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1. Inledning  
Vad för sorts kultur som ska subventioneras av staten är en evig kulturpolitisk fråga. I 
målen för de statliga insatserna på litteraturområdet ingår bland annat att ”stimulera en 
bred utgivning av kvalitetslitteratur, öka tillgången till och intresset för litteratur i hela 
landet samt medverka till att barn och ungdomar har tillgång till litteraturen.”1 Förlaget 
En bok för alla (hädanefter EBFA) grundades år 1976 på direkt initiativ från regeringen 
för att med hjälp av statliga bidrag ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris och i 
förlängningen uppfylla målet med litteraturpolitiken. Sedan dess har de statliga bidragen 
riskerat att dras in två gånger, år 1992 och 2007. Vid båda tillfällena utbröt debatter om 
förlagets existens och år 2007 drogs de statliga bidragen in. Det är intressant att följa 
utvecklingen av statlig subventionering, eftersom den tydligt visar vad som prioriteras i 
kulturpolitiken i olika perioder och hur detta motiveras av politiker och andra aktörer. 
Vad som prioriteras speglar i sin tur samhället och dess kultursyn. Den här uppsatsen 
vill göra en komparativ studie av de två tillfällen då statsbidragen till EBFA hotades. 
Varför drogs de statliga bidragen till EBFA in år 2007 och inte år 1992? Går det att 
förstå utifrån debatterna om förlaget? Vid båda dessa tillfällen var det en borgerlig 
regering i Sverige, så svaret ligger inte enbart i hur olika politiska partier vill bedriva 
kulturpolitik. Genom att studera en del av kulturpolitiken så kan jag kanske få en 
förståelse för helheten. 
 
Jens Engberg, professor i modern historia vid Århus universitet, skriver om 
kulturpolitiken i en utmanande artikel i Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. Där menar han 
att den kulturpolitiska forskningen enbart ägnar sig åt kulturförvaltning eller estetik, på 
bekostnad av politiken.2 Han lyfter fram en tredje väg för den kulturpolitiska 
forskningen: ”en politisk forskning som beskæftiger sig med kulturpolitikkens formål 
og virkninger”,3 det vill säga en forskningsinriktning som studerar kulturpolitiken för att 
utröna dess motiv och verkningar. Denna uppsats vill ansluta sig till en sådan tradition, 
dock inte som en politisk forskning i sig utan i bemärkelsen att studera eventuella 
bakomliggande motiv och verkningar i kulturpolitiken. Med avseende på detta kan man 
till den överliggande frågan om statsbidragen knyta en mängd andra frågor: Har EBFA 
spelat ut sin roll som aktör på bokmarknaden, vilken har förändrats markant sedan år 
1976? Eller är det kulturpolitiken som förändrats och går mot en nyliberal framtoning 
där staten inte bör subventionera kultur som marknaden kan erbjuda? Genom att studera 
debatterna i dags- och fackpress och i politiska dokument kan jag se vilka ord som 
används för att argumentera för, eller emot statsbidrag till EBFA. Jag kan även jämföra 
debatterna med varandra för att se om det har skett en förändring i kulturpolitiken och i 
så fall åt vilket håll. Ingen forskning har tidigare fokuserat på EBFA ur denna aspekt. 
Genom att se förlaget som ett direkt resultat av statlig kulturpolitik så kan jag med 
debatterna om förlaget som utgångspunkt se tendenser till hur kulturpolitiken har 
utvecklats från början av 90-talet och framåt. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att studera en eventuell kulturpolitisk förändring under ett 
tidsspann av 15 år. Detta ska göras genom att beskriva och jämföra debatterna om 

