Stockholm/Stehag, 2000, s.9 
15 Broady i Bourdieu, 2000, s.10  
16 Broady I Bourdieu, 2000, s.10 
17 Bourdieu, 2000, s.47 
18 Bourdieu, 2000, s.94 
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konstens anti-’ekonomiska’ ekonomi” där det handlar om osjälviska värderingar och 

förkastande av den kommersiella ekonomin och inriktar sig på att samla symboliskt kapital.19 

Det symboliska kapitalet används av Bourdieu för att skildra hur olika grupper eller fält 

skiljer sig åt i vad de står för och strider om, och ger sig uttryck i de övriga kapitalen. Den 

ekonomiska polen skildrar Bourdieu som industriernas ekonomi som ser litteraturen som 

vilken annan handel som helst där strävan är att tjäna pengar på upprepade succéer och direkt 

avkastning.20 Det ekonomiska kapitalet står över det symboliska kapitalet och således det 

kulturella. Den agent (författare, förläggare, kritiker etc.) inom det litterära fältet som anses 

alltför intresserad av ekonomisk vinning och har en alltför tydlig relation till den 

kommersiella polen äventyrar sitt litterära anseende och kulturella kapital. Den kulturella 

produktionen existerar mellan dessa två poler, något en aktör inom fältet måste ha i åtanke 

samtidigt som det ofta krävs ekonomiskt kapital för att kunna skapas sig, i detta fall, 

symboliskt eller kulturellt kapital. En konstnär ska handla efter sin egen tro på bedrivande av 

konst. Konstnären måste också tro på konstens egenvärde och det osjälviska i sitt agerande. 

Det är genom detta som möjligheten till att skapa ekonomiskt vinst. Men det görs genom 

samlande av symboliskt kapital som på lång sikt kan leda till ekonomisk vinst, vilket i sin tur 

för att behålla kulturellt kapital ska omvandlas till symboliska tillgångar.21 Den konstärliga 

ekonomin har till sin natur en ”dubbel karaktär” som det handlar om att inte förstöra.22 

Cultural Planning 
Cultural Planning är en strategisk användning av kulturella resurser som arbetar tvärsektoriellt 

genom den offentliga sektorn, det civila samhället och den privata marknaden. Strategin har 

en antropologisk uppfattning av begreppet kultur, således kopplas konst och kultur samman 

till majoriteten av det politiska fältet. Evans skriver om en kulturpolitik som ska inbegripa 

utbildning, hälsa, boende, arbete, miljö, transporter, kommunikation och andra sociala 

aspekter på markanvändning och utveckling. Han menar även att ”en kulturpolitik skulle 

därför se på integrationen av konsten och de kulturella behoven och möjligheterna inom vart 

och ett av dessa områden, såsom konst och utbildning, konst och boendemiljö, konst och 

hälsa, konst och offentlig miljö, konst och kulturindustrier, sysselsättning och yrkesutbildning 

och så vidare.”23  

                                                
19 Bourdieu, 2000, s.216 
20 Bourdieu, 2000, s.216 
21 Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter, Brutus Östlings Förlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1993, 
s.156 
22 Bourdieu, 1993, s.155 
23 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar, Polyvalent AB, Malmö, 2003, s.454 
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Strategin är till ursprunget amerikansk/brittisk med syfte att ge förtroendevalda ett verktyg 

att ”tänka strategiskt kring ett områdes kulturresurser med målet att kulturpolitiken skulle 

stämma bättre överens med lokala och regionala behov.”24 Strategin ser på den regionala 

utvecklingen och stadsplanering ur ett kulturellt perspektiv.25 Kännetecken för Cultural 

Planning är att den har en bred definition av kulturbegreppet, med en syn av kulturen som en 

del av helheten i politiken för regional utveckling och en fokusering på 

medborgarperspektivet. Genom strategin eftersträvas att finna det specifika för platsen och ge 

förhöjd dynamik.26 

Cultural Planning bygger inte på ”kultur som konst” utan istället runt en serie av kulturella 

resurser med ”betydande bredd”; Konst, medieaktiviteter och kulturinstitutioner; Kultur bland 

ungdomar, etniska minoriteter och andra intressegrupperingar; Kulturarvet, inklusive 

arkeologi, gastronomi, lokala dialekter och ritualer; Bilden av platsen: Lokala och externa 

uppfattningar om en plats som de uttrycks i skämt, sånger, litteratur, myter, turistguider, 

medieskildringar och traditionell visdom; Den naturliga och byggda miljön, inklusive 

offentliga och öppna platser; Mångfalden och kvalitén på anläggningar för fritid, mat och 

dryck, underhållning och kulturella aktiviteter; Utbudet av lokala produkter och talanger i 

konsthantverk, tillverkning och tjänster.27 

Sven Nilsson ser Cultural Planning i Kulturens nya vägar som en identitetspolitik snarare 

än en konstpolitik i arbetet med att hitta och utveckla det som är signifikativt för en plats och 

därefter alstra en skarpare identitet.28 Nilsson poängterar vikten av analys och uppföljning då 

det är viktigt med att skapa mätbara resultat. Han ger exempel som att se till ekonomiska 

effekter; om det skapas nya jobb, sociala effekter; kontrollera om det uppstår en känsla för 

området, om det uppstår nya kompetenser, utbildningseffekter, imageeffekter, publikeffekter 

(storlek och sammansättning), konstnärliga effekter (innovation), samt miljöeffekter (offentlig 

miljö, platser m.m.).29 Avslutningsvis skriver Evans om att vi lever i en heterogen ekonomi 

och i ett samhälle karakteristiskt av pluralism och mångfald. Innebörden av det fordrar nya 

former av samverkan mellan politik och marknad, och därtill även synen på människors 

verkliga behov och gemene mans deltagande i förnyelse.30 

                                                
24 Lindkvist, Lars & Månsson, Erica, ”Cultural Planning – Om att se på en plats med nya glasögon”, red. 
Beckman, Svante & Månsson, Sten, Kultursverige 2009, 2008, s.25  
25 Lindqvist & Månsson, 2008, s.27 
26 Lindqvist & Månsson, 2008, s.25 
27 Lindkvist & Månsson, 2008, s.25 
28 Lindqvist & Månsson, 2008, refererar till Nilssons bok, s.27 
29 Nilsson, 2003, s.459 
30 Nilsson, 2003, s.455 
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Begreppsapparat:  
Modernitet innebär i vår framställning den ideologiska överbyggnad som anses råda under 

1900-talet fram till någon gång under 70-talet. Kännetecknande är en generell framstegstro, 

och att rationaliteten kommer leda till ökat välstånd och teknologiska landvinningar. Sen- 

eller högmodernitet är den period som, enligt Castells och Giddens, inträder när moderniteten 

tar slut. Den hör samman med de ekonomiska och teknologiska förändringar som tar sin 

början under 70-talet. De nyliberala reformer som genomförs i England eller den ekonomiska 

politik som tar sin början i USA med Reagan under tidigt 80-tal ses ibland som startskottet på 

denna epok. Antropologisk kultursyn, enligt detta synsätt utgörs kulturen i ett samhälle av alla 

de sedvänjor och institutioner som där kan iakttas. Kultur som konst är en avsevärt snävare 

definition än det antropologiska. Enligt denna uppfattas kultur som något som enbart har att 

göra med de olika konstarterna, som ett område avgränsat från det omgivande samhället. 

3. Sammanfattningar av Litteraturutredningen Boken och 
Kulturutredningen 2009 
Boken 
Den kulturpolitik som nu förs har i mångt och mycket sin bakgrund i det sena 1960-talets 

kulturutredningar. En av dessa är litteraturutredningen Boken, färdigställd 1974, vilken vi nu 

kommer att sammanfatta relevanta delar av (närmare bestämt kapitel tre och fyra då de 

behandlar litteraturen i koppling till förlagsvärlden). Vi kommer framför allt att ta upp de 

avsnitt som berör skönlitteraturen i dess olika former då det är dess möjligheter och 

svårigheter som får mest utrymme. 

Författarna till utredningen Boken inleder tredje kapitlet med att beskriva litteraturens olika 

roller i samhället som det ständigt interagerar med och påverkar eller påverkas av. 

Litteraturen ses som något som förenar nytta med nöje, dvs. böcker förmedlar både idéer över 

tid och rum och är en källa till estetisk njutning. Boken (som artefakt) befinner sig förvisso i 

konkurrenssituation med andra modernare tekniska medier men kommer enligt utredarna 

sannolikt stå sig väl då boken som kvalitativt medium har möjlighet att bjuda konsumenten 

fördjupning och ”bryta mot det schablonartade och konformistiska”.31 Dock ser utredarna det 

svårt att sia om medielandskapets framtid. Om något hotar litteraturens mångsidighet är det 

marknadens ekonomiska förutsättningar, då de leder till ökad koncentration, färre titlar ska 

säljas till allt fler människor och att litteraturen förlorar i mångfald. 

                                                
31 Boken – Litteraturutredningens huvudbetänkande/1968 års litteraturutredning, SOU 1974:5, Stockholm, 1974 
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Vid tiden för utredningen läste svenskarna böcker i genomsnitt 2–3 timmar per vecka. 

Läsning av den ”torftiga” kiosklitteraturen har inget samband med utbildningsnivå, utan den 

förekommer lika mycket i alla sociala skikt. Men samtidigt ökar möjligheterna att kunna läsa 

kvalificerad litteratur med en högre utbildning. Också tillgången på böcker påverkar läsningen 

såsom geografisk spridning och bibliotekens öppettider. Antalet utgivna titlar är 

förhållandevis högt i Sverige räknat per capita även om det i sig inte är någon garant för 

mångsidighet. Några statliga subventioner på området existerar inte vid den tid då 

betänkandet genomfördes. 

Antalet förlag i Sverige är vid denna tid rätt stort och det är relativt lätt att starta förlag. 

Dock är utgivningen starkt koncentrerad till två stora koncerner, Bonniers och Esselte. 

Utredarna märker att under det sena 60-talet har förlagen blivit mer restriktiva i sina 

satsningar och de ser en tendens mot att ekonomin går före den kulturella aspekten. Resultatet 

blir att kiosklitteraturen tar över allt mer på bekostnad av den kvalificerade skönlitteraturen. 

De ökade kostnaderna för förlagen är svåra att komma runt då både produktion och 

distribution är mycket personalkrävande, samtidigt ser utredarna det som troligt att kostnaden 

för marknadsföring kommer att öka drastiskt i och med den ökande konkurrensen om 

konsumentens fritid. Detta är några av anledningarna som utredarna menar kräver 

stödåtgärder om man vill möjliggöra en fortsatt kvalitativ skönlitterär utgivning. Även på 

distributionsområdet krävs insatser mot marknadens negativa inverkan om man vill att så 

stora delar av allmänheten som möjligt ska ha tillgång till kvalitetslitteratur. Detta eftersom 

majoriteten av de välsorterade bokhandlarna verkar i större städer och i stort sett bara 

Pressbyrån med sin försäljning av torftig litteratur når folk på landsbygden. 

Sammantaget vill utredningen på flera plan öka möjligheten för människor att läsa ”bra 

böcker” och på så viss trygga yttrandemöjligheterna, den kulturella förnyelsen och den 

svenska litteraturens fortlevnad. 

I det fjärde kapitlet går utredarna in på de förhållanden som råder inom förlagsvärlden. De 

beskriver hur utgivningen av böcker i början av 1900-talet låg på en tämligen konstant nivå 

men under 50- och 60-talen skedde ordentlig tillväxt. I slutet på 60-talet och början på 70-talet 

stagnerade denna ökning, framför allt i den skönlitterära genren. Massmarknadslitteraturen 

(den torftiga kiosklitteraturen) hade å andra sidan under samma period ökat omsättningen med 

50 procent. Denna kategori består till stor del av lättsålda, hårt standardiserade, översättningar 

från engelskan. Kategorin är sålunda ytterst vinstgivande. Författarna till utredningen märkte 

tydligt hur antalet titlar inom den kategori de kallar bokhandelslitteratur (någorlunda 

kvalitativ skönlitteratur som säljs via bokhandeln) minskar under perioden. Det som minskar 
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mest är den översatta kvalitetslitteraturen medan minskningen i utgivningen av svenska 

original inte förefaller lika kraftig. Den svenska lyrikutgivningen minskade även den kraftigt 

under denna tid, framför allt de större förlagen skär ner antalet titlar medan småförlagen ökar 

utgivningen något. Utöver den minskade utgivningen av kvalitetslitteratur oroades utredarna 

av den minskade lagerhållningen och utgivningen av svenska och utländska klassiker; de 

noterar att det saknas bredd och att det med stor sannolikhet är det ”exklusiva sortimentet” 

som drabbats hårdast. Minskningen av kvalitetslitteratur mellan 1965 och 1972 stod de fem 

största förlagen för och då i huvudsak Bonniers som enligt utredningen drog ner antalet titlar 

med 43 procent. De fem största gick från att 1965 ha gett ut 63 procent av antalet skönlitterära 

titlar till ca 50 procent 1972. Dessa procentsatser tydde inte bara på att bredden på utbudet 

minskade utan även på att branschen var tämligen koncentrerad – detta gällde dock i än högre 

utsträckning inom kategorin massmarknadslitteratur. 

Då debuter och kvalitetslitteratur sällan ger någon vinst menade utredarna att det fanns en 

risk att förlagen drog sig för att satsa på ett författarskap, något som skulle kunna bli resultatet 

av minskad omsättning för skönlitteraturen. Om till exempel antalet översättningar av 

kvalitetslitteratur skulle komma att minska skulle risken finnas för kulturell isolation. Det är 

bästsäljarna som betalar den svåra litteraturens förluster, om då möjligheterna till vinst på 

grund av hårdare konkurrens beskärs innebär detta ytterligare incitament att inte satsa på nya 

författare eller kvalitet. 

