
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2005:23 
ISSN 1404-0891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultur och marknad i svensk kulturpolitik  
under 1970- och 1990-talen: 

En kontextuell ideologianalytisk studie 
 
 
 
 
 

ANGELICA HOLM JOHANSSON 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

© Angelica Holm Johansson 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 
 
Svensk titel:  Kultur och marknad i svensk kulturpolitik under 1970- och 1990-talen: En 

kontextuell ideologianalytisk studie 
 
Engelsk titel: The view on market-led culture within Swedish governmental cultural policy 

from the 1970’s and the 1990’s: A contextual ideological study 
 
Författare:  Angelica Holm Johansson 
 
Kollegium:  Kollegium 1 
 
Färdigställt:  2005 
 
Handledare:  Jonas Larsson 
 
Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine the view of market-led culture, 

focusing on literature, within Swedish governmental cultural policy. The main 
issue is to discover changes in attitude towards cooperation between culture and 
business by comparing the attitudes and ideas expressed in the governmental 
policy documents from the 1970’s with the governmental policy documents 
from the 1990’s. To illuminate, and with an effort to explain, these attitudes and 
ideas expressed in the documents their political and social context has been 
studied as well. 

 
 The theoretical starting point is two political ideologies, and Danish cultural 

policy researcher Dorte Skot-Hansen’s theories of cultural policy in the Nordic 
countries. The methodological starting point is two variants of analyses that are 
textual ones. An ideological approach is made of the governmental cultural 
policy documents whereas the analysis of the material of the political and social 
context is based on an analysis of wholeness. 

  
 The ideological analysis of the four governmental cultural policy documents, 

two from the 1970’s and two from the 1990’s, shows that there has been no 
significant change in attitude towards cooperation between culture and business 
when comparing them. The analysis of the political and social background 
shows, however, that there has been some political and social changes by 
comparing the 1970’s with the 1990’s.  Though political and social change 
during these years no significant change seems to have happened concerning the 
cultural policy and the governmental attitude towards market-led culture. 
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1 Inledning  
 
1.1 Introduktion och problembeskrivning  
 
Sedan 1970- talet har den svenska statliga kulturpolitiken varit ett självständigt politiskt 
sakområde. Jämställd med andra politiska områden blev den vid tiden en del av den allmänna 
politiska utvecklingen. En politik som verkade för ekonomisk välfärd och för demokratiska 
rättigheter som yttrandefrihet och jämlikhet. Kulturutredningar tillsattes och mål utformades 
för kulturpolitiken och det kulturpolitiska arbetet. Från 1970- talet och fram till 2000- talet 
verkar samhället och politiken emellertid ha förändrats när det exempelvis gäller områden 
som datateknik, Sveriges samarbete med Europa och politiska idéer om ekonomi och välfärd. 
Faktorer som ny informationsteknik och svenskt medlemskap i EU bidrar kanske rentav till 
förändrad syn på samhället och dess ansvar gentemot den inhemska marknaden och den 
nationella kulturen. EU- medlemskapet innebär en anslutning till ett för medlemsländerna 
gemensamt kulturprogram, skriver exempelvis Sven Nilsson som är docent i 
litteraturvetenskap (Kulturens vägar 1999, s. 486), och utvecklingen av informationstekniken 
under 1990- talet får politiker, journalister och forskare att tala om ett nytt samhälle. Det nya 
samhället benämns i termer som informationssamhället, kunskapssamhället, det moderna 
samhället och det post - industriella samhället. När det gäller ekonomi och välfärd verkar 
försämrade ekonomiska förhållanden under slutet av sjuttiotalet och under nittiotalet ha 
försämrat villkoren för sextio- och sjuttiotalets välfärdspolitik. Generellt sett kan väl en 
politisk utveckling under dessa årtionden också mycket riktigt konstateras. I ett flertal texter 
jag läst, såsom uppsatser och artiklar, benämns exempelvis 1970-talet som präglat av en 
politisk vänstervåg medan 1980- och 1990-talen snarare anses präglade av en politisk 
högervåg. En utveckling som kan ha förändrat vilka politiska idéer om ekonomi och samhälle 
som prioriteras. En relativt positiv inställning till marknadskrafterna som en del i samhället 
verkar, till exempel, förekomma även i ett politiskt parti som ansluter sig till en socialistisk 
ideologi. 
 
Denna samhälleliga och politiska utveckling fångar mitt intresse. Den borde nämligen 
påverka ett område som kultur eftersom offentliga kulturinstitutioner och kulturmarknaden i 
stort är en del av samhället och den politik som förs. Min förförståelse är också att 
kulturområdet och kulturpolitiken eventuellt har påverkats och i viss mån kanske även 
förändrats sedan 1970- talet. En eventuell förändring av politiska idéer, och kanske ideologi, 
skulle exempelvis kunna ha betydelse för kulturpolitikens inriktning. Frågan är således om 
kulturpolitiken fortsatt följa den politiska utvecklingen och om det i sådana fall avspeglas i 
den kulturpolitik som framförs. Sven Nilsson menar att de kulturpolitiska aspekterna som har 
funnits och finns på samspelet mellan konst, samhälle och marknad har förändrats under 
tidens gång. Utvecklingen, menar han, har i princip gått från en konstnärligt motiverad 
kulturpolitik till en socialt och politiskt motiverad och därifrån till ett allt mer marknadsstyrt 
kulturliv (1999, s. 360). Min föreställning är emellertid att det har funnits, och fortfarande 
finns, en gräns mellan den kommersiella kulturmarknaden och den offentliga kulturpolitiken. 
En gräns som upprätthålls trots den utveckling och de förändringar som verkar ha skett. 
Framför allt finner jag här området litteratur särskilt intressant eftersom denna kultursektor är 
både en del av den kommersiella marknaden och en del av den så kallade finkulturen.  
 
Denna problematik och dessa eventuella förändringar vill jag studera närmare genom att 
undersöka och jämföra ett antal kulturpolitiska dokument från 1970-talet och 1990-talet. Av 
intresse är således att uppmärksamma hur inställningen till samspelet mellan kultur och 
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marknad kommer till uttryck i den svenska statliga kulturpolitiken. Det kan röra sig om 
uttryck för kulturpolitikens inriktning, i form av exempelvis målbeskrivningar och förslag till 
statliga åtgärder på området. Idéer som kan ha sitt ursprung i en politisk ideologi och kanske i 
vilken beskrivning av kulturbegreppet som används. Genom att dessutom placera dessa idéer i 
en yttre verklighet, i form av politiska och samhälleliga händelser, belyses problemet 
eventuellt ytterligare.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är således att studera den svenska statliga kulturpolitikens inställning 
och idéer under 1970- talet och 1990- talet när det gäller kultur och marknad med betoning på 
området litteratur. En jämförelse görs mellan dessa dokument för att spåra eventuella 
skillnader i inställning, idéer och ideologi. Syftet är också att göra en mer generell analys av 
det politiska och samhälleliga sammanhang vari dessa idéer verkar. Eftersom jag avser att 
studera inställning och idéer i de kulturpolitiska dokumenten har jag valt att göra en idé- och 
ideologianalys. När det gäller analys av den politiska och samhälleliga kontexten vid 
tidpunkterna ifråga gör jag däremot en helhetsanalys vilken inte fokuserar på idéer eller 
ideologier utan på vissa teman som framträder i texten (för utförlig beskrivning av metod se 
kapitel 3).  
Följande frågeställningar utgår från mitt syfte: 
 
• Hur kommer den statliga inställningen till kultur och marknad till uttryck i 1970- talets 

kulturpolitik?  
• Hur ser den politiska och samhälleliga kontexten ut vid den här tidpunkten när det gäller:  

- den politiska utvecklingen: politiskt styre och politiska strömningar, och 
- den sociala och ekonomiska utvecklingen? 

• Hur ser relationen ut mellan den statliga inställningen till kultur och marknad och den 
politiska och samhälleliga kontexten? 

 
• Hur kommer den statliga inställningen till kultur och marknad till uttryck i 1990- talets 

kulturpolitik? 
• Hur ser den politiska och samhälleliga kontexten ut vid den här tidpunkten när det gäller:  

- den politiska utvecklingen: politiskt styre och politiska strömningar, och 
- den sociala och ekonomiska utvecklingen?  

• Hur ser relationen ut mellan den statliga inställningen till kultur och marknad och den 
politiska och samhälleliga kontexten?  

 
Strategin för hur jag tänker besvara mina frågor är följande: Den första punkten vid respektive 
tidsperiod, 1970-tal och 1990-tal, besvaras med hjälp av studien av kulturpolitiska dokument. 
Punkt nummer två och tre besvaras med hjälp av studien av historiska handböcker; texter i 
vilka ett antal skribenter skildrar den politiska och samhälleliga utvecklingen i Sverige under 
dessa årtionden. Den tredje och sista punkten är dessutom tänkt att koppla ihop de två olika 
kontexterna – den kulturpolitiska, som utgörs av dokumenten, och den politiska och 
samhälleliga.  
 
1.3 Presentation och urval av material  
 
Det material jag använder för min undersökning och textanalys är svenska kulturpolitiska 
dokument, i form av statliga offentliga utredningar och propositioner, samt texter vilka 
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beskriver delar av den politiska och samhälleliga kontexten vid tidpunkterna ifråga. Fyra 
följande kulturpolitiska dokument studeras: 
 
• Boken: Litteraturutredningens huvudbetänkande SOU 1974:5. Huvudbetänkandet från 

1968 års litteraturutredning. En utredning som tillsattes av dåvarande chefen för 
utbildningsdepartementet, statsrådet Olof Palme, i syfte att utreda frågan om litteraturstöd 
med mera. Tillsammans med en rad rapporter är den först i sitt slag med att kartlägga 
litteraturens villkor. 
 

• Den statliga kulturpolitiken 1 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, Sveriges första 
kulturpolitiska proposition och en av tre propositioner som följde på den kulturutredning 
som tillsattes 1968, Ny kulturpolitik SOU 1972:66. Propositionen lägger fram förslag om 
mål, ansvarsfördelning och organisatorisk struktur för statens kulturpolitiska insatser.  
 

• Boken i tiden SOU 1997:141, slutbetänkande från utredningen Boken och 
kulturtidskriften. En utredning som tillsattes för att kartlägga förhållandena på 
bokmarknaden och belysa kulturtidskriftens situation. Förslag lämnas till framtida insatser 
från staten. 

 
• Kulturpolitik Regeringens proposition 1996/97:3. Förslag läggs fram till fortsatt långsiktig 

kulturpolitik. De kulturpolitiska målen från 1974 omformuleras till viss del.  
 
Följande litteratur beskriver delar av den politiska och samhälleliga kontexten runt 1970 – 
talet och 1990 – talet: 
 
• Karl-Olof Anderssons Vårt dramatiska sekel: Från rekordår till 2000 – tal gavs ut 1996 

och är den fjärde boken i serien Vårt dramatiska sekel som summerar 1900-talet. Boken 
skildrar välfärdsbyggandet och den svenska modellen på 1960-talet och dess avklingande 
under 1970-talet. Ekonomin, marknaden och politiken behandlas liksom de förändringar 
som skett sedan 1960-talet på dessa områden. 1980-talets högervindar och 1990-talets 
kriser beskrivs samt Sveriges väg till EU. Karl-Olof Andersson är journalist och författare. 

 
• I Litteraturens historia i Sverige från 1995 ges en bred översikt av den svenska 

litteraturens utveckling. Litteraturen från olika epoker – från och med forntiden till och 
med modern tid – sätts dessutom in i sin respektive samtid. Författarna Bernt Olsson & 
Ingemar Algulin betraktar således litteraturen mot bakgrunden av var epoks tids sociala 
och politiska förhållande och dominerande världsordning. Olsson är professor emeritus i 
litteraturvetenskap i Lund, och Algulin är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms 
universitet. 

   
• Per Thullberg & Kjell Östberg är redaktörer för boken Den svenska modellen från1994. 

Ett antal samhällsforskare ger i boken sin analys av den svenska välfärdsutvecklingen i 
syfte att förklara den svenska modellens uppkomst och fall.  

 
• Björn Elmbrant är radiojournalist och ger en historisk skildring av en hel epok i sin Så föll 

den svenska modellen från1993. Elmbrant ger sin version av hur den svenska modellens 
beståndsdelar av maktbalans, tillväxt och välfärd bryts ner av politiska motsättningar och 
starka ekonomiska krafter. Det är framför allt 1970- och 1980-talens politiska utveckling 
som skildras och dess aktörer.  
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• Stig Hadenius, Björn Molin och Hans Wieslander är alla docenter i statskunskap och 
skildrar i Sverige efter 1900 den svenska moderna politiska historien: från 
representationsreformen 1866 fram till årsskiftet 1992/93. De framställningar som ges av 
historien koncentreras till partier och regeringar. Den sociala och den ekonomiska 
utvecklingen skildras endast som en bakgrund till inrikespolitiken. 

 
Urvalet jag gör bland de kulturpolitiska dokumenten beror dels på de tidsperioder jag bestämt 
mig för att jämföra: 1970- tal med 1990- tal, dels mitt intresseområde för kultursektorn 
litteratur. Val av tidsperiod beror på min förförståelse att förändringar eventuellt har skett 
under dessa årtionden ifråga om inställning till samspelet kultur och marknad. Vidare är både 
de statliga offentliga utredningarna och kulturpropositionerna de enda i sitt slag som 
presenteras under dessa perioder vilket gör att mitt val av undersökningsmaterial faller sig 
naturligt. Propositionerna presenterar dessutom förslag till kulturpolitikens mål och inriktning 
för 1970- talets och 1990- talets kulturpolitik. Då min undersökning behandlar ett antal av 
dessa mål och denna inriktning finner jag det nödvändigt att propositionerna ingår i mitt 
analysmaterial.  Ett urval har även skett när det gäller vilka delar av innehållet i dessa 
dokument som skall ingå i undersökningen. Eftersom betoningen ligger på området litteratur, 
har således delar av materialet – när de gäller propositionerna – valts ut vilka jag bedömer 
behandlar litteraturområdet mer specifikt. Huvudsakligen har dock ett urval gjorts som utgår 
från mitt syfte och mina frågeställningar. I både propositionerna och utredningarna har således 
delar valts ut vilka behandlar relationen kultur, litteratur och marknad i någon form.  
 
Kulturområdet litteratur är valt huvudsakligen på grund av mitt intresse för området. Vidare 
för att en avgränsning kändes nödvändig att göra i början av uppsatsarbetet. Dessutom ligger 
området nära biblioteksverksamheten – i synnerhet folkbiblioteket – vilket borde stärka 
ämnesvalets relevans. Folkbiblioteken är till exempel en viktig kanal för spridning och 
förmedling av litteratur i landet. Det mest avgörande skälet till mitt val av kulturområde är 
emellertid litteraturens särställning när det gäller dess position som vara på den kommersiella 
marknaden samtidigt som den representerar den traditionella litteraturen som konstform.  
 
Ifråga om val av kontextmaterial, för beskrivning av den politiska och samhälleliga kontexten 
på 1970- och 1990 – talet, försöker jag med hjälp av ett antal texter förankra de kulturpolitiska 
dokumenten i deras respektive samtid. Nedslag görs i den politiska och samhälleliga 
utvecklingen i Sverige. Dessa nedslag styrs dels av min problembeskrivning och förförståelse, 
dels av innehållet i de valda texterna. Min avsikt är således inte att ge någon heltäckande bild 
av den politiska och samhälleliga utvecklingen vid de här tidpunkterna. Ett urval har skett 
även när det gäller tidpunkterna. Förutom att det handlar om 1970- och 1990- tal vill jag, för 
tydligheten skull, specificera ytterligare vilken tidsperiod min undersökning omfattar. Den 
politiska och samhälleliga skildring jag avser göra sträcker sig från slutet av 1960-talet till 
slutet av 1990-talet. Det innebär att tiden mellan dokumentens tillkoms t och utgivning 
omnämns. Händelser under slutet av 1970-talet, hela 1980-talet samt början av 1990-talet 
finns således även med i min redogörelse. Förändringar sker nämligen under den här perioden 
vilka jag bedömer väsentliga, och kanske till och med nödvändiga, att nämna i en liknande 
skildring.  
 
När det gäller urvalet av dessa texter beror det på att de beskriver samhällsutvecklingen och 
den politiska utvecklingen i Sverige efter andra världskriget. Thullberg, Östberg och Elmbrant 
betonar välfärdssamhällets uppgång och fall medan Olssons och Algulins Litteraturens 
historia i Sverige snarare betonar det politiska klimatet i samhället sett utifrån ett kultur- och 
litteraturhistoriskt perspektiv. Karl-Olof Anderssons Vårt dramatiska sekel behandlar ett antal 
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områden i samhället som han verkar bedöma vara relevanta för samhällsutvecklingen i stort. I 
likhet med Andersson behandlar Hadenius, Molin och Wieslander ett antal områden i 
samhället i deras historiska skildring. Fokus riktas dock mot den politiska historien.  
 
Avsikten med urvalet är att försöka få beskrivningar av utvecklingen från olika håll – både ett 
mer samhällsvetenskapligt och ekonomiskt och ett där litteraturen står i centrum. Andra texter 
skulle förmodligen ha kunnat komplettera eller rent av ersätta dessa valda texter. Av 
materialet som är valt utgår jag huvudsakligen från Karl-Olof Anderssons text samt Stig 
Hadenius’, Björn Molins och Hans Wieslanders text på grund av dessa texters bredare 
överblick över utvecklingen både i samhället och i den svenska politiken under de 
tidsperioder jag valt att studera. Min tanke är att jag på så vis lättare kan urskilja det jag finner 
relevant för min egen undersökning. Den text jag minst använder är Thullbergs och Östbergs 
Den svenska modellen då dess inslag från olika samhällsforskare lägger tonvikten på tiden 
före 1960 och 1970-talen – en tidsperiod av mindre intresse för min studie.  
 
1.4 Kritik av litteratur och källor  
 
En medvetenhet finns om svårigheten att bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten hos den 
litteratur vilka utgör grunden för min kontextuella ansats. Skribenternas bakgrund i form av 
yrkestillhörighet skiftar vilket ger bredd men kanske också problem. Det kan exempelvis vara 
svårt att bedöma från vilket perspektiv skribenten betraktar en händelse, eller hur väl insatt 
han är i det som skildras. Både Karl-Olof Andersson och Björn Elmbrant är journalister vilket 
kan göra det svårare att bedöma just dessa faktorer. Svårare på grund av att det inte ger 
tillräckligt med information. De är journalister men till vilken tradition eller inriktning de 
tillhör är okänd för mig. En invändning kan emellertid göras i form av en fundering kring de 
andra skribenternas yrkesbakgrund; Thullberg, Hadenius, Algulin med flera. Är det så att 
trovärdigheten hos texterna nödvändigtvis ökar då skribenten är forskare – eller i övrigt har en 
akademisk examen – i det ämne hon eller han skriver om? Rimligtvis borde svaret bli positivt 
då det är svårare att ifrågasätta huruvida textens avsändare har tillräcklig kunskap i ämnet 
eller inte. Däremot upplever jag att det kan det vara minst lika problematiskt att avgöra 
skribentens perspektiv.  
 
Av större vikt är kanske att vara medveten om att ett urval i materialet redan är gjort av dessa 
valda skribenter ifråga om vad som skall tas upp för att skildra delar av den politiska och 
samhälleliga utvecklingen,. Ett urval jag själv sedan gallrar i genom att plocka de bitar jag 
finner relevanta för min egen skildring. Det innebär att jag, åtminstone delvis, utgår från deras 
perspektiv på vilka händelser som anses vara viktiga under dessa årtionden. Min förhoppning 
är dock att den bredd jag nämnde tidigare även skall bidra till att olika perspektiv på det 
historiska skeendet presenteras och därmed till att graden av subjektivitet minskar. 
Trovärdighet hos den här litteraturen bör på så vis stärkas.  
 
När det gäller de kulturpolitiska dokumenten anser jag det däremot enklare att bedöma 
trovärdighet och tillförlitlighet hos innehållet i dessa källor. Dessa är offentliga statliga 
handlingar vilket bör innebära ett annat utgångsläge. De bör exempelvis vara utsatta för en 
ökad kritisk granskning eftersom de är offentliga. En medvetenhet finns dock även här när det 
gäller innehållets trovärdighet. En viss risk för partiskhet finns exempelvis på grund av 
samma politiska maktstruktur vid dokumentens tillblivelse. Tillsättandet av utredningar är, 
som bekant, en rättighet regeringen men inte riksdagen har vilket innebär att regeringen, utan 
önskemål från riksdagen, kan tillsätta en utredning på eget bevåg (Torbjörn Larsson Det 
svenska statsskicket 1994, s. 375). Regeringen kan dessutom även styra vilka utredningar som 
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skall tillsättas eller inte genom att bestämma vilka frågor som skall bli föremål för en 
utredning (ibid., s. 377). En medvetenhet om att det är samma maktstruktur vid dessa 
dokuments tillblivelse är bra att ha när idéer och ideologier studeras, menar jag.  
 
Eftersom jag gör en viss skillnad av materialet, är det relevant att avslutningsvis resonera 
kortfattat kring den distinktion som kan göras mellan källa och litteratur. Distinktionen 
upplever jag dock som svår att göra – vad är exempelvis källa eller vad är litteratur? Både 
dokumenten och handböckerna kan betraktas som referenser, då jag refererar till dem och 
citerar dem i min studie (Jarl Backman 1998, s. 108), men att tydliggöra om materialet 
används som enbart källa eller litteratur kan vara mer komplicerat. När det gäller de 
kulturpolitiska dokumenten utgör dessa mitt primärmaterial och jag använder dem som källor 
i undersökningen. De historiska handböckerna har däremot karaktären av att användas som 
litteratur mer än källa då de, i någon bemärkelse, handlar om dessa källor. Den skillnad som 
jag gör här grundar sig således på att dokumenten är undersökningens primära källmaterial 
medan handböckerna huvudsakligen är litteratur som studeras för att kunna bilda ett politiskt 
och samhälleligt sammanhang för dessa dokument. 
 
1.5 Disposition  
 
Kapitel 1: Introduktion och problembeskrivning inleder första kapitlet följt av syfte och 
frågeställningar. Därefter ges en kort presentation av undersökningsmaterialet samt 
motiveringar till urvalet av dessa. Dessa texters trovärdighet och tillförlitlighet diskuteras i 
avsnittet för kritik av litteratur och källor. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens 
upplägg. 
 
Kapitel 2: Kapitlet presenterar tidigare forskning inom området kulturpolitik i form av ett 
antal texter: en artikel, ett par uppsatser samt en avhandling.  
 
Kapitel 3: Mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter presenteras i kapitlet. En 
begreppsdiskussion förs i inledningsavsnittet följt av en beskrivning av två politiska 
ideologier och en kulturteori. Därefter presenteras de två textanalyser som skall användas. 
Kapitlet avslutas med att redogöra för hur jag mer praktiskt tänker använda metoderna för 
analys av materialet. 
 
Kapitel 4 och 5: Kapitlen bearbetar och analyserar mitt material – de kulturpolitiska 
dokumenten samt det politiska och samhälleliga kontextmaterialet. Varje tidsperiod, 1970-tal 
och 1990-tal, presenteras var för sig. Kapitel 4 behandlar således materialet från sjuttiotalet 
och kapitel 5 behandlar materialet från nittiotalet. När det gäller de kulturpolitiska 
dokumenten analyseras och tolkas dessa i anslutning till respektive presentationer för att 
koncentrera bearbetningen och analysen. En kortfattad sammanfattande diskussion ges även 
av det som framkommit i analysen. Kontextmaterialet presenteras och bearbetas därefter, och 
kopplingar görs mellan dokumenten och deras kontext. En sammanfattning av 
kontextmaterialet avslutar kapitlen. 
 
Kapitel 6: Här dras slutsatser av resultaten och en slutdiskussion förs kring dem samt 
uppsatsens upplägg. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 
 
Kapitel 7: En sammanfattning ges av uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning  
 
Här presenteras ett antal undersökningar som kommer i närheten av det område min egen 
studie behandlar inom den kulturpolitiska forskningen. Min avsikt med dessa valda texter är 
att referera till dem och på så vis använda dem i min egen undersökning. Hur och varför jag 
gör det förklaras i anslutning till varje text och skribent. Ett nedslag görs således i den 
kulturpolitiska forskningen vilken bedrivits i norden under de senaste drygt tjugofem åren. 
Texterna indelas tematiskt efter följande övergripande teman: kulturmarknad, 
kulturfinansiering och ideologi.  
 
2.1 Kulturmarknad 
 
Bernt Lindberg, journalist, tecknare och fotograf, frågar med sin artikel om marknaden skall 
gå före kulturen (Bernt Lindberg ”Ska marknaden gå före kulturen? Globala nätverk arbetar 
för bindande kulturkonvention” 2003). Artikeln är publicerad i Nordisk kulturpolitisk tidskrift 
no 1 och uttrycker det hot den globala marknaden kan utgöra för mindre nationers kulturliv. 
Konstnärer och kulturliv underordnas nämligen i snabb takt de kommersiella villkoren, menar 
Lindberg (s. 60). Den statliga kulturpolitiken har under lång tid utgjort ett gott skydd mot det 
hot kommersialismens negativa verkningar kan föra med sig. Detta skydd har emellertid 
börjat ”läcka betänkligt under 1990-talet”, konstaterar han (s. 60). Ersättningsnivåerna till 
konstnärer har exempelvis stått still under ett tiotal år och uppdragsgivare blir alltmer 
intresserade av snabba pengar (s. 60).  
 
Ett ytterligare, och kanske större, hot mot kulturen är emellertid WTO, World Trade 
Organization, och dess handelsavtal. Målet med avtalet är nämligen att avskaffa alla 
handelshinder när det gäller varor och tjänster (s. 62). Små nationer kan få svårt att hävda sig i 
den konkurrens en sådan global marknad skapar. Ett land som Sverige påverkas exempelvis 
av den alltmer internationaliserade handeln. Krav på att ta bort handelshinder och förbjuda 
subventioner av vissa varor kan medföra problem. Om exempelvis subventionering av vissa 
varor, som litteratur, förbjuds skapar det problem för länder med små språkområden; ett land 
som Sverige får då svårt att upprätthålla en egen litteratur (s. 63). Det visar sig dessutom, 
skriver Lindberg, att en global marknad ger en ”snabb omfördelning av pengar och makt till 
förmån för de redan resursstarka” (s. 64). Den offentliga sektorn utsätts under sådana 
förhållanden för konkurrens och offentligt stöd förhindras vilket urholkar välfärden (s. 64-65). 
Dessutom, menar Lindberg, verkar kulturen för många makthavare inte längre ha något värde 
i sig – möjligtvis ett värde i form av att det går att tjäna pengar på den (s. 65). Under sådana 
förhållanden blir kulturpolitiken ointressant vilket missgynnar en kulturell utveckling.  
 
Av relevans för min studie är Bernt Lindbergs uttryckta farhågor kring globaliseringens hot 
mot mindre nationers kulturliv, och hans oro kring att staten under 1990-talet inte längre 
verkar utgöra ett skydd för kulturen mot kommersialismens negativa verkningar. Mitt intresse 
ligger, som bekant, i att undersöka statens inställning till samspelet kultur och marknad 
genom att jämföra kulturpolitiska dokument från olika tidsperioder. Hans perspektiv på detta 
samspel, utifrån 1990-talets kontextuella sammanhang, kan jag därför ha användning för i min 
egen undersökning. Det går exempelvis att referera till hans resonemang och jämföra det med 
mina egna reflektioner. 
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I likhet med Bernt Lindberg behandlar Sven Nilsson kulturmarknaden. Han analyserar 
nämligen kulturkommersialism i sin uppsats ”Frihet är det bästa ting. Om kulturmarknad och 
kulturpolitik”. En uppsats som ingår i skriftserien ”Kulturpolitisk forskning och utveckling” 
utgiven av Statens kulturråd (Fem forskare om kulturkommersialism 1982). Nilsson ger i sin 
uppsats exempel på det nära samband som han menar finns mellan samhällsutvecklingen, 
kulturmarknaden och kulturpolitiken. Kulturkommersialism, betonar Nilsson, rör nämligen 
inte endast en liten grupp ”skönandliga kulturknuttar” utan centrala förhållanden i samhället – 
den handlar framför allt om vilket samhälle människor vill ha (s. 91). Syftet med hans uppsats 
är att ”tydliggöra alla de underförstådda och mer eller mindre självklara förhållande, synsätt 
och värderingar som aldrig tas upp till diskussion” (s. 91). Hans framställning tar 
utgångspunkt i en rad dominerande frihetsföreställningar om det svenska samhället.  
 