                                                 
1 Kulturdepartementets promemoria Ku2007/2493/Kr. Ett utvecklat litteraturcentrum och statens stöd till 
En bok för alla AB, s. 4. 
2 Engberg, Jens 2004. Hvad er kulturpolitik. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, nr. 1, s. 29.  
3 Engberg 2004, s. 40.  
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statsbidragen till EBFA år 1992 och år 2007. Jag vill studera om man genom att följa en 
enskild del av kulturpolitiken, i detta fall EBFA, kan se tendenser till hur den allmänna 
kulturpolitiken förändrar sig. Genom ett diskursanalytiskt angreppssätt ska jag 
undersöka hur debattörerna formulerar sig i debatterna och vad de använder för ord för 
att beskriva förlaget och huruvida förlaget bör få bidrag eller ej. Genom att se hur 
debattörernas utsagor organiserar sig kring olika teman kan jag urskilja diskursiva 
formationer som tillsammans ingår i en kulturpolitisk diskurs. Jag vill även jämföra 
debatterna med varandra för att se var de är lika och var de skiljer sig åt. Eftersom 
EBFA är en del av den statliga kulturpolitiken så visar detta tendenser till hur 
kulturpolitiken har utvecklats i stort under femton år. Först ska jag kort beskriva 
debatterna om EBFA år 1992 och 2007 för att sedan närmare studera hur debatterna 
organiserar sig i diskursiva formationer kring olika teman.  
 
I min analys kommer jag att ledas av följande frågeställningar: 
 

• Hur utformades debatterna om EBFA? Hur beskriver debattörerna förlaget, dess 
roll och dess verksamhet? Vilka diskursiva formationer kan urskiljas i 
debatterna? 

• Kan man se en förändring i hur debattörerna beskriver förlaget, dess roll och 
dess verksamhet mellan de två tillfällena? 

• Kan man utifrån debatterna säga något om varför statsbidragen till EBFA drogs 
in år 2007 och inte år 1992?  

 
1.1.1 Avgränsningar 
EBFA studeras i uppsatsen för att se om förändringen i kulturpolitiken går att skönja i 
debatterna om förlaget. Debatterna om förlaget är en ideal utgångspunkt för forskning 
av den här typen eftersom det vid två konkreta tillfällen (1992 och 2007) förts en 
liknande debatt om förlagets varande, ämnet avgränsar sig självt eftersom det bara är 
vid dessa två tillfällen som debatten har förts. Förlagets uppkomst och kulturpolitiken 
på 70-talet ska också redogöras för, men bara kortfattat då denna period i Sveriges 
kulturpolitik redan avhandlats flitigt i mängder av böcker och magisteruppsatser. Då 
uppsatsen använder sig av en diskursanalys så är det intressanta inte faktiska 
förändringar i litteraturmarknaden eller i politiken, utan snarare hur aktörerna beskriver 
eller framställer förändringar i litteraturmarknaden eller i politiken. I likhet med detta så 
är det inte EBFA:s faktiska produktion, distribution och brukare som studeras, då detta 
inte är relevant för uppsatsens ämne.  
 
Jag ska även definiera vad jag menar med begreppet politik, ett begrepp som är mer 
omstritt än vad som kan redogöras för här. När jag skriver om politik i uppsatsen 
använder jag mig av en av de definitioner som Anders Frenander, FD i idé- och 
lärdomshistoria, presenterar i Kulturen som kulturpolitikens stora problem. Frenander 
skriver, efter statsvetaren Lennart Lundqvist, om en aspekt av begreppet där politik är 
aktioner som ”stat, kommun och internationella organisationer själva ägnar sig åt såväl 
som vad de blir föremål för från enskilda och grupper på olika nivåer”4. Detta är en 
förhållandevis begränsad och instrumentell definition, vilket är mest användbart för 
uppsatsen då fokus inte ligger på att problematisera politikbegreppet. 

                                                 
4 Frenander, Anders 2005. Kulturen som kulturpolitikens stora problem: Diskussionen om svensk 
kulturpolitik under 1900-talet, s. 48. 
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1.2 Disposition 
Efter inledning, syfte, frågeställning och avgränsningar här i kapitel 1 följer kapitel 2 
med en genomgång av för uppsatsen relevant tidigare forskning.  
 