Massmarknadslitteraturen är en internationell företeelse vilken ofta utgår från det 

anglosaxiska språkområdet. Litteraturen som produceras ”maskinmässigt” är hårt 

standardiserad såväl till innehåll som till fysiskt utförande.32 ”Syndikaten” satsar enbart på 

serier som förväntas sälja i stora mängder, vilka sedan marknadsförs via 

massförsäljningskanaler (t.ex. svenska Pressbyrån).33 Utredarna menar att ett beräknande 

vinstintresse är grunden till denna företeelse och knappast något behov av skapande eller 

kultur. Dessa tillverkare av western, äventyr och romantik har ett enormt övertag tack vare 

stora kapitaltillgångar, vilka de återigen påpekar läggs på marknadsföring. Detta står på alla 

sätt och vis i tydlig kontrast till bokhandelslitteraturen. 

Utredarna fortsätter med att sätta den vikande försäljningen av böcker i slutet av 60-talet i 

samband med den stigande prisnivån under detta decennium. I samband med en alltför 

generös utgivningspolitik och väl tilltagna upplagor har detta gjort att intäkterna minskat 

kraftigt, vilket lett till de neddragningar som blev väldigt tydliga i början på 70-talet. 

                                                
32 Boken – Litteraturutredningens huvudbetänkande, 1974, s.122 
33 Boken – Litteraturutredningens huvudbetänkande, 1974, s.122 
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Utredarna såg ingen kris för litteraturen och läsningen eller för förlagen som sådana då antalet 

konkurser inte ökat. Det var helt enkelt så den ekonomiska verkligheten såg ut – förlagen var 

tvungna att gå runt ekonomiskt. En prissänkning skulle antagligen inte göra situationen bättre 

eftersom det är de totala intäkterna som räknas. Med andra ord fick den svårsålda 

kvalitetslitteraturen stå tillbaka medan massmarknadslitteraturen tog allt större plats. Även om 

effekterna på kort sikt inte blir särskilt allvarliga skulle en utarmning av litteraturen göra sig 

gällande om trenden höll i sig. 

Vilka stödformer skulle de då kunna använda sig av? Utredarna diskuterar två olika 

former; dels en generell form, och dels en selektiv form. Den senare anser författarna skulle 

kunna leda till otillbörlig styrning av utgivningen medan ett mer avgränsat generellt stöd till 

kvalitetslitteratur skulle ge goda resultat. De stödformer utredarna tar upp är (ofta framförda 

av förlagen) momsbefrielse av böcker, biblioteksersättning till förlagen och stödköpsordning 

liknande den i Norge.34 Utredarna menar att stöden ska syfta till att motverka den hämmande 

effekt som marknadsekonomin har på kvalitetslitteraturen för att få till stånd en bredare 

utgivning till lägre priser. Detta hoppas de ska få folk att i större utsträckning köpa god 

litteratur framför kiosklitteraturen. Kortfattat vill utredarna att stöden ska vara överskådliga, 

lättadministrerade och ge garantier för mångsidighet i bedömningen: ”effekterna av stöden 

ska vara prisdämpande och motverka koncentrationstendenser i utgivningen”35 Dessa åtgärder 

i produktionsledet skall ge återverkningar i konsumentledet. Effekterna av en momssänkning 

menar utredarna skulle till största delen gynna den redan lättsålda litteraturen då det är 

relaterat till omsättningens storlek. Det skattebortfall stödet skulle medföra berättigas inte av 

de konsekvenser det skulle få. Inte heller biblioteksersättning är något utredarna tror skulle ge 

de effekter de är ute efter. Ersättningen skulle helt tillfalla förlagen och till största del gagna 

den litteratur som redan säljer bra oavsett hur de utformade det. Att anamma stödköp av 

inhemsk litteratur för biblioteken, som i Norge, tror de kan leda till problem. Detta eftersom 

stödformen öppnar för prismanipulation, då förlagen kan sätta vilket pris de vill. Och risken 

finns för att kommunala anslag som annars skulle ha gått till biblioteken satsas på andra 

områden. Alltså leder inte någon av dessa generella stödformer till att kvalitetslitteraturen 

främjas eller når ut till fler människor. 

Den form av stöd utredningen föreslår och tror mer på är selektivt och riktat mot specifika 

kategorier. Stödet ska inte vara prisrelaterat som i de tidigare förslagen utan i stället stå i 

proportion till faktiska produktionskostnader. De talar i sammanhanget om en arkersättning 

                                                
34 Statliga inköp av nyutkommen inhemsk skönlitteratur till landets bibliotek. 
35 Boken – Litteraturutredningens huvudbetänkande, 1974, s.29 
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vilket gör att förlagen inte tjänar på att sätta högre priser. Utredarna vill också se en 

motprestation från förlagens sida; det rör sig om ett visst antal böcker som dessa måste lämna 

ifrån sig som sedan ska distribueras över landet till bibliotek och boklådor i läsfrämjande syfte 

(vilket även stimulerar ökad bredd på sortimentet hos landets boklådor). Krav måste ställas på 

prissättning, lagerhållning och utförande. Bedömningen ska göras av sakkunniga på området 

men vara öppen för allmän insyn och diskussion. Författarna till utredningen vill också se 

ytterligare satsningar för att kvalitetslitteraturen ska komma glesbygden till del, förslagsvis 

genom någon typ av postorderverksamhet från bibliotekens sida. Vidare föreslår utredarna att 

regeringen bör etablera ett massmarknadsförlag för att ytterligare främja god litteratur till ett 

lågt pris. De områden utredningen vill att stödet i olika omfång ska komma till del är både 

svensk och översatt skönlitteratur för vuxna, barn- och ungdomslitteratur, ”internationella 

standardverk” inom fackområdet, samt svenska och utländska klassiker. Utredarna vill utöver 

detta även instifta ett lagerstöd i samband med frågan om bristen på klassisk litteratur. 

Utöver stödet till utgivning av bättre litteratur vill de motverka tilltagande koncentration 

när det gäller makten över utgivningsbeslut. Sålunda föreslår de att det ska instiftas en 

lånefond med förmånliga villkor får att underlätta nyetableringar inom förlagsvärlden. Detta 

sammantaget hoppas utredarna ska leda till en ljusare framtid för den svenska litteraturen.  

Sammanfattning av 2009 års Kulturutredning 

Del 1: Grundanalys 
Utredningen i fråga är indelad i tre delar. I del ett görs en grundanalys av det svenska 

samhället och de förändringar som skett sedan kulturutredningen på 1970-talet. I andra delen 

går man igenom de förslag till förändringar som man vill genomföra på kulturpolitikens 

område. Den tredje och sista delen av utredningen går in på hur dessa förändringar tar sitt 

uttryck rent organisatoriskt. 

I kapitel två (kapitel ett är en inledning till utredningen) tar utredarna itu med är de olika 

strukturella förändringar som har skett i Sverige sedan 70-talet. Vi har idag en större 

befolkning; vi lever längre, vi gifter oss och får barn betydligt senare, urbaniseringen har 

sedan 70-talet nått även de mindre tätorterna, som blir allt större tack vare bättre 

kommunikationer; invandringen har ändrat karaktär, från nordisk arbetskrafts- till 

utomeuropeisk flyktinginvandring; befolkningen är mer etniskt heterogen då cirka 17 procent 

av invånarna har utländsk bakgrund; utbildningsnivån är högre samt att medie- och 

kommunikationsutbudet är ett helt annat, från att ha varit Sveriges Radios monopolutbud till 

att i stort sett alla har tillgång till Internet och mobiltelefon. Även den svenska ekonomin har 
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ändrat karaktär, från att ha utgjorts av industriell varuproduktion under första halvan av 1900-

talet, började under 70-talet omvandlingen mot ett tjänstesamhälle. Till en början dominerade 

den offentliga sektorn detta område men sedan tidigt 80-tal har den privata sektorn blivit allt 

större, och idag är fler svenskar anställda inom den privata tjänstesektorn än inom industrin. 

Disponibel inkomst och BNP per capita har också ökat rejält under samma period – dock är 

fördelningen av denna inte särskilt jämn, då män tjänar mer än kvinnor och utomeuropeiska 

invandrare tjänar mindre än andra svenskar. 

Från de strukturella förändringarna går kulturutredningen vidare med att titta på Sveriges 

förändrade position i en allt mer globaliserad värld. Till sin hjälp tar utredarna Castells verk 

Informationsåldern. Den förändring utredarna benämner globalisering menar de har 

möjliggjorts tack vare de tekniska framsteg på kommunikationsområdet som gjort världen 

mindre och marknadsmässigt mer integrerad. Förändringen drivs framåt av finansvärldens 

behov, något som blir tydligt i början av 80-talet när ”världsekonomin genomgår en 

grundläggande omstrukturering, betingad av ’den gamla ekonomins’ allt sämre 

funktionalitet.”36 En liberalisering och avreglering av ekonomin följer. Detta innebär i korta 

drag att den internationella handeln inte längre tar samma hänsyn till nationalstaten utan 

organiseras som ett globalt nätverk där informationsteknologin inte bara är ett medel utan 

även till viss del ett mål. Vid sidan om de gamla statsbildningarna har det uppkommit nya 

överstatliga skikt som tillsammans med de äldre nivåerna för politisk makt arbetar med att 

serva ekonomin. Det som efterfrågas i dagens ekonomiska metropoler är framför allt hög 

utbildning men i sammanhanget är också kulturpolitiken viktig. En plats med ett brett utbud 

av kultur är ekonomiskt mer attraktiv. Är då kulturpolitikens roll enbart att smörja ekonomin 

eller handlar den om något med grundläggande i människor liv? Enligt utredning tenderar 

denna motsättning att ”lösas upp ju närmare den analyseras” eftersom den utgår från ett 

likställande av kultur med konst.37 En tänkare vid sidan om Castells som får utrymme i 

utredningen är Richard Florida och hans begrepp den kreativa klassen. Tanken är att vi, på 

väg in i informationsåldern, genomgår ett skifte av samma magnitud som den industriella 

revolutionen. Människor jobbar allt mer med att behandla information och får betalt för att 

vara kreativa i någon mening. Samhällets konkurrenskraft består i dess förmåga till kreativt 

skapande och det är dessa människor som Florida benämner den kreativa klassen. De dras till 

platser med en dynamisk ekonomi och kultur. Utredarna varnar dock för att satsa på kultur i 

                                                
36 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, SOU 2009:16, del 1, Stockholm, 2009, s.56 
37 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s. 59 
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kortsiktigt ekonomiskt syfte och menar att man måste se kulturella satsningar som långsiktiga 

projekt. 

Författarna till utredningen menar att det är tydligt att ett samhälles ekonomiska grund får 

återverkningar på kulturen i stort – så skedde i industrialiseringens barndom och så sker nu. 

Informationsteknologin gjorde förändringen möjlig men nu när genombrottet väl har ägt rum 

är det kulturen i sig som driver utvecklingen vidare. Med andra ord borde attityder och 

värderingar hos befolkningen vara på väg att ändras, även om dessa till stor del beror på den 

ekonomiska konjunkturen. En tydlig trend bortsett från att åsiktsskillnaderna ökar mellan 

olika grupper (t.ex. kön och inkomst) i samhället (individualiseringsprocessen) är att 

förtroendet för samhällets olika institutioner har minskat under perioden. Trots detta är 

Sverige ett land där man litar på varandra och samhället i stort. Enligt SOM-institutet38, vilka 

utredarna refererar till, pågår det också ett generationsbundet skifte mot allt mer liberala 

värderingar i Sverige. Denna och andra internationella undersökningar syftar till att försöka se 

om det finns ett samband mellan värderingar och ett samhälles ekonomiska, sociala och 

politiska utveckling. De uppställer två dikotomier; dels liberal – konservativ och dels 

individualism och frihet – ekonomisk och samhällelig trygghet. Dessa hör samman med vilket 

ekonomiskt system en region har; för Sveriges del då vi rör oss in i informationsekonomin 

blir sekulariseringen och individualismen allt tydligare. Utredarna ser det som en 

civilisationsprocess där samhällen som utvecklas ekonomiskt också ställer krav på ökad frihet 

och flexibilitet (parallellt med den ekonomiska tryggheten). Utredarna gör dock klart att även 

ett lands kulturarv avgör vilka värderingar som gör sig gällande. De anser att Sverige, 

historiskt sett, har lagt relativt stor vikt vid frihet med en självägande bondeklass och den 

generella välfärden ses som en fortsättning på denna tradition. 

Kulturen var i industrisamhället skild från arbetet vilket berodde på att produktionen 

kretsade kring råvaror och kapital. I informationssamhället suddas gränsen mellan kultur och 

arbete ut eftersom arbetet kretsar kring behandling av information och ekonomin drivs av 

kulturen. I diskussionen kring förändringen berör utredarna också spänningen mellan 

gemenskap och samhälle, mellan det moderna och det traditionella – en spänning de menar 

håller på att upplösas i och med att industrialiseringen och urbaniseringen i stort sett har 

avstannat eller ändrat karaktär. Här tar utredarna hjälp av Giddens, som även han menar att vi 

i västvärldens senmoderna samhällen har börjat lära oss att leva efter modernitetens krav. 

                                                
38 Centrum vid Göteborgs Universitet med inriktning på bland annat opinionsundersökningar som drivs av 
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen samt 
Förvaltningshögskolan. 
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Livet är, både socialt och ekonomiskt, föränderligt och flyktigt istället för tryggt och inordnat. 