En frihetsföreställning är den om den enskilda människans valfrihet och trygghet. Hela 1900-
talets samhällsutveckling har dominerats av en sådan frihetlig åskådning, exempelvis har 
framväxten av konsumtionssamhället och socialstaten präglats av den, menar Nilsson (s. 63). 
Konsumtionssamhället framstår till exempel som den centrala arenan för förverkligandet av 
den individuella friheten (s. 63). Den upplevda valfriheten kan bland annat bestå av en, om än 
kanske bedräglig, mångfald i utbudet av varor varumarknaden erbjuder (s. 66). Socialstaten, i 
form av offentliga insatser såsom god sjukvård och utbildning, svarar för den sociala 
välfärden och tryggheten (s. 67). Dessa har utvecklats parallellt, skriver Nilsson, och har följt 
samma logik: ”det ständigt ökade utbudet och den förbättrade servicen har setts som en 
ökning av medborgarnas valfrihet” (s. 67). Den allmänna politiska utvecklingen i samhället 
gynnade dessutom massmarknadens utveckling, menar Nilsson, ”[k]ampen för yttrandefrihet, 
näringsfrihet och ekonomiska välfärd banade vägen för ett samhälle som byggde på fri 
tillgång till varor och tjänster på en öppen marknad” (s. 70).  
 
I fråga om den kulturpolitik som har förts, och alltjämt förs, behövs ökad insikt för att kunna 
göra mer offensiva ingrepp i kulturmarknaden och de etablerade kulturmönster som finns i 
samhället, menar Nilsson (s. 75). Att endast utgå från resonemang som: bra konst skall 
främjas medan dålig konst skall motverkas, ökar inte politikers insikt om de centrala 
förhållandena i samhället liknande resonemang berör. Nilsson ställer exempelvis frågan: ”i 
vilka former och i vilken omfattning kan samhället ingripa i kulturmarknaden utan att den 
vedertagna arbetsfördelningen och marknadens legitima frihet ifrågasätts?” (s. 75). Politiker 
verkar exempelvis vara tveksamma när det gäller att ifrågasätta arbetsfördelningen mellan 
offentlig verksamhet och privat företagsamhet på kulturområdet (s. 88).  
 
Sven Nilsson pekar på sambanden mellan samhällsutvecklingen, kulturmarknaden och 
kulturpolitiken. Hans åsikter här ger uppslag till min egen studie när det gäller relevansen med 
att låta en politisk och samhällelig kontext ingå i undersökningsmaterialet. Hans perspektiv på 
kultur och kommersialism uttrycks dessutom i 1980-talets politiska och samhälleliga 
sammanhang, vilket, tillsammans med Bernt Lindbergs ståndpunkter ett decennium senare, 
belyser ståndpunkter från olika årtionden. Eftersom mitt material omfattas av fler årtionden än 
1990-talet, finner jag det fördelaktigt för studien.  
 
2.2 Kulturfinansiering 
 
I magisteruppsatsen Kultursponsring och kulturfinansiering från 2003 gör Karin Häll en 
undersökning av diskursiv förändring i fyra statliga kulturpolitiska dokument: två 
kulturutredningar samt två kulturpropositioner. Syftet är att spåra eventuella förändringar i 
förhållningssättet till finansiering av kultur och kultursponsring genom att jämföra den 
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kulturpolitiska diskursen från 1970-talet med den från 1990-talet. Den metod och teori hon 
använder är diskursanalys såsom den framställs av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Den 
övergripande kulturpolitiska teorin är Dorte Skot-Hansens teoretiska modell om 
kulturpolitikens utveckling. Med hjälp av Laclaus och Mouffes teorier skapar Häll en egen 
modell. Utgångspunkten för undersökningen blir utifrån denna modell tre för kulturpolitiken 
centrala element: organisering, mål och medel. Eftersom Hälls uppsats fokuserar på synen på 
privat finansiering och sponsring, är kulturpolitikens medel det element hon studerar närmast 
av dessa tre. Hon ser även närmare på förhållningssättet till ekonomi, marknad och 
kommersialism. 
 
Det resultat hon kommer fram till är att sjuttiotalets diskurs skiljer sig en del från nittiotalets 
diskurs. Den från sjuttiotalet är sociologiskt motiverad medan den från nittiotalet är starkt 
influerad av marknaden och ekonomins diskurs. Diskursen från 1970-talet betonar således det 
sociala och det kollektiva. Kulturpolitiken ser man som en del av det stora välfärdsprojektet 
där kulturen används som ett redskap för att skapa ett bättre samhälle (s. 46). I 1990-talets 
diskurs fokuseras det mer på kulturen som en resurs, skriver Häll (s.46). Kulturturism och 
kultur som arbetsmarknad är ett par exempel på detta synsätt. Gemensamt för båda diskurser 
är emellertid en instrumentell syn på kultur och kulturpolitik, konstaterar Häll (s. 50). Trots 
det resultat hennes analys visat är hon tveksam till om det verkligen är en helt ny diskurs och 
ett nytt förhållningssätt under nittiotalet. Det kanske i stället är så att det är språkbruket som 
har förändrats men inte ideologin. Det, menar hon, kan i sin tur vara en av förklaringarna till 
att det fortfarande finns blandade känslor kring fenomen som privat finansiering av kultur och 
kultursponsring (s. 50). 
 
Undersökningsområdet för Karin Hälls uppsats är närliggande det område jag själv 
undersöker. Uppsatsens resultat blir därför intressant att jämföra med det resultat min egen 
studie ger. En annan metod är exempelvis använd i min studie och fokus riktas mot ett 
speciellt kulturområde, litteratur, även om jag – liksom Häll – behandlar kulturområdet i stort. 
Hennes uppsats ger mig dessutom uppslag när det gäller behandling av ett begrepp som 
kultursponsring vilket inte finns i 1970-talets diskurs men i 1990-talets. Hälls lösning på 
problemet kan jag därmed följa i min egen begreppsdiskussion i samband med beskrivning av 
det centrala begreppet kommersialism. 
 
2.3 Ideologi 
 
I sin doktorsavhandling Debattens vågor: Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens 
svenska kulturdebatt (1999) granskar Anders Frenander, fil.dr i idé- och lärdomshistoria, hur 
de politiska tongångarna skiftat i den svenska kulturdebatten från 1946 till 1989. Hans 
avhandling kretsar således kring föreställningen att kulturdebatten växlat spår med jämna 
tidsintervall. En pendel som svänger mellan höger- och vänstersvängar (s.1). I sin 
undersökning söker Frenander få svar på hur och varför dessa svängningar förekommer. Det 
material han använder är ”kultursidesartiklar som ingår i en debatt om politisk-ideologiska 
frågor” (s.3). Frågor han ställer till sitt material är: ”Vilka politisk- ideologiska frågor har 
diskuterats under efterkrigstiden och vilka riktningar har varit på frammarsch eller legat i 
bakvatten?” (s. 3).  
 
Ifråga om metod använder Frenander sig av tittgluggsmetoden. I idealfallet, skriver han, 
innebär den en analys i tre steg: identifikation av artiklar, bedömning av skribentens 
ställningstagande till den typ av debatt som förekommer och avslutningsvis precisering av 
orsakerna till det ställningstagande skribenten gjorde (s. 5). I första hand är det de manifesta 
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uttalandena i politisk- ideologiska frågor Frenander är intresserad av att komma åt och följa 
över tiden (s. 6).  
 
För att förstå varför utvecklingen tagit den väg den tagit och varför det ideologiska klimatet 
skiftat som det har gjort, placeras dessa artiklar i ett teoretiskt sammanhang (s. 7-8). Hans 
teoretiska utgångspunkt är marxistisk och bildar det teoretiska ramverket för undersökningen. 
Ramverket anger ett visst sätt att se på den aktuella situationen. En strävan måste finnas, 
menar Frenander exempelvis, att alltid betrakta en aktuell situation utifrån ett historiskt 
perspektiv och att ta hänsyn till både yttre omständigheter och inre avsikter vid analys av 
mänskligt handlande (s. 8). Frenander menar att de omständigheter människan lever under 
kan betraktas som möjliga att påverka i olika grad vid olika historiska tillfällen. Ekonomiska, 
politiska och sociala faktorer liksom ideologiska, religiösa och vetenskapliga föreställningar 
kan utgöra en del i dessa påverkningsförsök (s. 8). Frenanders empiriska material utgör den 
historiska bakgrunden. Av särskild vikt, skriver han, är här bakgrunden till Kalla krigets 
politiska och ideologiska indelning av världen i två fientliga block, samt den nationella 
bakgrunden i form av konceptet folkhemmet eller den svenska modellen (s. 330). Inom dessa 
ideologiska bakgrunder finns den politisk- ideologiska debatten, skriver Frenander (s. 34). 
 
Undersökningens empiriska resultat visar, bland annat, att bilden av 1980-talets politisk-
ideologiska debatt som starkt präglad av nyliberalistiska ståndpunkter inte riktigt är så entydig 
som tidigare antytts (s. 27). I stället, konstaterar Frenander, förs flera diskussioner om 
förhållandet mellan socialism och demokrati, och ett nyliberalistiskt grundbegrepp som 
marknad spelar ”en klart tillbakadragen roll i kultursidesdebatten” (s.27). Att kalla 1980-talet 
för nyliberalismens årtionde är, med andra ord, inte helt riktigt, menar han (s. 195). 
 
Frenander konstaterar vidare att kraftiga ideologiska svängningar sker vid mitten av 1960-
talet och i början av 1980-talet, (s. 160, 195). När det gäller resultatet från den teoretiska 
infallsvinkeln visar den att orsakssammanhangen bakom, bland annat, dessa politisk-
ideologiska svängningar som ägde rum är mycket komplexa (s. 27). En noggrann och konkret 
analys fordras, menar Frenander, för ”att till fullo begripa en specifik ideologisk förändring. 
Schablonartade mallar är helt otillräckliga” (s. 27). Han konstaterar dock att en faktor som var 
viktig för vänsterns genomslagskraft under 1960-talet var generationsaspekten. En faktor som 
var helt betydelselös i svängningen 1980 (s. 27). 
 
När det gäller Anders Frenanders undersökning av förändring och skiftningar av ideologier i 
svensk kulturdebatt är den av relevans för mitt eget arbete; framför allt är den till hjälp när det 
gäller uppslag och jämförelser. Han tecknar bland annat en vid och generell kontext vilken 
jag, åtminstone delvis, kan jämföra med den kontextuella ansats jag själv gör – även om 
Frenanders beskrivning av den politiska och samhälleliga utvecklingen naturligtvis är mer 
omfattande och täckande än min egen. Perioden från och med slutet av 1960-talet är framför 
allt relevant för min undersökning. Den stödjer exempelvis vissa av mina val av vad som kan 
vara viktiga historiska händelser eller tendenser Hans resultat när det gäller 1980-talets 
nyliberalistiska ståndpunkter är dessutom av intresse för min studie. 
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3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter för 
bearbetning och analys 
  
Dispositionsmässigt inleds det här kapitlet med ett avsnitt jag kallar kort introduktion av teori 
och metod. Syftet med avsnittet är att introducera läsaren till mina teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter för att öka klarheten i beskrivningen av dessa utgångspunkter. 
Därefter ges en diskussion kring ett antal begrepp följt av en presentation av två politiska 
ideologier samt den danska forskaren Dorte Skot-Hansens kulturteori. Därefter följer ett 
avsnitt som beskriver, mer generellt, de metoder jag valt för analys av mitt material. I 
avsnittet uppmärksammas även betydelsen av tolkning och kontext följt av en presentation av 
analysverktyg och bortvalda metoder. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur jag mer 
praktiskt tänker gå tillväga vid min analys. 
 
3.1 Kort introduktion av teori och metod  
 
Det teoretiska perspektiv jag anlägger på mitt empiriska material är två politiska ideologier, 
reformistisk socialism och nyliberalism, samt den danska forskaren Dorte Skot-Hansens 
kulturteori. Perspektivet anger således det sätt på vilket jag ser undersökningsmaterialet. Den 
begreppsgenomgång som följer efter det här avsnittet ingår i teorin på så vis att den har 
funktionen av att skingra ords vaghet och tala om vilken inriktning eller beskrivning jag 
ansluter mig till. Till viss del refererar jag även till den här genomgången. Eftersom den ingår 
i det teoretiska ramverk jag formar finner jag det rimligt att presentera den i anslutning till 
ideologierna och kulturteorin.   
 
Min metodologiska utgångspunkt är två varianter av textanalys eftersom undersökningens 
syfte och frågeställningar bygger på textstudier: politiska dokument samt kontextmaterial i 
form av historiska handböcker. Den metodbok jag utgår ifrån vid bearbetning och analys av 
dokumenten är Göran Bergströms och Kristina Boréus’ Textens mening och makt – metodbok 
i samhällsvetenskaplig textanalys från 2000. Båda är forskare och lärare vid 
statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och använder sig av olika 
textanalytiska metoder i sin egen forskning. De hävdar att texten är ett viktigt studieobjekt vid 
analys av samhällsvetenskapliga fenomen – exempelvis politik, makt och ekonomiska 
marknader – eftersom sådana fenomen kan avspeglas i skriftliga produkter som texter. I dessa 
förmedlas tankar och idéer vilka läses och refereras av andra människor och påverkar deras 
tankar och handlingar. Språk och text blir således viktiga uttrycksmedel i det moderna 
samhället, menar Bergström och Boréus (s. 12-14). Jag ansluter mig till deras motivering för 
att välja texter som studieobjekt. Den stödjer, med andra ord, mitt val av skrivna texter som 
undersökningsmaterial.  
 
Ifråga om bearbetning av kontextmaterialet använder jag Idar Magne Holmes och Bernt 
Krohn Solvangs metodbok Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder från 
1997. Båda ansvarar för undervisningen i samhällsvetenskaplig metod vid Agder 
distriktshøgskole i Kristiansand i Norge. Samhället, menar de, är en dynamisk storhet som 
alltid befinner sig förändring (s. 31). Det är dessutom komplext vilket innebär att varje 
presentation av ett samhälle eller en samhällelig företeelse kräver en förenkling (s. 31). En 
skildring av samhället och politiken under 1970 och 1990- talen bör därmed betyda att en 
förenklad bild av utvalda händelser är nödvändig – något jag har i åtanke vid min presentation 
av den politiska och samhälleliga kontexten.  
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Den ansats till historisk bakgrund jag tecknar, i form av den politiska och samhälleliga 
kontexten, har funktionen att placera dokumenten i ett sammanhang för att eventuellt öka 
förståelsen av dokumenten. En ambition finns även att försöka förklara en del av de idéer som 
uttrycks i dessa dokument. Uppsatsen bygger således både på studier av litteratur och på 
analys av dokument. 
 
När det gäller den valda metodlitteraturen vill jag kommentera den innan jag börjar diskutera 
definitioner av begrepp. Litteraturunderlaget är här nämligen snävt eftersom jag uteslutande 
följer Bergströms och Boréus’ beskrivning och version av idé- och ideologianalys tillika 
Holmes och Solvangs beskrivning av helhetsanalys. Skälet till det snäva underlaget är att jag i 
början av uppsatsarbete fann både beskrivningen av idé- och ideologianalysen och 
helhetsanalysen tillräckligt informativa för att kunna användas som metoder på mitt material. 
Detta snäva fokus bedömer jag således inte som belastande för min studie. 
 
3.2 Begreppsgenomgång 
 
Eftersom ett antal av de begrepp som används i undersökningen kan betraktas som komplexa 
och möjligtvis vaga ges definitioner av dessa. Vagheten består i att det är svårt att fånga 
betydelsen exempelvis hos ord som ”kultur” eftersom det delvis kan råda osäkerhet över vilka 
villkor som måste uppfyllas för att något skall kunna falla under begreppet ifråga (Mats 
Dahllöf Språklig betydelse - en introduktion till semantik och pragmatik 1999, s. 56). Vad 
definierar egentligen kultur? Finns till exempel något avgörande drag som kännetecknar 
kultur? Komplexiteten består, på sätt och vis, i denna vaghet på så vis att en rad olika 
definitioner kan ges av ett och samma begrepp. På grund av dess svårbestämbarhet blir 
begreppet dessutom omdiskuterat. Genom begreppsdefinitioner är tanken att dessa 
tvetydigheter kring betydelsen av ett ord skall bli färre. Följande definitioner är därmed tänkta 
att ges av begreppen: Kultur, idé och ideologi samt kommersialism. Urvalet av dessa görs på 
grundval av min bedömning av dem som centrala – och därmed relevanta att definiera och 
diskutera – för uppsatsen.  
 
Syftet med dessa definitioner i uppsatsen är alltså att skingra tvetydigheter kring begrepp och 
tala om vilken inriktning jag följer i min studie. Ett undantag från en av dessa två funktioner 
utgör emellertid beskrivningarna av kultur. Användningsområdet för begreppet omfattas inte 
av att tala om vilken inriktning eller beskrivning jag utgår ifrån när jag studerar mitt material. 
Begreppsdiskussionen kring kultur används däremot för att uppmärksamma läsaren och mig 
själv om begreppets komplexitet, det vill säga skingra eventuell vaghet hos begreppet ifråga. 
Utförligare beskrivning av begreppsdefinitionernas funktion i uppsatsen ges i anslutning till 
respektive begrepp. 
 
3.2.1 Kultur  
 
Kultur är ett svårdefinierat och komplext begrepp med många olika uppfattningar om dess 
egentliga betydelse. Något enhetligt kulturbegrepp verkar inte finnas. Genom att presentera ett 
antal olika kulturversioner är tanken att vissa av dessa uppfattningar ska komma till uttryck.  
 
I Nationalencyklopedin ges den etymologiska betydelsen av ordet kultur vilken är 
’bearbetning’, ’odling’, ’bildning’ (från latinets cultura). Utifrån denna betydelse definieras 
begreppet vidare med hjälp av ett antal filosofer och lärda – från årtionden före Kristus till 
nära mitten av 1900- talet. Cicero talade till exempel om själsodling och renässansens 
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humanister om att odla intellektet. Immanuel Kant definierade kultur som ”något högre än 
vad naturen själv kan åstadkomma” och Herder använde termerna kultur och kultiverad om 
den historiska utvecklingen. På grund av kulturbegreppets breda omfång och skiftande 
innehåll har det gett upphov till vetenskaper som tillämpar helt olika metoder: från allmän 
kulturhistoria till specialdisciplinerna kulturfilosofi, etnologi och kulturantropologi (Kultur, 
Nationalencyklopedin på Internet, [2004-03-15]).  
 
Två huvudindelningar av kulturbegreppets betydelse brukar göras – en estetisk och en 
antropologisk. Den estetiska betydelsen omfattas av konstarterna och studierna av dem. 
Betydelsen går tillbaks till 1700-1800- talen och filosofen A.G. Baumgartens syn på estetik 
som sinneskunskapens vetenskap. Utifrån denna åskådning växte Kants lära om det sköna 
fram där konsten betraktas som en högre dimension (Estetik, Nationalencyklopedin på 
Internet, [2004-03-22]). Grekerna och de sköna konstarterna såsom poesi hyllades, och 
karaktären skulle förfinas och personligheten utvecklas. När det gäller det antropologiska 
huvudbegreppet kan det egentligen omfatta allt mänskligt beteende som inte är biologiskt 
betingat. Nationalencyklopedin ger en snäv definition vilken betraktar kultur enbart som ett 
tankesystem. Andra forskare vill dock vidga begreppet till att det skall omfatta ”allt som 
människan har, gör och tänker i egenskap av samhällsvarelse, vilket förutom tankesystem 
således innefattar både den materiella kulturen och beteendemönster” (Kulturantropologi, 
Nationalencyklopedin på nätet [2004-03-22]). Här ges således begreppet en vidare 
bemärkelse som dock har blivit mer komplicerad på senare år. Kulturdiskussioner har fått en 
mer framträdande roll och omfattar en mångkulturalism där ett antal områden kan betecknas 
som kultur, till exempel gaykultur, ungdomskultur, golfkultur med mera.  
 
Toby Miller och George Yúdice, båda professorer i American Studies, diskuterar 
kulturbegreppets betydelse utifrån dessa två huvud indelningar – en estetisk och en 
antropologisk – när de kopplar kultur med ’policy’ (Cultural Policy 2002, s. 1). I den estetiska 
uppstår konstnärligt skapande av kreativa människor och bedöms utifrån estetiska kriterier. 
Kultur ses här som en markör för olikheter och likheter, smak och status inom 
samhällsgrupper. I den antropologiska betydelsen betraktas kultur i stället som en markör för 
hur vi lever våra liv. Plats och person, grundat på språk, religion, vanor, tid och rum, tillskrivs 
betydelse för att vi blir mänskliga. Medan det estetiska uttrycker olikheter inom befolkningen 
– exempelvis vilken socialklass som har det rätta kulturella kapitalet för att kunna uppskatta 
finkultur och vilka som inte har det – uttrycker det antropologiska olikheterna mellan 
befolkningar – exempelvis vilket land säljer ny teknologi och vilka länder gör det inte (s. 1). 
 
Per Linell, docent i språkvetenskap och professor inom temaforskningen i kommunikation vid 
Linköpings universitet, delar in kulturbegreppet i en samhällsvetenskaplig och en mer 
traditionell, humanistisk uppfattning (Per Linell Människans språk 1982, s. 48-49). Linell 
menar att, oavsett uppfattning, hänger kulturbegreppet ihop med begrepp som vana, norm och 
regel (s. 48). Med detta menar han att aktiviteter och beteenden lätt blir vanemässiga:  

 
När man inom en viss social gemenskap lär sig att det går bra att göra något på ett visst sätt, och när 
man vänjer sig vid detta sätt (trots att det kanske skulle ha gått bra att göra på andra sätt också om man 
bara kommit på dem istället), så uppstår omedvetna, och senare kanske mer eller mindre medvetna, 
normer eller regler för aktiviteterna ifråga. Man kan säga att kulturen består av dessa vanor, normer 
eller regler som beteenden och handlingar följer (s. 48).  
 

Kulturbegreppet, konstaterar han, kan således associeras till begrepp som konvention och 
social gemenskap (s. 49). Linells huvudindelning liknar den förra, det vill säga den estetiska 
och den antropologiska indelningen. Hans beskrivning av begreppet utifrån ett 



 14 

samhällsvetenskapligt synsätt motsvarar nämligen på flera sätt det antropologiska perspektivet 
på kultur. Beskrivningen utifrån ett humanistiskt synsätt motsvarar på flera vis det estetiska. 
Likheten består i – när det gäller den samhällsvetenskapliga uppfattningen – att begreppet 
omfattar människan som samhällsvarelse och hennes beteende. När det gäller den 
humanistiska beskrivningen, består likheten i att den är snävare på så vis att den endast 
omfattar vissa typer av kultur. 
 
Diskussionen kring kulturbegreppets olika varianter – med dess indelning i en antropologisk 
och en estetisk beskrivning – belyser begreppets komplexitet. Eftersom uppsatsens fokus 
riktas mot kultur finner jag det fördelaktigt med en redogörelse av de två olika 
kulturbeskrivningarna. I mitt avsnitt för slutsatser och diskussion refererar jag dessutom till 
den vilket ger mig ytterligare skäl för att låta diskutera varianterna i ett teoriavsnitt.  
 
3.2.2 Idé och ideologi 
 
Ordet idé kommer från grekiskans idea vilket betyder utseende; yttre gestalt; urbild; begrepp. 
(Idé, Nationalencyklopedin på Internet, [2004-10-26]). Nationalencyklopedins beskrivning av 
dess betydelse är bland annat ”utvidgat grundläggande tanke inom viss inriktning”. Som 
filosofisk fackterm används ordet först hos Platon som beteckning för ”tingens eviga och 
oföränderliga urbilder” vilka existerade, inte på jorden, men någonstans ’bortom himlen’ 
(ibid.). Hos hans lärjunge Aristoteles betecknar ordet däremot ”det allmänna i det enskilda, 
det för alla konkreta ting av en viss art gemensamma” (ibid.). Endast genom de enskilda 
tingen existerar således idéerna i sinnevärlden. Ur dessa tankegångar uppkommer 
”föreställningen om en idé som ett slags mental (före)bild för något som man avser att utföra” 
(ibid.).  
 
Göran Bergström och Kristina Boréus utvecklar dessa tankegångar vidare och menar att en 
”idé kan betraktas som en tankekonstruktion” som kan vara ”såväl en föreställning om 
verkligheten, som en värdering av företeelser eller föreställning om hur man bör handla” 
(Textens mening och makt 2000, s. 148). Med föreställningar om verkligheten menar de att 
dessa kan handla om sociala fenomen.  Normativa idéer kan röra sociala fenomen vilka 
exempelvis har föreställningen att nazism är orättfärdigt (s. 149). Bergström och Boréus 
betonar dock att idébegreppet är svårt att avgränsa och definiera. Framför allt kan det vara 
svårt att skilja det från begreppet ideologi. I många ideologidefinitioner, skriver de, ses till 
exempel idéer som ingående delar i ideologier (s. 149).  
 
I fråga om ideologi ges i Nationalencyklopedin betydelsen ”sammanhängande system av 
(politiska) idéer och värderingar som på ett övergripande sätt styr verksamhet” (Ideologi, 
Nationalencyklopedin på Internet, [2004-10-26]). Bergströms och Boréus’ påpekande att 
idéer ingår som komponenter i ideologi exemplifieras alltså i Nationalencyklopedins 
definition. Begreppet kommer vidare från grekiskans idea ’bild’ och logos ’lära’: läran om 
idéer. Det är ett mångtydigt men använt begrepp i den moderna politiska teorin, 
kunskapssociologin och idéhistorien. I dag används ideologi ofta i betydelsen åskådning, 
framför allt samhällsåskådning (ibid.).  
 
Historiskt sett börjar inte begreppet ideologi användas förrän under och efter franska 
revolutionen, skriver Reidar Larsson – docent och universitetslektor i statskunskap (Politiska 
ideologier i vår tid 1997, s. 7). Liksom idag betecknade begreppet ”en samling principer som 
skulle vara vägledande för det politiska handlandet” (s. 7). Dessa principer, menar Larsson, är 
uttalanden som görs om de viktigaste politiska målen och om de medel som ska användas för 
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att nå dessa mål. Ideologibegreppet hör vidare ihop med 1700- och 1800-talets 
samhällsförändringar. Industrialiseringen medförde exempelvis förbättrade möjligheter till 
kommunikation och folkbildning. Människor kunde därmed lättare samlas för att diskutera 
politik. Partier bildades utifrån dessa grupperingar vilka expanderade till masspartier (s. 8). 
Larsson menar att de politiska ideologierna skapas ungefär samtidigt som dessa masspartier, 
det vill säga partier med tusentals medlemmar och med en riksomfattande organisation. 
Masspartierna bekände sig till en politisk ideologi och finns vid 1900-talets början överallt i 
Europa. De tre viktigaste ideologierna är vid tiden liberalism, konservatism och socialism – 
alla tre med ursprung i den franska revolutionen (s. 8). 
 
Reidar Larsson beskriver således termen ideologi som en samling principer vägledande för 
det politiska handlandet. Göran Bergström och Kristina Boréus menar något liknande när de 
uttrycker att ideologier idag ofta uppfattas som en ”samling av idéer som rör samhället och 
politiken” (s. 149). De konstaterar att begreppet är mångtydigt och att det används med olika 
innebörd. Två huvudstråk av ideologidefinitioner nämner de: den ena definierar begreppet 
som en form av idésystem och den andra som en syn på ideologi där dess funktion byggs in i 
begreppet (s. 149-150). Avslutningsvis uppmärksammar de distinktionen som finns mellan 
politiska ideologier och andra ideologier (s. 153). De politiska ideologierna är klart urskiljbara 
enheter – de tre tidigare nämnda ideologierna utgör exempel på det. Andra ideologier såsom 
skolans ideologi kan vara mindre tydliga att urskilja, menar de. Vad som menas med ideologi 
då är förmodligen något annat, exempelvis ett visst synsätt eller specifika föreställningar som 
genomsyrar skolväsendet. Föreställningar vilka kanske motiverar hierarkier och rådande 
värderingar (s. 153).  
 