I kapitel 3 presenterar jag först diskursanalys som teori och metod, jag presenterar 
diskursanalysens grundare Michel Foucault och diskursteoretikerna Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe vars teori jag ska använda mig av i uppsatsen. Jag redogör även för de 
begrepp som jag ska använda mig av. Sedan presenterar jag litteratursociologin och 
Robert Escarpits kretsloppsteori. Därefter redogör jag för uppsatsens metod och hur jag 
rent konkret ska arbeta med materialet. 
 
Kapitel 4 inleds med en bakgrund till svensk bokmarknad och litteraturpolitik, samt en 
bakgrund till EBFA för att ge en kontext till materialet. Därefter introducerar jag det 
empiriska materialet och berättar om hur jag samlat in det samt på vilka grunder jag har 
gjort ett urval.  
 
Kapitel 5 är resultatredovisningen där jag redovisar och analyserar materialet, första 
avsnittet ägnas åt debatten år 1992 och den andra år 2007. Jag ska i debatterna 
identifiera diskursiva formationer och urskilja nodalpunkter och flytande signifikanter. 
 
I Kapitel 6 ska jag diskutera kring resultatet av de två analyserna utifrån uppsatsens 
syfte och frågeställningar. 
 
Kapitel 7 sammanfattar uppsatsen.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel ska jag presentera forskning som är relevant för uppsatsen. I det första 
avsnittet nämner jag forskning om En bok för alla, i det andra går jag igenom forskning 
om modern, svensk kulturpolitik för att ge en kulturpolitisk kontext till uppsatsen. I det 
tredje avsnittet presenterar jag två verk som använder diskursanalys för att studera det 
politiska språket.  
 

2.1 Forskning om En bok för alla 
Det är få forskare som har studerat EBFA. Hans Olof Johansson och Lars Petterson, 
verksamma vid avdelningen för litteratursociologi på Uppsala universitet, har skrivit en 
rapport om förlaget En bok för alla från förlag till läsare - rapport från 1985 års 
utvärdering (1986).5 Johansson har även skrivit en rapport om Litteraturfrämjandets 
femkronorsböcker år 19786. Båda rapporterna utvärderar EBFA:s verksamhet med hjälp 
av bland annat enkätsvar från prenumeranter. I rapporten från år 1985 framkommer det 
att en positiv aspekt av förlagets verksamhet är att de breddat vägen för 
kvalitetslitteratur på den traditionella massmarknaden. En annan aspekt som lyfts fram 
är förlagets betydelse för biblioteken och deras läsfrämjande insatser.7 Författarna 
lägger dock in ett förbehåll om den egna rapporten och säger att trots att EBFA är en 
stor statlig satsning på läsfrämjande åtgärder så är det bara på lång sikt som förlagets 
eventuella effekt på svenska folkets läsvanor går att visa genom forskning.8 
 
I Karin Salderts magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap kallad 
Kvalitet, läsfrämjande och tillgänglighet- Kulturpolitiska värderingar och litteratur 
(2004), studeras vilken syn på kvalitet, litteratur och läsare som framkommer hos tre 
statliga instanser för litteraturpolitik; Litteraturstödet, En bok för alla och Centrum för 
lättläst.9 För att visa detta studerar Saldert särskilt institutionernas kvalitetssyn och 
spännvidden mellan olika syner i ovannämnda institutioner.10 Hon presenterar även, 
utifrån Laclau och Mouffes diskursteori, en del ord som ofta återkommer hos de olika 
instanserna för att beskriva deras verksamhet. För EBFA finner hon följande ord: 
kvalitetsböcker, läsfrämjande, tillgång och spridning, lågt pris, folket.11 Vidare kommer 
hon fram till att kvalitet är ett viktigt värde för EBFA, men det som är av mest kvalitet, 
eller själva värdet i sig, uppstår i relationen mellan bok och läsare.12 EBFA kan alltså 
enligt Saldert sägas lägga fokus på läsarens möte med boken i första hand, men med 
reservationen att boken måste vara kvalitativ för att utbytet ska bli gott. 
 