Detta innebär också att kulturpolitiken av 1970-talet behandlade ett högst annorlunda 

samhälle jämfört med det vi idag lever i. Dagens politik måste istället handla om hur vi ska 

förvalta den av moderniteten oss tilldelade friheten. 

Det tredje kapitlet är mer spekulativt till sin karaktär; det finns ingen forskning eller 

teoretiker som undersökt sambandet mellan samhällsprocesser som industrialiseringen och 

kulturpolitik. Under 1800-talet växer olika definitioner av kulturbegreppet fram såsom det 

antropologiska, det bildningsorienterade och det konstnärligt romantiska. Dessa tre 

konkurrerar med varandra men kommer samtliga att prägla 1900-talet. Grunden för vad man 

kan kalla svensk kulturpolitik läggs redan på 1700-talet av Gustaf III som hämtar inspiration 

från Frankrike. Han grundar ett flertal institutioner, som exempelvis Dramaten, Operan och 

akademiväsendet, något utredarna menar är symboliska handlingar för att underbygga den 

bräckliga kungamakten. 

Med modernitetens genombrott i Sverige under tiden efter första världskriget slutar 

nationalromantiken fungera som sammanhållande ideologi. En ny tid är på väg med 

arbetarklassens ökade anspråk vilket utredarna menar tar sig uttryck i hur kulturpolitiken 

formuleras. Den sammanhållande ideologin som nu är moderniteten bryter tvärt med den 

organiska romantiken och betonar istället skillnaden mellan nytt och gammalt inom såväl 

konstformerna som kulturminnesvården. Talande exempel är att dessa två yttringar inte längre 

ses som sammanlänkade utan kulturen bildar en särskild sfär. Socialdemokratin som kommer 

att inneha makten under perioden försöker precis som sina föregångare göra konsten till sin 

utan att ”annektera den”. Trots den nya tiden bygger de vidare på mycket av det som varit, 

den idealistiska folkbildningstraditionen går vidare och staten satsar på konstyttringarna i 

Gustaviansk anda. De etablerar Riksteatern vid sidan om Operan och Dramaten, samt Statens 

konstråd för att stödja konstnärernas försörjning, och ett antal nya museer. Efter andra 

världskriget satsar de än mer på konstnärerna, som exempelvis författarnas 

biblioteksersättning. Utredarna menar att även under Socialdemokraterna speglas makten i 

kulturens yttringar, vilken delas upp i skilda, specifika fält såsom konstnärligt, antropologiskt, 

bildningsmässigt, nytt och gammalt. Detta speglas bland annat i de nya museernas utformning 

– tekniska museet visar tydligt skillnaden mellan nytt och gammalt och marschen mot en ny 

ljus framtid. Utredarna exemplifierar med kontrasten mellan gammal och ny gruvdrift såsom 

den framställs på museet. 

När välståndet under 60-talet ska fördelas allt mer jämnt, genom miljonprogram och 

satsningar på infrastruktur, gäller enligt utredningen samma mönster som tidigare. Att alla ska 
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ha tillgång till det av moderniteten skapade materiella välståndet, vilket visar sig även på det 

kulturpolitiska området. Staten kommer sålunda under 60-talet fram till att politiken ska syfta 

till att göra kvalitetskulturen tillgänglig för alla då de anser att denna hotas av mass- och 

skräpkulturen. Denna bildningstanke tillsammans med synen på marknaden som negativ för 

kulturen leder till ökade satsningar på konstnärerna, konstformerna och 

biblioteksverksamheten. De statliga stöden fördelas också på olika branscher, som filmstöd, 

presstöd och på utställnings- och teaterverksamhet. Även den antropologiska kultursynen tar 

stor plats och manifesteras fysiskt i de under tidigt 70-tal uppförda kulturhusen. 

Allt detta är vad som ligger till grund för 1970-talets kulturpolitik även om den också 

ändrar karaktär. Politiken kommer allt mindre att handla om utbildning och kulturarv – 

gränserna dem emellan blir allt tydligare. En annan förändring är att kritiken av 

institutionsväsendet får mer plats. Återigen ser vi hur kulturpolitiken som sjösätts under 

mitten av 70-talet påverkas av tidsandan. Reformerna och utredningarna med början i slutet 

av 60-talet tar sig an att införa de nya perspektiv som tillkommit sedan folkhemsbygget tog 

sin början. Den tidens utredare vill uttryckligen att kulturpolitiken ska ses som en del av 

samhället i stort, med dess jämlikhetssträvanden. Detta samtidigt som de avgränsar vad kultur 

innebär – framför allt konstyttringarna och i mindre omfattning utbildning, kommunikation 

och kulturarv. Politiken inriktas främst mot demokratisering och decentralisering av kulturen, 

dvs. de gemenskapsbyggande aktiviteterna. I målbeskrivningen betonas även vikten av 

yttrandefrihet och att motverka kommersialismens negativa verkningar. Det senare tar sig 

uttryck i t.ex. litteratur- och filmstöden. Av de nämnda inriktningarna så är det målet om 

demokratisering och decentralisering som får mest genomslagskraft i den praktiska politiken. 

Under 70-talet ges satsningar på den regionala kulturen störst utrymme, med utbyggnad av 

musik- och teaterinstitutionerna där stat och landsting tar gemensamt ekonomiskt ansvar. På 

litteraturens område rör det sig också om regionala satsningar, med ökande anslag till 

bibliotek och att på olika sätt göra litteraturen mer tillgänglig för allmänheten. Trots den 

regionala utbyggnaden av kulturinstitutionerna blir det inte mycket av den demokratisering av 

kulturen som de hade hoppats på, utan kulturutövarna kommer även i fortsättningen att vara 

professionella. 1970-talet innebär i och med den delvis nya inriktningen på kulturpolitiken ett 

behov av nya organisatoriska lösningar. De institutioner som finns i periodens början är i stort 

sett de samma som vid förra sekelskiftet. För att få översikt skapas år 1974 Statens kulturråd 

vars verksamhet syftar till att täcka dels den nya regionala ansatsen men också statens mer 

traditionella kulturpolitiska åtaganden – bland annat fördelningen av flertalet olika 

kulturbidrag.  
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Utredarna sammanfattar 70-talets initiativ som reformistiskt paternalistiska snarare än 

kulturellt radikala. Tanken om att ett antropologiskt kulturbegrepp skulle göra sig gällande 

inom politiken fungerar inte riktigt. Istället kretsar kulturen allt mer kring konstyttringarna 

och de professionella utövarnas verksamhet. Enligt utredarna har detta bland annat att göra 

med rent organisatoriska avgränsningar som att till exempel media- och utbildningsfrågor 

kom att flyttas till andra departement. Avgränsningen av kulturen till att handla framför allt 

om konsternas villkor innebär ett misslyckande enligt utredarna. Avgränsningen innebär att 

ett konservativt handlingssätt gör sig gällande, dvs. den kulturella förnyelsen och spridningen 

till de breda folklagren blir allvarligt lidande. Ytterligare ett demokratiskt problem innebär det 

faktum att politiken grundar sig på en homogen kultursyn, som förvisso är bred men knappast 

heterogen i dagens bemärkelse. Utredarna liknar kulturpolitiken vid de enda tv-kanaler som 

fanns på 70-talet, ett brett utbud men från samma sändare. 

Av särskilt intresse för vår uppsats är 1974 års införande av litteraturstödet som successivt 

kom att höjas under årtiondet samt införandet av statliga kreditgarantier till bokhandeln för att 

möjliggöra investeringar. Detta får ses som en följd av tanken om att motverka 

kommersialismens negativa verkningar på litteraturens bredd och kvalitet. Bidragssystem 

inrättas under perioden också för skivutgivning, konstnärer och tonsättare. Kulturpolitiken 

fortsatte sedan fram till 90-talet i de spår som utarbetades under 70-talet, som en sektoriell 

specifik politik – ett område för sig utan kontakt med den övriga politiken. 

Allt eftersom att 70-talet avlägsnar sig frångås också den politiska strävan som då 

utstakades. Under tidigt 90-tal skiljs kulturpolitiken slutligen från folkbildningen genom att 

folkhögskolorna blir ett separat politiskt område. Vid 80-talets slut bryts mediemonopolet och 

tv3 började sända reklamfinansierad tv. På flera plan menar utredarna att man under 90-talet 

allt mer frångår den på 70-talet utstakade vägen genom att kulturen går mot att bli en aspekt 

av samhället vilket öppnar upp för nya politiska inriktningar även om man fortfarande handlar 

inom samma strukturer. 

Utredarna fortsätter med att påpeka att kulturpolitik bedrivs utifrån ett samhälles kultursyn. 

Relevant i sammanhanget blir det postmoderna genombrottet som de menar hänger samman 

med globalisering och individualisering. De stora berättelsernas tid är över och så även 

modernitetens kulturpolitik. År 1995 tillsattes en kulturutredning för att se hur väl politiken 

stämde överens med det nya samhälle som höll på att växa fram i och med invandring och 

globalisering. Frågor som tar mer plats nu än på 70-talet är till exempel den om kulturell 

identitet som aktualiserats med postmodernismen. Dock sker det fortfarande utifrån ett 

modernt perspektiv då de underprivilegierade grupper staten vill hjälpa ska ta till sig den 
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västerländska normen, inte stärka sin egen identitet. Enligt utredarna ligger synen på kultur 

som konst kvar trots att de i utredningen inser betydelsen av att vara mer socialt inkluderande. 

Den politik som kom till stånd efter utredningen innebär ökade satsningar på regional kultur 

med ökade anslag men också ökad statlig styrning. Ansatsen att inkludera ”nya invandrade 

svenskar” bestod som antytts i att ge dem utrymme inom institutionerna men inte i att ta 

tillvara sitt eget kulturarv. Synen på västerländsk kultur som metakultur kvarstår med andra 

ord fortfarande. 

Politiken efter utredningen handlar också om hur man ska tackla den nya mediala situation 

som uppstått i och med reklam-tv och informationsteknologin. Staten ser det skrivna ordet 

som hotat och de oroar sig för tecknen på minskad läsning. Med anledning av detta ser de det 

som viktigt att sätta in stödåtgärder, framför allt på litteraturens område. Detta yttrar sig bland 

annat genom satsningar på bibliotek men även sänkt bokmoms 2002 och fortsatt litteraturstöd. 

En stor politisk förändring som skett under senare år är bugettaket från 1997 vilket innebär 

att politiker och beslutsfattare har ett begränsat ekonomiskt utrymme att handla inom. Så 

länge inga utgiftsökningar godkänts betyder en satsning inom ett område en neddragning 

någon annanstans. Det resulterar enligt utredarna i att projektanställningar har ökat och så 

även projektformen som sådan på kulturområdet. Kring millennieskiftet utlyses t.ex. flera 

temaår till vilka politikerna anslår mindre summor. Viljan att förändra den nuvarande 

kulturpolitiken finns men det upplevs som svårt att implementera initiativen inom de 

befintliga strukturerna eftersom dessa inte svarar mot den postmoderna erans krav. De 

förändringar utredarna menar är nödvändiga handlar om att på flera plan bredda synen på 

kultur och vad politiken på detta område ska handla om. Det kan inte längre vara ett isolerat 

område där man utgår från ett enda (modernt) kulturbegrepp. Man måste ha en mer heterogen 

syn på kultur och erkänna många aspekter som etnicitet, genus och ålder men också göra 

bredare tvärsektionella satsningar. Utredarna menar att kultur måste finnas med som en aspekt 

på alla områden i samhället, vilket är något som dessutom blivit allt vanligare under senare år. 

Precis som under tidigare perioder i vårt samhälle visar dagens institutioner och praktiker 

vilken kultursyn som nu råder. Utredarna exemplifierar med att dagens museer inte gör 

samma tydliga uppdelning mellan modernt och förmodernt utan istället visar de på en 

historisk kontinuitet. Konstnärsrollen har inte heller den samma tydliga gränser som tidigare, 

konsten kan beröra och kritisera vad som helst och därmed kan konstnären uppträda som allt 

från etnolog till festfixare. Kulturen i det senmoderna samhället har inga gränser utan finns 

över allt. 



 25 

Del 2: Förnyelseprogram och del 3: Kulturpolitikens arkitektur  
I där kapitel 7 av del två beskriver utredningen deras program för kulturpolitisk förnyelse 

utifrån 10 punkter som sedan utvecklas i del två och tre. Det är dessa 10 punkterna som vi 

nedan kommer att utgå ifrån i sammanfattningen, samt en beskrivning av statliga stöd och 

finansiering av kulturverksamhet med fokus på litteraturstödet. Nyckelord för utredningens 

syn på kultur och kulturpolitik är enligt dem själva gemenskaper, kommunikation och 

skapande förmågor. Den främsta anledningen till att det behövs en förnyelse av 

kulturpolitiken enligt utredarna är att kulturpolitiken är i otakt med tiden och har minskat i 

”kraft, relevans och betydelse” sett till samhället och kulturpolitikens påverkan och status.39 

Som ett resultat av detta menar de att kulturområdet inte attraherar de politiska 

prioriteringarna. Paralleller dras till miljöpolitiken som med mindre medel integrerar med 

andra områden inom politiken, samt att i jämförelse med miljöpolitiken har kulturen en större 

budget men tar inte samma plats i politiken och samhällsdebatten.40 Här vill utredarna ta efter 

miljöpolitikens strategi genom att göra insatser efter sin kompetens på olika 

samhällsområden. De enskilda punkterna kommer i beskrivningen av dem att kursiveras. 