De ideologier jag undersöker är de politiska, och den definitionen av ideologibegreppet jag 
ansluter mig till utgår från att innebörden av begreppet är relativt neutralt. Ideologi definieras 
här som en form av idésystem. Några ytterligare betydelser, såsom vilka effekter sådana 
system kan ha, byggs inte in i definitionen (Bergström & Boréus 2000, s. 149). Däremot 
använder jag, åtminstone delvis, en annan innebörd av begreppet då jag svarar på den sista 
punkten i mina frågeställningar. I definitionen av ideologibegreppet byggs nämligen dess 
funktion in. Det innebär att ideologier betraktas som att de kan legitimera specifika 
klassintressen eller bidra till samhällets sammanhållning (ibid., s.150). Den sista punkten, vid 
respektive tidsperiod, ställer nämligen frågan hur relationen ser ut mellan statens inställning 
till kultur och marknad och den samhälleliga och politiska kontexten vilket öppnar för 
jämförelser mellan dessa kontexter. Det kan, bland annat, medföra diskussioner angående 
ideologiers eventuella påverkan på samhället och politiken eller vice versa.  
 
3.2.3 Kommersialism  
 
Av begreppet kommersialism ges i Nationalencyklopedin beskrivningen: ”(ensidig) inriktning 
på vinstgivande affärsverksamhet” (Kommersialism, Nationalencyklopedin på Internet, 
[2004-03-16]). Det menas vidare att ordet ofta används i nedsättande syfte – särskilt i 
vänsterpolitiska debatter. Sven Nilsson ger en liknande definition av begreppet. Han delar 
dock in den i en deskriptiv samt en mer normativ beskrivning när han i sin uppsats Frihet är 
det bästa ting: Om kulturmarknad och kulturpolitik skriver att: 
 
[s]om beskrivande term betyder kommersiell att en verksamhet bedrivs på marknadsmässiga villkor, dvs ger 
minst överlevnadsintäkter och helst vinst. Som värderande term anger kommersialism att tävlan om publik, vinst 
och marknadsandelar styr produkternas  innehåll och marknadsföring. (1982, s. 87)   
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Gunnar Andrén, filosof och masskommunikationsforskare vid Stockholms universitet, skriver 
att begreppet kommersialism kan definieras utifrån tre olika typer av villkor som handlar om: 
producenterna, innehållen och effekterna (Kultur, kommunikation och kommersialism 1982, s. 
37). Utifrån dessa villkor lägger nämligen skribenter och talare inom kulturområdet vikt vid 
olika saker när de skriver respektive talar om kommersialism, menar Andrén (s. 36). När 
producenternas motiv och avsikter betonas, motiveras kulturskapandet av ett vinst- eller 
förvärvsmotiv, eller att produkterna anpassas – medvetet eller omedvetet av producenterna – 
till mottagarnas smak och preferenser. När vikten läggs vid kulturens innehåll är det 
produktens undermåliga kvalitet som kännetecknar vad som är kommersiell kultur. 
Utmärkande för den kommersiella kulturen kan även vara dess effekter, eller avsaknaden av 
dessa effekter. Med det menar man, skriver Andrén, att den kommersiella kulturen 
kännetecknas av att ”den inte hotar det rådande ekonomiska systemet utan i stället fyller en 
funktion att befästa eller cementera det, att den befrämjar en konsumerande och passiv livsstil, 
etc” (s. 37). Andrén själv anser emellertid att det ur kulturpolitiskt perspektiv inte är särskilt 
fruktbart att avgränsa kulturföreteelser med hjälp av dessa uppräknade villkor. Även om de 
lyfter fram vad som är intressant med fenomenet kulturkommersialism, menar han, bör de inte 
ingå i själva definitionen av begreppet ifråga (s. 37). 
 
Viktigt i anslutning till området kommersialism är även att uppmärksamma och kortfattat 
nämna närbesläktade begrepp såsom marknad och finansiering. Båda begreppen är till 
exempel frekvent använda i min uppsats – framför allt termen marknad som jag mer eller 
mindre använder som en slags övergripande term för kommersialism och privat 
kulturverksamhet. I Nationalencyklopedin beskrivs marknad som en slags mötesplats för 
köpare och säljare av varor och tjänster. Den kan utgöras av ett konkret geografiskt område, 
men ”ordet har numera ofta en abstrakt innebörd som tar fasta på den vara eller tjänst som är 
föremål för handel” (Marknad, Nationalencyklopedin på Internet, [2004-03-16]). Ett par 
exempel ges på sådana marknader såsom kapitalmarknad och arbetsmarknad. Den mer 
abstrakta innebörden av ordet är den jag följer när jag bearbetar mitt undersökningsmaterial. 
 
När det gäller termen finansiering är innebörden att bekosta något, exempelvis en offentlig 
verksamhet i form av statliga bidrag. Det handlar vidare om ”kapitalanskaffning för företag, 
stat och kommun samt privata hushåll” (Finansiering, Nationalencyklopedin på Internet, 
[2004-11-22]). Det är även relevant att här uppmärksamma begreppet sponsring som slår 
igenom först under 1980-talet, enligt Nationalencyklopedin. Sponsring innebär att: 
 
t.ex. ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på annat sätt ansvara för viss verksamhet och som utbyte 
får möjlighet att göra reklam eller PR i någon form. Sponsring är en affärsmässig överenskommelse till 
ömsesidig nytta för parterna. Genom att sammankopplas med ett evenemang av stort allmän- eller 
samhällsintresse hoppas sponsorn stärka sin image och trovärdighet. (Sponsring, Nationalencyklopedin på 
Internet, [2004-11-22])  
 
Eftersom begreppet inte används förrän under 1980-talet bör det således inte förekomma i 
textmaterialet från 1970-talet – själva företeelsen sponsring förekommer förstås innan dess. 
Karin Häll uppmärksammar denna begreppsproblematik i sin magisteruppsats 
Kultursponsring och kulturfinansiering. Hon ställer frågan hur man gör när man ska studera 
en företeelse som har benämnts olika under olika tidsperioder. Hennes lösning på problemet 
är att inte använda begreppet ”kultursponsring” när hon talar om 1970-talets diskurs, men att 
däremot undersöka sammankopplade företeelser såsom privat finansiering, marknadstänkande 
och kommersialisering (s. 4). När jag talar om finansiering av kultur i min uppsats följer jag 
Hälls förslag. Ett begrepp som inte förekommer i textmaterialet används, med andra ord, inte i 
bearbetningen och analysen av det materialet. Däremot kan företeelsen som sådan undersökas. 
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3.2.4 Kort sammanfattning 
 
För att öka tydligheten ger jag här en kort sammanfattning av min begreppsgenomgång. Efter 
ett antal beskrivningar av ordet kultur kan det väl konstateras att det är ett svårdefinierat och 
komplext begrepp. En huvudindelning brukar emellertid göras av begreppets betydelse: en 
estetisk och en antropologisk beskrivning, så även bland de definitioner som presenterats här. 
När det gäller definitionerna av idé och ideologi ses idéer som ingående komponenter i 
ideologier. Betydelsen ges exempelvis att det är en samling idéer som rör samhället och 
politiken, det vill säga en form av idésystem. Vidare skiljer sig politiska ideologier från andra 
ideologier genom att vara klart urskiljbara enheter. Ifråga om kommersialism kan begreppet 
ge negativa konnotationer – åtminstone i vänsterpolitiska debatter. Med kommersialism 
menas, till exempel, att vinstintresset kan ses som styrande för en produkts innehåll på 
bekostnad av produktens kvalitet.  
 
Som jag nämnde inledningsvis, använder jag definitionerna av begreppen något olika i min 
undersökning – skillnaderna är dock små. Alla begrepp – kultur, idé och ideologi samt 
kommersialism – har funktionen att skingra eventuella tvetydigheter kring begreppens 
innebörd. Alla begreppsbeskrivningar, utom kultur, används även – åtminstone mer eller 
mindre – för att tala om vilken betydelse jag själv följer i min undersökning. 
Begreppsdiskussionen kring kultur kommer däremot till användning i mitt kapitel för 
slutsatser och diskussion när jag refererar till den. 
 
I nästa avsnitt fortsätter jag min redogörelse av uppsatsens teoretiska utgångspunkt när jag 
presenterar två moderna politiska ideologier och en kulturteori. 
 
3.3 Två politiska ideologier och en kulturteori 
 
Presentationen av ideologierna reformistisk socialism och nyliberalism är en generell 
genomgång av vad dessa handlar om. Den är huvudsakligen baserad på Reidar Larssons 
redogörelse av olika politiska ideologier i sin bok Politiska ideologier i vår tid från 1997. 
Inslag i presentationen är även baserade på redogörelser av politiska idéer som Sven Eric 
Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, gör i sin Från Platon 
till kommunismens fall från1998. Det är således deras beskrivningar av dessa ideologier jag 
följer i min studie. Kulturteorin utgår från Dorte Skot-Hansens kulturpolitiska teori såsom den 
beskrivs i hennes artikel ”Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik” från 1999. De 
politiska ideologierna och kulturteorin utgör således min teoretiska utgångspunkt och är 
vägledande för hur jag betraktar och bearbetar dokumenten. Den fungerar även som stöd när 
kopplingar dras mellan dessa dokument och den politiska och samhälleliga kontexten. 
 
Fler politiska ideologier än dessa två finns givetvis. I avsnittet där jag presenterar definitioner 
av idé och ideologi nämns exempelvis de tre historiskt sett viktigaste ideologierna: 
konservatism, liberalism och socialism. De moderna politiska ideologier jag valt för min 
studie härstammar förstås från dessa tre huvudgrupperingar. Reformistisk socialism har sina 
rötter i socialismen och nyliberalismen har huvudsakligen sina rötter i tidig liberalism. Av 
tidsskäl och risk för att rikta uppsatsens fokus åt fel håll avser jag emellertid inte ge någon 
vidare redogörelse av dem. I stället försöker jag tydliggöra skälen till varför jag valt de två 
ideologierna reformistisk socialism och nyliberalism som jag har gjort. 
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Urvalet av dessa två ideologier är gjort på grundval av följande omständigheter. Valet av 
ideologin reformistisk socialism beror på att de valda kulturpolitiska dokumenten är skrivna 
och utgivna under en socialdemokratisk regering. Det medför att jag anser det rimligt med 
antagandet att ideologin reformistisk socialism ligger till grund för innehållet i dessa 
dokument. Valet av den nyliberalistiska ideologin beror på att vid läsning av mitt 
kontextmaterial framkommer att den nyliberalistiska ideologin får inflytande under åttiotalet 
och under nittiotalet. Dessutom ges uttryck för att det var en vänstervåg under 1970-talet och 
en högervåg under 1980- och 1990- talen. Även i Skot-Hansens teori omnämns det nyliberala 
inflytandet – här i form av teorin att det avspeglas i den statliga kulturpolitiken under 1980- 
och 1990- talen. Urvalet av dessa två ideologier beror även på att de på flera punkter är 
varandras motsatser. Kontrasterna bidrar, till exempel, att det är intressant att ställa dem mot 
varandra i en analys. Båda ideologierna representerar dessutom 1900-talets politiska 
ideologier vilket, anser jag, motiverar mitt urval ytterligare – idéer studeras, som bekant, i 
dokument från modern tid: 1970-tal och 1990-tal. Utifrån dessa skäl motiveras alltså valet av 
just ideologierna reformistisk socialism och nyliberalism.  
 
3.3.1 Reformistisk socialism  
 
Reformistiska socialister har funnits lika länge som det har funnits socialistiska idéer. Den 
vanliga partibenämningen för reformistiska socialister idag, liksom redan under 1840-talet, är 
socialdemokrater (Larsson 1997, s. 75). Den moderna reformistens lärofader är revisionisten 
Eduard Bernstein, som från början var marxist. Han fann den marxistiska läran ohållbar och 
omprövade den – vilket efter hand kom att resultera i reformistisk socialism (ibid., s. 76), eller 
som Liedman väljer att kalla den: revisionistisk socialdemokrati (1998, s. 255). Det är en 
socialistisk ideologi som förespråkar gradvis förändring av samhället: gradualism. Den är 
icke-revolutionär på så vis att revolutionära och politiska våldsmetoder förkastas som 
användbara metoder så snart förutsättningar finns i samhället för parlamentarisk demokrati 
(Larsson 1997, s.30, 75). Huvudargumentet för gradualismen är således att: ”den möjliggör 
samförstånd, demokratiska metoder och samhällsförändring utan användning av våld” (ibid., 
s. 30).  
 
När det gäller ideologins människosyn anser den, i likhet med liberalismen, att gemene man 
har en politisk kapacitet. Det finns dessutom en jämlikhetslära inom socialismen som strävar 
efter att ”utjämna olikheter i politiska resurser, genom utbildning och inkomstutjämning” 
(ibid., s. 76). Kommunismens elittereori exempelvis, där stark åtskillnad görs mellan en 
politisk elit och en icke-elit, finns alltså inte inom den socialistiska ideologin (ibid., s. 76). 
Synen på människan och hennes sociala förmåga är i grunden relativt optimistisk. En tro finns 
att förbättrade samhällsförhållanden även förbättrar människorna. Däremot gör bra 
samhällsförhållanden nödvändigtvis inte människorna ”goda” (ibid., s. 77). 
 
Den politiska styrelseform reformisterna i Europa sätter högst är representativ demokrati, det 
vill säga fri partibildning, allmän rösträtt och parlamentarism (ibid., s.79). Socialdemokrater, 
liberaler och konservativa är ifråga om styrelseformen principiellt eniga. Oenigheter uppstår i 
sådana fall när det gäller en annan aspekt av demokratin, nämligen hur stor del av samhället 
som skall kontrolleras med politiska beslut (ibid., s. 79). 
 
Ifråga om ekonomiskt system finns två huvudlinjer inom den reformistiska socialismen, 
menar Larsson: socialisering av de viktigaste delarna av näringslivet och statlig 
planhushållning. Med statlig planhushållning menas här ”en politisk styrning av näringslivets 
inriktning” (ibid., s. 80). Planhushållningen, såsom den framställs här, är alltså statlig men 
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likställs inte med socialisering. Dessa två huvudlinjer, som Larsson redogör för, var hos de 
tidiga reformisterna förenade. Förstatligande och socialism var för dem samma sak (ibid., s. 
80). Under mellankrigstiden växte den statliga planhushållningen fram på socialiseringens 
bekostnad. Den engelske nationalekonomen John Maynard Keynes’ teori om hur staten kan 
styra konjunkturerna inspirerade starkt planhushållningslinjen. I Sverige var 
socialdemokraterna de första att praktisera denna teori på 1930-talet (ibid., s. 80). 
Keynesianismen kom för övrigt även att ”förknippas med den socialpolitik som utgjorde den 
viktigaste förutsättningen för det s.k. välfärdssamhället” (Liedman, s. 257). Förutom att styra 
konjunktionerna och motverka ekonomiska kriser skulle planhushållningen, enligt svensk 
modell, även ”organisera en maximal produktionsökning” (Larsson, s. 81). De svenska 
reformisterna ville, skriver Larsson, ”planera för att avskaffa marknadens brister, men utan att 
socialisera näringslivet och utan att avskaffa marknadsmekanismerna” (s. 81). Med hjälp av 
politiska medel vill man således styra marknaden, men utan att förstatliga större delen av 
näringslivet. I den reformistiska debatten under 1980-talet förs diskussionen en steg längre då 
ett behov formuleras av att marknaden skall infogas i den reformistiska ideologin (ibid., s. 
82). 
 
En ytterligare inriktning finns vid sidan av dessa två huvudlinjer. Den inriktningen är svagare, 
skriver Reidar Larsson, och handlar om företagsdemokrati. De anställda har då ett direkt 
inflytande över företagets styrning – i Sverige framfördes på 1970-talet exempelvis idéer om 
löntagarfonder vilka skulle öka den ekonomiska demokratin (s. 81). Någon av dessa linjer har 
under olika tider dominerat den reformistiska debatten men även funnits integrerade i 
varandra (ibid., s. 80). Exempelvis var socialism för de tidiga reformisterna en blandning av 
de två huvudlinjerna. För att kunna genomföra planhushållning krävdes, menade de, 
förstatligande av de viktigaste delarna av ekonomin, till exempel bankerna. Med hjälp av 
planhushållning som medel kunde i sin tur marknaden besegras. Marknaden, skriver Larsson, 
betraktas nämligen av flertalet reformistiska socialister – om än i varierande grad – ”som 
irrationell och omoralisk” (s. 80). Senare tids reformister tror emellertid mer på en form av 
blandekonomi än en egentlig statssocialism. Med blandekonomi menas att olika former av 
ägande kan samexistera: statligt, kooperativt och privat (ibid., s. 80). 
 
Nationalstaten, slutligen, är den givna politiska enheten inom den reformistiska socialismen. 
Det finns emellertid en stark internationell tradition. Den europeiska gemenskapen bygger 
exempelvis på idéer från flera reformistiska socia lister – till exempel från Frankrike. 
Reformisterna betraktar EG som en större enhet än nationalstaten i vilken deras samhällsidéer 
kan förverkligas (Larsson, s. 77). Flera reformistiska socialister ser det ”förenade Europa som 
den nya reformistiska utopin” (ibid., s.83). 
 
3.3.2 Nyliberalism  
 
En liberalism av ett nytt slag framträder i början av 1970-talet som kallas för nyliberalism. 
Den riktar kritik mot den dominerande socialliberala ideologin och mot den keynesianska 
ekonomiska politiken (Larsson 1997, s. 123). Sina värderingar förankrar den i två traditioner 
som båda har sitt ursprung i den äldre liberalismen från 1600- och 1700-talet och filosofer 
som John Locke och Adam Smith (ibid., s. 124). En av nyliberalismens mer nutida filosofiska 
företrädare, amerikanen Robert Nozick, följer exempelvis tankelinjen om mänskliga 
rättigheter där fokus riktas bland annat mot individen och hans eller hennes okränkbara 
rättigheter. I likhet med Locke anser Nozick att ”statsmaktens existens endast kan motiveras 
med att den är till för att upprätthålla individernas rättigheter” (ibid., s. 124). En annan 
argumentation nyliberalerna för är hämtad från Smiths ekonomiska teori som säger att: 
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”människor bör få forma sina liv, förverkliga sina önskningar utan hinder. Marknaden, eller 
kapitalismen, är en förutsättning för att så skall ske” (ibid., s. 125). Metoder för att förändra 
samhället är framför allt att använda grundlagarna, författningen och på så vis förstärka 
skyddet för individerna i förhållande till statsmakten (ibid., s. 127). Ideologin tror vidare på en 
reformistisk strategi och är alltså inte revolutionär. Kapitalismens återinförande kräver 
exempelvis, menar nyliberalerna, att en gradvis förändring sker. Människorna och samhället 
måste nämligen successivt vänja sig vid att vara utan statliga åtgärder (ibid., s. 127). 
 
Den äldre liberalismen utgör även utgångspunkten för nyliberalismens människosyn när den 
ser människan som en rationell individ – hon eller han tillskrivs exempelvis god förmåga att 
kunna bedöma sina egna intressen. I det avseendet, menar Larsson, betraktas människor som 
jämlika inom nyliberalismen (s. 126). Uppfattningen, eller tesen, att människan i grunden är 
rationell är en av nyliberalismens absoluta utgångspunkter och kallas för den ekonomiska 
människan (Liedman 1998, s. 290). I ett annat avseende är dock nyliberalernas människosyn 
en annan. Grundläggande för den är att betrakta människor som olika i allt och att de bör 
fortsätta vara olika. Detta synsätt på människan passar in i marknadsmodellen, anser 
nyliberalerna, eftersom ”den blir det system där människor kan förverkliga sin olikhet” 
(Larsson, s. 126). Att marknadsmekanismernas utfall blir olika för individerna är dessutom 
ingenting nyliberalerna finner negativt. En del nyliberaler kan dock anse att en viss 
ekonomisk omfördelning mellan individerna är möjlig. Pengar som omfördelas via staten 
måste emellertid resultera i åtgärder som bidrar till att marknadsmekanismerna stärks (ibid., s. 
126). När det handlar om motsättningar mellan staten och individen sätts nämligen alltid 
individen främst inom nyliberalismen. Staten får inte inkräkta på individens handlingsfrihet 
och valfrihet. I alla lägen, skriver Larsson, skall den moderna välfärdsstaten med dess 
byråkrati och regleringar bekämpas enligt nyliberalerna (s. 127). 
 
I fråga om politisk styrelseform anser nyliberalerna att det representativa system som används 
i västliga demokratier inte är tillräckligt för att kunna tillgodose individens önskemål. 
Marknaden är i det avseendet överlägsen det politiska beslutssystemet, enligt nyliberalismen 
(s. 128). Den menar exempelvis att väljarna i allmänna val endast får ta ställning till färdiga 
partiprogram utan att kunna påverka dessa. Ett annat argument mot beslutsapparaten är att den 
inte kan tillgodose varje individs preferenser. Systemet kan nämligen inte garantera att 
individen får det hon eller han har röstat för – vilket marknaden bättre kan (Larsson, s. 129). 
 
När det gäller organisation av ekonomi och näringsliv är nyliberalismens mål ”avreglering, 
privatisering av offentlig verksamhet samt införande av marknadsliknande metoder inom den 
kvarvarande offentliga sektorn” (Larsson, s. 130). Det innebär att exempelvis sjukvård och 
skolor skall överlåtas på privata initiativ. För nyliberalerna anser, skriver Liedman, att ”en 
verksamhet som drivs av kallt och rationellt kalkylerande individer har alla möjligheter att bli 
effektivare, bättre och billigare än en som domineras av kollektiv med obestämda 
egenintressen” (s. 292). Staten får endast ägna sig åt områden som handlar om rättsväsende, 
ordningsmakt, landets försvar och verksamhet vilken kan vara lönsam för samhället men inte 
för individen att bedriva (Larsson, s. 130). Förslag finns exempelvis från en del nyliberaler, 
skriver Larsson, att skapa nya marknader för miljövård. Det innebär att skapa en form av 
äganderätter som staten tilldelar varje individ. I stället för regleringar får således varje individ 
en kvot av personlig luftförorening som hon eller han sedan fritt kan köpa eller sälja. 
Luftkvaliteten i ett distrikt styrs därmed av invånarnas egna önskemål – och därmed också av 
marknadskrafterna (s. 130). Ekonomins område är, för övrigt, det område nyliberalismen 
vunnit störst inflytande (Liedman, s. 291). 
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Den nyliberala utopin, slutligen, är uppnådd då staten träder tillbaka och lämnar marknaden 
fri. Det är då upp till individen att bestämma vad marknaden skall innehålla och vara. 
Kapitalismen är nämligen det system som bäst kan tillgodose flest antal individer och deras 
enskilda önskemål (Larsson, s. 131). Ett centralt inslag i nyliberalt tänkande är nämligen att 
staten bör få mindre att säga till om och individerna mer (Liedman, s. 295). 
 
3.3.3 Sammanfattning presenterad i tabellform 
 
I ett försök att konkretisera min presentation i föregående avsnitt presenterar jag här en 
schematisk jämförelse mellan de två olika ideologierna reformistisk socialism och 
nyliberalism. Den ser ut på följande vis: 
 
 Reformistisk socialism Nyliberalism 
Människosyn Optimistisk syn på människan 

som jämlik 
Tro på den ekonomiska 
människan 

Politisk styrelseform Representativ demokrati Marknaden överlägset det 
politiska systemet 

Statlig inblandning i 
samhället  

Positiv inställning Negativ inställning 

Ekonomiskt system Keynesianism och 
blandekonomi 

Kapitalism 

Utopi Nationa lstaten Den fria marknaden 

 
 
Schemat kan även betraktas som en kort sammanfattning eller förenklad bild av ideologierna. 
Min användning av presentationerna, som ges i avsnitten 3.3.1 och 3.3.2, i uppsatsen är att de 
skall ge en teoretisk grund för mitt analysverktyg dimensioner, vilka jag för övrigt presenterar 
närmare i ett senare avsnitt, 3.4.2 Analysverktyg. För att undvika onödiga upprepningar ger 
jag ingen ytterligare beskrivning av ideologiernas användningsområde här utan hänvisar till 
detta avsnitt.  
 
3.3.4 Dorte Skot-Hansens kulturpolitiska teori  
 
Dorte Skot-Hansen – kultursociolog och föreståndare vid Center for Kulturpolitiske Studier, 
Danmarks Biblioteksskole – beskriver kulturpolitikens utveckling i sin artikel ”Kultur til tiden 
– strategier i den lokale kulturpolitik”. Hon skriver i artikeln att kulturpolitiken har gått från 
”oplysning til oplevelse” (Dorte Skot-Hansen 1999, s. 7). Utvecklingen mot exempelvis ett 
upplevelsesamhälle avspeglas i tre olika inriktningar vilka har präglat kulturpolitiken. Dessa 
framställs i en modell, vilken Skot-Hansen menar är idealtypisk på så vis att den renodlar drag 
som annars kan vara mer oklara i den ”konkrete virkelighed” (s. 11). 
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 I tabellform ser modellen ut så här: 
 
 Humanistisk Sociologisk Instrumentel 
Mål Dannelse Frigørelse Synliggørelse 
Baggrund Stat Civilsamfund Marked 
Forankring National Lokal International 
Strategi Demokratisering af 

kulturen 
Kulturelt demokrati Kulturalisering 

Publikum Hele befolkningen Grupper Segmenter/Livsstil 
Ramme Kulturinstitution Rammer Flagskibe 
Funktion Erkendelse Bekræftelse Underholdning 
Formidler Kulturformidler Animateur Kaospilot 
 
Hennes kulturteoretiska modell tar utgångspunkt i dansk kulturpolitik men bygger även på 
analyser av europeisk och övrig nordisk kulturpolitik. Vidare beskriver den utvecklingen av 
denna kulturpolitik från 1960 – talet och framåt (s. 11-12). Valet av Dorte Skot-Hansens 
kulturteori beror på att den ger en bild av kulturpolitikens utveckling från 1960-talet fram till 
1990-talet, vilket passar mitt undersökningsmaterial. Genom att använda de kulturpolitiska 
strategier hon beskriver hoppas jag nämligen kunna påvisa en eventuell förändring av 
kulturpolitiken och dess inställning till och syn på kultur och marknad. Det bör emellertid 
tilläggas att jag inte använder alla de punkter hennes modell presenterar. I stället försöker jag 
se till helheten i hennes resonemang och beskriva den utifrån min egen tolkning. I likhet med 
ideologierna bildar Skot-Hansens teori underlag för mitt analysverktyg dimensioner (se 
avsnitt 3.4.2). 
 
Med hjälp av sin modell delar Skot-Hansen alltså in kulturpolitiken i tre olika inriktningar: en 
humanistisk, en sociologisk och en instrumentell (s.12). Hon menar att kulturpolitikens 
legitimering har skiftat mellan dessa olika inriktningar genom åren (s. 11). Dessa tre olika 
inriktningar, eller strategier, har emellertid inte avlöst varandra i en kronologisk ordning, 
betonar Skot-Hansen, utan lappar över varandra (s. 17). Kulturpolitiken kan därmed ha 
influerats av fler än en strategi i en och samma period. Huruvida den kulturpolitiska 
utvecklingen innebär ett egentligt paradigmskifte på det kulturpolitiska området kan väl 
diskuteras, menar Skot-Hansen. Huvudtendenserna i utvecklingen är sig dock ganska lika och 
har präglat Västeuropas kulturpolitik sedan 1960-talet, konstaterar hon (s.11).  
 
När det gäller den humanistiskt motiverade kulturpolitiken har den sin grund i 1960-talet. Den 
är vidare baserad på ideologiska/idealistiska argument (s. 11). En strävan finns att 
demokratisera kulturområdet för ökad jämställdhet mellan olika grupper i samhället. Genom 
exempelvis upplysning och utbildning skall kulturen nå ut över hela landet med hjälp, bland 
annat, av statliga kulturinstitutioner. Alla, oavsett geografisk hemort och social tillhörighet, 
skall på så vis ges tillgång till kultur (s. 12). Utifrån en humanistisk strategi för 
kulturpolitiken, kan dessutom kulturstöd till en så kallad kvalitetskultur legitimeras. Vad som 
är kvalitetskultur definieras i förhand, skriver Skot-Hansen (s. 19). 
 