Förutom dessa texter så har EBFA inte rönt större uppmärksamhet i forskningsvärlden. 
Därför fokuserar detta kapitel om tidigare forskning främst på mer generell forskning 

                                                 
5 Johansson, Hans Olof & Petterson, Lars 1986. En bok för alla: Från förlag till läsare: Rapport från 
1985 års utvärdering. 
6 Johansson, Hans Olof 1978.  En bok för alla?: Rapport om en utvärdering av Litteraturfrämjandets 
försök med femkronorsböcker.  
7 Johansson & Petterson 1986, s. 221f. 
8 Johansson & Petterson 1986, s. 220.  
9 Saldert, Karin 2004, Kvalitet, läsfrämjande och tillgänglighet: kulturpolitiska värderingar och litteratur, 
s. 1.  
10 Saldert 2004, s. 4. 
11 Saldert 2004, s. 30. 
12 Saldert 2004, s. 35. 
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om svensk kulturpolitik. I nästa avsnitt presenteras tre verk om modern svensk 
kulturpolitik i förändring. 
 

2.2 Forskning om modern, svensk kultur- och litteraturpolitik  
Tor Larsson, kulturpolitisk forskare, skriver om kulturpolitikens utveckling i ett långt 
perspektiv i The Nordic Cultural Model. Där konstaterar han att modern svensk 
kulturpolitik tog sin egentliga början under 1970-talet i och med upprättningen av 
Statens Kulturråd 1974. Först i början av 1990-talet fick Sverige ett eget 
kulturdepartement.13 Detta märks tydligt i kulturpolitisk forskning där de flesta utgår 
från 70-talet som en sorts startpunkt för kulturpolitiken. Jag ska här först introducera tre 
verk av översiktskaraktär som alla tar utgångspunkt innan 70-talet, men som också har 
gemensamt att de ger en klar bild av den moderna kulturpolitiken. Därefter ska jag 
nämna tre magisteruppsatser som behandlar modern kulturpolitik. 
 
Anders Frenander, föreståndare vid Centrum för Kulturpolitisk forskning vid 
Bibliotekshögskolan i Borås tecknar i Kulturen som kulturpolitikens stora problem – 
diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet (2005) en historisk översikt av 
svensk kulturpolitik med hjälp av en diskursanalys. Han börjar i ”förhistorien” och går 
sedan kronologiskt igenom hur politiska partier talar om kultur och kulturpolitik i 
politiska dokument. Frenanders material utgörs enbart av politiska dokument och 
tidskrifter/pamfletter etc. Frenanders övergripande idé är att bildandet av folkhemmet 
under 1930-talet skapar en politiskt diskursiv hegemoni som styr kulturpolitiken och 
finns kvar ända in i våra dagar. Till exempel är kulturpolitikens kontinuitet från 70-talet 
till 90-talet ”överraskande stor”.14 Som ett resultat av detta blir det en begränsning av 
hur man kan tala om kulturpolitik. Den traditionella borgerliga finkulturen fick vid 
folkhemmets uppbyggnad representera kultur, i stort. Bristen på alternativ ledde till att 
det under efterkrigstiden rått enighet om vilken slags kulturpolitik som ska bedrivas.15 
Frenander skriver att det ”tycks som om kulturpolitiken har flutit fram (fortfarande 
flyter fram?) i en egen fåra i den politiska och samhälleliga debatten och utvecklingen. 
Bara emellanåt kommer den i riktig kontakt med och blir påverkad av de förändringar 
som inträffar i den allmänna politiska diskussionen.”16 Han fortsätter med att konstatera 
att eftersom kulturpolitiken har en så pass marginaliserad roll i det politiska systemet så 
kommer inte de kulturpolitiska frågeställningarna, som i princip har varit desamma 
sedan 1970-talet, förändras trots att de är ur fas med samtidens kulturliv.17 Liknande 
åsikter presenteras i de två andra texter om svensk kulturpolitik som tas upp här.  
 