Punkt nummer ett i utredningen är Nya mål för kulturpolitiken. De nya målen inleds med 

en portalparagraf som betonar vikten av en nationell kulturpolitik som ska ha sin 

utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet för att sedan bidra till samhällets utveckling 

”genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en”.41 

Kulturpolitiken ska också arbeta för att göra ”kommunikation mellan olika individer och 

grupper” möjlig och värna om att ”skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning 

samt verka för att alla ges möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor”.42 

Vi kommer att mer utförligt gå igenom de enskilda målen i vår analys. De kulturpolitiska 

målen ska utläsas utifrån följande fyra aspekterna: för styrning, inspiration, beskrivning eller 

profilering då de tillsammans ska fungera som verktyg och kriterier för att bedöma de nya 

föreslagna målen för kulturpolitik. De ska klara av en granskning från varje enskild vinkel. 

Utredarna hävdar sedan att målen i kulturpolitiken ska kunna anpassas efter politiska 

prioriteringar och ska således kunna bytas ut, formuleras om och ges olika betoningar 

beroende på politikens utveckling.43 Kulturutredningen poängterar också att regeringen eller 

riksdagen normallt sett inte ska fastställa särskilda mål för de enskilda delarna av 

                                                
39 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, SOU 2009:16, del 2, Stockholm, 2009, s.11 
40 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.14 
41 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.14 
42 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.31 
43 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.40 
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kulturområdet, vilket innebär dess aktörer, myndigheter och institutioner. Ansvaret ska ligga 

hos myndigheterna och institutionerna att utifrån de övergripande kulturpolitiska målen som 

regeringen eller riksdagen skapar redovisa hur målen kan realiseras i de enskilda 

myndigheternas och institutionernas verksamhet. De kulturpolitiska insatser som fattas av 

kommuner och landsting och som inte styrs av lagstiftningen ska ske efter egna prioriteringar.  

Punkt nummer två är En annan roll för staten. Den nationella kulturpolitiken ska bygga på 

samverkan och statens roll ska inte vara enväldig utan mer agera som en strategisk, drivande 

och samrodnande instans i kulturpolitiken. Syftet med statens roll är att ”stimulera samhället i 

dess helhet att ta ansvar för kulturens gemenskaper, kommunikation och skapande förmågor” 

så att samarbetet mellan staten och den offentliga sektorns aktörer i övrigt utvecklas.44 Detta 

så att övriga parter inom den offentliga sektorn ska kunna delta och kunna ge egna bidrag. 

Den nya rollen ligger till grund för utredningens senare punkter i förnyelseprogrammet som 

berör aspektpolitiken och portföljmodellen. 

Punkt nummer tre är Ett breddat politikområde. Kulturutredningen vill öppna upp det 

nuvarande smala institutionsväsendet sett till deras inriktningar. Detta har resulterat i att 

kulturpolitiken inte går att överblicka, och helhetsperspektivet saknas. Utredarna integrerar 

kulturpolitiken i ett bredare politiskt sammanhang. Vi kommer att se en utveckling av denna 

punkt i utredningens aspektpolitik. 

Punkt nummer fyra är Fokus på de offentliga arenorna. Traditionellt sett har det funnits en 

klar bild av att staten ansvarar för de offentliga samtalens arenor som ett motiv i statens 

kulturpolitiska handlande. Nu behöver dock kulturpolitiken förhålla sig på ett mer senmodernt 

sätt i och med det mångkulturella, differentierade och pluralistiska samhälle vi lever i, menar 

utredarna. De vill värna om mångfald i ett brett kulturliv och medverka till att skapa ”kreativa 

arenor för interkulturell kommunikation”.45 Arenorna är och ska vara av varierande art och här 

ger utredningen exempel på medier och institutioner. Vikten läggs på jämlikhet, jämställdhet 

och att värna om mångfald. Syftet är att skapa en scen för det offentliga samtalet med en 

samlad politik som plattform.  

Punkt nummer fem är Samspel med civilsamhälle och folkbildning. Det betonar vikten av 

att kulturpolitiken ska verka för att utöka interaktion mellan de kulturpolitiska insatserna och 

folkbildning inom samhället för varje enskild medborgare. Det handlar om att kulturpolitiken 

och folkbildningen ska föras närmare varandra genom en överenskommelse mellan staten och 
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det civila samhällets organisationer så att utbildning, kultur och folkbildning kan ses ur ett 

samlat perspektiv.  

Nummer sex i utredningens förslag är att införa kulturpolitik som en aspektpolitik. Som en 

del av förändringen i kulturpolitiken vill utredarna visa på hur kulturpolitiken kan verka inom 

andra politik- och samhällsområden. Kulturfrågor finns inom alla områden och bör ses som en 

aspekt av politiken. Detta är en viktig strategisk fråga för utredarna därför att det stärker 

kulturpolitiken inom samhället och övriga politiska områden. Kulturpolitiken ska ha en 

”samhällsövergripande inriktning genom att framhäva betydelsen av att kulturell kompetens 

och kreativitet används för att främja en socialt, miljömässigt och näringslivsmässigt hållbar 

utveckling.”46 Kulturutredningens förslag är att det ska till ett samspel mellan till exempel 

kulturpolitiken och miljöområdet, utbildningsväsendet, folkrörelsepolitiken och även delar av 

det sociala området i frågor som rör bland annat samspelet mellan kultur och hälsa.  Det är 

detta som ska vara kulturpolitikens ”huvudstrategi” för att kunna stärka kulturpolitikens 

möjligheter inom politikområdet.47 Utredningen ger sig in i kultur och företagande och 

anknyter till sin övergripande målsättning att kulturpolitiken ska vara en aspektpolitik snarare 

än en sektoriell politik. För utredningen är kulturföretagande och entreprenörskap en 

angelägenhet för näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, regional tillväxtpolitik och 

utbildningspolitik. De föreslår till exempel att ett nationellt program för kreativa och 

kulturella näringar ska inrättas och att bättre statistik och utvärderingar av området ska tas 

fram. Sedan vill de att statliga aktörer som jobbar med näringslivsfrämjande frågor ska utöka 

sin kompetens och kunskap om kulturområdets unika förutsättningar, följt av att ett större 

fokus ska läggas på företagande och entreprenörskap inom konst- och 

hantverksutbildningarna. Som ett sista exempel vill de uppmuntra till satsningar på 

mötesplatser och inkubatorer för kulturfältet. 

Punkt nummer sju är Portföljmodell för samspel mellan stat, landsting och kommuner. 

Utredningen poängterar att kulturpolitiken fortfarande ska vara nationell, men till skillnad 

från 1974 års kulturpolitik ska nu statens agerande ses ur ett perspektiv där politiken ska 

stimulera inte bara på nationell nivå. Nu gäller det att se till kommunerna, landsting och 

Europeiska unionen vad gäller kulturpolitiska insatser och ansvarstaganden. I praktiken 

innebär det att samspelet mellan staten, landstingen och regionerna bygger på att staten 

lämnar samlade bidrag (metaforen portfölj) till sökande region för insatser inom kulturen. 

Utredarna anser att fasta förordningar om hur bidraget ska användas bör minimeras. Modellen 
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bygger på att parterna för en dialog och att de förhandlar sig fram till en överenskommelse, 

där även storleken av portföljen förhandlas fram. Parterna bör i förhandlingsprocessen utgå 

från de kriterier som ”anges i en förordning” av regeringen och med hänsyn till de nationella 

kulturpolitiska målen.48 En förutsättning är att det sker ”organisationsförändringar på statlig 

nivå”.49 Det här kräver tydlighet i ansvarsfördelningen mellan olika kulturpolitiska aktörer på 

skilda politiska nivåer. Förhandlingen kommer sedan att utvärderas av det nya Kulturrådet. 

Kulturutredningen föreslår alltså att regionerna får ett större ansvar och att de ökar sitt 

engagemang i kulturpolitiken. Det ska realiseras genom utredningens portföljmodell där varje 

region via sina förtroendevalda själva ska fördela kulturpengar till olika aktörer. Flexibilitet 

lyfts fram som ett ledord då kommuner och landsting kommer att bedriva särskilda villkor för 

de egna regionerna, vilket innebär att de kommer få olika lösningar. Utredarna vill förbättra 

samspelet mellan kulturpolitiska och kommunala verksamheter som skola, folkbildning, 

biblioteksverksamhet, miljö, samhällsbyggnad, fysisk planering och arkivverksamhet. De 

föreslår även längre tidsplaner för att utöka dagens ettåriga bidrag i avtal om tre till fem år. 

Portföljmodellen är redan idag verksam i bland annat Västra Götalandsregionen och Region 

Skåne där de prövats sedan en tid tillbaka och anses framgångsrika från statens sida. 

Punkt nummer åtta är Ny strategi för stöd till kulturskapande. Förslaget går ut på att 

decentralisera det nuvarande detaljfördelade och specialiserade bidragsgivande till mer 

generella statsstöd som kan samspela med andra stödformer inom sfären för konstarterna (se 

nedan). Portföljmodellen ligger till grunden för den föreslagna stödformen och motiveras med 

att ge mer uppmärksamhet åt konstnärsfrågorna och ge ”en ökad kulturpolitisk tyngd bakom 

krav på högre ersättningsnivåer för konstnärligt arbete.”50 Men samtidigt ska staten behålla 

andra former av bidrag än de föreslagna på regional nivå. Det rör sig alltså om stöd utanför 

portföljmodellen. Det gäller bland annat stöden och ersättningarna till enskilda konstnärer och 

litteraturstödet. 

Nummer nio är Arkitektur för en förnyad kulturpolitik. Den så kallade nya arkitektur som 

utredarna föreslår för kulturområdet ska ses mot bakgrund av den grundanalys de gjort om det 

nya samhälle som vi har trätt in i. Det som presenteras i det följande är de förändringar 

utredningen ser som nödvändiga för att kulturpolitiken på ett bättre sätt ska motsvara 

samtidens krav. Utredarna arbetar med två huvudkategorier: dels statliga myndigheter med 

förvaltningskaraktär och dels kulturinstitutioner inriktade på egen kulturproduktion. 
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Förändringarna berör framför allt de förstnämnda. Det bedöms att ”kulturpolitiken bör ha en 

organisation som gör att de statliga myndigheterna med förvaltningsuppdrag kan samverka 

inbördes, samla politikområdet och göra kulturpolitiken kraftfull. På så sätt underlättas även 

samverkan med andra samhällsområden.”51 

Utredarna menar att dagens struktur borde ersättas av en som kan ge staten möjlighet att 

utveckla och ta ett nytt ansvar för kulturpolitiken. Den nya ansvarsfördelningen skulle 

underlättas om kulturen delades in i bestämda sfärer. Följande uppdelning föreslås: en för 

arkiv, bibliotek och språk, en för samtid, historia och livsmiljö samt en för konstarterna. Först 

måste kulturpolitiken anpassas efter den kultursyn som gör sig gällande i 

informationssamhället. Kulturpolitiken anses vara allt för snävt avgränsad enligt moderniteten 

och har dessutom förlorat bildningsperspektivet och kontakten med medborgarna. Ett bredare 

perspektiv och en ny organisation krävs med ett helhetsperspektiv med mindre fokus på 

enskildheter, de vill se en samlad statlig ansträngning med färre myndigheter och avveckling 

av onödig administration. Syftet är att kunna driva en starkare kulturpolitik där de föreslagna 

sfärerna är bättre anpassade till uppdraget att möta informationssamhällets krav. 

Sfärerna kommer att leda till ett breddat perspektiv på kultur och de kommer till viss del att 

överlappa varandra; den första sfären underlättar digitalisering, den andra sfären spränger 

dikotomin konst och kulturarv, och den tredje sfären ger ett starkare stöd till konsten. Alla 

leder till ett bredare perspektiv – därmed blir kulturen till en del av samhällsutvecklingen i 

stort. Politiken kommer att bli mer kraftfull och mindre splittrad och myndigheterna antas 

kunna klara sina uppgifter bättre. Det blir lättare att samverka inbördes och att vända sig utåt 

för att utveckla kulturpolitikens samspel med andra samhällsområden. Tanken är att de äldre 

organisatoriska formerna bakbinder politiken och hindrar statlig och politisk påverkan av 

kulturen. 

Enligt utredarna bör förvaltningspolitiken på kulturområdet följa den generella 

utvecklingen mot färre myndigheter. Samtidigt vill man ha mer samspel mellan kommun, stat 

och landsting för en bättre och decentraliserad organisation. Kulturdepartementet har 65 

myndigheter, dvs. de är alldeles för många och svåröverskådliga vilket leder till att de är 

svårstyrda. De förslag utredningen lägger fram ska råda bot på detta problem. Varje ny 

myndighet kommer att ansvara för en nationell överblick över den egna sfären. Vilket 

inkluderar bland annat internationell orientering, utbildning och forskning inom det egna 

området samt statistik för uppföljning och utvärdering för att kunna utveckla verksamheten på 
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ett passande sätt. Sfärerna bör alltså se till att det finns en koppling mellan deras verksamhet 

och t.ex. EU och regionalitet och en koppling med forskarvärlden och utbildningen för 

respektive område. Ett problem med att följa upp kulturell verksamhet är att det inte finns 

metoder för att mäta och omsätta den i statistik. Statistikinsamling behövs för att ge en bild 

om satsningarna är i samklang med tiden och ger resultat, utredarna betonar vikten av att 

utvärderingen sker med vetenskapliga underlag. Idag finns ingen sådan uppföljning inom 

kultursektorn men i rollen för de nya sfärerna kommer detta att ingå på ett tydligare sätt. 