I kölvattnet av studentupproret 68 uppstod den sociologiskt motiverade kulturpolitiken i 
mitten av 1970-talet (s. 13). Den utgår från ett bredare och mer pluralistiskt kulturbegrepp än 
den humanistiskt motiverade. Det handlar om kulturell demokrati där alla kulturformer 
betraktas som likvärdiga. Det handlar vidare om att ge olika socialgrupper i samhället 
möjlighet att uttrycka sin egen kultur med hjälp av, till exempel, samhällsstödda 
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medborgarhus och filmverkstäder (s. 13-14). Genom egna kulturaktiviteter kan 
marginaliserade grupper i samhället få bekräftelse på att deras kultur har ett värde, skriver 
Skot-Hansen (s. 13). Den här strategin för kulturpolitiken, fortsätter hon, är emellertid mer ett 
uttryck för ideologi än för reell politik (s. 14). 
 
1980-talet präglas av neo-konservatism och neo- liberalism, skriver Skot-Hansen, vilket 
avspeglades i både den statliga och kommunala kulturpolitiken (s. 14). En mer instrumentell 
syn på kultur kan således märkas. En instrumentellt motiverad kulturpolitik lägger exempelvis 
större vikt på ekonomiska argument än vad de två tidigare nämnda strategierna gör (s. 11). 
Kulturen värderas här som ett medel för att uppnå ekonomisk utveckling, och måttet på succé 
mäts i vilken grad kulturen lyckats synliggöras för att locka till sig turister (s.14). 
Marknadsideologin präglar denna strategi, menar Skot-Hansen, till exempel används 
marknadens vokabulär och försäljningstaktik. Kulturstöd ersätts exempelvis av 
kulturinvestering och offentliga medel ersätts med sponsorstöd. Publiken är kunder och delas 
in i grupper utifrån olika livsstilar: modern/traditionell och idealistisk/materiell (s. 14-15). 
Befolkningen delas därmed inte in i grupper baserade på socialgrupp eller utbildning som 
tidigare. Kulturen specialiseras för att passa vissa gruppers livsstilar i stället för att försöka nå 
ut till det stora flertalet. Skot-Hansen menar att denna instrumentella strategi förstärker de 
kulturvanor som redan finns i stället för att försöka bryta dem (s. 15-16). 
 
Begreppsgenomgången, de två politiska ideologierna samt Dorte Skot-Hansens kulturteori 
bildar således min teoretiska utgångspunkt. I följande avsnitt behandlas min metodologiska 
utgångspunkt. 
 
3.4 En idé- och ideologianalytisk ansats och en helhetsanalys 
 
Då politiska dokument skall studeras med fokus på dess idéer och mål, finner jag det rimligt 
att använda en textanalytisk metod med en idé- och ideologianalytisk inriktning såsom den 
beskrivs av Bergström och Boréus. Studier av politik har dessutom en nära koppling till 
studier av idéer och ideologier (Bergström & Boréus 2000, s. 175) vilket bidrar till att jag 
finner metodvalet adekvat för de kulturpolitiska dokumenten. En idé- och ideologianalytisk 
inriktning fokuserar på innebördsaspekten av texten. Det innebär att språket utnyttjas för 
reflektion, det vill säga den som ”författar texten använder språket för att reflektera, för att 
uttrycka sin bild av den omgivande verkligheten” (ibid., s.16). De idéer och föreställningar 
som uttrycks i texterna hamnar således i centrum för analysen. I min undersökning utgår jag 
från dels att analysera förekomsten av idéer i allmänhet, dels att analysera specifika aktörers 
perspektiv. Det innebär, med andra ord, att idéer som uttrycks i de politiska dokumenten 
angående kultur och marknad inom socialdemokratin skall analyseras.  
 
När det gäller min problembeskrivning och, framför allt, mina frågeställningar placerar de 
dessutom undersökningsmaterialet – de kulturpolitiska dokumenten – i en politisk och en 
samhällelig kontext. Frågorna är, med andra ord, inte endast ställda till de politiska 
dokumenten utan även till denna kontext, det vill säga detta vidare sammanhang vari texterna 
återfinns (Bergström & Boréus, s. 19). Undersökning av kontexten är dessutom en del av 
syftet. För analys av kontextmaterialet använder jag mig av en helhetsanalys såsom den 
beskrivs av Holme och Solvang. Den innebär att ta utgångspunkt i den helhet som den 
samlade informationen utgör. Därefter välja ut vissa teman som skall belysas (Holme & 
Solvang 1997, s. 141). Urvalet av dessa teman är, åtminstone delvis, styrt av min 
problembeskrivning vilket i sin tur resulterat i min frågeställning till kontextmaterialet. Två 
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olika textmetoder väljs således för min studie vilket innebär att en viss skillnad görs mellan 
textanalysen av dokumenten och analysen av kontextmaterialet. 
 
3.4.1 Betydelsen av kontext och tolkning  
 
Eftersom jag väljer att göra en idé- och ideologianalys där kontexten betonas som viktig vid 
tolkning och förståelse av texter ser jag vissa beröringspunkter med den hermeneutiska 
traditionen. Inom hermeneutiken är exempelvis insikten om kontextens betydelse för 
förståelsen av en text viktig. Det är nämligen endast i ett sammanhang som texten kan förstås 
och ges en bestämd mening, menar exempelvis Nils Gilje och Harald Grimen – båda 
verksamma vid Senter for vitskapsteori vid universitet i Bergen (Samhällsvetenskapernas 
förutsättningar 1992, s. 188-189). De menar vidare att ”[d]en hermeneutiska cirkeln pekar på 
sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det sammanhang som det måste tolkas 
i” (s. 190). Det innebär bland annat att ett samhällsfenomen inte kan tolkas utan en tolkning 
av kontexten och omvänt. Hur delen av en text tolkas är vidare beroende av hur helheten 
tolkas, och hur helheten tolkas är i sin tur beroende av hur delarna i en text tolkas (s. 191).  
 
För att förstå texter blir även förkunskapen hos den som tolkar betydelsefull. Gilje och 
Grimen skriver att ”förförståelsen är ett nödvändigt villkor för förståelse” eftersom den anger 
undersökningens riktning (s. 183). Utan några idéer – förkunskaper – om vad som skall sökas 
efter i en text blir det svårt att veta vad tolkaren skall rikta sin uppmärksamhet mot (ibid. s. 
183). Det borde betyda att tolkningen av en text mer eller mindre kan bli styrd av de 
förkunskaper tolkaren har. Utifrån dessa resonemang färgas därmed den tolkning jag gör både 
av den kontext jag valt och av de egna förkunskaperna. Att vara medveten om betydelsen av 
både kontext, förförståelse och tolkning finner jag således nödvändigt då 
undersökningsmaterialet är texter och metodvalet är textanalys. Min kännedom om deras 
betydelse för hur jag bearbetar och analyserar mitt material, hjälper mig förhoppningsvis att 
granska resultatet av undersökningen mindre subjektivt.  
 
3.4.2 Analysverktyg  
 
Det analysverktyg jag avser använda för att mer konkret kunna analysera de kulturpolitiska 
dokumenten är, vad Göran Bergström och Kristina Boréus kallar för, dimensioner (s. 162). 
Termen beskriver, som jag tolkar det, ett ämnesområde eller fält inom vilket, exempelvis, 
synen på människan sträcker sig: från en optimistisk syn till en pessimistisk syn. De 
dimensioner jag använder mig av är tänkta att vara löst och allmänt hållna för att ge ett större 
utrymme för tolkning och därmed kanske undvika att texten inte själv ’får tala’ (Bergström & 
Boréus 2000, s. 170). Inslaget av tolkning blir därmed större – vilket är den primära orsaken 
till varför jag lagt en viss vikt vid tolkningsproblematiken i avsnitt 3.4.1. En medvetenhet 
finns dock om risken att utläsa mer än vad som egentligen finns när större utrymme ges för 
tolkning.  
 
Dimensioner är således tänkta att ingå i min analysram. Innehållet i dessa baseras på de två 
ideologierna samt Dorte Skot-Hansens kulturteori. Det betyder att jag tar hjälp av dessa tre 
teoretiska inslag när jag formulerar dimensionerna. Varför jag kombinerar ideologierna och 
kulturteorin med varandra, i form av dessa dimensioner, beror på uppsatsens 
problembeskrivning och syfte – som, bland annat, handlar om statens inställning till och idéer 
om relationen kultur och marknad. En avsikt finns att spåra eventuella förändringar, rörande 
denna inställning och dessa idéer, i de kulturpolitiska dokumenten. För att kunna spåra 
förändringar i dokumenten behöver jag stöd av en teori som påvisar en sådan förändring. 
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Skot-Hansens analys av kulturpolitikens utveckling från 1960-talet fram till 1990-talet är en 
sådan teori. Som jag tolkar det, kopplar dessutom Skot-Hansen kulturpolitikens utveckling 
med politiska förändringar. Ett exempel är hennes teori om nyliberalismens inflytande på den 
instrumentella strategin. Min problembeskrivning berör även ett område som politiska 
ideologier. För att kunna upptäcka eventuella skillnader i ideologi behöver jag beskrivningar 
av ideologier till vilka jag kan koppla de idéer som uttrycks i dokumenten. Presentationerna 
av ideologierna och kulturteorin ger förhoppningsvis en tydlig bild av vad som är 
kännetecknande för just dem. Dessa kännetecken är nödvändiga att klargöra i uppsatsen dels 
för att veta vad jag mer exakt skall leta efter, dels för att ha något specifikt att relatera idéerna 
till när jag analyserar mitt material. Genom att kombinera dem är min tro att uppsatsens 
problemområde och syfte täcks in ganska bra. Att låta dem vara underlag för analysverktyget 
dimensioner faller sig därmed naturligt. Dispositionsmässigt styr dimensionerna dessutom 
delvis hur mitt bearbetnings- och analysavsnitt struktureras.  
 
Följande dimensioner är valda:  
 
• Människosyn och politisk styrelseform 
• Samhälle och ekonomiskt system 
• Kulturpolitiska strategier  
 
De två första punkterna och dimensionerna är utformade efter Reidar Larssons indelning av 
olika områden han anser vara viktiga vid jämförelse av ideologier (1997, s. 17 ff.). Eftersom 
dimensionerna skall vara ett verktyg för att kunna jämföra reformistisk ideologi med 
nyliberalism tycker jag att Larssons avsikt med indelningen passar min undersökning väl. När 
det gäller människosyn och politisk styrelseform omfattas dimensionen av hur ideologin anser 
att människorna är mot varandra och på hur de ser på folkets politiska förmåga.  Huruvida den 
så kallade vanliga människan anses ha förmåga att förstå och bedöma politiska frågor eller 
anses vara utan denna politiska kompetens blir viktiga åsikter vid frågor om statens roll och 
styrning av samhället (Larsson, s. 20). Den andra dimensionen omfattar, bland annat, 
samhällets ekonomiska organisation och hör till de mest omstridda frågorna i politiken, enligt 
Reidar Larsson (s. 21). Anledningen är att det är genom dem som frågor om makt- och 
inkomstfördelning avgörs. Det handlar om politisk styrning och vilken form av ägande som 
förespråkas – exempelvis marknadsekonomi, med eller utan politisk styrning, och statligt eller 
privat ägande (s. 21).  
 
Eftersom idéer och ideologier skall undersökas i statliga kulturpolitiska dokument finner jag 
det motiverat med en dimension vilken undersöker människosynen och den politiska 
styrelseformen närmare. Det är en dimension som jag tycker är både viktig och intressant att 
studera när fokus riktas mot politik och samhälle. När det gäller att undersöka samhället och 
det ekonomiska system som förespråkas motiveras den dimensionen av det ekonomiska 
perspektiv jag, åtminstone till viss del, anlägger på mitt uppsatsämne i form av intresset för 
marknad och kommersialism. Eftersom innehållet i dessa två dimensioner baseras på endast 
två politiska ideologier innebär det att den syn på, exempelvis, samhället som kan utläsas 
utgår antingen från ideologin reformistisk socialism eller nyliberalism. 
 
När det gäller den tredje punkten och dimensionen är den utformad efter Dorte Skot-Hansens 
teori om kulturpolitikens utveckling – såsom den beskrivs i hennes artikel ”Kultur til tiden – 
strategier i den lokale kulturpolitik”. Tre delar ingår i den här dimensionen vilka baseras på 
Skot-Hansens redogörelse av de tre olika kulturpolitiska strategierna: humanistisk, 
sociologisk och instrumentell (se avsnitt 3.3.4). Det betyder att statens inställning och idéer 
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uttryckta i dokumenten kan förklaras utifrån, exempelvis, en humanistiskt eller instrumentellt 
motiverad kulturpolitik. Eftersom min undersökning avser att spåra eventuella skillnader och 
förändringar mellan de kulturpolitiska dokumenten från 1970-talet och de från 1990-talet, 
utgör Skot-Hansens teori grunden för den tredje dimensionen – hennes analys av 
kulturpolitikens utveckling spänner över den tidsperiod jag avser att undersöka.  
 
Dessa dimensioner skulle kunna delas in i, exempelvis, fem i stället för som här tre. Mitt val 
att sammanföra dem till tre dimensioner beror på att jag då, förhoppningsvis, får ett 
instrument som visserligen kanske är klenare men som ger ett resultat med mer substans. Att 
ha ett stramare verktyg, en dimension exempelvis som enbart omfattas av politisk 
styrelseform, bedömer jag skulle ge ett tunnare resultat. När det gäller andra dimensioner, än 
det som är valda, skulle det vara möjligt med sådana för undersökningen. Kortfattat kan jag 
därför nämna ett par som jag, måste betonas, inte har arbetat vidare med. Dessa är endast, så 
att säga, presumtiva dimensioner. En dimension skulle då kunna omfatta synen på kvalitet i 
litteraturen. En annan skulle kunna omfatta vilka grundvärderingar som går att utläsa ur 
dokumenten i form av uttryckta idéer om kultur och litteratur. En avgränsning är dock gjord, 
och motiveringar till varför dessa dimensioner är valda hoppas jag har framkommit.  
 
3.4.3 Alternativa metoder  
 
Eftersom intresset ligger i att undersöka hur inställningen till kultur och marknad uttrycks i 
kulturpolitiska dokument samt att studera deras politiska och samhälleliga kontext, har några 
andra metoder än kvalitativa textanalyser egentligen inte varit påtänkta. Intervjuer eller 
enkäter bedömer jag exempelvis såsom mindre lämpliga som metod för den här typen av 
studie där fokus riktas specifikt mot texten och vad den förmedlar. Helhetsanalysen av 
kontextmaterialet finner jag adekvat då syftet med dessa texter är att de skall ge en bild av 
politiska och samhälleliga förhållanden. Avsikten är således inte att analysera vad 
skribenterna till dessa texter eventuellt menar, vad de väljer att ta med i sina översikter eller 
vilka idéer och föreställningar de kan tänkas ha om vissa samhälleliga och politiska händelser. 
När det gäller den idé- och ideologianalytiska inriktningen bedömer jag även den 
textanalytiska metoden som relevant att använda på undersökningens material. Det finns ett 
flertal andra metodiska tillvägagångssätt för textanalyser; helhetsanalysen och idé- och 
ideologianalysen utgör två av dem.  
 
Bergström och Boréus beskriver exempelvis fem breda textanalytiska inriktningar där idé- 
och ideologianalysen är en av dessa fem. Innehållsanalys, argumentationsanalys, lingvistisk 
textanalys och diskursanalys är ytterligare fyra inriktningar (2000, s. 19-21). Kortfattat 
fokuserar dessa inriktningar på olika faktorer i texten. Min avsikt är dock inte att beskriva alla 
dessa övriga inriktningar utan endast nämna ett par av dem. Argumentationsanalysen kan 
exempelvis utgöra ett alternativ till idé- och ideologianalysen som metod. Inriktningen 
fokuserar nämligen på aktörers argumentering för en viss fråga vilket skulle kunna användas 
för analys av idéer och förhållningssätt. Min forskningsfråga gäller emellertid inte att 
analysera strukturen i en argumentation eller att värdera argumentativa inslag. 
Diskursanalysen är ett ytterligare alternativ eftersom den kan användas för att studera 
förändringar i synsätt (Bergström & Boréus s. 238). Inriktningen fokuserar dock 
huvudsakligen på språket – som ofta står i centrum vid diskursanalyser. I min studie riktas 
fokus mer mot vad som uttrycks än hur det uttrycks vilket bidrar till att den diskursiva 
inriktningen inte är aktuell som metod.  
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3.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Avslutningsvis ger jag här en redogörelse för hur jag mer praktiskt tänker går tillväga vid 
analys av mitt material. Avsnittet delas in efter de båda analysmetoderna. 
 
3.5.1 Idé- och ideologianalys  
 
Vid en idé- och ideologianalys studeras de idéer som uttrycks. Det innebär för min studie att 
uppmärksamma idéer kring kultur och marknad i de kulturpolitiska dokumenten. 
Styrande politikers eventuellt förändrade idéer, ideologi och förhållningssätt studeras således 
närmare när det gäller kultur och marknad med betoning på området litteratur. Utgångsläget 
för min analys blir då en kombination av sak- och politikområde, aktörer och idéer. 
Tillvägagångssättet vid analysen och tolkningen är att försöka koppla idéer som uttrycks i 
dessa dokument till de tre dimensionerna – vilka är baserade på ideologierna reformistisk 
socialism och nyliberalism samt Dorte Skot Hansens tre olika strategier för kulturpolitiken.  
 
Eftersom dokumenten inte explicit uttrycker att vissa idéer har en koppling, exempelvis, till 
en viss politisk ideologi innebär analysarbetet generella tolkningar. Till min hjälp har jag 
analysverktyget dimensioner (se avsnitt 3.4.2) och därmed även till min teoretiska 
utgångspunkt. Med stöd således i både metod och teori gör jag ett försök att finna 
gemensamma drag mellan en uttryckt idé – om kultur, litteratur och marknad – och en 
ideologi och/eller kulturpolitisk strategi. Dimensionerna hjälper till genom att de formulerar 
och även avgränsar ett antal områden som är kännetecknande för en ideologi respektive 
strategi, till exempel den nyliberalistiska synen på området samhälle och ekonomiskt system. 
Det är alltså genom dimensionerna ett samband försöker dras mellan kulturpolitisk idé och 
ideologi och/eller kulturteori.  
 
Tanken är dessutom att dessa idéer skall jämföras med en yttre verklighet i form av en politisk 
och samhällelig kontext. Med hjälp av min teoretiska utgångspunkt och det som framkommer 
vid analysen av dokumenten tänker jag försöka koppla de kulturpolitiska dokumenten med 
kontexten. Indirekt använder jag därmed även dimensionerna eftersom dessa används som 
analysverktyg i analysen. De omfattas dessutom av både politik och samhälle i form av de 
politiska ideologierna och Skot-Hansens kulturteori. Det bör innebära att en koppling är 
möjlig att göra mellan dokumenten och kontexten. Kopplingen görs i direkt anslutning till 
presentationen av kontextmaterialet. Det betyder att kommentarer och jämförelser görs i den 
löpande texten. Dessa refererar i de flesta fallen till dokumentanalysen. Vissa av 
kommentarerna kan även vara av en mer diskuterande karaktär. 
 
När det gäller dokumenten analyseras och bearbetas dessa parvis utifrån deras tidsperiod, det 
vill säga 1970-talets dokument analyseras tillsammans, liksom 1990-talets dokument 
analyseras tillsammans. Jämförelser och en avslutande diskussion av resultaten från dessa 
analyser görs i kapitlet 6.0 Diskussion och slutsatser.  
 
3.5.2 Helhetsanalys  
 
Tillvägagångssättet vid en helhetsanalys är, som tidigare nämnts, att se till helheten i den 
insamlade informationen – vilken här utgörs av ett antal texter vilka skildrar händelser i 
samhället och inom politiken. I min undersökning innebär det praktiskt att jag vid en första 
läsning av dessa valda texter väljer ut vissa teman jag tycker framträder: välfärden, ekonomin 
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kärnkraften och EU-medlemskapet samt den politiska maktstrukturen i form av styre och 
strömningar. Andra aspekter av texterna kommer i princip inte att beröras. Valet av dessa 
teman är styrt av min problembeskrivning och förförståelse. En indelning är därefter gjord 
utifrån dessa teman i form av de underrubriker som finns till frågeställning punkt två i 
respektive tidsperiod, 1970-tal och 1990-tal. Indelningen är gjord på följande vis: den 
politiska utvecklingen i form av politiskt styre och politiska strömningar, den sociala och 
ekonomiska utvecklingen i form av välfärdsstatens uppgång och eventuella fall. Frågan 
kommer dock att besvaras mer deskriptivt utan något större inslag av egen analys.  
 
Min tanke med kontextmaterialet är nämligen att dessa texter skall utgöra en bakgrund för att 
öka förståelsen av de kulturpolitiska dokumenten – möjligtvis även för att kunna betrakta dem 
mer kritiskt. Min förhoppning är dessutom att med hjälp av kontextmaterialet samtidsförankra 
de kulturpolitiska dokumenten i sin respektive tidsperiod. Genom att jämföra dessa två 
kontexter: de kulturpolitiska dokumenten och det politiska och samhälleliga sammanhanget, 
kopplar jag dokumenten med sin respektive samtid. Tanken är således att det som 
framkommer vid analysen av dokumenten skall hjälpa till att belysa någon form av relation 
mellan den yttre kontexten, en politisk och samhällelig, med dessa dokument.  
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4 De kulturpolitiska dokumenten och deras kontext: 1970 
– talet 
 
Det här kapitlet inleds med en presentation av de kulturpolitiska dokumenten från 1970-talet. 
Därefter ges en kort sammanfattning av dessa följt av analys och tolkning samt en 
sammanfattande diskussion. Det politiska och samhälleliga kontextmaterialet från samma 
tidsperiod presenteras därefter i en mer bearbetad form. Det innebär att jag kommenterar 
texten med stöd av min teoretiska utgångspunkt, ideologierna och kulturteorin, genom att 
jämföra dokumenten med den politiska och samhälleliga kontexten. Kopplingar kan därmed 
göras mellan dessa olika kontexter. En sammanfattning av kontexten avslutar kapitlet. När det 
gäller mina frågeställningar rörande 1970-talet besvaras dessa, i tur och ordning, i kapitlet. 
Närmare precisering var frågorna besvaras ges i anslutning till berörda avsnitt. 
 
4.1 Boken – Litteraturutredningens huvudbetänkande 
 
Området för litteraturutredningen är böcker och tidskrifter med undantag för vetenskapliga 
tryck och läroböcker (Boken SOU 1974:5, s. 78). Den tillsattes av den socialdemokratiska 
regeringen som en följd av en rad önskemål från olika håll om stödåtgärder till ett 
kulturområde som, dittills i stort sett, klarat sig utan statliga subventioner. Önskemålen om 
dessa stödåtgärder berodde på att avregleringar väntades ske på bokmarknaden genom 
avskaffandet av bruttopriset (Hans Olof Johansson Bokens väg – en översikt i 
litteraturutredningens spår 1974, s. 7). Systemet med fasta priser på litteratur avskaffades 
nämligen 1970 med följden att fri prissättning började tillämpas på böcker i stället. Många 
befarade att avregleringar av liknande slag skulle göra det svårare för den kvalificerade 
litteraturen att klara sig på marknaden (Johansson 1974, s. 7) – vilket även uppmärksammas i 
utredningsdirektiven (Boken SOU 1974:5, s. 416-417).  
 
Farhågor uttrycks vidare i utredningen över om bokens ställning som en central källa till 
information och upplevelse hotas att konkurreras ut av tekniken i form av modernare media 
(s. 13). Dessa farhågor verkar emellertid inte betraktas som överhängande eftersom det 
samtidigt konstateras att boken med sina klara fördelar har ”klarat anstormningen från 
etermedia, film och masspress” väl (s.13).  Oron kretsar dock kring några av dessa fördelar: 
bokens mångfald och mångsidighet. På grund av förändrade ekonomiska betingelser för 
utgivning och spridning av litteratur hotas nämligen möjligheterna att kunna upprätthålla 
denna mångfald och mångsidighet. Även villkoren för den mindre lönsamma litteraturens 
överlevnad på marknaden anses hotad. 
 
4.1.1 Litteratur och marknad  
 
Utredningens fokus riktas till stor del mot att främja och stödja kvalitetslitteraturen genom 
statliga insatser. Huvudmålet för utredningen är exempelvis att ”skapa bättre möjligheter för 
fler människor att läsa god litteratur” (s. 93). Det är, menar man, ”ett självklart kulturpolitiskt 
mål att främja tillblivelse och tillägnande av god litteratur” (s. 85). Genom statliga stöd som 
avser att förbättra produktions- och distributionsförutsättningar inom litteraturområdet är 
förhoppningen att detta skall uppnås (s. 78). Förbättringar på området avser – när det gäller 
bokproduktion – att en bredd i utgivningen av böcker upprätthålls, det vill säga, att mångfald 
skall kunna garanteras. När det gäller bokdistributionen skall människor ges möjlighet att på 
ett enkelt sätt, via lån exempelvis, få tag i den goda litteraturen oavsett bostadsort (s. 17-18).  
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Utredningen avstår emellertid från att ge några ”absoluta och allmängiltiga kriterier för hur 
god litteratur skall se ut” (s. 93). Den hänvisar i stället till det resonemang som förs i ett 
tidigare avsnitt om litteraturens roller. Där framhålls exempelvis litteraturens betydelse både 
för den andliga och politiska omvandlingsprocessen i samhället. Litteraturen har här en roll 
som förmedlare av tankar, känslor och idéer vilka kan spegla och synliggöra rådande 
samhällsförhållanden (s. 83). Vidare säger sig utredningen dela den grundsyn som kommer 
till uttryck i utredningsdirektiven om att ”det finns en god, eller som det där heter 
’kvalificerad och kulturellt värdefull’ litteratur och en dålig, ’spekulativ och torftig’. 
Självfallet bör ett statligt litteraturstöd utformas så, att det ej kommer litteratur av det senare 
slaget till del” (s. 93).  
 
För att få fler människor, och även nya grupper, att vilja läsa litteratur krävs fungerande 
spridningskanaler. Bokförsäljningen via grossister, detaljister och förlag diskuteras och 
analyseras som några av de spridningskanaler som finns för litteraturen. Framför allt 
poängteras spridningen av den kvalitativa litteraturen som viktig eftersom den har svårare för 
att klara sig i konkurrensen från massmarknadslitteraturen (s. 21). En ytterligare kanal för 
litteraturförmedling är biblioteken. För att nå fler människor med den goda litteraturen har 
dessa kulturinstitutioner en viktig funktion i samhället, beskriver utredningen. Biblioteken har 
exempelvis särskilda förutsättningar att korrigera den skevhet som marknadskrafterna anses 
skapa. Vidare har de goda möjligheter att sprida kvalitativ litteratur till en bred läsekrets vilket 
kan innebära att läsbarriärer beroende på social tillhörighet kan brytas (s. 87).  
 
När det gäller utgivning och lönsamhet diskuteras villkoren för olika litteraturkategorier – till 
exempel kategorier som skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur (s. 116-
127). Utifrån ett lönsamhetsperspektiv, där högsta effektivitet anses vara av stor betydelse, 
diskuteras exempelvis massmarknadslitteraturens villkor. Till skillnad från den skönlitterära 
bokhandelslitteraturen som ”i flertalet fall är resultatet av författarnas uttrycksbehov och 
kommunikationsönskan är massmarknadslitteraturen snarast en produkt skapad för att utnyttja 
ett latent läsbehov, ett behov som ständigt stimuleras och underhålles med massiva 
marknadsföringskampanjer” (s. 122). Det menas vidare att denna kategori böcker ”skrivs i 
spekulativt syfte på ett maskinmässigt sätt av olika författarsyndikat” (s. 122). 
Massmarknadslitteraturen kan således serietillverkas och ges ut i billiga utgåvor vilket den 
kvalificerade litteraturen inte kan. Massmarknadslitteraturen har, menas det, stärkt sin 
ställning på bekostnad av den kvalificerade litteraturens räkning – åtminstone delvis (s. 195). 
 