Tor Larsson tecknar i The Nordic Cultural Model en bild av den svenska, statliga 
kulturpolitiken som trots uttalanden om konstnärlig frihet och oberoende finansiering 
endast inkluderat ”nationally acceptable types of art”, varvid andra konstformer som 
inte passat in i den mallen exkluderats. Samtidigt är det statliga subventioner som 
dominerar kulturpolitiken. Marknadsorienterade bidrag eller andra former av bidrag 
prioriteras ej.18 Alltså är det både hur det finansieras och vad det är som ska finansieras 

                                                 
13Larsson, Tor 2003. Cultural Policy in Sweden. Ingår i Duelund, Peter (red.), The Nordic Cultural 
Model, s. 182. 
14 Frenander 2005, s. 214. 
15 Frenander 2005, s. 210f. 
16 Frenander 2005, s. 211. 
17 Frenander 2005, s. 212. 
18 Larsson 2003, s. 181. 
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som spelar roll i kulturpolitiken. Larsson fokuserar i sin text på musikpolitik och ser där 
under början av 1900-talet en vilja till att utbilda det svenska folket att gilla klassisk 
musik för att denna musik ansågs etablera en känsla av nationell enhet hos 
medborgarna.19  
 
Sven Nilssons Kulturens nya vägar, som kommit ut i många upplagor varav den senaste 
är från 2003 får sägas vara ett standardverk i genren. Nilsson, som är docent i 
litteraturvetenskap, går metodiskt och översiktligt igenom alla kulturyttringar som 
infattas i kulturpolitiken (allt från teater och litteratur till massmedier och IT) och 
beskriver även kulturpolitikens utveckling ur ett långt historiskt perspektiv. Detta 
omfattande anslag gör att texten inte kan gå på djupet på alla områden, men som 
introduktion till svensk kulturpolitik och kulturyttringar är den ovärderlig. Nilsson 
konstaterar att den kulturpolitiska praktiken under senare hälften av 1900-talet främst 
har präglats av statens ändrade roll under samma tid samt dess politiska instrument. 
Nilsson ser under 1970-talet hur staten inträdde i en mer överordnad, offensiv roll i 
samhällsutvecklingen, vilket bland annat innebar ett införande av en byråkrati med 
enhetliga regler. Även sektorer som tidigare fått klara sig själva fick politisk styrning, 
där ingick den kulturella verksamheten.20 Den nya kulturpolitiken som växer fram under 
70-talet gör det genom ett statligt initiativ.21 Nilsson konstaterar även att kulturpolitikens 
värdegrund och kulturbegrepp formulerats med ett mer eller mindre uttalat ”ogillande 
av både konsumtionssamhället och populärkulturen”, ett ogillande som varit beständigt 
från 70-talet och framåt.22  
 
Men dessa texter lyfter även fram tecken och tendenser som visar att kulturpolitiken är 
på väg i en annan, ny, riktning. Anders Frenander menar att folkhemmet som hegemoni 
är på väg ut i kulisserna, den nya hegemoni som börjar skönjas föreslår han att man kan 
beteckna ’den nyliberala staten’, vidare skriver han att den svenska kulturpolitiken i 
början av 2000-talet tycks befinna sig i ett vänteläge som står utanför det som händer i 
kulturlivet, både det som är avantgarde och det kommersiella.23 Detta bekräftar Sven 
Nilsson som skriver att kulturpolitiken inte förändrats i samma takt som den kulturella 
scenen, något som enligt Nilsson kommer leda till ”friktion och energiförlust” om inte 
kulturpolitiken kommer ikapp.24 Även Tor Larsson pekar mot förändring, han visar på 
att 1990-talets omstrukturering av den offentliga sektorns administration till ett system 
inspirerat av den privata sektorn är den viktigaste pusselbiten till att förstå 
förändringarna i kulturpolitiken som Larsson menar håller på att förberedas i skrivande 
stund (år 2002).25   
 