Angående styrningen av kultursektorn anser utredarna att den behöver utvecklas så att det 

finns ett tydligt samband mellan sektorn och regeringens strategiska mål. De menar att det 

krävs mer dialog mellan myndigheter och regeringsmakten om vad som bör prioriteras. 

Prioriteringar och mål bör regeringen sedan fastslå i styrdokument för respektive sfärer. De 

mål som idag gäller för respektive kulturområden bör enligt utredarna upphävas. Vad gäller 

styrning och mål vill utredarna se tydligare regler. Här hänvisar de till Englands s.k. 

Corporate Plans eller på svenska verksamhetsplaner, då dessa syftar till att bredda kulturens 

verksamhetsområde utifrån det egna departementets mål och förutsättningar52 Den nya 

arkitekturen innebär mer politisk styrning och samarbete mellan förvaltningen och regeringen 

utan att riksdagen dras in.  

Med en gemensam sfär för konstarterna är tanken att konsten ska få en starkare ställning 

och att utövarna på ett mer aktivt sätt ska kunna delta i samhällsfrågor. Konsten i alla dess 

former ska på ett breddat sätt kunna delta i samhällsutvecklingen. Sfären är tänkt att innefatta 

delar av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, delar av Rikskonserter samt Författarfonden. Med 

andra ord består styrkan i att konstnärliga utövare deltar på hela samhällsarenan och inte bara 

inom det snävt avgränsade moderna konstfältet. 

Kulturrådet ser idag ut som det gjorde då det bildades på 70-talet; skillnaden jämfört med 

då är att nya uppdrag tillkommit under åren. Kulturrådet ska hjälpa regeringen med att avgöra 

vad som behövs inom kulturområdet, samt hjälpa till att genomföra den fastslagna politiken. 

Idag tar bidragsdelen väldigt stor plats inom Kulturrådet men på bekostnad av uppföljning 

och utvärdering. Bidragen till litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter står för ungefär en 

femtedel av den totala bidragssumman. Under senare år har andelen bidragsposter minskat 

vilket resulterat i nya prioriteringar och andra arbetssätt. Samarbetet mellan Västra 

Götalandsregion och Kulturrådet ses som mönsterbildande vad gäller den dialog om delad 

finansiering mellan stat och landsting som där utvecklades. Vissa av de bidrag som idag 
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utdelas av bland andra Kulturrådet ska istället komma olika grupper till del genom 

förhandlingar mellan stat och landsting, vilket utredarna menar kommer att frigöra resurser 

för staten att satsa på andra kulturområden. Detta gäller dock inte för litteraturstödet vilket i 

fortsättningen kommer fördelas från centralt håll av sfären för konstarterna. Det kommer dock 

att vara ett allmänt stöd för hela litteratur- och biblioteksområdet – i enlighet med 

portföljmodellen. Stödet kommer framför allt riktas mot kulturtidskrifter, läsfrämjande 

insatser samt olika evenemang kring litteratur. Precis som inom sfären för bibliotek och arkiv 

kommer en samordning i en sfär för konsterna, med fokus på gemensamma uppgifter och 

administration, att leda till effektiviseringsvinster och att konsten står ännu starkare än idag.  

Nummer tio är En ny syn på institutionerna. Den sista punkten rör kulturinstitutionernas 

roll för kulturpolitikens förnyelse och för att vidmakthålla dess kontinuitet. Institutionerna bör 

enligt utredningen ha en större självständighet i relation till den politiska styrningen och ges 

långsiktigt formulerade uppdrag. Utredningens förslag är att de statliga kulturinstitutionerna 

ska ges tydligare uppdrag för att kunna inkludera det civila samhället i deras arbetsprocesser. 

De tre nya sfärerna med respektive myndighet bör ha ansvaret för samspelet med det civila 

samhället och dess nationella organisationer inom sitt område. 

Kulturrådets framtida roll kommer att bestå i att tillhandahålla statistik och utvärderingar 

om kulturområdet till regeringen. Detta ser utredarna som väldigt viktigt eftersom den 

utvärdering som sker på området idag har stora brister som redan nämnts och skulle kunna 

förbättras avsevärt. Vidare ska Kulturrådet i sin nya form företräda regeringen och dess 

prioriteringar gentemot regionerna enligt portföljmodellen; de kommer i sin nya roll även 

ansvara för uppföljning och utvärdering av vilka effekter olika satsningar fått. Den del av 

Kulturrådet som idag delar ut bidrag kommer att ingå i den nya sfären för konstarterna. 

Litteraturstödet 
I kapitel tretton tar utredningen upp Statliga stöd och finansiering av kulturverksamhet. De 

olika branschstöd som idag finns inom kulturpolitiken har sin bakgrund i vad politiker och 

utredare uppfattat som kriser för respektive bransch. Förlagskrisen på 1970-talet är grunden 

till litteraturstödets tillkomst. Det kulturpolitiska målet, som tidigare nämnts, är att 

upprätthålla en kvalité och bredd inom de olika sektorerna. Alla utgivare som är verksamma i 

Sverige kan söka det statliga litteraturstödet så länge de har ett registrerat företag. De 

kategorier som omfattas är bland annat skönlitteratur, facklitteratur för vuxna, barn- och 

ungdomsböcker, serier och klassiker. Stödet ges alltid i efterhand bortsett från till exempel 

översatta klassiker som även kan få produktionsstöd i förväg. Distributionsstöd följer per 



 32 

automatik om en titel har blivit beviljad litteraturstöd, vilket innebär att boken distribueras till 

alla landets 292 huvudbibliotek. Själva litteraturstödet uppgår till 50 procent av f-priset på 

titeln multiplicerat med 292. Stödets storlek påverkas av f-priset (titeln får inte vara för dyr 

eftersom tanken är att stödet ska ha en prisdämpande effekt) och upplagans storlek. Utöver 

det rena utgivningsstödet subventionerar staten även utgivning av klassikerserier och 

lagerhållning av klassiker. De förlag som erhåller mest pengar är enligt utredarna de största, 

som exempelvis Bonniers och Norstedts.  

Utredarna menar att den krissituation de svenska förlagen upplevde under 70-talet vilket 

berättigade stödinsatser av detta slag sedan länge är förbi. Sedan slutet av 90-talet och fram 

till idag har försäljningen ökat med undantag av de senaste åren. Utredarna menar att detta, 

tillsammans med att samhället och läsvanorna har förändrats sedan litteraturstödets införande, 

tyder på att stödets utformning inte är i samklang med tiden. Än svårare blir det att legitimera 

litteraturstödet när det framför allt går till de största förlagen. De stora förlagen menar 

utredarna borde vara så pass ekonomiskt starka att de klarar utgivningen på egen hand. 

Förvisso ställs krav på upplagan och f-pris men inom andra branschstöd tas alltid hänsyn till 

aktörens ekonomiska belägenhet. 

Precis som med andra delar av kulturpolitiken vill utredarna se ändringar vad gäller 

litteraturstödets utformning. Till att börja med ska stödet breddas och riktas mot hela 

bokmarknaden, allt från litteratur till bibliotek. Stödet ska inte längre delas ut av Statens 

Kulturråd utan av den nya allomfattande myndigheten för konstarterna. Viktigast är att vid 

bedömningen av ansökningar om litteraturstöd inte enbart ta hänsyn till kvalitet utan även till 

respektive aktörs ekonomiska läge. I fördelningsprocessen ska sfären för konsterna inte bara 

ta hänsyn till kvalitet utan även ”kulturpolitiska prioriteringar”.53 Kriterier för stödets nya 

utformning ska preciseras i en ny förordning för området. 

4. Analys av Litteraturutredningen Boken & 
Kulturutredningen 2009 

Boken 
I enlighet med den historiematerialistiska skolan menar vi att ett samhälles kultur och 

institutioner påverkas starkt av dess ekonomiska struktur och produktionssätt. När 

utredningen Boken skrivs befinner vi oss i skiftet mellan 1960-tal och 70-tal, då såväl den 

svenska som den västerländska ekonomin överlag fortfarande går på högvarv. 

Socialdemokraterna har makten och den ekonomiska politik som förs går i Keynes anda. 
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Kapitalismen erbjuder samhället ett materiellt överflöd utan tidigare motsvarighet i historien; 

samhällets tillgångar omfördelas med hjälp av en generell välfärdspolitik så att även de som 

säljer sitt arbete ska få ta del av kakan. Staten gör med andra ord stora ingrepp i ekonomin, 

något Keynes särskilt förordar i krissituationer. Vi menar att denna ekonomiska politik även 

tar sig uttryck på kulturområdet. Från statens håll uppmärksammar man den kris som 

förlagsvärlden genomgår, dvs. en kris som riskerar att leda till en försämrad svensk 

litteratur.54 I analogi med Keynes ser utredarna att marknaden inte alltid stabiliserar sig själv 

med hjälp av sina inneboende mekanismer. Att låta marknaden reda ut sina egna problem är 

att förslösa den samhälleliga produktiviteten hävdar Keynes – detta ser även författarna till 

litteraturutredningen. Om inte samhället ingriper och stöttar en blödande förlagsbransch kan 

det få allvarliga konsekvenser för det kulturella tillståndet i Sverige på längre sikt. 

Det finns dock problem med analogin i fråga då Keynes framför allt syftade på offentliga 

projekt för att minska arbetslösheten och få igång efterfrågan när en lågkonjunktur hade hela 

samhällsekonomin i sitt grepp. Keynes var inte heller någon ideolog utan såg främst till 

nationens inkomster på lång sikt.55 Hans teorier i socialdemokratins händer blev inte bara ett 

verktyg för ekonomi utan också för att alla skulle kunna ta del av samhällets produkter – även 

de kulturella produkterna. Dock finns samma struktur i de tankar som presenteras; man anser 

att en helt fri marknadsekonomi kommer att fungera till privata investerares fördel och inte till 

hela samhällets fördel, dvs. ”markandsekonomins negativa verkningar”. 

Vi menar att man med ett historiematerialistiskt synsätt måste ta hänsyn till den 

ekonomiska kontexten vid analys av den politik som föreslås. Det är givetvis inte det enda 

som påverkar vad som beslutas eller kan beslutas, även kulturella och historiska faktorer 

måste tas med, men ekonomin utgör den grund på vilken resten av samhället byggs. 

En viktig utgångspunkt för socialdemokraternas politiska arbete utgick från att det inte 

räckte med materiellt välstånd – kultur och bildning var en lika självklar del. De verkar inte 

bara i en industriell kapitalistisk ekonomi utan även inom det moderna projektet som sådant. 

Den politik som Socialdemokraterna vill föra andas både framtidstro och oro. Framstegstron 

kan ses som en av grundbultarna i moderniteten – de vill värna om den svenska litteraturen. 

Det finns dock en risk för kulturell utarmning om de inte sätter in stödåtgärder. Svenskarna 

läser väldigt mycket och så ska det förbli. Den kapitalistiska ekonomin hotar det kulturella 
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och litterära framåtskridandet genom att ge företräde åt massmarknadslitteraturen och den 

torftiga kiosklitteraturen.  

Till grund för den föreslagna politiken ligger också bilden om ”den hela människan”. En 

tanke om att det inte bara är det materiella välståndet som ska fördelas – människan behöver 

mer än så för att leva ett värdigt liv.56 I ett demokratiskt samhälle där alla är jämlika ska 

medborgarna också ha samma möjligheter att uppleva allt det som livet har att erbjuda. 

Tanken är inte unik för den svenska socialdemokratin, utan börjar ta form i Europa överlag 

under 1800-talet och har sina rötter i den franska revolutionens ideal om de jämlika 

medborgarna. Bildning är en del av denna tanke och vid tiden för folkhemsbygget ses det som 

en självklarhet att denna ska komma alla till del. Den kultur som staten vill sprida är den 

traditionellt borgerliga (finkulturen). Kulturpolitiken grundas med andra ord på ett estetiskt 

kulturbegrepp. Dock är tanken att kulturpolitiken ska syfta till ett engagemang från 

medborgarnas sida – politikerna vill inte enbart se passiva konsumenter. Detta blir tydligt då 

författarna till utredningen framhäver vikten av att just den kvalitativa litteraturen ska nå ut 

över hela landet med hjälp av de olika stöden till såväl förlagen som bokhandeln. Att det blir 

den borgerliga kulturen som ska föras fram beror helt enkelt på att det är det enda verkliga 

alternativet. Landsbygden och bondekulturen spelar en allt mindre roll i människors liv på 

grund av urbaniseringen och någon arbetarkultur har egentligen aldrig existerat trots vissa 

initiativ från radikala vänstergrupperingar.57 Nämnas bör att socialdemokraterna tydligt 

markerade att de nu hade makten genom att inte släppa fram andra kulturyttringar, varken 

från höger- eller vänsterkanten.58  

Med bakgrund till Litteraturstödet måste vi förstå den kulturella ekonomins funktion. Det 

gör vi utifrån Pierre Bourdieus kultursociologi. Kulturens marknad skiljer sig från övriga 

marknader i produktion av tro. Inom kulturens fält fungerar ekonomin bakvänt och till sin 

natur består den av symboliska tillgångar där spänningen ligger mellan varor och innebörder i 

själva produktionen. Kulturens producenter ser på ekonomin ur ett socialt perspektiv. På ena 

sidan finns den ekonomiska logiken och på den andra Bourdieus teorier.  

Det är här vi står när utredningen Boken kommer fram till att de kommersiella krafterna 

vinner för mycket mark inom fältet. Logiken ligger i att vända sig bort från marknaden och 

som resulterar i det statliga litteraturstödet för att väga upp mot kapitalismen och 

massmarknadslitteraturens framväxt.  
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Ser vi till utformandet av litteraturstödet och dess värnande om att medborgarna ska få 

tillgång till ”bra böcker” blir litteraturstödet nu bärare av ekonomiskt och kulturellt kapital. 