Pressbyrån framhålls som en av de främsta grossister och distributörer av 
massmarknadslitteraturen (s. 47). Pressbyråns begränsade sortiment beskrivs till exempel vara 
”hårt inriktat på den torftiga massmarknadslitteraturen fö r vuxna och barn” (s. 192). Den 
kvalificerade litteraturen bedöms däremot ha svårt för att ”nå spridning via denna kanal” på 
grund framför allt av högre priser (s. 195). Kvalitetslitteraturen har därmed en svag ställning 
inom Pressbyråns distributionsnät. Pressbyrån har dessutom ”visat obetydligt intresse att 
komplettera sin traditionella distribution med kvalitetsböcker och ta itu med de problem som 
är förknippade därmed” (s. 47). Ifråga om att kunna upprätthålla bredd och mångfald krävs 
således åtgärder på området. 
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4.1.2 Statliga åtgärder  
 
I direktiven till litteraturutredningen framkommer att de nuvarande statliga stödåtgärder som 
ges inom litteraturområdet är koncentrerade till biblioteksverksamheten och till författarna. 
Några särskilda former för direkt stöd till utgivning och distribution av litteratur finns vid 
tidpunkten inte utformade (s. 78). Produktion och distribution poängteras som viktiga faktorer 
för att boken bättre skall kunna göras tillgänglig och därmed nås av fler. För att förbättra 
villkoren för framställningen och spridningen av böcker föreslår utredningens således nya 
stödformer. Statliga åtgärder vilka skall gynna och främja mångsidighet och bredd i 
utgivningen av böcker (s. 28-29). Effekterna av stödet bör ”verka prisdämpande och motverka 
koncentrationstendenser i utgivningen”, och åtgärderna i produktionsledet bör ”ha 
återverkningar även i distributions- och konsumtionsleden” (s. 29). När det gäller 
produktionsledet föreslås exempelvis ett stöd som avser att stimulera utgivning av 
kvalitetslitteratur inom de litteraturkategorier vilka, av olika skäl, bedöms ha svårt för att klara 
sig i konkurrensen från andra kategorier inom litteraturens område. För att öka läsningen 
genom både lån och köp förväntas en motprestation från förlagen vilken skall bidra till denna 
ökning. Motprestationen innebär leverans till staten av ett visst antal exemplar av de böcker 
som fått stöd. Genom att staten skänker dessa exemplar till bibliotek och bokhandel görs de 
tillgängliga över hela landet och nås därmed av fler människor (s. 31).  
 
Stödåtgärder anses även motiverade att ge till själva försäljningen av böcker. Staten avser då 
med sitt stöd att främja försäljningen av kvalitetslitteratur i fackbokhandeln (s. 44). Förutom 
stöd till dessa försäljningsställen inom fackbokhandeln föreslås startandet av ett 
massmarknadsförlag för utgivning av kvalitetslitteratur. Ett liknande förlag skulle verka som 
motvikt och alternativ till Pressbyrån – en försäljningskanal som blivit ”landets främsta 
distributör av underhaltig litteratur” (s. 47). Syftet med massmarknadsförlaget skulle således 
vara att ge ut kvalitativ litteratur till ett billigare pris för att nå nya bokläsare och på så vis 
sprida god litteratur till en bredare grupp i samhället (s. 198-199).  
 
Ett förverkligande av dessa föreslagna stöd till litteraturen skulle bidra till att främja 
målsättningen om att ”skapa bättre möjligheter för fler människor att läsa god litteratur”, 
menar utredningen (s. 57). Vidare anser utredningen att dessa stödformer är utvecklingsbara 
och avsedda att kunna förändras i takt med kommande förändringar på området. Därmed 
skapas förutsättningar för att en aktiv kulturpolitik kan föras inom litteraturområdet (s. 58). 
 
4.2 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28 Den statliga kulturpolitiken 
 
I propositionen Den statliga kulturpolitiken behandlas tidigare utrednings- och remissmaterial 
såsom kulturrådets betänkande i Ny kulturpolitik (SOU 1972:66) och yttranden över det 
betänkandet (Den statliga kulturpolitiken  Kungl. Maj:ts prop. 1974:28. s. 4). Huvudvikten för 
den samlade bedömning som görs i propositionen har lagts vid frågor som ”avser allmänna 
riktlinjer för den statliga kulturpolitiken och vid frågor om en ökning av statens ekonomiska 
engagemang inom kulturområdet” (s. 10-11). Vidare bygger de förslag som läggs fram i 
kulturpropositionen huvudsakligen på utredningar av kulturrådet och 1965 års musei- och 
utställningssakkunniga (s. 1). I stort ansluter dessa förslag till grunddragen i kulturrådets 
betänkande (s. 284).  
 
Förslagen avser vidare den statliga kulturpolitiken där, till exempel, mål för den statliga 
kulturpolitiken och utformning av de statliga insatserna föreslås (s. 285). Dessutom ges 
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förslag till avgränsning av det kulturpolitiska området och till inrättandet av en ny myndighet: 
statens kulturråd (s.1, 286). Man menar att det behövs preciserade mål för kulturpolitiken, 
statliga ekonomiska insatser och tydliga riktlinjer – när det gäller ansvarsfördelningen – för att 
kulturpolitiken skall kunna medverka till att en bred folklig kulturverksamhet kommer till 
stånd (s. 286). Kulturpolitiken betonas nämligen vara en del i det reformarbete som pågår för 
att omskapa samhället. Den är till exempel ett ”medel för att skapa en välfärd som utgår ifrån 
ett vidare begrepp än tidigare” (s. 294). Kulturrådets förslag till övergripande mål för 
kulturpolitiken är också att den ”skall medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och 
bidra till jämlikhet” (s. 28). För att kunna uppnå det övergripande målet formuleras även sju 
stycken delmål vilka handlar om: decentralisering, samordning och differentiering, 
gemenskap och aktivitet, yttrandefrihet, förnyelse, bevarande och ansvar. Förslaget från 
kulturrådet till hur de kulturpolitiska målen ska formuleras finner regeringen vara väl avvägt 
och utgår därför från det i sin proposition (s. 291). Följande åtta mål sammanfattas i 
propositionen: 
 
• Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 

förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 
• Kulturpolitiken skall ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja 

kontakt mellan människor. 
• Kulturpolitik skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. 
• Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom 

kulturområdet. 
• Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers 

erfarenheter och behov. 
• Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 
• Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. 
• Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över 

språk- och nationsgränser. 
 
4.2.1 Kultur och marknad  
 
Brister och problem i samhället – såsom kulturell ojämlikhet och lönsamhetskrav på 
kulturproduktion och kulturverksamhet – kräver en ny inriktning för de kulturpolitiska 
insatserna, menas det (s. 291-292). Det finns exempelvis behov som endast kan tillfredsställas 
genom kollektiva insatser. Problemet är att dessa behov riskerar att komma ”i skymundan för 
den konsumtion som stimuleras av privata företagarintressen” (s. 292). Vinstintresset styr 
konsumtionen i stället för behovet av ett visst kulturutbud. Det menas vidare att det inom 
kulturområdet finns ”många exempel på en ohämmad kommersialism” (s. 292). Stora grupper 
i samhället utsätts för en ”ensidig påverkan av ett kulturutbud som är torftigt och 
undermåligt” (s. 292). Det menas även att verksamheter som producerar eller förmedlar 
kulturprodukter av seriöst slag på kommersiell grund sällan kan svara mot de krav samhället 
ställer. Det heter att [m]ångsidighet och förnyelse hålls tillbaka genom att verksamheten 
koncentreras till områden där lönsamheten är störst” (s. 292). Det är således angeläget att 
samhällets insatser i ökad utsträckning bidrar till att lönsamheten inte blir avgörande för 
verksamheten inom kulturområdet (s. 297). I propositionen anses det således viktigt att 
uppmärksamma de brister och problem som finns i samhället när de kulturpolitiska målen 
skall formuleras. Brister vilka den nya inriktningen för de kulturpolitiska insatserna är tänkta 
att avhjälpa (s. 291). 
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De kulturpolitiska målen formuleras således med utgångspunkt i kulturrådets förslag till 
kulturpolitiska mål. De bör ses, menas det, som en ”markering av kulturpolitikens roll i det 
totala samhällsarbetet” (s. 295). Vidare är målen för samhällets kulturpolitiska insatser tänkta 
att fungera som riktlinjer och vägvisare under en längre tid framöver. Det poängteras att 
målen därmed kommer att behöva revideras i takt med att kulturområdet och samhället 
förändras (s. 302). Målen är även tänkta att gälla för den kulturverksamhet som helt styrs av 
privata intressen. Motivet för att samhället skall engagera sig i privat verksamhet anges vara 
att den i allmänhet ”leder till förhållanden som inte är acceptabla från samhällets synpunkt” 
(s. 290). Det sistnämnda delmålet kulturrådet föreslår, det så kallade ansvarighetsmålet, säger 
också att ”samhället har ett övergripande ansvar för att främja mångsidighet och spridning av 
kulturutbudet och för att minska eller hindra den negativa verkan som marknadsekonomin kan 
medföra” (s. 28). I propositionen sammanfattas delmålet till att kulturpolitiken ”skall 
motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” (s. 295). Målet 
omfattar det kulturrådet formulerar i sitt ansvarighetsmål. En mångsidighet i kulturutbudet 
måste kunna garanteras och det behöver finnas alternativ till den privata företagsamheten. 
Samhällsstödd kulturverksamhet skall bidra till att möjliggöra detta (s. 298). Det betonas 
exempelvis att det är speciellt viktigt att ”samhället erbjuder alternativ till det privata 
kulturutbud som bedrivs i rent spekulationssyfte” (s. 298). Det innebär bland annat att den 
samhällsstödda kulturen i framtiden måste konkurrera med den privata. 
 
I fråga om kulturrådets förslag till avgränsning av det kulturpolitiska området, nämns ett 
flertal remissinstanser vara kritiska. Kritiken riktas bland annat mot att avgränsningen inte har 
utgått ifrån en definition av själva kulturbegreppet. Andra finner området för snävt (s. 286). 
Regeringen delar emellertid kulturrådets uppfattning när det gäller åsikten att området för de 
kulturpolitiska insatserna bör avgränsas samt hur denna avgränsning skall se ut. Följande 
områden föreslår man bör omfattas av de kulturpolitiska åtgärderna: Ordets, scenens, bildens 
och tonens områden, massmedier såsom radio och television, folkbildningen och 
organisationslivet samt kulturarvet. Man menar, bland annat, att ett vitt kulturbegrepp inte kan 
användas för att bestämma vilka områden som skall omfattas av statens insatser. 
Kulturpolitiken skulle då bli alltför vittomfattande för att kunna utgöra grunden för ett 
politiskt reformarbete (s. 287).  
 
4.2.2 Statliga åtgärder  
 
Regeringen föreslår kulturpolitikens inriktning i form av, bland annat, formulering av de 
kulturpolitiska målen och avgränsning av kulturområdet. De mål som redovisas ligger 
dessutom till grund för de förslag till statliga åtgärder som läggs fram i propositionen (s. 302). 
Eventuella insatser för den kommersiellt drivna kulturverksamheten diskuteras exempelvis 
utifrån kulturrådets ansvarighetsmål – vilket tydligt uttrycker en ambition att ”minska eller 
hindra den negativa verkan som marknadsekonomin kan medföra” (s. 365). Verksamheten 
omfattar en betydande del av kulturutbudet. Den privata företagsamheten svarar till exempel 
för nästan all bokproduktion (s. 365). Det konstateras emellertid att mångfald och kvalitet har 
varit möjligt att garantera även i den kommersiellt drivna produktionen – åtminstone i viss 
utsträckning. Ett allt för omfattande kommersiellt beroende medför dock för stora risker. 
Några förslag till konkreta åtgärder ges emellertid inte. Däremot anses det att det nya 
kulturrådet skall följa utvecklingen inom den priva ta kultursektorn och ”vid behov föreslå 
statsmakterna nödvändiga åtgärder” (s. 365).  
 
När det gäller kulturinstitutioner som folkbiblioteken avvaktar regeringen med att behandla de 
förslag som framlagts av kulturrådet och litteraturutredningen SOU 1974:5 Boken, tills 
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remissbehandlingen av den senare nämnda utredningen är avslutad (s. 360). Det konstateras 
dock att folkbiblioteken har en central plats i kulturlivet. Verksamhet anses bland annat kunna 
erbjuda alternativ till ”det kommersiella kulturlivet” (s. 359). 
 
De åtgärder som är föreslagna av regeringen avser att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av de 
kulturpolitiska insatserna (s. 284-285). 
 
4.3 Kort sammanfattning av dokumenten 
 
Inställningen till kultur, litteratur och marknad kommer till uttryck i de kulturpolitiska 
dokumenten i form av idéer om kulturpolitikens inriktning och om statens och samhällets roll 
på kulturområdet. I dokumenten uttrycks, exempelvis, oro över den mindre lönsamma 
kulturens överlevnad på marknaden. De kulturpolitiska målen skall, till exempel, medverka 
till att avhjälpa de brister som finns i samhället när det gäller kulturell jämlikhet och 
lönsamhetskrav på kulturutbudet. Kommersialismens negativa verkningar skall motverkas och 
alternativ bör finnas till den privata företagsamheten. När det gäller kulturområdet litteratur 
anses massmarknadslitteraturen, som kan serietillverkas billigt, utgöra ett hot mot den mer 
kvalificerade litteraturen. Att upprätthålla mångfald och mångsidighet poängteras som viktigt, 
och det är genom statligt stöd mindre lönsam kultur skall överleva på marknadens och 
kommersialismens villkor. Statligt stöd skall, till exempel, ges till kvalitetslitteraturen för att 
bredd i utgivning av böcker skall kunna upprätthållas. Samhället skall även engagera sig i 
privat verksamhet för att kunna främja mångsidighet och spridning av kulturutbudet. Det 
kommer i praktiken att innebära att den samhällstödda kulturen kommer att konkurrera med 
den privata. 
 
Ifråga om kulturell jämlikhet anses det viktigt att nå ut till alla med kultur och kvalificerad 
litteratur. Man betonar nämligen att kulturpolitiken skall medverka till att en bred folklig 
kulturverksamhet kommer till stånd. För att nå ut till fler människor och grupper i samhället 
med den kvalificerade litteraturen krävs fungerande spridningskanaler som bokförlag och 
bibliotek. Kvalitet, mångfald och jämlikhet är således ord som kan sammanfatta dokumentens 
budskap. 
 
4.4 Synen på politik, samhälle och kulturpolitisk strategi 
 
I det här avsnittet analyserar och tolkar jag de kulturpolitiska dokumenten från 1970-talet 
utifrån mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter, det vill säga, idé- och 
ideologianalysen med analysverktyget dimensioner. Tillsammans med föregående avsnitt 
besvaras punkt ett i frågeställningen som omfattar 1970-talet. Mitt val att lägga avsnittet redan 
här beror på att jag tycker att det är fördelaktigt att ha det i anslutning till presentationerna av 
de kulturpolitiska dokumenten eftersom dessa då nyligen har lästs. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattande diskussion. Ett likadant upplägg gäller även för kapitel 5 och avsnitt 5.4. När 
det gäller den politiska och samhälleliga kontexten görs dock kopplingar mellan den och 
dokumenten först i efterföljande avsnitt (4.5). Kopplingarna görs då med hjälp av jämförelser 
mellan dessa kontexter, dokumenten och de yttre händelserna, för att belysa hur en eventuell 
relation ser ut mellan dem.  
 
4.4.1 Synen på människa och politisk styrelseform  
 
I de kulturpolitiska dokumenten från 1970-talet kan idéer härledas till en politisk ideologi som 
reformistisk socialism när det gäller synen på människan och den politiska styrelseformen – 
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ett par exempel ges från texterna vilka styrker mitt påstående. I litteraturutredningen uttrycks 
exempelvis huvudmålet vara att fler människor skall kunna ta del av den goda litteraturen 
vilket kan kopplas till reformistisk socialism, menar jag. Målet kan nämligen ses som ett 
uttryck för ideologins jämlikhetslära där synen på människan är att hon/han är lika. Ett 
demokratitänkande finns här om allas rätt till kultur – oavsett utbildning och social och 
geografisk tillhörighet. Bibliotekets roll är, till exempel, att medverka till att bryta läsbarriärer 
som beror på social tillhörighet. I kulturpropositionen framförs liknande tankegångar. 
Kulturpolitiken, menar man här, skall medverka till att en bred folklig kulturverksamhet 
kommer till stånd. Dess övergripande mål handlar bland annat om att skapa kulturell 
jämlikhet.  
 
En tro på statens ingripande uttrycks tydligt i dokumenten, vilket jag kopplar till en 
reformistisk socialistisk ideologi. I litteraturutredningen betonas exempelvis att 
kvalitetslitteraturen skall främjas och stödjas genom statliga insatser. Propositionen föreslår 
en ökning av statens ekonomiska engagemang på kulturområdet, och de kulturpolitiska målen 
markerar kulturpolitikens del i det totala samhällsarbetet. 
 
Några eventuella spår av nyliberalismens syn på samma områden kan däremot inte spåras i 
dessa dokument och i de avsnitt som valts. Det förefaller exempelvis rimligare att anta att det 
är socialistiska idéer och föreställningar snarare än nyliberalistiska som ligger bakom 
ambitionen att tillgängliggöra kvalitetslitteraturen för fler människor och grupper i samhället 
– åtminstone mot bakgrund av den här undersökningens material, teori och metod. 
Nyliberalismens ideologi hävdar, som bekant, människors olikhet och rätten att få förbli olika, 
vilket inte stämmer överens med det jämlikhetstänkande som uttrycks i både 
litteraturutredningen och propositionen. Vidare är ideologin negativ till kontroll av samhället i 
form av politiska beslut. I dokumenten upprepas vikten av statliga åtgärder, i form av 
ekonomiskt stöd, till en marknad som bedöms otillräcklig när det gäller att kunna erbjuda 
kvalitet och mångfald. Kulturen är en del av samhället vilket betyder att statligt engagemang 
på området är en form av kontroll. Produktionsstödet som föreslås i utredningen kan, till 
exempel, betraktas som en styrning av litteraturutbudet eftersom staten avgör vilken 
litteraturutgivning som skall stödjas. Detta synsätt på statens ingripande faller mer under den 
reformistiska socialismens ideologi än nyliberalismens, anser jag. 
 
4.4.2 Synen på samhälle och ekonomiskt system 
 
Statens insatser och åtgärder på kultur- och litteraturområdet speglar även synen på samhället 
och den ekonomiska organisationen, menar jag. Genom att formulera mål och riktlinjer för 
den statliga kulturpolitiken samt öka statens ekonomiska insatser på kulturområdet, skall den, 
till exempel, bli ett medel för att skapa välfärd. Som nämndes tidigare uttrycks i 
kulturpropositionen ambitionen att göra kulturpolitiken till en del av det totala 
samhällsarbetet. Man menar, bland annat, att den är en del i det reformarbete som pågår för att 
omskapa samhället. Samhällsmiljön skall förbättras och kulturpolitiken skall medverka till att 
så sker. Reformer är kännetecknande för gradualismen, vilket får mig att koppla dessa 
tankegångar till reformistisk socialism. Den syn på samhället som går att utläsa i dokumenten 
kan därmed vara att det gradvis går att förändra och förbättra.  
 
Statens inblandning på marknaden, genom olika former av ekonomiskt stöd till kultur och 
kvalitetslitteratur, visar på ett förhållningssätt som bättre överensstämmer med en reformistisk 
socialistisk ideologi än en nyliberalistisk. Enligt ett mer nyliberalistiskt sätt att betrakta 
samhället och det ekonomiska systemet förkastas exempelvis statens ingripande för att 
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upprätthålla balans på marknaden. Statens inflytande på samhället skall, enligt ideologin, 
minimeras och marknaden skall lämnas fri. Några liknande föreställningar och idéer går inte 
att utläsa ur dokumenten. Marknaden, och marknadsekonomi som ekonomiskt system, ses i 
stället som ett hot mot mångfald och kvalitet vilket stämmer bättre överens med ett 
socialistiskt sätt att betrakta ekonomi och marknad. Reformistisk socialism vill, till exempel, 
med politiska medel styra marknaden och på så vis avskaffa dess brister.  
 
Dessa idéer tycker jag alltså framkommer ganska tydligt i dokumenten. Ett av de 
kulturpolitiska målen betonar exempelvis att kommersialismens negativa verkningar skall 
motverkas. Vinstintresset, menar man, skall nämligen inte styra konsumtionen utan behovet 
av ett visst kulturutbud. I litteraturutredningen framförs oron över hur den kvalificerade 
litteraturen skall överleva på en avreglerad marknad, och massmarknadslitteraturen betraktas 
som torftig. Som motvikt och alternativ till liknande litteratur föreslås startandet av ett 
massmarknadsförlag. Att det finns en positiv inställning till statligt ingripande – som 
dessutom medför att staten konkurrerar med den privata verksamheten – på marknaden 
framkommer således i dokumenten. 
 
4.4.3 Synen på kulturpolitisk strategi 
 
Den syn på kulturpolitik som framkommer vid läsning av dokumenten är att den är 
humanistisk, och i viss mån även sociologisk. Strategin för hur kulturpolitiken skall utformas 
och bedrivas stämmer nämligen bra överens med Skot-Hansens beskrivning av den 
humanistiska samt den sociologiska inriktningen. Ambitionen att demokratisera 
kulturområdet utgör ett exempel. Att ge olika socialgrupper i samhället möjlighet till att 
uttrycka sin egen kultur, är ett annat exempel. I kulturpropositionen uttrycks tydligt en strävan 
att med hjälp av kulturpolitiken bidra till jämlikhet, vilket jag tycker utgör ett bra exempel på 
ambitionen att demokratisera kulturområdet. Decentraliseringsmålet är ett annat exempel på 
detta tänkande. Idén är att en spridning av kulturverksamheten medverkar till att fler 
människor kan ta del av dess utbud. I litteraturutredningen betonas exempelvis 
kulturinstitutioner ute i landet, som bibliotek, ha en viktig funktion i samhället när det gäller 
att nå ut med kvalitativ litteratur till en bred läsekrets.  
 
I litteraturutredningen finns ytterligare exempel på att kulturpolitiken följer en humanistisk 
strategi när kulturstöd ges till kvalificerad litteratur. Det statliga stödet, tolkar jag, legitimeras 
nämligen utifrån mål om att få fler människor att vilja läsa kvalitativ litteratur och mål om att 
upprätthålla mångfald i utbudet av litteratur – vilket jag alltså kopplar till en humanistiskt 
inriktad kulturpolitik. Vad som är kvalificerad och kvalitativ litteratur definieras emellertid 
inte närmare men verkar ha definierats i förhand eftersom en skillnad kan göras. 
 
Vidare skall kulturpolitiken medverka till att en bred folklig kulturverksamhet kommer till 
stånd, vilket jag anser bär inslag av både en humanistisk och sociologisk syn på kulturpolitik. 
Demokratitänkande finns där i form av att en uttryckt vilja att nå ut med kultur till alla. Den 
sociologiska strategin går att läsa in i viljan att kulturverksamheten skall vara bred och folklig 
– vilket rimligtvis borde omfatta olika socialgrupper i samhället. Ett av de kulturpolitiska 
målen formulerar dessutom att människor skall ges möjlighet till egen skapande verksamhet, 
vilket är ett ytterligare exempel på en mer sociologisk strategi för kulturpolitiken.  
 
Inslag av en instrumentellt inriktad kulturpolitik kan jag däremot inte finna i dessa valda 
texter. 
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4.4.4 Sammanfattande diskussion 
 
Av analysen framkommer att en del av de idéer som uttrycks i de kulturpolitiska dokumenten 
kan härledas till ideologin reformistisk socialism samt till en humanistisk och social strategi 
för kulturpolitiken. När det gäller reformistisk socialism kan exempelvis idéer om kulturell 
jämlikhet och statligt engagemang på kulturområdet kopplas till ideologins syn på människan 
och den politiska styrelseformen. Idéer om marknadens otillräcklighet när det gäller att 
upprätthålla kvalitet och mångfald stämmer vidare överens med ett socialistiskt tänkande. Att 
kulturpolitiken verkar följa en i huvudsak humanistisk strategi märks i ambitionen att 
demokratisera kulturområdet och i betoningen av ekonomiskt stöd till kvalificerad litteratur – 
inte till den så kallade massmarknadslitteraturen. Däremot saknas i materialet inslag av 
nyliberalistiskt präglade idéer och idéer som tyder på en instrumentellt inriktad kulturpolitik.  
 
Statens inställning till samspelet mellan kultur, litteratur och marknad är, utifrån dessa 
resultat, präglat av ideologin reformistisk socialism och den humanistiska och sociala 
kulturpolitiska strategin. Denna prägel verkar medföra, eller åtminstone bidra till, att 
skillnaden mellan den kommersiella kulturmarknaden och den offentliga kulturpolitiken 
markeras. De ekonomiska stöd staten föreslår legitimeras, exempelvis, utifrån en kulturpolitik 
vars mål skall verka för kvalitet och mångfald och mot kommersialismens negativa 
verkningar. Vad som är kvalitet definieras inte närmare, men en skillnad görs likväl mellan 
det som betraktas som kvalitet och icke-kvalitet när det gäller kultur. 
Massmarknadslitteraturen benämns exempelvis som torftig och undermålig vilket den mer 
kvalificerade litteraturen inte gör. En slags gränsdragning görs här, menar jag, på grund av 
den inställning som finns till samspelet mellan kultur, litteratur och marknad. En inställning 
som således kan vara präglad av ideologi och kulturpolitisk inriktning.   
 
4.5 De kulturpolitiska dokumenten i ett politiskt och samhälleligt sammanhang 
 
Här presenteras det politiska och samhälleliga sammanhang de kulturpolitiska dokumenten 
skrevs och mottogs i vid tidsperioden ifråga. Ett försök görs samtidigt att koppla dokumenten 
med den politiska och samhälleliga kontexten med hjälp av det som framkommit i analysen i 
föregående avsnitt. Kopplingar görs i form av kommentarer samt jämförelser direkt i den 
löpande texten. Det är således frågeställningarna 2 och 3, motsvarande punkt två och tre, 
rörande 1970-talet som besvaras här.  
 
4.5.1 Den politiska utvecklingen – politiskt styre och politiska strömningar 
 
Det politiska styret ser vid tiden ut på följande vis: Vid riksdagsvalet 1970 kan 
socialdemokraterna regera vidare med stöd av vpk – vänsterpartiet kommunisterna. De 
borgerliga partierna går året därefter, 1971, samman och bildar ett block för att kunna få 
majoritet och bilda regering (Andersson, s. 97). Det blir dock inte något maktskifte förrän 
efter riksdagsvalet 1976 då de borgerliga partierna, högerblocket, får fler röster än 
vänsterblocket (ib id., s. 100). Det är således den socialdemokratiska regeringen som tillsätter 
litteraturutredningen 1968 och lämnar in en av de tre kulturpropositionerna 1974.  
 
Under 1970-talet stärks blockpolitiken som en följd, bland annat, av den partiella 
författningsreform som genomförs under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. 
Tvåkammarsriksdagen ersätts 1968-1969 med enkammarriksdag samtidigt som ett nytt 
valssystem införs och börjar tillämpas från och med 1970 års val (Hadenius et al., s. 256). 
Förändringarna innebär, menar Hadenius, att varje val till riksdagen blir ett direktval om 
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regeringsmakten eftersom majoritetsläge i riksdagen blir avgörande för vilket eller vilka 
parti/er som kan bilda regering (s. 289). Det innebär vidare att de borgerliga partierna får 
bättre förutsättningar än på 1960-talet att erövra regeringsmakten – under förutsättning att de 
kan samverka (Hadenius et al., s. 260). Valet 1973 slutar dock jämnt mellan blocken, 175 
mandat vardera, vilket innebär att en så kallad jämviktsriksdag blir ett faktum i vilken den 
socialdemokratiska regeringen väljer att sitta kvar (Hadenius et al., s. 261).  
 
Det borgerliga blocket lyckas emellertid få ett majoritetsläge i riksdagen tre år senare. Valet 
1976 ses därför som en vändpunkt i den politiska utvecklingen i Sverige. Efter 44 år med en 
socialdemokratisk regering sker nämligen ett maktskifte (Hadenius et al., s. 265). Samma 
politiska parti i regeringsställning under flera decennier bör ha inneburit politisk stabilitet, 
menar jag. Huruvida denna stabilitet kan märkas i de kulturpolitiska dokumenten eller inte 
kan jag dock inte uttala mig om, men den är intressant att notera. I dokumenten uttrycks 
exempelvis idéer som, enligt min tolkning, huvudsakligen är färgade av ideologin reformistisk 
socialism vilket skulle kunna förklaras av en, mer eller mindre, socialdemokratisk dominans 
som en följd av denna politiska stabilitet. Några slutsatser på området skall emellertid inte 
dras här, men jag återkommer till ämnet i mitt diskussionsavsnitt. 
 