Jag vill här passa på att knyta an till föreliggande uppsats: Kan indragen av 
statsbidragen till EBFA ses som ett resultat av förändringen av kulturpolitiken som 
Nilsson, Frenander och Larsson visar på? Förlaget kan ses som ett typexempel på 
kulturpolitiken under 70-talet, med staten som bidrar till att folket ska få tillgång till 
kvalitetslitteratur till ett lågt pris. Finns det en plats för denna typ av verksamhet om 
kulturpolitiken tar en annan riktning? Jag vill studera detta i denna uppsats. Jag kommer 

                                                 
19 Larsson 2003, s. 191. 
20 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s. 235f. 
21 Nilsson 2003, s. 243. 
22 Nilsson 2003, s. 93. 
23 Frenander 2005, s. 213ff. 
24 Nilsson 2003, s. 255. 
25 Larsson 2003, s. 239. 
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ha som utgångspunkt att den svenska kulturpolitiken har förändrats sedan de 
kulturpolitiska målen fastställdes 1974.  
 

2.3 Magisteruppsatser om svensk kulturpolitik på 70- och 90-
talet. 
Ett flertal uppsatser i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås tar upp skillnader och likheter i kulturpolitiken mellan 1974 och 1996, på grund 
av de kulturpolitiska mål som fastslogs vid dessa tillfällen och de förarbeten om 
kulturpolitik som gjordes av denna anledning. Här kan kort nämnas Karin Häll som 
undersöker diskursiva förändringar om kultursponsring och finansiering av kultur i 
kulturpolitiska dokument från 70- och 90-talet. Gemensamt i dokumenten är en 
instrumentell syn på kultur och kulturpolitik, men synen på kulturens uppgift och 
mening skiljer sig åt. Hon finner vidare att nittiotalets diskurs, till skillnad från 70-
talets, är influerat av marknadens och ekonomins diskurs. Trots detta ställer hon sig 
tveksam till att en ny, mer marknadspositiv diskurs fötts på nittiotalet, hon anser istället 
att det är ”språkbruket som har förändrats men knappast ideologin och detta kan vara en 
förklaring till de blandade känslor som fortfarande finns kring fenomen som privat 
finansiering av kultur och kultursponsring”.26 
 
Intressant för uppsatsen är också att se på hur litteraturens roll i kulturpolitiken har 
förändrats över tid. Veronica Holmqvist fördjupar sig i detta i magisteruppsatsen Synen 
på litteratur i 1970- talets och 1990-talets svenska kulturpolitik - En idéanalytisk ansats 
(2005). Resultaten visar på en hel del koherens från 70-talet och framåt. Att litteraturen 
har demokratisk potential återkommer vid båda tillfällena och också att 
kvalitetslitteratur är en nödvändig motvikt till det kommersiella utbudet. Det explicita 
fördömandet av massmarknadslitteratur har dock tonats ner i de senare texterna. Det är 
inga markanta skillnader som framkommer i studien. När det gäller litteratur så finns 
det bara en sorts sådan som bör spridas av staten och det är kvalitetslitteraturen. 
Holmqvist finner likväl att ingen problematisering av kvalitetsbegreppet förs.27 EBFA 
nämns i utredningen 1996, där det konstateras att förlagets verksamhet fortfarande är 
relevant. Regeringen menar att EBFA har betydelse för att sprida kvalitetslitteratur till 
bland andra grupper med låg inkomst eller till skolor. Förlagets läsfrämjande åtgärder 
lyfts också fram samt dess geografiska spridning.28  Den argumentation som fördes för 
förlaget vid dess införande är alltså beständig även tjugo år senare. Detta bekräftas av 
den tidigare nämnda forskningen som visar på detta är inte oväntat då, som jag har visat, 
även den allmänna synen på litteratur i politiska dokument inte har förändrats nämnvärt.  
 