En betydelsefull del av det kulturella kapitalet är makten över att konsekrera som kommer 

med ett högt kapital. Det innebär rätten att sanktionera ett konstverk eller ett författarskap 

värde, och omvänt.59 Att besitta makten att konsekrera bygger på eget kulturellt kapital och 

innebär att innehavaren kan konsekrera ut kulturellt kapital till en agent eller produkt. 

Konsekrationscykeln är ett begrepp för den process som en agent (förläggaren, författaren, 

förlaget) eller produkt utsätts för under sin levnadsbana. Olika innehavare av kulturellt kapital 

konsekrerar exempelvis en bok, det rör sig som förlag, tidskrifter, dagstidningar och olika 

institutioner som kan ge ett verk kulturellt kapital, till exempel Kulturrådet, och upphöjer 

tillsammans verket.60  

Resultatet av att en person blir antagen till en position inom arbetsgruppen för bedömning 

av litteratur är baserad på habitus och kulturellt kapital. Det vill säga vad som varje enskild 

medlem av arbetsgruppen skapat sig genom erfarenheter.61 Genom sin levnadsbana har de 

utvecklat en förmåga att känna igen, värdera, bilda och utbilda smak. Smak är resultatet av ett 

livslångt lärande som har format habitus och resulterar i makt och auktoritet. 

Kulturrådet har den institutionaliserade formen av symboliskt kapital som innebär rätten att 

dela ut och konsekrera symboliskt kapital, samt att de även har en fördelning av ekonomiskt 

kapital. Det symboliska kan förklaras med att den sökande som får ett positivt besked från 

arbetsgruppen får bekräftelse av sitt urval och sin smak, och det genererar en chans att skapa 

sig ett utökat kapital och arbetsutrymme för produktion i framtida utgivning. Majoriteten av 

det symboliska kapitalet blir kulturellt kapital inom det litterära fältet. Verket i sig får 

kulturellt då det slussas ut i konsekrationscykeln. Vad gäller det ekonomiska ger det den 

sökande agenten en trygghet för att kunna bygga vidare på det kulturella kapitalet.  

Kulturrådets bidrag i konsekrationscykeln är bara en del av helheten, i relation till 

kontexten. I denna cykel ingår förläggare, författare, förlag, kritiker, tidningar, tidskrifter och 

institutioner som tillsammans styr försäljarna och köparnas val genom det som de enskilt 

bidrar till att producera i form av artiklar, råd och stöd (Kulturrådet). Genom deras estetiska 

omdömen får det ekonomiska effekter. Det är slutligen kunderna som bidrar till att producera 

värde av produkten genom att tillskriva det materiellt eller symboliskt, och på så sätt 
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identifiera en del av dess värde, vare sig subjektivt eller objektivt. Bourdieu förklarar sig på 

följande sätt: 

”Det är i produktionsfältet såsom system av objektiva relationer mellan dessa agenter eller 

institutioner och såsom valplats för striderna om monopolet på konsekrationsmakt som 

verkens värde och tron på detta värde ständigt alstras.”62 

Kulturutredningen 2009 

Del 1: Grundanalys 
I den första delen av vår analys av 2009 års kulturutredning kommer vi att sätta texten i 

samband med de teoretiker som utredarna explicit refererar till. De mest tongivande är 

Manuel Castells, Anthony Giddens och Richard Florida. Tanken med 2009 års 

kulturutredning var att pröva huruvida dagens kulturpolitik är i fas med dagens samhälle. 

Utredarna frågar sig om kulturpolitikens former och mål är de rätta. Detta eftersom det 

samhälle vi lever i idag på många sätt är ett annat än det som fanns vid tiden för den stora 

utredning som låg till grund för de kulturpolitiska propositioner som lades fram under 1970-

talet. Författarna driver med andra ord en tes om att samhället har förändrats på ett så 

genomgripande sätt att en ny kulturpolitik måste till om denna samhällssektor ska fungera 

optimalt.63 

Utredarna inleder grundanalysen med ett avsnitt, till stor del baserat på statistik, om frågan 

på vilka sätt Sverige är annorlunda idag jämfört med på 70-talet. Statistik är ett tungt vägande 

och säkert redskap om man vill visa på förändringar. Utredarna målar upp en bild om att 

Sverige är i grunden förändrat och att det har gått väldigt snabbt, vilket stämmer väl överens 

med de antaganden utredarna gjort inledningsvis. De går vidare med att beskriva hur vi i 

Sverige numera lever i nätverksamhället eller servicesamhället. Till sin hjälp har utredarna 

tagit Manuel Castells trebandsverk Informationsåldern, vilket vi nämner och beskriver i vår 

sammanfattning av texten i fråga. De följer i stora drag Castells tankar om den senmoderna 

kapitalismens strukturer och framväxt men när vi analyserar utredarnas text och ställer den 

mot vad Castells skriver tycks det som om de varit något selektiva i sin framställning. Castells 

ser den nya ekonomins framväxt som ett resultat av tre från början oberoende men, vid 

informationsålderns början, konvergerande processer; den informationsteknologiska 

revolutionen; krisen för etatismen och kapitalismen under 70-talet samt de sociala rörelser 

som växte fram i dess spår. Den bild som målas upp av det nya frigjorda samhället verkar 
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vara nästan helt utan baksida.64 I det nya ekonomiska globala nätverk som uppstått i Sverige 

med sin början under slutet av 80-talet har löntagarna individualiserats varför den gamla 

arbetarklassens krav på jämlikhet inte längre tas på allvar. Dessa förändringar har inte bara 

drabbat de som jobbat inom industrin; kravet på ständig uppgradering av kvalifikationer och 

utbildning har även slagit hårt mot den medelklass som utgjorde samhällets ryggrad under 

industrikapitalismens glansdagar.65 Andra exempel på effekter av nätverksamhället och den 

nya ekonomin som inte nämns i utredningens grundanalys är Castells diskussion om 

uppkomsten av fjärde världen och globaliseringen av kriminaliteten. Castells ger inte heller 

uttryck för samma misstro mot välfärdsstaten som utredarna senare presenterar. Vi ska inte gå 

in närmare på dessa ämnen eftersom de faller utanför ramarna för en studie om det svenska 

litteraturstödet.  

Richard Florida och hans teorier om den kreativa klassens betydelse för ekonomisk 

utveckling i informationsåldern är något som utredarna berör eftersom de menar att dessa haft 

betydelse för den kulturpolitiska debatten i Sverige. Floridas analyser utgår till stor del från 

USA och i synnerhet Texas, och han menar sig se en ny klass på frammarsch – en klass vars 

främsta tillgång är kunskap och kreativitet.66 Det handlar om en grupp människor i kreativa 

yrken med väldigt liberala värderingar som inte sällan kommer från en välbeställd bakgrund. 

Samtidigt som denna grupp växer blir även antalet löntagare som arbetar med monotona och 

lågbetalda serviceyrken allt fler, eftersom de kreativa människornas behov måste 

tillfredställas.67 Floridas fokus ligger på den kreativa klassens struktur och utseende men han 

tar ändå upp den ökande ojämlikhet som uppstått. Här kommer författarna till utredningen in 

på Floridas idé om vikten av platsen för identiteten i informationssamhället. Det finns ett 

samband mellan kulturellt dynamiska miljöer och kreativa människor – de skapar på något 

sätt varandra.68 Med detta sagt framstår det som strategiskt viktigt att satsa på kultur för att i 

det långa loppet få till stånd en stabil ekonomisk tillväxt. Även om Florida inte använder 

uttrycket Cultural Planning passar det väl in på hans kreativa urbana community.69  

Resonemanget kan kopplas till att utredarna uppfattar att vi är på väg att uppnå en global 

arbetsfördelning och att världens länder specialiserar sig produktionsmässigt. En process som 
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enligt Adam Smith leder till ekonomisk tillväxt.70 Sålunda blir Cultural Planning i en 

marknadsekonomi ett sätt att specialisera och utmärka sig.  

Utredarna fortsätter sin grundanalys med att hävda att förändringar vad gäller materiella 

villkor också får återverkningar på kulturen och vanorna. De gör här en mer explicit 

ideologisk markering genom att påpeka att denna iakttagelse inte är specifik för marxismen 

utan är en vanlig ståndpunkt inom samhällsvetenskaperna under 1900-talet. Då utredarna 

tidigare nämnt nationernas specialisering inom den näring de är bäst lämpade för kan man 

anta att de även här stöder sig på Adam Smith och Wealth of nations (1776). Smith föregår 

Marx när det gäller insikten om att ett lands sedvänjor och lagar är en spegling av dess 

ekonomiska grund.71 Med detta antagande som grund anför utredarna statistik från bland 

annat SOM-institutet som pekar på att värderingarna i Sverige håller på att ändras mot en 

ökad sekularisering och individualisering. Författarna till utredningen menar att detta beror på 

den ekonomiska utveckling som vi haft i kombination med en tradition som också den betonat 

frihet (den självägande bondeklassen). När människor erhåller en viss ekonomisk trygghet 

innebär detta också möjligheten att leva som man vill och ökade krav på frihet.72 I detta 

resonemang blir det ännu en gång intressant att påminna om uteslutandet av Castells 

beskrivningar av globaliseringens negativa verkningar. (Borde inte kraven på ökad frihet ta 

mindre plats i en tid av nedskärningar inom välfärden?)  

Utredarna menar att människorna under sen- eller högmoderniteten lärt sig leva med de 

påfrestningar det moderna samhället innebär. De exemplifierar med Ferdinand Tönnies 

begrepp gemeinschaft (gemenskap) och gesellschaft (samhälle), eller som de väljer att kalla 

det i utredningen, ”modernitetens grundläggande spänning”.73 Modernitetens nya villkor 

(gesellschaft) innebär att samtidigt som man frigör sig från det traditionella samhället 

(gemeinschaft) med dess stela sociala strukturer, infinner sig en saknad av den närhet och 

trygghet som existerade i det äldre samhället.74 I och med att industrialiseringen med dess 

strukturella konsekvenser är genomförd i västvärlden har människan anpassat sig till detta 

tillstånd av flyktighet och frihet. Anthony Giddens, som utredarna refererar till, kallar den 

moderna människans nya sätt att handla för självets reflexivitet.75 I det flyktiga och otrygga 

moderna samhället blir det helt enkelt nödvändigt att ständigt fundera över och ompröva sin 
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livsföring eftersom det inte längre finns några givna svar. Giddens menar precis som 

utredarna att det idag, under senmoderniteten, ställs nya krav och att det därför behövs en ny 

sorts politik, en livspolitik. Grunden för denna nya typ av politik som handlar om hur man ska 

förvalta de nya friheter moderniteten fört med sig kallar Giddens emancipatorisk politik. 

Denna i sin tur är den politik som liberaler och socialister under 1900-talet förespråkat för att 

frigöra människor från olika former av förtryck. För att kunna föra en politik som handlar om 

frihetens möjligheter krävs med andra ord först jämlikt samhälle.76 Vad denna jämlikhet 

består i beror dock givetvis på vem man frågar. Utredarna påstår att den emancipatoriska 

politiken som kom till stånd under den moderna epoken idag är praxis.77 Om de här menar att 

den tidigare socialdemokratiska politiken har varit positiv i någon mening är oklart, då 

Giddens menar att ett jämlikt samhälle är grunden för livspolitiken. Eftersom utredningen i 

sig syftar till att ersätta den kulturpolitik som finns menar de antagligen att den nyliberala 

politik som förs idag bättre stämmer överens med såväl högmoderniteten som en 

emancipatorisk politik. 

I tredje kapitalet börjar utredarna beskriva kultursynen och kulturpolitikens grunder. Den 

svenska menar de har utvecklats under tyskt romantiskt inflytande med grund i den tyska 

medelklassens definition av kultur som innefattar konstarterna, filosofi och bildning, som en 

prestation i motsats till överklassens tillgjorda uppträdande vilket betecknades som 

civiliserat.78 Utredarna diskuterar de tre kulturbegreppen, dvs. det antropologiska, det 

bildningsbetonade och det konstbetonade tämligen ingående med hjälp inte bara av Norbert 

Elias utan även av Terry Eagleton och Pierre Bourdieu.79 I stora drag följer de den väg som 

utstakades i kapitel två med den liberale Adam Smiths samhällssyn: att människors 

försörjningssätt är vad som avgör hur ett samhälles institutioner och lagar ser ut. Det är alltså 

den vid förra sekelskiftet framväxande borgarklassen i kombination med en tysk romantisk 

kultursyn som tar upp kulturpolitiken vid sekelskiftet och till exempel bygger institutioner för 

att hävda sin makt i likhet med Gustaf III under 1700-talet. Det romantiska kulturbegreppet, 

menar författarna till utredningen, är såväl antropologiskt som relaterat till konst och 

bildning.80   

När utredarna talar om institutionernas underliggande budskap, hur makten tar sig fysiskt 

uttryck i institutionsbyggnader, hänvisar de bland annat till Mary Douglas, dvs. till en 
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sociologisk förklaringsmodell där institutioner ses som en ”etablerad konvention” i likhet med 

familjen eller staten och sålunda är en del av samhällets normapparat.81 

När författarna till utredningen menar att kultursynen med modernitetens genombrott 

genomgår en uppsplittring till skillnad från det romantiskt organiska låter det som om de vill 

förmedla bilden av en förlust. De talar om kulturens mentala förvisning från samhället i 

övrigt, där kulturen blir till en speciell sfär.82 Socialdemokraterna vill också manifestera sin 

nyvunna makt och tar utan att ”annektera den” konsten under sina vingar.83 Den kulturpolitik 

som sedan förs går i modernitetens uppsplittrande tecken, med konsterna och 

kulturarvsvården som tydligt avskilda från det framåtblickande samhället. Utredarna ger 

bilden av kulturpolitiken under de senaste hundra åren som instrumentell, i syftet att 

överbygga ”modernitetens grundläggande spänning”, först med nationalromantikens 

organiska helhetstanke och sedan med moderniteten och socialdemokraternas bild av den 

ljusa framtiden avskild från det gamla.  