En av de mest betydelsefulla frågorna i svensk inrikespolitik under 1970-talet är emellertid 
kärnkraftsfrågan, enligt Hadenius (s. 278). I början av 1970-talet byggs kärnkraften ut under 
stor enighet bland partierna (Hadenius et al., s. 274). Den energipolitiska debatten startar dock 
på allvar först 1974 när partierna antar särskilda energiprogram. Centerpartiet redovisar då en 
starkt avvikande hållning från de andra partierna: partiet säger nej till användningen av 
kärnkraft medan de övriga tre större partierna uttalar sig för användning av kärnkraften 
(Hadenius et al., s. 274). Striden om kärnkraften utspelas emellertid huvudsakligen under den 
senare hälften av 1970-talet men är väsentlig att nämna som en del i den politiska 
utvecklingen under 1970-talet. Den spelar exempelvis en avgörande roll för regeringsskiftet 
1976. Ett par orsaker till socialdemokraternas valförlust, menar Hadenius, är nämligen 
kärnkraftsfrågan samt väljarnas ställningstagande för eller emot socialism (s. 265). Dessutom 
nödvändiggör kärnkraftsfrågan en folkomröstning i vilken partierna tar ställning i frågan 
oberoende av så kallad blocktillhörighet: Socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna 
förhåller sig mer kärnkraftspositiva medan centern och vänsterpartiet kommunisterna i sitt 
motstånd mot kärnkraften är eniga (Hadenius et al., s. 278). Centerns ställningstagande i 
frågan medför att partiet tvingas bryta regeringssamarbetet med de övriga borgerliga partierna 
(Hadenius et al., s. 270). Den politiska stabilitet, i form av socialdemokratisk dominans, jag 
nämnde tidigare bör ha brutits här.  
 
När det gäller politiska strömningar finns i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet en 
politisk vänstervåg i Sverige. Den har sitt ursprung i FNL-rörelsen – som bildades av 
motståndare till Vie tnamkriget – och i 1968 års studentrevolter runtom i Europa: Paris, Prag 
och även Stockholm (Andersson, s. 170-171). USA:s Vietnampolitik kritiseras och fördöms 
således vid tiden ifråga av en vänsterradikal opinion. Ett nymarxistiskt synsätt på samhället 
växer dessutom snabbt fram vilket riktar kritik mot Västerlandets demokratiska 
samhällssystem. Man vänder sig mot den ”parlamentariska stelheten i det demokratiska 
systemet och mot de fria marknadskrafternas dominanta spel” (Olsson & Algulin, s. 538). Det 
här, anser jag, kan avspeglas i de kulturpolitiska dokumenten – åtminstone när man fokuserar 
på den inställning som finns till marknad och kommersialism i dokumenten. Misstron till 
marknadens och kommersialismens förmåga att ensamma kunna erbjuda kvalitativ kultur 
visar nämligen en inställning som vänder sig mot marknadskrafterna. En inställning som jag 
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dessutom kopplar i min analys av dokumenten till ideologin reformistisk socialism med hjälp 
av dimensionen samhälle och ekonomiskt system. 
 
Vänstervågens förmodligen största betydelse, menar Karl-Olof Andersson, är dock dess 
”vitaliserande kraft inom kulturlivet” (s. 171). Vänsterradikala fria teater- och sånggrupper 
bildas exempelvis och når en stor publik. Författare engagerar sig i den vänsterpolitiska 
samhällskritiken och man hävdar politiken som den övergripande målsättningen för 
litteraturen. Det växer snabbt fram ”en populistisk kultur, som fronderade mot både den 
vedertagna borgerligt präglade kulturen och mot den kommersialiserade pop- och 
masskulturen” (Olsson & Algulin, s. 544). Tiden är emellertid turbulent och kontrasterna 
våldsamma, menar Olsson och Algulin (s. 540). Den så kallade finkulturen föraktas 
exempelvis under 1960-talet för att under 1970-talet bli alltmer rumsren. En ny 
kulturkonservatism etableras igen, och föraktet riktas nu i stället mot ”populistiska 
konstprodukter” (Olsson & Algulin, s. 540). Hedersbegreppen blir åter humanism, konst och 
kultur (ibid., s. 540). Samtidigt blir inslaget av populismen allt mer accepterat i kulturlivet 
under 1970-talet (s. 544).  
 
Huruvida dessa skarpa kontraster och skiftningar i tyckande kan märkas i dokumenten eller 
inte är förstås svårt att uttala sig om. Möjligtvis kan en viss kulturkonservatism märkas i den 
positiva betoning som finns på den kvalificerade kulturen och litteraturen. Populärlitteraturen 
beskrivs nämligen som undermålig och torftig vilket borde spegla en viss konservativ 
inställning till vad som är kvalitet i båda dokumenten. 
 
4.5.2 Den sociala och ekonomiska utvecklingen – välfärdssamhället  
 
När det gäller den sociala och ekonomiska utvecklingen, är från mitten av 1950 fram till 
början av 1970 en tidsperiod i Sverige som utgör höjdpunkten för det som brukar kallas för 
”den svenska modellen” (Karl-Olof Andersson Vårt dramatiska sekel 1996, s. 31). Olika 
definitioner ges av begreppet men tre huvudsakliga beståndsdelar går att urskilja, menar Per 
Thullberg och Kjell Östberg. Det handlar om: sättet att fatta politiska beslut i form av en 
strävan efter samförstånd och kompromiss, arbetsmarknadssystemet där arbetsmarknadens 
parter samarbetar, och den generella välfärdspolitiken (Den svenska modellen 1994, s. 5). Det 
socialdemokratiska efterkrigsprogrammet – välfärdsprojektet – går ut på att förändra 
samhället med hjälp av reformer vilka skall finansieras genom progressiv beskattning. 
Projektet omfattar bland annat reformer angående full sysselsättning, rättvis fördelning av den 
sociala välfärden i form av arbetslöshetsförsäkring, förkortad arbetstid, allmän sjukförsäkring, 
allmänna barnbidrag och bostadsbyggande, samt kontroll över näringslivet. Systemet skall 
omfatta alla oavsett inkomst (Andersson, s. 34).  
 
I propositionen finns ambitionen att låta kulturområdet bli en del i det som Andersson 
beskriver som välfärdsprojektet. En parallell kan därmed dras, menar jag, mellan det som 
uttrycks i propositionen och det som framkommer i beskrivningen av den sociala och 
ekonomiska utvecklingen i samhället. Både här och i propositionen finns exempelvis uttryck 
för en vilja att demokratisera samhället, i form av ett jämlikhetstänkande. Likheten består i 
detta tänkande om allas rätt till samma välfärdssystem respektive bra kultur. I 
dokumentanalysen framkommer dessutom att den här tiden kännetecknas av försök att 
demokratisera kulturområdet, vilket styrker den parallelldragning jag gör.  
 
Välfärdspolitiken och utbyggnaden av det offentliga välfärdssystemet medför vidare en höjd 
standard för medborgarna under slutet av 1960-talet och under 1970-talet. Medborgarens 
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privata konsumtion gynnas likaså. Några exempel får belysa standardstegringen: 1960 har 64 
procent av hushållen kylskåp. 1970 har 93 procent det. Genom miljonprogrammet, 
bostadsbyggandet vilket genomfördes mellan åren 1965 och 1975, byggs den akuta 
bostadsbristen bort och bostadsstandarden förbättras för många. Den förkortade arbetstiden 
blir även den en ”stor och viktig del i standardhöjningen” (Andersson, s. 6-9). Förbättrad 
ekonomi för medborgare i alla samhällslager främjar dessutom konsumtionen och köpkraften 
vilket ger positiva effekter på både ekonomin och sysselsättningen i landet (ibid., s. 203).  
 
Den socialdemokratiska regeringen för en aktiv konjunkturpolitik under den här perioden. En 
politik som följer den engelske ekonomen John Maynard Keynes’ rekommendationer ifråga 
om statens förhållningssätt vid låg- respektive högkonjunktur (Andersson, s. 200). Här vill jag 
bara inflika med noteringen att mitt antagande att en reformistisk socialism ligger till grund 
för den socialdemokratiska politiken under 1970-talet får stöd i det här yttre sammanhanget. 
En politiskt viktig hörnsten för reformistisk socialism är, som bekant, att förespråka ett 
ekonomiskt system som följer Keynes’ teori. Hans huvudteori går alltså ut på, enligt 
Andersson, att staten vid lågkonjunktur skall stimulera ekonomin genom att ge ut mer pengar 
än den tar in i form av skatter och avgifter. Vid högkonjunktur däremot skall staten föra en 
stramare politik genom att exempelvis genomföra skattehöjningar. Effekten av dessa åtgärder 
är vid lågkonjunktur att medborgarna får mer pengar över för eget bruk. Efterfrågan på varor 
och tjänster ökar och sysselsättningen förbättras vilket förhindrar en hög arbetslöshet. Vid 
högkonjunktur och skattehöjningar undviks att efterfrågan på varor, tjänster och arbetskraft 
blir för hög eftersom det medför att priserna skenar iväg. Det viktiga är att staten ser till att 
pengarna sätts i omlopp så att arbeten skapas (Andersson, s. 200-201).  
 
De ekonomiska förutsättningarna ansågs av alla partier i början av 1970-talet som 
gynnsamma för en fortsatt reformpolitik (Hadenius et al., s. 290). Ekonomin försämras 
emellertid under 1970-talet i världen och i Sverige. Snabbt stigande oljepriser 1973-1974 och 
1979-1980 drabbar exempelvis svensk ekonomi hårt på grund av landets höga 
energikonsumtion och stora importberoende på energiområdet (Hadenius et al., s. 285). Den 
aktiva konjunkturpolitiken blir svårare att bedriva och den svenska samhällsstrukturen börjar 
förändras (Andersson, s. 203-204). De ekonomiska problemen leder bland annat till en ökning 
av arbetslösheten och till en något sänkt levnadsstandard (Hadenius et al., s. 270). Vidare 
minskar den ekonomiska tillväxten för varje år, likväl genomförs fler reformer såsom 
föräldraförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och 40-timmarsveckan (Elmbrant, s. 35). 
Välfärdsstatens gränser börjar därmed diskuteras under 1970-talet och en polarisering av det 
politiska klimatet sker (Thullberg & Östberg, s. 7). 
 
4.6 Kort sammanfattning av den politiska och samhälleliga kontexten 
 
När det gäller det politiska och samhälleliga sammanhang dokumenten verkar i, präglas 
tidsperioden av en politisk vänstervåg och av välfärdssamhällets expansion. Det är 
socialdemokratiska regeringar som tillsätter litteraturutredningen och lämnar in 
kulturpropositionen. Vänstervågen medför, bland annat, att kritik riktas mot Västerlandets 
demokratiska samhällssystem och mot marknadskrafterna – något jag menar avspeglas i de 
kulturpolitiska dokumenten. En vändpunkt i den politiska historien sker dock genom 
maktskiftet 1976 då det borgerliga blocket får majoritetsläge i riksdagen efter 44 år av 
socialdemokratiskt styre. Kärnkraftsfrågan bör även nämnas som betydelsefull under 1970-
talet. Den bryter, om än tillfälligt, den annars stärkta blockpolitiken och spelar en avgörande 
roll för maktskiftet 1976.  
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Början av 1970-talet tillhör fortfarande den tidsperiod som utgör höjdpunkten för det som, 
med ekonomiska termer, kallas för den svenska modellen – välfärdsstaten eller 
välfärdssamhället är andra benämningar på samma politiska och samhälleliga företeelse. Den 
socialdemokratiska regeringen för under perioden en ekonomisk politik som följer J.M. 
Keynes’ teorier. Reformer genomförs och medborgarnas levnadsstandard höjs. 
Välfärdsprojektets mål kan även märkas, anser jag, i dokumenten i form av exempelvis idéer 
om kulturell jämlikhet. Under 1970-talet försämras emellertid villkoren för välfärdspolitiken, 
och förändringar sker både när det gäller den svenska samhällstrukturen och politiken. 
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5 De kulturpolitiska dokumenten och deras kontext: 1990 
– talet 
 
I likhet med föregående kapitel inleds det här kapitlet med en presentation av de 
kulturpolitiska dokumenten från 1990-talet. Därefter ges en kort sammanfattning av dessa 
följt av analys och tolkning samt en sammanfattande diskussion. Det politiska och samhälliga 
kontextmaterialet från samma tidsperiod presenteras därefter i en mer bearbetad form. Det 
innebär att jag kommenterar texten med stöd av min teoretiska utgångspunkt, ideologierna 
och kulturteorin, genom att jämföra dokumenten med den politiska och samhälleliga 
kontexten. Kopplingar kan därmed göras mellan dessa olika kontexter. En sammanfattning 
avslutar kapitlet. När det gäller mina frågeställningar rörande 1990-talet besvaras dessa, i tur 
och ordning, i kapitlet. Närmare precisering var frågorna besvaras ges i anslutning till berörda 
avsnitt. 
 
5.1 Boken i tiden – betänkande från utredningen om Boken och kulturtidskriften 
 
Den socialdemokratiska regeringen gav 1996 chefen för Kulturdepartementet i uppdrag att 
tillkalla en särskild utredning för att kartlägga boken och tidskriftens situation. Utredningen 
skulle även pröva hur ändamålsenliga de nuvarande statliga insatserna var samt lämna förslag 
till framtida statliga insatser på området (Boken i tiden SOU 1997:141, s. 3). Utredningen fick 
namnet Boken och kulturtidskriften och lämnade sitt slutbetänkande 1997. Ett av regeringens 
motiv till att låta utreda bokmarknaden var frågan huruvida litteraturen når ut till medborgarna 
på det sätt som är önskvärt eller ej. Bakgrunden till motivet beskrivs i utredningen vara de 
förändringar som skett både av samhället och på bokmarknaden sedan litteraturpolitiken 
etablerades (s.11, 257). Bokens roll, uppgift samt framtid diskuteras, och på så vis försöker 
man placera in den i övrig samhällsdebatt (s. 24).  
 
Själva utgångspunkten för utredningen uttrycks vidare vara att boken och kulturtidskriften har 
betydelse för de kulturpolitiska mål som antogs av riksdagen 1996. Boken, menas det, har 
nämligen ”en mycket viktig roll i arbetet med att uppfylla de kulturpolitiska målen, inte minst 
dem som berör demokratifrågor” (s. 28). Det statliga utgivningsstödet har exempelvis till 
syfte att ”främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 
motverka kommersialismens negativa verkningar” (s. 28). Utifrån ett demokratiskt perspektiv 
ses boken som ett medel ”att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och 
till kulturupplevelser” (s. 28). 
 
5.1.1 Litteratur och marknad  
 
De förändringar utredningen beskriver har skett under de senaste tjugofem åren och betraktas 
som radikala för bokmarknaden. Förlagsstrukturen har exempelvis förändrats på så vis att 
medelstora förlag har gått upp i större koncerner eller försvunnit. År 1996 finns därmed stora 
koncerner och ett antal mindre förlag (s. 11). Ett mindre antal förlag står därmed för den 
större delen av utbudet. Det konstateras även att ”[p]riset som konkurrensmedel har ökat i 
betydelse” (s. 268). Det menas dock att dessa förändringar av den traditionella bokmarknaden 
– en marknad där författare, fö rläggare, tryckare, bokhandlar och bokklubb ingår – är en följd 
av modernisering och rationalisering på grund av, bland annat, införandet av den fria 
prissättningen på böcker 1970 (s. 11, 13). Hur upphävandet av fastprissystemet i övrigt har 
påverkat den svenska bokmarknaden finns olika åsikter om. Även över vilka åtgärder som 
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krävs för att en bred utgivning och distribution kan tryggas. Olika branschföreträdare 
uttrycker nämligen skilda meningar. Den Svenska förläggareföreningen anser exempelvis att 
”den svenska marknaden har utvecklats positivt och att branschen i dag fungerar i stort sett 
bra” medan Sveriges Författarförbund i stället menar att ” kulturpolitiskt är den fria 
prissättningen ett nederlag” (s. 268).  
 
Den stora förändringen står dock datatekniken för, till exempel print-on-demand-tekniken, 
den elektroniska boken och tillgången till Internet. Med hjälp av datatekniken kan nya 
möjligheter öppnas för hur böcker tillgängliggörs (s.11). Via nätet kan litteraturen exempelvis 
publiceras, köpas och läsas (s. 261). En viss oro uttrycks samtidigt över den nya tekniken. 
Farhågor över hur bokhandeln skall klara sig i priskonkurrensen med Internetbokhandeln 
diskuteras exempelvis (s. 261). Framför allt uttrycks en oro över hur utgivningen och 
spridningen av kvalitetslitteratur skall kunna säkras under ett liknande förändrat 
konkurrensläge (s. 269). 
 
När det gäller bokens konkurrensläge finns fler farhågor uttryckta i utredningen över de 
förändringar som kan påverka dess läge. Förändringar vilka påverkar litteraturens ställning 
gentemot andra media såsom radio, television och tidningar (s. 11-12). Samhället har 
nämligen förändrats på så vis att media i allt högre grad styr människors vanor vilket påverkar 
litteraturen. Handeln av böcker har gått ner och boken, menas det, lever därmed i en hård 
konkurrens med dessa andra media (s. 257, 263). Undersökningar visar exempelvis att fler 
människor väljer att hellre titta på TV än att läsa på sin fritid (s. 12). Framför allt har läsandet 
minskat bland barn och ungdomar vilket anses oroväckande (s. 13).  
 
Man konstaterar även att samhället har förändrats i en annan mening. Genom att använda den 
franske sociologen Robert Escarpits beteckning de två kretsloppen – det populära och det 
kulturella – beskrivs en förändring av litteraturutbudet. Idag går det nämligen att hitta 
kvalitetspocket i kiosken och på flygplatsen. Den populära bästsäljaren går att köpa i 
bokhandeln och att låna på biblioteket. Escarpits kretslopp verkar således upplösas, menas 
det. I stället för två kretslopp tyder mycket på att det ”inom en snar framtid endast kommer att 
finnas ett kretslopp, det populära” (s. 12). 
 
5.1.2 Statliga åtgärder  
 
Utredningen ger ett antal förslag till åtgärder, bland annat ett lagändringsförslag i form av ett 
införande av en kulturpolitisk paragraf i konkurrenslagen. Eftersom boken är en handelsvara 
samtidigt som den är ett litterärt verk intar den en särskild position på marknaden. Hänsyn bör 
därför tas till bokens särart, menar utredningen (s. 263). Uppstår situationer där ett brett 
sortiment av böcker samt utgivning och spridning av kvalitetslitteratur inte kan säkras, skall 
berörda aktörer på marknaden kunna träffa avtal som inte hindras av konkurrenslagens 
kartellförbud (s. 269). Parterna skall till exempel kunna göra överenskommelser ifråga om 
prissättningen på böcker för att på så sätt kunna reglera bokutbudet (s. 263, 276). Ett förslag 
till lag om ändring av konkurrenslagen anses därmed relevant för att kunna upprätthålla 
mångfalden och utgivningen av kvalitetslitteratur (s. 269). Förslaget framhåller således ”den 
kulturpolitiska betydelsen av en bred utgivning av litteratur och ett vittförgrenat 
bokhandelsnät” (s. 266). Motivering för att boken skall beviljas undantag från 
konkurrenslagen är därmed hänsynen till kulturpolitiska mål (s. 269).  
 
Vidare föreslås kompletteringar av litteraturstödet – i form av ett distributionsstöd – för att 
ytterligare stärka bredden i utgivningen av den kvalificerade litteraturen. Staten stöder 
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produktionen av kvalitetslitteratur och bör därmed även stödja distributionen, menar 
utredningen (s.13). Spridningen av litteraturen sker genom olika försäljningskanaler, till 
exempel genom biblioteken, bokhandeln och bokklubbarna. Försäljningen av de 
litteraturstödda titlarna till dessa ställen beror på förlagen (s. 277). Distributionsstöd föreslås 
därmed av de litteraturstödda titlarna till biblioteken och till bokhandeln för att säkra 
spridningen och tillgången till dessa titlar. Genom ökade statliga insatser är således avsikten 
att de litteraturstödda titlarna skall göras mer tillgängliga för en bred allmänhet (s. 277). 
Förstärkt stöd föreslås även till den mindre bokhandeln som bedöms ha en mer utsatt situation 
på bokhandelsmarknaden med exempelvis en låg omsättning än de större bokhandlarna (s.13). 
Eftersom bokhandeln, generellt sett, är den viktigaste försäljningskanalen för 
kvalitetslitteraturen anses statligt stöd till verksamheten nödvändig (s. 259).  
 
5.2 Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik  
 
Kulturpropositionen från år 1996 följer på kulturutredningarna Kulturpolitikens inriktning 
SOU 1995:84 och Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 SOU 1995:85 (Kulturpolitik 
Regeringens proposition 1996/97, s.12). Huvuduppgiften för dessa utredningar var att 
utvärdera 1974 års kulturpolitik med utgångspunkt i dess kulturpolitiska mål (Tjugo års 
kulturpolitik 1974-1994 SOU 1995:85). Den socialdemokratiska regeringens 
kulturproposition behandlar en del av de förslag dessa utredningar gav (s. 1). De lägger bland 
annat fram förslag till en ”fortsatt långsiktig kulturpolitik” (s. 1). Vidare lämnar regeringen 
förslag om nya mål för en nationell kulturpolitik. Även förslag om inriktning för olika 
verksamheter inom det kulturpolitiska området ges samt förslag om en del nya stödformer (s. 
15). Utgångspunkten för regeringens överväganden är att ”grundtankarna från 1974 års 
proposition fortfarande står sig” (s. 20). Det konstateras emellertid att kulturpolitiken behöver 
utvecklas på vissa områden och även anpassas till ett samhälle som har förändrats (s. 20).  
 
5.2.1 Kultur och marknad  
 
I propositionen diskuteras därmed villkoren och förutsättningarna för kulturen i ett förändrat 
samhälle. Ett samhälle som under de senaste åren kan kallas, med en reell innebörd menar 
man, för ett informationssamhälle. Den digitala informationstekniken sprids exempelvis 
snabbt, och det är numera möjligt att med teknikens hjälp elektroniskt överföra information i 
form av till exempel text och bild (s. 186). Stora mängder information kan dessutom både 
lagras och sorteras. System som Internet har ”på några få år förändrat villkoren för ekonomi 
och produktion, men också påverkat kulturmiljöerna och de olika konstformerna” (s. 186). 
Teknikutvecklingen, konstateras det, kan emellertid medföra att klyftorna i samhället ökar på 
grund av att alla inte har tillgång till eller kunskap om den nya informationstekniken (s. 186). 
Dessutom kräver kulturell mångfald och kvalitet ”att tekniken inte utvecklas enbart på 
marknadens villkor” (s. 187). För att förhindra detta krävs en sammanhållen strategi för hur 
informationstekniken kan användas inom kulturområdet, menar man. En utredare har därför 
tillsats av regeringen för att en strategi skall utformas för kulturinstitutionernas användning av 
informationstekniken (s. 186-187).  
 
När det gäller mål för kulturpolitiken anses det viktigt att dessa formuleras, bland annat, för 
att man bättre skall kunna hävda kulturen och dess behov av resurser. Eftersom det visar sig 
att 1974 års mål för den statliga kulturpolitiken har varit positiva för utvecklingen på alla 
nivåer – nationell, regional och lokal – föreslås även fortsättningsvis mål för en nationell 
kulturpolitik (s. 27).  
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Följande förslag ges:  
 
• värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den, 
• verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande, 
• motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, 

konstnärlig förnyelse och kvalitet, 
• bevara och bruka kulturarvet, 
• främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.  
 
Regeringen formulerar vissa skäl till vart och ett av målförslagen i sin proposition. När det 
gäller yttrandefrihetsmålet sätts det, till exempel, i främsta rummet. Skälet till det är att det 
anses vara en förutsättning för en levande demokrati, men också för ett rikt kulturliv med ”en 
mångfald röster och en fri debatt”, menar man (s. 28). Yttrandemöjligheterna för medborgarna 
har ökat sedan 1974, konstaterar man. Detta beror, bland annat, på en höjd utbildningsnivå 
och en snabb utveckling inom massmediaområdet. I denna utveckling, fortsätter man, finns 
emellertid risker för att ”yttrandefriheten hotas genom maktkoncentration och ökat 
kommersiellt beroende” (s. 28). Skadlig maktkoncentration skall därför motverkas och den 
nya informationstekniken göras tillgänglig för det största möjliga antalet människor (s. 28). 
 
I fråga om mångfaldhetsmålet är skälen att kulturell mångfald anses vara ”en förutsättning för 
ett rikt kulturliv” (s. 29). Den kulturpolitiska uppgiften är bland annat att skapa bra 
förutsättningar för att nydanande och experimentell konst kan verka i samhället. Sådan konst 
anses nämligen vara ”avgörande för framtida expansion och kvalitet” (s. 29). Den är dock 
sällan kommersiellt lönsam. Det konstateras också att förutsättningarna för den kommersiella 
kulturverksamheten har förändrats sedan de kulturpolitiska målen formulerades 1974. En 
förklaring till förändringarna anges vara utvecklingen inom massmedieområdet (s. 29). De 
negativa verkningar kommersialismen för med sig avspeglar sig i ”likriktning, förytligande 
och centralisering, men också i växande klyftor mellan olika människor och grupper” (s. 29). 
En av kulturpolitikens uppgifter är att motverka sådana negativa verkningar på kulturens alla 
områden – framför allt är det viktigt att barn och unga ges alternativ till det kommersiella 
utbudet, menar man (s. 29). 
 
Regeringen lyfter fram litteraturen och läsfrämjandet som viktiga kulturpolitiska områden i 
propositionen (s.1). Framför allt anses det att gruppen barn och unga skall prioriteras när det 
gäller satsningar inom dessa områden (s. 22). En oro uttrycks nämligen över att läsandet 
minskar bland barn och ungdomar (s. 46). Språk är makt och vikten av att behärska samt ha 
tillgång till ett levande språk poängteras. Den kvalificerade litteraturen har där en viktig roll 
att spela (s. 44). Ytterligare satsningar behövs därmed för att stimulera människor till att vilja 
läsa – framför allt nästa generation vuxna: barnen och de unga. Statens insatser på området 
bör således syfta till att bland annat stimulera spridning av och öka tillgången till god litteratur 
i hela landet (s. 45). Företaget En bok för alla ger exempelvis ut kvalitetslitteratur till ett lågt 
pris och arbetar även med läsfrämjande insatser för barn och ungdom (s. 43). Både regering 
och Statens kulturråd bedömer att ”verksamheten är av stor betydelse för spridning av 
litteraturen. Det låga priset, titelbredden, utgivningens kvalitet och det etablerade varumärket 
har samverkat till en bred och väl förankrad läsfrämjande verksamhet” (s. 55). 
 
5.2.2 Statliga åtgärder  
 
Regeringen föreslår således ett antal åtgärder för att förbättra kulturpolitiken. De 
kulturpolitiska målen från 1974 förändras exempelvis genom de kompletteringar regeringen 
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föreslår (s. 27). Dessa nya mål för den natione lla kulturpolitiken är bland annat tänkta att ”få 
ett genomslag i den faktiska verksamheten” och att ”vara direkt styrande för statens insatser 
inom olika delar av kulturpolitiken” (s. 201). Den tidigare fokuseringen på yttrandefrihet, 
kulturell jämlikhet och mångfald består emellertid (s. 1). När det gäller området litteratur och 
språk betonas vikten av att fortsätta stödja en bred utgivning av kvalitetslitteratur med hjälp 
av insatser från staten. Vidare bör de syfta till att tillgången till och intresset för litteratur ökar 
i hel landet (s. 45). 
 