När utredarna ska beskriva 60-talets politik och tanken på att det gick att planera fram 

gemenskaper, menar de gick igen på alla samhällsområden. Föreställningar som vi idag inte 

kan acceptera utgjorde under denna period den grund varpå politiken vilade. Ett exempel på 

detta är analogin mellan moderniseringen av infrastrukturen och städerna, med massiva 

rivnings- och saneringsprojekt, och kulturpolitiken under samma period.84 Att ställa dessa två 

fenomen bredvid varandra ger intrycket av att statliga subventioner som till exempel 

litteraturstödet, skulle vara samma sak som rivning av äldre stadsdelar. Förvisso springer de 

ur samma tid och de föreställningar som då fanns men det är svårt att se det destruktiva i 

kulturstödet såvida man inte är övertygad om att statlig inblandning i ekonomin alltid är av 

ondo. 

I det fjärde kapitlet talar utredarna om hur kulturen kommer att handla allt mer om att 

konsten ska komma de breda folklagren till del. Bildning och kulturarv separeras än mer från 

det kulturpolitiska området, något som kan upplevas som en slags modernitetens final. 70-

talets kulturpolitik med sin tro på planeringens möjligheter, skulle enligt utredarna kunna ses 

som en folkhemmets kulturpolitik dvs. en tilltro till det offentliga som ”hör till en annan tid än 

vår egen”.85 Utredarna karaktäriserar denna tids ansatser att sprida kulturen till gemene man 

som paternalistiska. I praktiken lyckades staten inte få det sociologiska kulturbegreppet att slå 

                                                
81 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.112 
82 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.117 
83 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.118 
84 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.127 
85 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.150 



 41 

igenom utan fokus hamnade på de professionella kulturskaparna. Även om utredarna ser de 

goda intentionerna i att decentralisera kulturen tar de tydligt avstånd från denna typ av 

långtgående samhällsinsatser. De ser avstånd och förmynderi i denna typ av planeringsiver 

som dessutom misslyckas med att nå målen om medborgerlig gemenskap. Utredarna ger 

bilden av en kulturpolitik färgad av just denna elitism, en sektoriell kulturpolitik för de redan 

invigda.86 Författarna till utredningen synliggör den spänning mellan hög- och populärkultur 

som varit tradition inom forskningsområdet Cultural Studies.87 De spelar till viss del på den 

amerikanska traditionen med den lilla människans motstånd mot högkulturen och det radikala 

i att ta parti för mass- eller populärkulturen. 

Bilden av Statens kulturråd är den av en sluten apparat för konstarterna utan någon egentlig 

kontakt med yttervärlden.88 Detta är något utredarna antyder motverkar kulturell förnyelse 

eftersom denna aldrig sker i centrum utan i periferin, i kontakten med andra 

verksamhetsområden.89 

En modernitetens final är det sammanfattande epitetet om 1970-talets kulturpolitiska 

reformverksamhet. Som nämnts ovan anser utredningen att den politik som förts sedan dess 

gått i modernitetens tecken trots att 70-talet var tiden för senmodernitetens intåg. Dock lägger 

de i kapitel fem märke till hur politiken alltmer förlorar den sektoriella prägel den hade från 

början och kulturen går mot att blir en aspekt av hela samhället – en trend utredarna ser som 

positiv. 

Utredarna menar vidare att man bör tolka den politik som förs mot vilken kultursyn som 

görs sig gällande i samtiden. Med andra ord är det den postmoderna eran och dess anspråk 

som gäller idag. De förknippar här postmodernitet med globaliseringsprocessen och refererar 

till Malcolm Waters påstående om att den förändring vi kallar globalisering inte kan förklaras 

utan att man ser till både ekonomi, politik och kultur.90 Dessa parametrar påverkar varandra 

och driver utvecklingen. Postmoderniteten sett som världsbild förklaras kort med hjälp av 

Jean-François Lyotard. I västvärlden gäller inte längre de stora berättelserna, till exempel 

ideologier, rationalitet och vetenskap, som hjälpte till att inordna livet under moderniteten. Nu 

är det subjektiviteten och relativismen som gäller. Det finns inga universella sanningar.91 Med 

detta vill utredarna säga att den kulturpolitik som baserats på en modern kultursyn måste 
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ersättas av en postmodern kulturpolitik, vilket framstår som något väldigt självklart i 

utredningen, dvs. att moderniteten är död och begraven. Även om de nämner Habermas kritik 

om postmodernismens estetisering av sociala missförhållanden, ger det här avsnittet i likhet 

med många andra intrycket av en obeveklig determinism.92 Det är som om det inte funnes 

några alternativ, detta är den enda vägen. 

Statsbidragen till kommun och landsting hade under tidigt 90-tal gått från spridda mindre 

bidrag till klumpsumma. Den s.k. påsen, kulturpolitiken lämnades dock utanför detta 

arrangemang. 1995 års utredning fick i uppdrag att utreda huruvida bidragsformen behövde 

reformeras och om kulturpolitiken låg i samklang med de förändringar som samhället 

genomgick i form av globalisering och tilltagande invandring. Denna nya heterogenitet 

kopplas av utredarna till postmodernismen och dess ifrågasättande av normer. De menar att 

1995 års kulturutredning hade goda intentioner; de ville inkludera invandrare men det rörde 

sig snarare om assimilation än att ta hänsyn till och stärka de egna gruppernas identiteter.93 

Tankarna går i Tönnies tecken. Även i vårt senmoderna tidevarv lever spillror av moderna 

tankegångar kvar och i 1995 års utredning har man fortfarande svårt att finna sig till rätta i det 

senmoderna samhället. Cultural Studies-perspektivet gör sig gällande även här när författarna 

till 2009 års utredning menar att minoriteter av olika slag endast ges utrymme inom de 

institutioner som finns och inte tillåts verka utifrån sina egna kulturer.  

Det budgettak som 1997 infördes på statens finanser har enligt utredarna lett till mindre nya 

satsningar på kulturområdet. Vad som har skett istället är att politiker blivit tvungna att 

omprioritera. En satsning någonstans leder automatiskt till en neddragning någon 

annanstans.94 Den politik som följer av detta skulle kunna vara den typ av projektinriktad 

verksamhet som nämns eller också en aspektpolitik där man som politiker ser till nyttan för 

flera olika samhällsområden. Denna typ av kulturpolitik hör rimligtvis samman med den 

ekonomiska åtstramningspolitik som varit kännetecknande för Sverige sedan början av 90-

talet. Den senare bygger som vi tidigare sett på Milton Friedmans monetaristiska teorier. 

Statens inblandning i ekonomin bör vara så liten som möjligt och den offentliga sektorn bör 

bantas så mycket som möjligt. Ekonomiska antaganden som av utredarna ses som en del av 

det senmoderna globaliserade tillståndet, där ekonomi, kultur och politik inte längre kan 

behandlas som separata sektorer av samhället. 

                                                
92 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.189 
93 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.194 
94 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.210 
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Den mångkulturalism som idag präglar det politiska landskapet måste frångås eftersom det 

ger bilden av kulturella identiteter som statiska.95 Man bör istället, menar utredarna, bredda 

perspektivet och ta med alla parametrar som kan tänkas konstruera en identitet och ge dessa 

ökat utrymme. Men samtidigt är vi alla överens om de mänskliga rättigheternas helighet.96 

Här uppstår en spänning mellan modern liberal universalism och en obestämd annan 

partikularism.  

Slutligen menar utredarna att en ny politik måste frigöra sig från modernitetens snäva 

kultursyn och se till människors behov. Kulturen måste vara en del av alla samhällssektorer 

vilket inte betyder att den traditionella konsten förlorar mark.97 Tvärtom rör det sig om något 

av en överlevnadsstrategi då 1997 års bugettak har gjort att satsningar på kultur allt mer fått 

stryka på foten. 

Del två: Förnyelseprogram 
Vi väljer att dela upp analysen av Förnyelseprogrammet efter de större ämnena i programmet 

då vi tycker att de är målande för hela programmet. Den första delen rör förslag till nya 

kulturpolitiska mål, medan den andra berör frågor om kulturpolitik som regionaliseringen; 

aspektpolitiken och portföljmodellen, och det tredje om entreprenörskap.  

Motiven för utredningen är att stärka kulturens roll i samhället genom att öka dess status 

och närvaro på fler politik- och samhällsområden. Kärnan av utredningen är att få till nya 

sfärer som kan tala med en röst, regionalisering; genom portföljmodellen och att få till 

samverkan med civilsamhället och andra politikområden genom aspektpolitiken, samt att 

lägga fokus på företagande inom konsten. Kulturutredningen vill visa att den statliga 

kulturpolitiken kan bidra med ett symboliskt ledarskap och visa på att kulturen vinner på att 

leva i ett sammanhang och påverka långt fler delar av samhället än den statligt styrda 

kulturen. Kulturens egenvärde definieras aldrig av utredningen och det läggs ingen vikt vid 

det heller. Istället satsar de på att hitta nyttoaspekter av kulturen, i form av Cultural Planning, 

där fokus ligger på att kunna utvärdera och föra statistik på kulturen. Kulturen ska kunna 

verka för samhällsutvecklingen och på det sättet vara till nytta. Vi ser det också i 

aspektpolitiken överlag hur kulturen kan verka inom andra politiska områden och på så sätt 

vara till nytta.  Ansvarstagandet flyttas från staten till regionerna för att till sist hamna hos den 

enskilda individen. En sådan utveckling ska enligt utredningen värna om 

medborgarperspektivet, demokratin och friheten. Medborgarperspektivet innebär för 

                                                
95 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.221 
96 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.222 
97 Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, 2009, s.228 
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utredningen ”att parterna skaffar sig kunskaper om och kommunikation med medborgarna om 

deras behov och preferenser.”98 

 Det vi kan utläsa av förslagen till de nya kulturpolitiska målen är att fyra tidigare punkter 

försvinner från de gällande målen från 1996.99 Det första är att ”skapa reella förutsättningar” 

som är till för att lyfta fram att alla har möjlighet att använda sig av yttrandefriheten.100 Någon 

förklaring till att de har tagit bort detta mål ges inte. Yttrandefriheten tas istället upp i 

portalparagraf som inleder förslaget till nya kulturpolitiska mål i utredningen från 2009.  

Det andra kulturpolitiska målet som strukits i kulturpolitiken är det som innehåller 

begreppet ”kvalitet”. Kulturutredningen tror inte att begreppet egentligen är ”meningsfullt”, 

och med förklaringen att begreppet kvalitet hittills inte har kunnat ”preciseras”.101 Vi finner 

det märkligt i valet att ta bort kvalitet då det är en förutsättning för att diskutera ansökningar 

om statligt stöd. Värdet av att ha ett kvalitetsmål är att det ska slå fast att det finns värden i 

konsten som ska stå autonoma från marknaden. Sedan 1974 års kulturutredning har 

kvalitetsbegreppet varit centralt för den svenska kulturpolitiken och diskussion om konsten. 

Det tredje målet som tagits bort är att ”motverka kommersialismens negativa 

verkningar”.102 Utredningen ger två anledningar till sitt agerande. Det ena är att 

kommersialismen och spänningen mellan kultur och marknad uppfattas annorlunda idag i 

jämförelse med 1974. Det andra skälet är tekniskt och bygger på att den kulturella 

produktionen ständigt förnyas i takt med den digitala utvecklingen.103 Att detta mål har tagits 

bort tyder på en annan värdering av kommersiell kultur. Vi tolkar det som en liberalare syn av 

kommersialismens påverkan på marknaden.  

Det fjärde målet som är de valt att helt ta bort är ”att ge kulturen förutsättningar att vara en 

dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället”, utan förklaring. Det ligger också till 

grund för att konsten ska vara nyttig i samhällsutvecklingen, ett begrepp som utredarna inte 

utvecklar tillräckligt tydligt. Tillsammans med strykningen av kvalitetsbegreppet och ”att 

motverka kommersialismens negativa verkningar” kan vi utläsa att dessa tre mål står i motsats 

till ett synsätt som sätter marknaden främst, vilken kan förklara utredarnas förändring av de 

kulturpolitiska målen. 

När vi sedan ska se på de nya förslagen för de kulturpolitiska mål som utredningen har 

infört förtydligas bilden av vad de har för tankar om kulturpolitiken. Det första målet är 
                                                
98 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.272 
99 läs bilaga 1 och 2 för målen i sin helhet, s.53. 
100 läs bilaga 2 för de rådande kulturpolitiska målen från 1996, s.54 
101 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.46 
102 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.47 
103 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.47 
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portalparagrafen som inleder de nya kulturpolitiska målen. Här uppstår frågetecken kring 

begreppet ”samhällets utveckling” som inte förklaras utförligt.104 Det vi kan utläsa är att 

portalparagrafen öppnar upp för utredningens tanke att göra kulturen nyttigare, dvs. genom att 

bidra till samhällets utveckling på ett mer omfattande sätt än tidigare i och med 

aspektpolitiken.  

De har även infört ”att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att 

gestalta, bryta mönster och vidga det möjligas rum”.105 Här ställer vi oss frågan vad det är 

som de syftar på med ”de möjligas rum”. Målet handlar enligt utredningen om att ge konsten 

frihet att utvecklas fritt och att staten bäst kan hjälpa genom att erbjuda utrymme för fri 

verksamhet.106  

Det tredje nyskapade målet är ”att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra 

till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.”107 Detta är ett mål som ligger 

till grund för aspektpolitiken. Vi tolkar det nya målet som ett medvetet val i fråga av hur de 

väljer formuleringar som inte går ihop med tron på konsten som en fri och obunden kraft i 

samhället, eller på strävan efter kvalitet som en drivande kraft i den konstnärliga 

utvecklingen. Det visar på en misstro mot den nuvarande konsten och politiken.  

Det fjärde nyproducerade målet är ”att information och kunskaper görs tillgängliga och 

förmedlas”, och betonar vikten av den digitala tekniken och dess utveckling för spridning och 

tillgänglighet av information.108 Detta utan att sedan utveckla deras syn på ämnet om den 

digitala tekniken, dess inflytande och utveckling. Ett ämne som fildelning tar de exempelvis 

aldrig upp.  

Ser vi till regionaliseringen av kulturpolitiken, som realiseras med aspektpolitiken och 

portföljmodellen, innebär den för utredarna att kulturen ska vara en integrerad del av 

samhället och tjäna till samhällets utveckling. Grundtanken är att fler aktörer ska involveras i 

kulturpolitiken och att besluten ska förflyttas till dem som har kunskap om den regionala 

kontexten för att placera kulturens beslutsfattande närmare medborgaren. Influenserna till 

beslutet av portföljmodellen kommer från en strategi som har använts av region Skåne och 

Västra Götalandsregionen med framgång, Cultural Planning. Strategin bygger på att kartlägga 

de utmärkande villkor och behov som karaktäriserar en viss plats genom Cultural Mapping, 

där man kartlägger de kulturella resurser som området har. 

                                                
104 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.33 
105 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.43 
106 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.43 
107 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.33 
108 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.46 
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Vi ser genom vår analys av regionaliseringen och portföljmodellen att utredningen 

applicerat Cultural Planning i dess portföljmodell för att placera kulturpolitiken närmare 

lokala och regionala behov. Kulturutredningen vill alltså komma närmare medborgarna vad 

gäller att fatta beslut om kulturen i Sverige. 

Vi ser på flera punkter bevis på utredningens likheter med Cultural Planning, särkilt i det 

breda antropologiska definierandet av kulturbegreppet som inte bygger på ”kultur som konst”. 

Vi ser det även i synen på kultur som en integrerad del av politiken för regional utveckling.109 

Det vill säga i förslaget att förflytta kulturen till områden som prioriteras i politiken, som 

utbildning, hälsa, arbete, miljö och transport. Ytterligare kopplingar finner vi i utredningens 

fokusering på medborgarperspektivet som är ett kännetecken för Cultural Planning. Strategin 

är signifikativ i att utmana de rådande föreställningarna, vilket kan sammanfatta utredningens 

försök att utmana 1974 och 1996 års kulturutredningar. Att fokusera på den unika platsen 

realiserar 2009 års utredning genom att stärka landstingen och kommunernas makt att påverka 

kulturen inom regionerna för att kunna fokusera på det unika med just regionernas, 

landstingens och kommunernas kultur. Kulturutredningens syn på entreprenörer hör ihop med 

aspektpolitiken och den rådande politiska debatten där entreprenörskap lyfts fram inom skola 

och sjukvård, samt övrig offentlig verksamhet som ett medel för att förbättra och effektivisera 

servicen.110 Kultursektorn som en kulturell näring gör att synen på kulturen blir som ett medel 

för regional tillväxt och utveckling. Vi ser att de verksamma inom kulturen i enlighet med 

kulturutrednings förslag nu betonar en anpassning till den föreslagna aspektpolitiken och 

marknaden genom att utbildningar för verksamma inom kultur och konst ska studera 

ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring. Aspektpolitiken och portföljmodellen handlar 

om att förflytta ansvaret i tre steg, från staten till regionerna för att till slut hamna på den 

enskilda medborgaren.  

5. Resultat av Litteraturutredningen Boken och 
Kulturutredningen 2009 
 
Vi ämnar i följande stycke besvara de frågor vi ställde oss i uppsatsens början; dessa frågor 

var följande: 

- Vilka ideologier och föreställningar ligger bakom kulturutredningarna? 

- Hur ser sambandet ut mellan de ekonomiska och intellektuella kontexterna i 

utredningarna? 
                                                
109 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.25 
110 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.148 
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- Vilka begrepp är det som Kulturutredningarna bygger på och vilken ideologisk 

kontext ingår de i? 

 

Den politik som formas i utredningen Boken från 1974 menar vi springer ur den ekonomiska 

teoribildningen som var förhärskande vid tiden. Statliga ingrepp i ekonomin sågs som något 

naturligt. Med Bourdieus termer kan man uppfatta spänningen mellan kulturellt och 

ekonomiskt kapital i den politik som förs. Utredningen upplevde hur kommersialismens 

negativa verkningar hotade kvalitetslitteraturen och mångfalden. Med litteraturstödet som 

motkraft skulle balansen mellan kulturellt och ekonomiskt kapital upprätthållas. Tanken om 

marknadens negativa verkningar kan kopplas till den estetiska kultursyn som var rådande 

under moderniteten, eftersom kulturen uppfattades som ett separat fält som stod i ett 

motsatsförhållande till marknadens värden. 

 

Kulturutredningen från 2009 bygger till stor del på antagandet om att vi lever i en ny och 

annorlunda tid, dvs. den senmoderna epoken. Detta grundar de på teorier framförda av 

Castells och Giddens vilka menar att den nya tidsåldern (den senmoderna epoken) innebär 

nya ekonomiska förutsättningar, ny informationsteknologi, samt nya och mer liberala 

värderingar. Utredarna tar fasta på framförallt Giddens tanke om att denna nya tid kräver en 

ny politik, livspolitiken. Detta för att förvalta den frihet som vi har uppnått genom 

moderniteten och den emancipatoriska politik som då fördes. Dock berör utredarna inte 

senmodernitetens baksida. Både Castells och Giddens tar upp den sociala utslagning som 

blivit resultatet av arbetskraftens individualisering och en borttynande välfärdsstat. Den nya 

ekonomin med dess nyliberala reformer beskrivs som en självklarhet. Utredarna väljer således 

bort bärande delar av Castells och Giddens analyser och fokuserar istället på vad som 

bekräftar den egna tesen: vi lever i ett tjänstesamhälle med en ny ekonomi varför även en ny 

politik krävs. Med andra ord gör sig en liberal grundsyn gällande genom hela utredningen. 

Politiken har anpassats efter nya ekonomiska och teknologiska förutsättningar, så bör även 

vara fallet för det kulturpolitiska området. Den politik som förs idag är den samma som under 

folkhemsperioden, vilken utredarna upplever som förlegad och ibland rent av destruktiv. 

Under senmoderniteten krävs en kulturpolitik fri från folkhemmets planeringsiver och med en 

breddad kultursyn. Med ett breddat kulturbegrepp avser de det antropologiska, eftersom 

kulturen ska vara en integrerad del av samhället och inte ett avgränsat fält som under 

moderniteten. Under den nyliberala ordningen ses inte längre kommersialismens verkningar 

som negativa, och vidare lämnar utredarna det modernt paternalistiska målet om att verka för 
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kvalitet inom kulturen. I en senmodern verklighet, där den postmoderna subjektiviteten 

underminerat tidigare anspråk på sanning, är det inte längre upp till en politisk elit att avgöra 

vad som är bra och dåligt. Detta tar sig uttryck i den nya portföljmodellen med dess inriktning 

på regional utveckling. Pengar kommer att fördelas till de olika regionerna direkt från staten 

genom förhandlingar; förhoppningen är på så vis att kulturpolitiken ska följa de mål som 

regeringen har satt upp om vad som är viktigt. Begreppet Cultural Planning är centralt i 

sammanhanget eftersom kulturpolitiken nu ska utgå från att komma hela samhället till del och 

finnas med som en aspekt inom alla samhällsområden. Kulturen uppfattas som en viktig 

faktor vad gäller regional utveckling. Här märks influensen från grundanalysen tydligt, med 

de idéer utredarna hämtat från Florida om samspelet mellan ekonomisk och kulturell 

dynamik. Ett rikt kulturliv ger en plats tydlig identitet och gör den attraktiv vilket genererar 

tillväxt. Cultural Planning är som tidigare nämnts en företeelse där man betonar nyttan av 

kultur ur ett ekonomiskt perspektiv. Sålunda uppfattar vi den av utredningen föreslagna vägen 

som ett försök att göra om den kulturella stödpolitiken till ett regionalt ekonomiskt 

utvecklingsstöd. Konstens ekonomisering blir allt mer tydlig, den ska kunna mätas och 

värdesättas, något som också är den föreslagna rollen för Kulturrådet – de ska underställda 

regeringen utvärdera om den förda kulturpolitiken fungerar och vad som behöver tillföras. För 

denna roll menar utredarna att de behöver nya redskap för att kunna mäta de kulturpolitiska 

insatserna. Entreprenörskapet är en annan viktig del av utvecklingen, dvs. kulturskapare ska i 

allt högre utsträckning verka inom den vanliga ekonomin och kunna marknadsföra sig för att 

passa in i denna. Detta i enlighet med tidsandan då konsten inte längre är en separat sektor. 

Marknadsekonomin har sålunda upphört att vara ett hot och övergått till att vara en möjlighet 

vilket i grunden beror på de samhällsomvandlingar som Sverige har genomgått de senaste 

tjugo åren. Kulturpolitiken som vi ser det är det sista området som ska inlemmas i den nya 

tidens sätt att fungera; kulturpolitiken är en sista rest från folkhemmet och moderniteten som 

måste försvinna om samhället ska fungera optimalt och politiken ska vara i samklang med den 

nyliberala ekonomiska politiken. I enlighet med 2009 års deterministiska framställning kan vi 

uppfatta utvecklingen som att del efter del av den mänskliga tillvaron industrialiseras eller 

ekonomiseras. Först massproduceras varorna, sedan inkorporeras tjänsterna i ekonomin. Vad 

som står på tur är med andra ord kulturen. Det sista område som följer folkhemstidens lagar 

och verkar under dessa föreställningar måste förändras för att passa marknadsekonomins 

spelregler. Ett relevant exempel på hur minskade statliga utgifter i Friedmans anda 

implementeras på kulturområdet, är omvandlingen av litteraturstödet. Statliga subventioner 

ses ur detta perspektiv som något negativt som stör den naturliga balans som infinner sig om 
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marknaden får verka fritt. Stödet skulle enligt den föreslagna förändringen påminna om hur 

bidragspolitiken ser ut i övrigt. Bidrag ska med andra ord ges till dem som verkligen är i 

behov av dessa. Kommersialismen uppfattas som sagt inte längre ha några negativa 

verkningar. Stödet ska i framtiden ha mindre med kvalitet att göra och istället ges till en 

ekonomisk aktör, det vill säga förlaget. Den balans som litteraturstödet, inriktat mot 

kvalitetstitlar, skulle upprätthålla mellan kulturellt och ekonomiskt kapital, ser ut att överges 

till förmån för balansen på det marknadsekonomiska fältet. Den balans som Friedman 

förespråkade får ökat utrymme på bekostnad av den som Bourdieu beskrev. 

Måhända ser vi slutet på historien i Francis Fukuyamas termer: inga verkliga alternativ 

förutom den liberala marknadsbaserade demokratin återstår i och med kommunismens fall, då 

alla andra ekonomiska lösningar visat sig otillräckliga.111 Keynes gamla ekonomi har även 

den visat sig otillräcklig enligt författarna till 2009 års utredning, och historiens obevekliga 

gång visar att marknadslösningar är det enda faktiskt fungerande alternativet för 

informationssamhället.  

                                                
111 Nordin, 2003 s 583 
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Bilaga 1 

De nya kulturpolitiska målen, förslag av Kulturutredningen 2009 

Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, bidra 

till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är 

tillgängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och 

grupper, skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges 

möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor. 

 

Statliga myndigheter och institutioner ska, utifrån arten av sina uppgifter och 

ansvarsområden, arbeta för: 

- att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel, 

- att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att gestalta, bryta 

mönster och vidga det möjligas rum, 

- att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas,  

- att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling,  

- att information och kunskaper görs tillgängliga och förmedlas. 112  

                                                
112 Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, 2009, s.33 



 54 

Bilaga 2 

De rådande kulturpolitiska målen från 1996 

Grunden för dagens kulturpolitik utgörs av de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen 

beslutade om 1974 och modifierade 1996. Ambitionen med de nationella målen är att de ska 

vara vägledande för all kulturverksamhet oberoende av samhällssektor. 

 
1. Yttrandefrihetsmålet: Värna yttrandefriheten och skapa reella  
förutsättningar för alla att använda den 
 
2. Jämlikhetsmålet: Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 
kulturupplevelser samt till eget skapande 
 
3. Mångfaldsmålet: Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 
därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar 
 
4. Självständighetsmålet: Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft i samhället 
 
5. Kulturarvsmålet: Bevara och bruka kulturarvet 
 
6. Bildningsmålet: Främja bildningssträvanden 
 
7. Internationaliseringsmålet: Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika 
kulturer inom landet 
 
Finns i Prop. 1996/97:3; Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU 1. 113 
 

                                                
113 Informationen hämtad från Kulturrådets hemsida: 
http://www.kulturradet.se/Documents/Om%20Kulturrådet/Kulturpolitiska%20mål/kulturpolitiska_mal.pdf  