För att kunna tillförsäkra allmänheten tillgång till kvalitetslitteratur är bokhandeln och 
biblioteken av stor betydelse. Den mindre bokhandeln är på många orter i landet det enda 
försäljningsstället för böcker, och biblioteket är den enda möjligheten för många människor 
att få tillgång till kvalificerad litteratur (s. 45-46). När det gäller biblioteksverksamheten 
erbjuds kommunerna en ny stödform för inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteken. 
Syftet med den nya stödformen är att den skall ”bidra till att tillgången på litteratur vid folk- 
och skolbiblioteken förbättras till främjande av intresset för läsning och litteratur” (s. 52). 
Statsbidraget skall riktas till målgruppen barn och unga. Tyngdpunkten, menas det, skall med 
andra ord ligga på inköp av litteratur riktad till denna målgrupp (s. 53).  
 
Vidare föreslås att en bibliotekslag blir införd som omfattar hela det offentliga 
biblioteksväsendet, det vill säga, de bibliotek som huvudsakligen finansieras med skattemedel 
(s. 46, 206). Frågan om en bibliotekslag har diskuterats under hela 1900 – talet men avvisats. 
Nu anser emellertid regeringen och flertalet remissinstanser att en lag är behövd på området 
(s. 49). Behovet av en lag beskrivs ha sin grund i samhällsförändringar – vilka bland annat 
beror på kommunernas försämrade ekonomi – som omorganisering av verksamheten, 
minskade bokanslag och reducering av den uppsökande verksamheten. Förändringarna bidrar 
till att ”vissa bärande principer inom biblioteksområdet” ifrågasätts såsom rätten till 
avgiftsfria lån och tillgänglighet för alla (s. 49,53). Genom att införa en bibliotekslag vill 
regeringen förhindra att dessa principer frångås. Det främsta syftet med lagen är exempelvis 
att avgiftsfria boklån skall garanteras (s. 49).  
 
En bokutredning kommer dessutom att tillsättas med syftet att analysera bokmarknaden samt 
komma med förslag till ytterligare åtgärder på området (s. 1). 
 
5.3 Kort sammanfattning av dokumenten 
 
Inställningen till kultur, litteratur och marknad kommer till uttryck i de kulturpolitiska 
dokumenten i form av idéer om kulturpolitiska mål och statlig inblandning på kulturområdet. 
Nya mål läggs exempelvis fram som, bland annat, skall fortsätta värna om yttrandefriheten 
och verka för allas rätt till kulturupplevelser. När det gäller litteraturen hänvisar man 
dessutom till betydelsen av de kulturpolitiska målen; mångfaldighetsmålet framhävs särskilt. 
Kvalitet och mångfald skall främjas, därigenom kan kommersialismens negativa verkningar 
motverkas. Statliga stöd anses berättigade för att kunna erbjuda en bred allmänhet tillgång till 
kvalificerad litteratur. Bokhandeln och biblioteken är här av stor betydelse. I propositionen 
lyfts även litteraturen och läsfrämjandet fram som viktiga kulturpolitiska områden. Gruppen 
barn och unga skall framför allt prioriteras när det gäller satsningar inom dessa områden.  
 
Villkoren för kulturen och litteraturen i ett förändrat samhälle diskuteras. När det gäller 
litteraturens villkor har exempelvis den traditionella bokmarknaden förändrats. 
Förlagsstrukturen ser annorlunda ut på så vis att färre förlag står för den större delen av 
utbudet. Datatekniken medför förändringar för boken i form av förändrat konkurrensläge. 
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Med tanke på ett därmed hårdnat konkurrensläge betonas att hänsyn bör tas till bokens särart 
som både handelsvara och litterärt verk. Teknikutvecklingen kan även medföra att klyftorna i 
samhället ökar – om inte alla ges tillgång till och information om den nya 
informationstekniken. Ord som samhällsföränd ringar, kvalitet och läsfrämjande kan 
sammanfatta dokumenten från 1990-talet. 
 
5.4 Synen på politik, samhälle och kulturpolitisk strategi 
 
I det här avsnittet analyserar och tolkar jag de kulturpolitiska dokumenten från 1990-talet 
utifrån mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter, det vill säga idé- och 
ideologianalysen med analysverktyget dimensioner (motivering till det valda upplägget se 
avsnitt 4.5). Avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion. När det gäller den 
politiska och samhälleliga kontexten görs kopplingar mellan den och dokumenten först i 
efterföljande avsnitt (5.6). Kopplingen görs då med hjälp av jämförelser mellan dessa 
kontexter, dokumenten och de yttre händelserna, för att belysa hur en eventuell relation ser ut 
mellan dem. 
 
5.4.1 Synen på människa och politisk styrelseform 
 
Föreställningar och idéer kopplade till reformistisk socialism går att spåra i dokumenten. Idéer 
kring demokrati finns exempelvis i både litteraturutredningen och kulturpropositionen vilka 
jag anser kan kopplas till en reformistisk socialistisk ideologi. I litteraturutredningen 
framkommer demokratitänkandet i formuleringar om boken som ett medel för att alla skall 
kunna delta i kulturlivet och till kulturupplevelser. Propositionen uttrycker föreställningar om 
jämlikhet, eller jämställdhet, när farhågor över teknikutvecklingen ventileras. Denna oro 
handlar nämligen om de ökade klyftor i samhället en liknande utveckling befaras kunna 
medföra.  
 
Dessa idéer om demokrati och jämlikhet speglar synen på människan, menar jag, eftersom en 
ideologi som reformistisk socialism hävdar rättvis fördelning av resurser – i dessa fall i form 
av tillgång till litteratur och kunskap om informationsteknik. Genom statliga åtgärder, som 
exempelvis stöd till en bred utgivning av kvalitetslitteratur, avser man uppfylla de 
kulturpolitiska målen som verkar för mångfald och allas möjligheter till kulturupplevelser. 
Det finns således en positiv inställning till statliga åtgärder och insatser på kulturområdet, 
vilket överensstämmer med en socialistisk ideologi. Synen på den politiska styrelseformen är 
följaktligen sådan att den är positiv till att politiska beslut kontrollerar en del av samhället, 
menar jag. Nyliberalismen hävdar, som bekant, något annat; den enskilda individens 
okränkbara rätt till valfrihet som bäst tillgodoses utan statlig inblandning. 
 
5.4.2 Synen på samhälle och ekonomiskt system 
 
I båda dokumenten konstateras att samhället har förändrats under de senaste tjugofem åren. 
Det menas i propositionen, till exempel, att kulturpolitiken behöver utvecklas på vissa 
områden och även anpassas till ett förändrat samhälle. Nya nationella mål för kulturpolitiken 
formuleras exempelvis. Här vill jag göra en försiktig tolkning av den syn på samhället som 
förmedlas i dokumenten och de avsnitt som är valda. Statliga åtgärder på kulturområdet anses 
nödvändiga för att kunna påverka samhället men betoning verkar ligga på kulturpolitikens 
utveckling och anpassning till ett förändrat samhälle i stället för det omvända. Till vilken 
ideologi – reformistisk socialism eller nyliberalism – dessa föreställningar kan härledas är 
dock till en socialistisk snarare än nyliberalistisk. Den nyliberalistiska ideologins syfte med 
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gradvis förändring av samhället är att människor skall kunna anpassa sig till att vara utan 
statliga åtgärder. Liknande idéer kan jag nämligen inte utläsa ur dokumenten. Statliga åtgärder 
för kulturområdet är i stället aktuella i allra högsta grad, men det finns trots det, menar jag, en 
viss betoning på att det är kulturpolitiken som skall förändras i första hand och inte samhället.  
 
Samhällsförändringarna är ett genomgående tema för båda dokumenten. Tekniken, menar 
man exempelvis, förändrar villkoren för kulturen och för bokmarknaden, och ett begrepp som 
informationssamhället nämns i propositionen. I litteraturutredningen anser man att dessa 
samhällsförändringar har varit radikala för bokmarknaden. Bokens konkurrensläge har 
exempelvis förändrats vilket i sin tur kan påverka utgivning och spridning av 
kvalitetslitteraturen. Ändringar av konkurrenslagen, menar man, ses som nödvändig för att 
säkra en bred utgivning av litteratur vilket, menar jag, belyser en skeptisk inställning till 
marknadens kapacitet på området. Staten går här in och styr bokutgivningen på den privata 
marknaden med motiveringen att boken är en handelsvara samtidigt som den är ett litterärt 
verk. Åtgärden motiveras även av att hänsyn skall tas till de kulturpolitiska målen. Synen på 
det ekonomiska systemet är därmed reformistisk socialistisk snarare än nyliberalistisk i den 
meningen att statliga åtgärder anses nödvändiga för att upprätthålla mångfald och kvalitet på 
marknaden.  
 
Inställningen till kommersialism och marknad framträder dessutom i de kulturpolitiska målen 
som formuleras i propositionen. Dessa har omformulerats sedan de skrevs 1974 men uttrycker 
när det gäller kommersialism en liknande ståndpunkt som då: kommersialismens negativa 
verkningar skall motverkas. När skälen anges för yttrandefrihetsmålet uppmärksammas 
exempelvis de risker en snabb utveckling inom massmediaområdet kan medföra. Man befarar 
att själva yttrandefriheten hotas genom maktkoncentrationer och ökat kommersiellt beroende. 
Skälen för mångfaldighetsmålet visar, menar jag, ytterligare vilka idéer som finns om 
marknaden och den kommersiella delen av den. Här uttrycker man tydligt att de negativa 
verkningar kommersialismen medför avspeglar sig i ”likriktning, förytligande och 
centralisering” (s. 29). Idéer jag kopplar till reformistisk socialism som, bland annat, kan 
uppfatta marknaden som mer eller mindre irrationell och omoralisk.  
 
5.4.3 Synen på kulturpolitisk strategi 
 
Den kulturpolitik som uttrycks i dokumenten följer, som jag bedömer, en i huvudsak 
humanistisk strategi. I litteraturutredningen betonas exempelvis bokens roll för både 
demokrati och kvalitet. Utifrån demokratiaspekten ses den, bland annat, som ett medel för att 
ge alla möjlighet till att delta och uppleva kultur. Det statliga utgivningsstödet skall främja 
kvalitet i utbudet, kulturell mångfald och därigenom motverka kommersialismens negativa 
verkningar. I propositionen finns exempel på en humanistisk strategi för kulturpolitiken när 
kulturinstitutioner som bibliotek lyfts fram som viktiga i arbetet med att tillförsäkra 
allmänheten tillgång till kvalitetslitteratur. Den bibliotekslag som föreslås här belyser, menar 
jag, demokratiska idéer om avgiftsfria lån och tillgänglighet för alla. Kännetecknande för den 
humanistiska strategin är ju, som bekant, målet att nå ut över hela landet med hjälp av 
kulturinstitutioner. Läsfrämjandet lyfts fram vilket jag kopplar till en ambition att utbilda 
grupper i samhället för att dessa skall kunna ta del av den bra litteraturen – här finns även 
ideologiska skäl bakom dessa ambitioner i form av socialdemokratiska idéer. I propositionen 
formuleras dessutom de kulturpolitiska målen – vilka uttrycker idéer om demokrati, kulturell 
mångfald och kvalitet. Idéer jag alltså kopplar till en humanistisk strategi. 
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De statliga åtgärderna, såsom distributionsstödet och bibliotekslagen, som föreslås i 
dokumenten legitimeras dessutom utifrån de kulturpolitiska målen. Man menar, till exempel i 
propositionen, att avsikten med målen är att bättre kunna hävda kulturen och dess resurser. 
Dessa mål är i sin tur uppställda utifrån demokratiska föreställningar, såsom yttrandefrihet 
och jämlikhet, och skall vara direkt styrande för statens insatser inom kulturpolitiken. 
Föreställningar, menar jag, som följer en humanistisk strategi. Statligt stöd legitimeras 
därmed utifrån en humanistiskt inriktad kulturpolitik; dokumenten ut trycker tydligt att det är 
kvalitetslitteraturen som skall stödjas med hänvisning till kulturpolitiska mål. Att boken, den 
kvalitativa, skall beviljas undantag från konkurrenslagen, motiveras exempelvis i 
litteraturutredningen med hänvisning till de kulturpolitiska målen (s. 269).  
 
Inslag av en instrumentell strategi för kulturpolitiken i materialet kan inte märkas, menar jag. 
Ekonomiska argument läggs exempelvis inte fram för förslag som ska främja tillgång till och 
spridning av litteratur. I stället vill man framhäva bokens litterära värde som betydelsefullt. 
Inte heller kan jag spåra några tydliga inslag av den sociologiska kulturpolitiska strategin. Att 
arbeta för en bred och folklig kulturverksamhet betonas exempelvis inte längre. 
 
5.4.4 Sammanfattande  diskussion 
 
Av analysen framkommer att en del av de idéer som kommer till uttryck i dokumenten kan 
härledas till ideologin reformistisk socialism samt till den humanistiska kulturpolitiska 
strategin. När det gäller reformistisk socialism kan exempelvis idéer om demokrati och 
jämlikhet kopplas till ideologins syn på människa och politik. Kultur för alla och en positiv 
syn på att politiska beslut bör kontrollera delar av samhället utgör ett par av dessa idéer. En 
skeptisk inställning finns vidare till marknadens kapacitet när det gäller att upprätthålla 
mångfald och kvalitet vilken överensstämmer med en socialistisk hållning till marknaden som 
ekonomiskt system. Den humanistiska strategin kan märkas i uttrycken för viljan att 
demokratisera kulturområdet. Kulturell jämlikhet i form, exempelvis, av läsfrämjande insatser 
och införande av en bibliotekslag, är en del i denna demokratiseringsprocess. Några tydliga 
inslag av en sociologisk eller en instrumentell strategi för kulturpolitiken kan inte spåras i 
materialet. 
 
Utifrån dessa resultat är statens inställning till samspelet kultur, litteratur och marknad präglat 
av ideologin reformistisk socialism och av den humanistiska kulturpolitiska strategin. Synen 
på marknaden uttrycker exempelvis den här inställningen: utan statligt ekonomiskt stöd till 
kulturmarknaden hotas kvaliteten och mångfalden i utbudet. Det skulle vidare kunna betyda 
att eventuellt uppsatta gränser mellan den kommersiella kulturen och den offentliga 
kulturpolitiken upprätthålls med stöd i denna ideologi och inriktning.  
 
5.5 De kulturpolitiska dokumenten i ett politiskt och samhälleligt sammanhang  
 
Här presenteras det politiska och samhälleliga sammanhang de kulturpolitiska dokumenten 
skrevs och mottogs i vid tidsperioden ifråga. Ett försök görs samtidigt att koppla dokumenten 
med den politiska och samhälleliga kontexten med hjälp av det som framkommit i analysen i 
föregående avsnitt. Kopplingar görs i form av kommentarer samt jämförelser direkt i den 
löpande texten. Det är således frågeställningarna 2 och 3, motsvarande punkt två och tre, 
rörande 1990-talet som besvaras här. 
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5.5.1 Politiken – politiskt styre och politiska strömningar  
 
Efter sex borgerliga regeringsår, 1976-1982, regerar åter socialdemokraterna. Vid valet 1991 
förlorar dock vänsterblocket majoriteten och det blir borgerligt styre under mandatperioden 
1991 och 1994. Socialdemokraterna återtar därefter makten 1994. De inleder ett samarbete 
med det borgerliga centerpartiet samtidigt som vänsterpartiet får en starkare ställning efter bra 
resultat i riksdagsvalet 1994 (Andersson, s. 242). Det är således en socialdemokratisk regering 
som tillsätter utredningen om boken och kulturtidskrifter 1996 och lämnar sitt slutbetänkande 
1997. De lägger således även fram kulturpropositionen 1996. 
 
Den försämrade ekonomin, med arbetslöshet och lågkonjunktur i slutet av 1970-talet, medför 
kritik från en växande opinion mot sittande socialdemokratiska regeringar runt om i Europa – 
så även i Sverige. Ideologiskt är det en nyliberal vind som sveper över västvärlden (Elmbrant, 
s. 49). Enligt Karl-Olof Andersson är huvudtanken i nyliberalismen att ”allt ordnar sig till det 
bästa om marknaden lämnas fri från statsingripande. Marknaden själv utjämnar 
konjunktursvängningarna, återskapar tillväxt och sysselsättning efter en lågkonjunktur” (s. 
204). I praktiken innebär det bland annat avregleringar av bankväsende och privatisering av 
offentliga monopol som post och televerk (Elmbrant, s. 50). Idag, i slutet av 1990-talet, har 
nyliberalismen, menar Elmbrant, ”mer eller mindre genomsyrat de flesta politiska partiernas 
tänkande, antingen de kallar sig vänster eller höger” (s. 50). I likhet med det som framkom i 
analysen av de kulturpolitiska dokumenten kan jag inte finna några tydliga spår av dessa 
ekonomiska förändringar. Det går därmed inte att göra några kopplingar mellan den här 
kontexten och dokumenten. Skot-Hansens teori kopplar däremot kulturpolitikens inriktning 
med dessa förändringar i samhället när hon beskriver den instrumentella strategin. Detta 
återkommer jag till i kapitlet slutsatser och diskussion.  
 
Alla partier i Sverige går således åt höger under andra hälften av 1980-talet och början av 
1990-talet (Andersson, s. 206). Socialdemokraterna går exempelvis från en mer demokratisk 
och socialistisk linje mot en mer socialliberal politik, menar Andersson (s. 206). Under slutet 
av 1980-talet genomförs reformer i marknadsliberal riktning och partiet försöker därmed visa 
att det är villigt till förnyelse, skriver Hadenius (s. 317). Vidare kan riksdagsvalet 1991 
betraktas som ett högerval, menar Hadenius, precis som valet 1968 kan ses som ett vänsterval 
(s. 323). Denna höger- respektive vänsterinriktning kan ses som ett av flera tecken på att 
förändringar skett sedan 1968 ifråga om politiska strömningar. Ett påpekande som, för övrigt, 
styrker mitt antagande att 1970-talet präglas av en politisk vänstervåg medan 1990-talet 
präglas av en politisk högervåg. 
 
5.5.2 Den sociala och ekonomiska utvecklingen – välfärdssamhällets problem 
 
Den ekonomiska uppgång och tillväxt som varit sedan efter andra världskriget bryts under 
1970-talet. Som en följd av ekonomisk obalans – underskott i statsbudgeten och i 
bytesbalansen – bedrivs under hela 1980-talet besparingar inom den offentliga verksamheten 
(Hadenius et al., s. 285-286). En fortsatt expansion av den offentliga sektorn och utbyggnad 
av den sociala välfärden anses – av alla politiska partier enligt Hadenius – därmed inte vara 
förenligt med en målsättning att få den svenska ekonomin i balans (s. 287). Svårigheterna 
med att bedriva den traditionella konjunkturpolitiken, efter Keynes’ teori, bidrar till att de 
konservativa ekonomerna och den politiska högern bättre kan utnyttja situationen för mer 
nyliberala idéer på ekonomi och politik, menar Andersson (s. 204). I etapper överges således 
den aktiva konjunkturpolitiken, skriver Elmbrant (s. 323). I stället införs det som kallas för 
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”normpolitiken” vilken innebär att staten skall nöja sig med att fastställa vissa normer för 
ekonomin för att sedan låta marknaden sköta resten – normer som exempelvis prisstabilitet 
och fasta valutakurser (Andersson, s. 206). De förändringar som beskrivs här går att koppla 
till ideologin nyliberalism, men inte till dokumenten jag analyserat.  
 
Politiken förändras således under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Den svenska 
modellen verkar vara överspelad. Mer sällan talas det om ”centrala samhälleliga lösningar på 
det sociala området”, menar exempelvis Hadenius (s. 320). Ord som ”alternativ, konkurrens 
och frivillighet” är i stället mer gångbara (Hadenius et al., s. 320). Vidare skapar påfrestningar 
av olika slag såsom dämpad tillväxt, hög arbetslöshet, och mindre skatteinkomster, genom 
skattereformen 1988/89, svårigheter för välfärdssystemens överlevnad, menar Elmbrant (s. 
323). En skattereform vilken Sverige bland annat tog intryck av den skattereform som 
beslutades under Ronald Reagan i USA (Hadenius et al., s. 313). Under 1990-talet råder 
således ekonomisk kris med nedskärningar inom den offentliga sektorn och i 
socialförsäkringssystemet (Andersson, s. 56). De nedskärningar och försämringar som 
genomförs i början av 1990-talet slår dessutom hårt mot medborgarnas levnadsförhållanden 
och ökar klasskillnaderna (Andersson, s. 213). Dessa sociala och ekonomiska förändringar i 
samhället avspeglas inte direkt i dokumenten. En parallell kan möjligtvis dras mellan dessa 
förändringar till det fokus som visserligen riktas mot samhällsförändringar i dokumenten, till 
exempel, betonas vikten av bokens roll i ett förändrat samhälle. Kommunernas försämrade 
ekonomi nämns också som ett av skälen till att en bibliotekslag anses nödvändig. I analysen 
framkommer dock en positiv inställning till ekonomiska stödåtgärder till kulturen vilket 
knappast betyder nedskärningar på området. 
 
När det gäller medlemskap i den Europeiska unionen – som dock inrättades först 1993, det är 
således enbart den Europeiska gemenskapen (EG) som gäller vid tidpunkten ifråga – är 
riksdagen i slutet av år 1990 positiva till ett sådant när de beslutar att Sverige bör bli medlem. 
Av riksdagspartierna är endast vänsterpartiet och miljöpartiet emot beslutet. 
Socialdemokraterna är, med andra ord, överens med den konservativa högern – moderaterna – 
i frågan om ett medlemskap. Skälen bakom skiljer sig emellertid. Socialdemokraternas 
bakomliggande skäl är att de vill kunna påverka EG:s politik i frågor som handlar om fler 
jobb, välfärdssamhällets utveckling och bättre miljö. Moderaterna framhåller i stället den fria 
marknaden i EG som en viktig fråga för att de svenska företagen skall kunna hävda sig 
(Andersson, s. 237). Medlemsansökan lämnas in 1991. Socialdemokraternas tanke med EG, 
såsom Andersson beskriver den här, kan kopplas till den tveksamma inställning till 
marknadskrafterna som framkommer i dokumenten och analysen. En inställning som, för 
övrigt, överensstämmer med en socialdemokratisk ideologi och reformistisk socialism. 
 
Efter folkomröstningen 1994 – med resultatet ja till medlemskap i EU – blir Sverige formellt 
medlem den 1 januari 1995 (Andersson, s. 233). Medlemskapet medför stora förändringar inte 
bara för Sveriges utrikespolitik utan också för landets inrikespolitik och svenskarnas dagliga 
liv (Andersson s. 227), vilket är en orsak till att jag anser det relevant att ta med det i 
översikten. Ett ökat internationellt beroende och anslutningen till EU begränsar exempelvis 
”möjligheterna att upprätthålla en specifik svensk modell” menar Karl-Olof Andersson (s. 
37). Sverige blir mer likt övriga Europa – på gott och ont, konstaterar han vidare (s. 37). Den 
ekonomiska internationaliseringen framtvingar exempelvis en internationalisering även av 
politiken (Andersson, s. 240). Det finns vid tiden även föreställningar om EU som en stor, fri 
och gemensam marknad som skall få näringslivet att blomstra. Människor skall kunna arbeta 
och utbilda sig fritt inom den europeiska unionen. Med en gemensam ekonomisk politik skall 
dessutom hög tillväxt skapas där inflationen och arbetslöshetssiffrorna hålls nere (Andersson, 
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s. 227-228). Farhågor uttrycks samtidigt från EG-motståndare om risken för att arbetslösheten 
kommer att öka och demokratin urholkas (Andersson, s. 237).  
 
Dessa farhågor över ökad internationalisering kan jag inte spåra i dokumenten. I stället 
betonas att kulturpolitiken behöver förändras i takt med att samhället förändras. Vad den här 
förändringen mer exakt betyder kan jag inte utläsa ur de avsnitt som analyserats. Några 
tydliga kopplingar kan därmed inte göras mellan de olika kontexterna. 
 
5.6 Kort sammanfattning av den politiska och samhälleliga kontexten 
 
När det gäller det politiska och samhälleliga sammanhang dessa dokument verkar i, präglas 
tiden av en politisk högervåg och av en välfärd som verkar urholkas – något som enligt min 
mening inte avspeglas i de kulturpolitiska dokumenten. Vidare kan riksdagsvalet 1991 ses 
som ett högerval. Efter mandatperioder av borgerligt styre återtar emellertid 
socialdemokraterna makten 1994. Det är därmed en socialdemokratisk regering som tillsätter 
utredningen om boken och kulturtidsskriften 1996 och lägger fram kulturpropositionen 
samma år. Den ekonomiska uppgång och tillväxt som varit bryts redan under 1970-talet, och 
kritiken växer mot den socialdemokratiska regeringen. Ideologiskt är det en nyliberal vind 
som sveper över hela västvärlden och alla partier i Sverige går åt höger.  
 
Politiken förändras således under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, och den 
svenska modellen verkar vara överspelad. Medlemskapet i EU begränsar ytterligare 
möjligheterna att upprätthålla en specifik svensk modell. Det internationella beroendet ökar, 
och en ekonomisk internationalisering framtvingar en internationalisering av politiken. Dessa 
förändringar kan inte kopplas till innehållet i de valda avsnitten i dokumenten. 
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6 Slutsatser och diskussion  
 
6.1 Slutsatser och slutdiskussion 
 
Med utgångspunkt i mina frågeställningar kommer jag nu att diskutera och summera 
resultaten.  Jämförelser görs mellan dokumentanalyserna från 1970-talet och 1990-talet och 
slutsatser dras. Ett liknande tillvägagångssätt sker av de svar som framkommit vid 
bearbetningen av kontextmaterialet. Syftet med undersökningen var att studera den svenska 
statliga kulturpolitikens inställning och idéer under 1970-talet och 1990-talet när det gäller 
kultur och marknad med betoning på området litteratur. Syftet var också att göra en mer 
generell analys av det politiska och samhälleliga sammanhang vari dessa idéer verkar. 
Följande frågor presenterades i uppsatsens inledning: 
 
• Hur kommer den statliga inställningen till kultur och marknad till uttryck i 1970-talets 

kulturpolitik? 
• Hur ser den politiska och samhälleliga kontexten ut vid den här tidpunkten när det gäller: 

- den politiska utvecklingen: politiskt styre och politiska strömningar, och 
- den sociala och ekonomiska utvecklingen? 

• Hur ser relationen ut mellan den statliga inställningen till kultur och marknad och den 
politiska och samhälleliga kontexten? 

 
• Hur kommer den statliga inställningen till kultur och marknad till uttryck i 1990-talets 

kulturpolitik? 
• Hur ser den politiska och samhälleliga kontexten ut vid den här tidpunkten när det gäller: 

- den politiska utvecklingen: politiskt styre och politiska strömningar, och 
- den sociala och ekonomiska utvecklingen? 

• Hur ser relationen ut mellan den statliga inställningen till kultur och marknad och den 
politiska och samhälleliga kontexten? 

 
6.1.1 De kulturpolitiska dokumenten och deras kontext 
 
Den statliga inställningen till kultur och marknad i både 1970- och 1990- talets kulturpolitiska 
dokument kommer till uttryck i form av kulturpolitiska mål och statliga stödåtgärder. Dessa 
medverkar nämligen till att formulera vilken inriktning och vilket förhållningssätt den statliga 
kulturpolitiken har till samspelet kultur, litteratur och marknad, menar jag. De kulturpolitiska 
målen talar, till exempel, om att motverka kommersialismens negativa verkningar, och de 
statliga ekonomiska åtgärderna satsas på kultur och litteratur som inte anses klara sig på 
marknadens villkor utan stöd. Boken är ett exempel på att det finns ett tydligt samspel mellan 
litteratur och marknad, offentligt och privat. Den är, som bekant, en handelsvara som 
konkurrerar på den kommersiella marknaden samtidigt som den kan vara en produkt av, så 
kallad, litterär kvalitet. Staten, eller det offentliga, och den privata kommersiella delen – 
såsom bokhandel och förläggare – verkar däremot ha olika intressen när det gäller själva 
syftet med litteratur. Utifrån min studie samt beskrivning av begreppet kommersialism 
bedömer jag att statens intresse ligger i att uppnå mål om mångfald och kvalitet i utbudet, 
medan den mer privata kommersiella verksamheten prioriterar ekonomisk vinst framför 
kvalitet. För att hindra att det kommersiella synsättet tar över reglerar således staten den 
privata litteraturmarknaden i form av statligt stöd. När det gäller de kulturpolitiska 
dokumenten från sjuttiotalet finns emellertid en något starkare betoning av att staten bör 
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engagera sig i den privat finansierade kulturmarknaden för att motverka de negativa 
verkningar kommersialismen kan föra med sig. I båda tidsperioder anses dock marknaden 
otillräcklig ifråga om att upprätthå lla kvalitet och mångfald i kultur- och litteraturutbudet. 
Statlig inblandning anses därmed nödvändigt för att skapa balans på marknaden. En närmast 
antikommersiell inställning kan därför sägas vara utmärkande för både 1970-talets och 1990-
talets dokument, anser jag. 
 
I dokumenten från båda tidsperioder uttrycks även kulturpolitiska mål och idéer om att främja 
kulturell jämlikhet och att värna om den kvalificerade litteraturen. Kultur skall vara 
tillgängligt för alla, oavsett, social och geografisk tillhörighet och utbildning. Det handlar 
dessutom om att ge alla möjlighet till samma slags kultur. Den så kallade finkulturen skall 
spridas till en bredare grupp i samhället med hjälp av kulturinstitutioner, läsfrämjande 
insatser, som En bok för alla, och statlig finansiering. En ambition att demokratisera 
kulturområdet finns således i sjuttiotalets kulturpolitiska diskurs liksom i nittiotalets med en 
betoning på den kvalificerade konsten. Det statliga stödet skall exempelvis riktas mot den 
kultur och litteratur som anses vara av god kvalitet – inte till litteratur som är massproducerad 
utifrån ett vinstintresse. Skillnaden mellan de olika tidsperiodernas kulturpolitik är att i 1970-
talets dokument uttrycks den här inställningen tydligare. Mer värdeladdade ord används 
exempelvis om kulturell jämlikhet, kommersialismens verkningar på kulturområdet och den 
massproducerade litteraturen.  
 
Inställningen till litteratur kan utifrån detta kvalitetstänkande sägas följa en i huvudsak 
estetisk beskrivning av begreppet kultur, menar jag. Här finns nämligen en närmast elitistisk, 
eller kanske konservativ, syn på kultur när man särskiljer dålig litteratur från bra litteratur. 
Tydligast är detta i 1970-talets dokument men betraktelsesättet avspeglas även i dokumenten 
från 1990-talet. I nittiotalets kulturproposition konstaterar man, i och för sig, att det i 
framtiden endast kommer att finnas ett kretslopp, det populära, och att litteraturutbudet har 
förändrats åt det hållet. En förändrad syn i samhället på vad som är litteratur fö respås således, 
men från statligt håll verkar man ändå skilja mellan det populära och det kulturella genom att 
stödja den kvalificerade litteraturen. Samtidigt som jag finner att man utgår från en estetisk 
beskrivning av kultur när det gäller området litteratur verkar kulturpolitiken generellt sett utgå 
från ett begrepp som omfattar ett bredare område än, till exempel, endast konst och hantverk. 
Sjuttiotalets ambition att göra kulturverksamheten bred och folklig anser jag vara ett exempel 
på ett kanske mer pluralistiskt sätt att se på kultur. I nittiotalets kulturpolitik är den här 
ambitionen nedtonad men man fortsätter betona vikten av kulturell mångfald – i mitt tycke ett 
antropologiskt sätt att beskriva kultur till skillnad mot den mer estetiska beskrivningen när det 
gäller området litteratur. Den inställning som alltså framkommer till litteratur och marknad 
när det gäller, till exempel, massproducerad litteratur kan kanske förklaras av det här 
konservativa eller estetiska sättet att se på litteratur och kvalitet. 
 
Av analysen framkommer dessutom att den statliga inställningen till kultur, litteratur och 
marknad, såsom den har summerats här, är präglad av ideologin reformistisk socialism när det 
gäller både 1970-talet och 1990-talet. Idéerna om kulturell jämlikhet och statlig inblandning 
på kulturområdet kan härledas till ideologin, menar jag, liksom inställningen till 
kulturkommersialism. Inslag av idéer som är nyliberalistiskt präglade kan däremot varken 
spåras i dokumenten från sjuttiotalet eller nittiotalet. Dokumenten från dessa tidsperioder 
följer båda även Dorte Skot-Hansens beskrivning av en humanistiskt motiverad kulturpolitik. 
Ambitionen att demokratisera kulturområdet och att stödja kvalificerad litteratur utgör ett par 
faktorer för att en humanistisk strategi följs för kulturpolitiken. I nittiotalets kulturpolitiska 
dokument lyfts även vikten av läsfrämjandet fram vilket jag kopplar till den humanistiska 
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strategin som genom kunskap och utbildning vill demokratisera kulturområdet. När det gäller 
materialet från 1970-talet finns även inslag av en sociologiskt inriktad kulturpolitik vilket 
skiljer det från 1990-talets texter. En starkare betoning ligger nämligen på att nå ut med kultur 
till alla och att kulturverksamheten skall vara bred och folklig. Däremot finns inte några 
tydliga inslag av den strategin Skot-Hansen kallar instrumentell – vare sig i 1970-talets eller i 
1990-talets dokument. Kulturen verkar exempelvis inte användas som ett medel för att uppnå 
ekonomisk utveckling. Marknadstänkandet verkar alltså inte ha slagit igenom i kulturpolitiken 
under nittiotalet – åtminstone inte när det gäller området kvalificerad litteratur.  
 
Utifrån en annan betydelse av ordet instrumentell, en betydelse som bland annat Geir 
Vestheim – fil.dr i biblioteks- och informationsvetenskap och professor vid Högskolan Borås 
– nämner i sin artikel  ”Kulturpolitikk som praksis og forskingsfelt”, är kulturpolitiken 
emellertid instrumentell när den används som ett medel för att uppnå mål samhället ställt upp 
(Vestheim 1997, s. 39). Den här instrumentella synen, som alltså inte skall förväxlas med 
Skot-Hansens instrumentella strategi, på kulturpolitik finns nämligen både i sjuttiotalets och i 
nittiotalets texter vilket påvisar en ytterligare likhet mellan dem. Kulturen betraktas alltså 
utifrån en nyttoaspekt. Den är en samhällsresurs som skall verka för demokrati och bildning. 
De resultat jag kommit fram till, att den humanistiska strategin för kulturpolitiken dominerar 
och att en reformistisk socialistisk ideologi ligger till grund för vissa idéer, visar därmed även 
att kulturen används som ett medel då den används för att demokratisera kulturområdet – 
dock inte för att uppnå ekonomisk utveckling. Samma möjligheter för alla att ta del av 
kunskap och att ha lika tillgång till kultur, genom exempelvis läsfrämjande verksamheter och 
bibliotek, är en del av samhällets uppställda mål om demokratisering vilka alltså skall nås 
med kulturpolitiken som medel.  
 
Utifrån min ideologianalys av dokumenten framkommer således att vissa idéer är präglade av 
ideologin reformistisk socialism. På så vis kan den inställning till kultur, litteratur och 
marknad som framkommer i min studie därmed ha sin grund i ideologiska argument. Att 
socialdemokratisk dominans på den politiska scenen i 44 år kan ha påverkat kulturpolitikens 
idéer verkar dessutom rimligt att anta, menar jag. Synen på statligt engagemang, eller 
inblandning, på kulturområdet och demokratisering av kulturområdet är ett par exempel som 
belyser en sådan prägling. Jag anser, exempelvis, att ett relativt tydligt exempel på statligt 
engagemang är det socialdemokratiska välfärdsprojektet under sjuttiotalet eftersom det 
omfattade även kulturområdet – de kulturpolitiska målen kom exempelvis att utgöra grunden 
för ett konkret reformarbete (Europarådet Statlig kulturpolitik i Sverige. Se Myerschough, s. 
139). Geir Vestheim påpekar dessutom att det är den historiska kontexten och de politiska 
traditionerna i ett land som avgör vad som skall uppfattas som kulturpolitiskt relevant och hur 
mycket staten skall engagera sig (Vestheim 1997, s. 39). Här, menar jag, finns alltså en 
socialdemokratisk tradition som medverkat, bland annat, till den syn som finns om statlig 
inblandning på kulturområdet – både under sjuttiotalet och under nittiotalet. Dess ideologi har 
dessutom medverkat till att statligt stöd till kulturområdet legitimeras utifrån ett 
demokratitänkande som handlar om jämlikhet och utjämning av klasskillnader. 
 
Utifrån idé- och ideologianalysen av dokumenten kan slutsatsen dras att inom kulturområdet 
verkar den statliga inställningen till kultur som är kommersiell och till ett samspel mellan 
kultur, litteratur och marknad vara tveksam. Som jag tidigare nämnde präglas dokumenten, 
bland annat, av en närmast antikommersiell inställning. Jag konstaterade även att det finns ett 
samspel mellan litteratur och marknad – i sjuttiotalats proposition nämner man exempelvis att 
den kommersiellt drivna kulturverksamheten svarar för nästan all bokproduktion – men med 
utgångspunkt i de kulturpolitiska målen anses likväl statlig finansiering av den kvalificerade 
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litteraturen nödvändig. När det gäller kulturområdet litteratur finns exempelvis ett tydligt 
ställningstagande för den kvalificerade litteraturen och mot den massproducerade litteraturen 
– både i sjuttiotalets och i nittiotalets dokument – när skillnad görs mellan det som kan kallas 
populärlitteratur och kvalificerad litteratur. I fråga om min förförståelse, att den statliga 
kulturpolitiken verkar upprätthålla en gräns till den kommersiella kulturen, verkar den således 
vara rimlig utifrån vad som framkommit i min studie. Inställningen till kultur och marknad 
legitimeras därmed utifrån ideologiska argument – utifrån den här undersökningen en 
socialdemokratisk ideologi – och motiveras utifrån en i huvudsak humanistisk strategi. 
Dessutom kan statens inställning till litteratur påverkas av vilket kulturbegrepp man utgår 
ifrån. De resonemang jag förde tidigare kring vilken beskrivning av kultur man följer 
indikerar exempelvis en sådan eventuell påverkan.  
 
I fråga om det politiska och samhälleliga sammanhang dessa kulturpolitiska dokument skrevs 
och mottogs i, har en ansats gjorts att teckna en sådan kontext. Vissa teman har valts ut vilka 
är tänkta att besvara frågan hur den politiska och samhälleliga kontexten ser ut vid varje 
tidsperiod: 1970-tal och 1990-tal. Det är konturerna av en yttre verklighet som tecknas i form 
av dessa teman såsom styrande regeringar, politiska influenser samt sociala och ekonomiska 
samhällsförhållanden. Beskrivningen utgår därmed från ett relativt ytligt perspektiv. När det 
gäller hur relationen ser ut mellan kontexten och de kulturpolitiska dokumenten under den här 
perioden är det en fråga av en mer diskuterande karaktär. De paralleller jag drar mellan en 
kulturpolitisk kontext och en yttre politisk och samhällelig kontext grundar sig dessutom 
huvudsakligen på antaganden. En medvetenhet finns om att inga så kallade korrekta svar kan 
ges utifrån det material och de teoretiska och metodologiska utgångspunkter jag utgått från i 
min undersökning. Val av litteratur till den kontextuella beskrivningen har exempelvis 
påverkat vilket perspektiv som ges av dessa historiska händelser – något jag diskuterat 
tidigare i uppsatsen. Ett försök har gjorts att teckna en politisk och samhällelig bakgrund för 
att eventuellt kunna förklara den inställning och de idéer som framkommer i de kulturpolitiska 
dokumenten. Jag har även försökt påvisa en relation i form av ett samband mellan dem med 
hjälp av vad som framkommit i ideologianalysen. 
 
Det som framkommer i bearbetningen av materialet och utifrån dessa teman är, bland annat, 
att sjuttiotalet kan betraktas som präglat av en politisk vänstervåg och nittiotalet av en politisk 
högervåg som, i olika grad, även är tydlig i den politiska maktstrukturen och i samhället. 
Fram till slutet av sjuttiotalet regerar exempelvis socialdemokraterna vilket innebär en 
politisk, och kanske ideologisk, dominans under flera årtionden som är, eller förväntas vara, 
vänsterorienterad. Därefter bryts en sådan politisk stabilitet och maktskiften blir vanligare 
med ömsom borgerliga och ömsom socialistiska regeringar. Under slutet av åttiotalet riktas 
kritik mot socialismen. Den nyliberalistiska ideologin verkar få politiskt inflytande och alla 
partier går åt höger.  
 
Som en del i den politiska vänstervågen betraktar jag den, under sjuttiotalets första hälft, 
fortsatta utbyggnaden av det socialdemokratiska välfärdsprojektet. Reformer genomförs vilka 
exempelvis handlar om en rättvis fördelning av den sociala välfärden. Ett jämlikhets- och 
solidaritetstänkande finns som jag anser, ideologiskt sett, vara mer vänster- än högerorienterat 
– ett tänkande som återfinns i sjuttiotalets kulturpolitiska idéer om kulturell jämlikhet och 
mångfald. Vidare riktas kritik i samhället mot dominansen av de fria marknadskrafterna, och 
det växer fram solidaritetsrörelser mot kriget i Vietnam. Detta avspeglas i sjuttiotalets 
dokument i form av den skeptiska inställning som finns till kommersialismens verkningar på 
kulturområdet. Under det mer högerorienterade åttiotalet genomförs fortfarande reformer av 
en socialdemokratisk regering men nu i en marknadsliberal anda. Den ekonomiska uppgång 
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som varit bryts och en fortsatt utbyggnad av den sociala välfärden anses av alla politiska 
partier inte längre vara möjlig att genomdriva. Under 1990-talet fortsätter nedskärningar i den 
offentliga sektorn, och den svenska modellen verkar vara överspelad. Utifrån uppsatsens 
resultat finns ingen direkt avspegling av dessa förändringar i nittiotalets dokument – förutom 
att samhällsförändringar och kommunernas försämrade ekonomi omnämns. 
 
Vid jämförelse av 1970-talets kulturpolitiska dokument med 1990-talets dokument verkar 
alltså inte några tydliga förändringar ha skett när det gäller idéer om och inställning till kultur, 
litteratur och marknad. Jag har utifrån mitt material samt valda teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter åtminstone inte kunnat påvisa några större förändringar. Inte heller verkar en 
jämförelse med den politiska och samhälleliga kontexten och de politiska och samhälleliga 
förändringar som skett från sjuttiotalet fram till slutet av nittiotalet visa på att förändringar i 
samhället medfört några direkt avgörande förändringar av själva kulturpolitiken – åtminstone 
inte för området litteratur. En relation finns visserligen mellan kontexterna under sjuttiotalet i 
form av vissa samband mellan dem. Relationen mellan nittiotalets dokument och dess kontext 
är däremot inte särskilt tydlig vilket bidrar till slutsatsen att inga större förändringar tycks att 
skett. När det gäller samhällsförändringarna uppmärksammas visserligen dessa i dokumenten 
från nittiotalet – vilket jag nämnde tidigare. Man talar om att kulturpolitiken behöver anpassas 
till ett förändrat samhälle – en viss skillnad från sjuttiotalets dokument som snarare uttrycker 
det omvända förhållandet: att kulturpolitiken skall medverka till att förändra samhället. Min 
föreställning att statens förhållningssätt och inställning till kommersiell kultur kanske skulle 
ha anpassats och förändrats på grund av yttre omständighe ter, såsom en internationaliserad 
marknad och förändrade politiska idéer, kan således inte påvisas utifrån mitt valda material. 
Bernt Lindbergs uttryckta farhågor kring globaliseringens hot mot mindre nationers kulturliv 
verkar i det perspektivet vara mer eller mindre obefogade. Sven Nilssons uttalande att de 
kulturpolitiska aspekterna på samspelet mellan konst, samhälle och marknad har förändrats 
stämmer därmed inte heller. Enligt honom har, som bekant, kulturpolitiken förändrats; från en 
konstnärligt motiverad kulturpolitik, till en socialt och politiskt motiverad och därifrån till ett 
allt mer marknadsstyrt kulturliv.  
 
Samma inriktning som utformades för kulturpolitiken i sjuttiotalets dokument verkar således 
fortfarande gälla under nittiotalet – med några mindre justeringar i målformuleringen och 
språkbruket. Är det kanske så att samhället och de politiska idéerna, i det här fallet den 
socialistiska ideologin, har förändrats men själva inriktningen för kulturpolitiken förblir mer 
eller mindre oförändrad? Är kulturpolitiken rent av efter sin tid? Utifrån vad som framkommit 
i min idé- och ideologianalys finns, till exempel, inga tecken på förändringar av politisk 
ideologi i dokumenten. De idéer som uttrycks kan som bekant kopplas till reformistisk 
socialism – både i sjuttiotalets och i nittiotalets texter. I den kontextuella beskrivningen finns 
däremot inslag som pekar mot en politisk förändring– från en mer vänsterorienterad politik 
mot en mer högerorienterad – som eventuellt även kan ha påverkat en politisk ideologi som 
reformistisk socialism. Frågan väcks i vilken grad samhället och den politiska utvecklingen 
påverkar kulturpolitiken – eller i vilken grad kulturpolitiken påverkar samhället och den 
politiska utvecklingen. Utifrån uppsatsens resultat kan inga bra svar ges på den här frågan. 
Underlaget är exempelvis för litet och analysverktyget för generellt och löst hållet, men 
frågan är likväl intressant att fundera över. Resultaten i min studie visar, till exempel, att de 
politiska och samhälleliga sammanhangen har förändrats under dessa tjugofem åren men att 
kulturpolitiken i princip är oförändrat. I det avseendet och utifrån dessa resultat kan således 
ingen direkt påverkan märkas. Förklaringar till det här kan alltså finnas i oförändrade 
ideologiska argument och oförändrad kulturpolitisk strategi – eventuellt även i vilket 
kulturbegrepp som används. 
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6.1.2 Reflektioner kring olika resultat 
 
Mitt resultat från analysen av dokumenten är intressant att jämföra med det resultat Karin Häll 
fått av sin undersökning. Hennes diskursanalys kommer, som bekant, fram till att sjuttiotalets 
diskurs skiljer sig en del från nittiotalets diskurs. Den från sjuttiotalet är nämligen sociologiskt 
motiverad, menar hon, medan den från nittiotalet är starkt influerad av marknaden och 
ekonomins diskurs – den strategi Dorte Skot-Hansen kallar instrumentell. Den kulturpolitiska 
strategi jag kommit fram till att dessa dokument, både sjuttiotalets och nittiotalets, är mest 
influerade av är den humanistiska. Inslag av ett marknadstänkande, såsom det har beskrivits i 
min uppsats i form av den nyliberalistiska ideologin och Skot-Hansens instrumentella strategi, 
kan alltså inte spåras i dessa texter. Anders Frenanders undersökning av politisk- ideologiska 
frågor i kulturdebatter visar ett liknande resultat. Han konstaterar i alla fall att den 
kulturdebatt han studerat inte är starkt präglad av nyliberalistiska ståndpunkter. Ett 
nyliberalistiskt grundbegrepp som marknad spelar exempelvis en klart tillbakadragen roll i 
dessa debatter.  
 
Hälls och min egen analys av kulturpolitiska dokument från 1970- och 1990-talet uppvisar 
således relativt olika resultat. En likhet uppvisar dem dock: att sjuttiotalet präglas av en 
sociologiskt motiverad kulturpolitik och att kulturpolitiken används som ett medel. I mitt fall 
anser jag emellertid att den humanistiska strategin dominerar även här vilket inte Häll kommit 
fram till. Även Skot-Hansens kulturteori visar på en ganska tydlig förändring mellan 1970-
talets och 1990-talets kulturpolitiska inriktning. Hon påpekar dock att de strategier hon 
presenterar har inte avlöst varandra i en kronologisk ordning utan verkat parallellt. Det borde 
innebära att nittiotalets kulturpolitik, exempelvis, inte nödvändigtvis är influerat enbart av en 
instrumentell strategi utan likväl kan innehålla andra inriktningar. En orsak till de olika 
resultat som framkommer i Karin Hälls och min egen analys kan vara skillnader i val av 
material.  Delvis olika undersökningsmaterial har nämligen legat till grund för våra uppsatser. 
I stället för kulturutredningar har jag exempelvis valt litteraturutredningar eftersom fokus har 
riktats på kulturområdet litteratur.  
 
Undersökningens resultat bör rimligtvis även vara präglat av mina teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter. Eftersom mitt intresse låg i att studera idéer om och 
inställning till kultur och marknad finner jag dock valet av den idé- och ideologianalytiska 
metoden relevant för undersökningen. Intresset ökade dessutom efter arbetets gång för vilken 
politisk ideologi som dominerade. Fokus har därmed även riktats mot vilka politiska 
ideologier som eventuellt kan ligga till grund för de idéer som uttrycks i dokumenten. Vilken 
exakt påverkan det kan ha haft på resultaten är emellertid svårt att avgöra. Det är tydligt, i alla 
fall, att val av metod medverkat till det fokus som riktats mot just ideologiers eventuella 
inflytande. När det gäller analysverktyget dimensioner har dessa hjälpt till att avgränsa 
området för vilka politisk- ideologiska hörnstenar som kan ingå. Den teoretiska 
utgångspunkten avgränsade området ytterligare till att gälla endast två politiska ideologier 
samt en kulturteori över kulturpolitikens utveckling. Det snäva området för vilken politisk 
ideologi som ligger till grund för idéer om kultur, litteratur och marknad medför att de 
slutsatser jag har gjort utgår från en grov jämförelse. En medvetenhet har funnits om att den 
socialdemokratiska ideologin förmodligen innehåller mer än vad dessa valda områden 
belyser. Undersökningen har även tillåtit ett stort tolkningsutrymme vilket förmodligen kan 
påverka studiens reliabilitet. Genom att underbygga min tolkning av de politiska dokumenten 
med citat och referat är min förhoppning att reliabiliteten skall vara tillräcklig för 
undersökningens syfte. 
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Avslutningsvis vill jag kortfattat kommentera den slagsida åt sjuttiotalet som finns när det 
gäller min bakgrundsteckning av 1970- och 1990-talet. Avsikten var att presentera ett x antal 
lika sidor för respektive period men det visade sig att sjuttiotalet var mer omskrivet i den 
litteratur som valdes. Det medförde att beskrivningen av den politiska och samhälleliga 
kontexten under sjuttiotalet är nära två sidor längre än den från nittiotalet. Utifrån vad jag kan 
bedöma förändrar det emellertid inte studiens resultat på ett märkbart sätt. När det gäller 
kontexten vill jag även kortfattat kommentera den indelning som gjorts i en politisk och en 
samhällelig kontext. En tydlig gränsdragning har nämligen varit svår att göra mellan dessa två 
områden då de i många fall överlappar varandra. Ett försök har således gjorts ifråga om att 
särskilja dem vid presentationen. 
 
6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Vidare forskning skulle kunna vara att följa den kulturpolitiska debatten kring kultur och 
marknad i ett antal kulturtidningar. Intressant vore att jämföra dagens aktuella debatt med 
exempelvis 1970-talets debatt när det gäller vilka idéer som dominerar. Det kan även vara 
intressant att fördjupa den studie jag har gjort genom att undersöka vidare vilka orsaker som 
kan ligga bakom statens inställning till kultur och marknad. Fokus skulle fortsätta riktas mot 
idéer och ideologi och huruvida faktorer som politisk ideologi och en yttre politisk, 
ekonomisk och social kontext påverkar kulturpolitikens inriktning eller inte. 
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7 Sammanfattning 
 
I denna studie har jag undersökt den svenska statliga inställningen till kultur och marknad 
med fokus på området litteratur genom att göra nedslag i fyra kulturpolitiska dokument från 
1970-talet och från 1990-talet. Jämförelser har gjorts mellan dessa för att spåra en eventuell 
förändring i inställning till och idéer om samspelet kultur, litteratur och marknad. En 
föreställning har exempelvis funnits att en gräns upprätthålls mellan den offentliga 
kulturpolitiken och en privat kommersiell kulturmarknad. En gräns som kan beror på statens 
förhållningssätt till det samspel jag nämnde. För att belysa och i viss mån även förklara den 
inställning och de idéer som framkommer har jag även studerat den politiska och samhälleliga 
kontext dessa dokument verkat i. Frågeställningarna har utgått från mitt syfte och gällt hur 
den statliga inställningen till kultur och marknad kommer till uttryck i dessa dokument samt 
hur det politiska och samhälleliga sammanhang dessa dokument gavs ut och mottogs i ser ut. 
Frågan har även riktas mot hur relationen ser ut mellan dessa två kontexter, det vill säga den 
kulturpolitiska och den politiska och samhälleliga.  
 
Min teoretiska utgångspunkt har varit två politiska ideologier, reformistisk socialism och 
nyliberalism, såsom dessa beskrivs av Reidar Larsson och Sven-Eric Liedman samt Dorte 
Skot-Hansens kulturteori om kulturpolitisk utveckling från 1960-talet fram till 1990-talet. En 
genomgång av begreppen kultur, idé och ideologi samt kommersialism har även ingått i det 
teoretiska perspektiv jag haft på mitt undersökningsmaterial. Ett material som har bestått av 
följande kulturpolitiska dokument: Boken: Litteraturutredningens huvudbetänkande SOU 
1974:5, Den statliga kulturpolitiken 1 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28, Boken i tiden SOU 
1997:141 och Kulturpolitik Regeringens proposition 1996/97:3. För min kontextuella ansats 
användes ett antal historiska handböcker. Min metodologiska utgångspunkt har varit två 
varianter av textanalytisk metod. När det gäller analys av de kulturpolitiska dokumenten har 
en idé- och ideologianalys används – såsom den beskrivs av Göran Bergström och Kristina 
Boréus. En helhetsanalys, utifrån Idar Magne Holmes och Bernt Krohn Solvangs beskrivning, 
har däremot gjorts av det material som bildat den politiska och samhälleliga kontexten. För att 
mer konkret kunna analysera de kulturpolitiska dokumenten har jag använt mig av 
analysverktyget dimensioner vars utformning bygger på Reidar Larssons indelning av olika 
områden han anser vara viktiga vid jämförelser av ideologier samt Dorte Skot-Hansens 
kulturpolitiska strategier. Innehållet i dessa utgår i sin tur från min teoretiska utgångspunkt: 
reformistisk socialism, nyliberalism och Skot-Hansens kulturteori. 
 
En skeptisk, närmast antikommersiell, inställning till samspelet kultur och marknad präglar 
kulturpolitiken både under 1970-talet och under 1990-talet. Marknadskrafterna anses 
exempelvis inte kunna upprätthålla kvalitet och mångfald, och massproducerad kommersiell 
kultur anses vara ytlig. Under sjuttiotalet uttrycks dock den här inställningen tydligare än 
under nittiotalet genom att mer värdeladdade ord används. Av idé- och ideologianalysen 
framkommer dessutom att kopplingar kan göras mellan den här inställningen och ideologin 
reformistisk socialism samt de kulturpolitiska strategierna humanistisk och sociologisk. 
Sjuttiotalets och nittiotalets dokument uppvisar här likheter. Under båda perioder uttrycks 
nämligen idéer som är präglade av reformistisk socialism men inte av en nyliberalistisk 
ideologi. Både sjuttiotalets och nittiotalets kulturpolitik legitimeras huvudsakligen utifrån en 
humanistisk strategi – sjuttiotalet bär dock även inslag av en sociologiskt motiverad 
kulturpolitik. Några tydliga spår av en instrumentell strategi, i betydelsen marknadstänkande, 
finns emellertid inte – varken under sjuttiotalet eller under nittiotalet. Dessa dokument skrevs 
och mottogs i ett politiskt och samhälleligt sammanhang som under sjuttiotalet präglades av 
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en politisk vänstervåg och under nittiotalet av en politisk högervåg – politiska tendenser som 
avspeglas i den politiska maktstrukturen och i samhället. Detta avspeglas även till viss del i 
den inställning till och idéer om kultur och marknad som finns i dokumenten vilket påvisar en 
slags relation, eller ett visst samband, mellan de två olika kontexterna – framför allt under 
sjuttiotalet. 
 
Trots förändringar i samhället och den övriga politiken under dessa tjugofem åren verkar inte 
några större förändringar ha skett när det gäller kulturpolitiken och statens inställning till 
kultur, litteratur och marknad. En tydlig skillnad görs exempelvis mellan kvalificerad 
litteratur och populärlitteratur under båda tidsperioder vilket tyder på att statens 
förhållningssätt till kommersiell och marknadsstyrd kultur inte verkar ha förändrats. 
Förklaringar till detta kan finnas i ideologiska argument, kulturpolitisk strategi och, eventuellt 
även, i vilket kulturbegrepp som används. 
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