Ytterligare en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap ska beröras, 
Claes Lennartsson redogör för stödordningen för litteratur i Sverige och Norge i en 
komparativ studie av litteraturstödet utifrån en ideologianalys.29 Det svenska 
litteraturstödet började gälla 1975 efter ett förslag i litteraturutredningen 1968 där det 
bland annat menades att ett litteraturstöd behövs för att trygga en fortsatt utveckling av 

                                                 
26Häll, Karin 2003. Kultursponsring och kulturfinansiering: En undersökning av diskursiv förändring i 
fyra statliga kulturpolitiska dokument, s. 50. 
27Holmqvist, Veronica 2005. Synen på litteratur i 1970- talets och 1990-talets svenska kulturpolitik: En 
idéanalytisk ansats, s. 53.  
28 Holmqvist 2005, s. 40. 
29 Lennartsson, Claes 1998. Stödordningarna för litteratur i Norge och Sverige: En ideologianalytisk 
ansats, s. 7. 
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den svenska litteraturen. Stödformerna tar sig uttryck i både förhands- och 
efterhandsstöd.30 Lennartsson kommer bland annat fram till att införande av det svenska 
litteraturstödet liknar det norska systemet, men i Sverige är det politiska i 
litteraturpolitiken mer tydligt. Lennartsson noterar även att den litteraturpolitiska 
ideologin som förmedlas kan från vissa positioner ses ”som ett maktinstrument för 
privilegierade grupper i samhället”.31 
   
Jag vill i denna uppsats försöka gå vidare från 1970-talet som, till synes, dominerat 
kulturpolitisk forskning och studera kulturpolitik som den yttrar sig i anslutning till En 
bok för alla i ett senare skede, det vill säga, mellan 1992 och 2007. Genom att 
presentera dessa uppsatser som utgår från 70-talet tillsammans med verken i det tidigare 
avsnittet har jag förkunskaper för att i denna uppsats kunna flytta undersökningsfokus 
några år framåt i tid. 
 

2.4 Diskursanalytisk forskning  
Avslutningsvis ska jag kort nämna två forskare som båda använder sig av diskursanalys 
som teori och metod. Den första, Jim McGuigan, Professor i Cultural Analysis vid 
Loughborough universitet i Storbritannien, identifierar i Rethinking Cultural Policy32 tre 
generella diskurser i kulturpolitiken. Den andra, Kristina Boréus, FD och docent vid 
Stockholms universitet, studerar i sin avhandling Högervåg33 språket i modern, svensk 
politik. Denna uppsats studerar i viss mån hur det politiska språket kan förändras över 
tid, i takt med att nya ideologier uppnår hegemoni, därför är det relevant både att 
presentera de tre diskurser McGuigan identifierar i en mer allmän, internationell 
(västerländsk) kulturpolitik och att redogöra för Högervåg som visar hur ett nyliberalt 
språk vunnit hegemoni i den allmänna politiska debatten (notera dock att kulturpolitiken 
inte är en stor del av denna).  Trots att den första texten inte specifikt handlar om 
Sverige och att den andra inte specifikt handlar om kulturpolitik så finns där element 
som jag vill ta med mig i denna uppsats.  
 
McGuigan finner tre diskursiva formationer som kommer till uttryck i kulturpolitiken. 
Dessa benämner han den statliga (state), marknads (market) och den civila 
(civil/communicative) diskursen. Han är noga med att påpeka att dessa inte på något sätt 
är begränsade till den kulturpolitiska diskursen, utan snarare egna diskurser som finns i 
många olika varianter. De har dock en gemensam funktion i det att de kan beskriva 
”verkligheten” om kultur och kulturpolitiken. McGuigan konstaterar även att diskurser 
både förhåller sig till varandra och påverkas av den diskurs som för tillfället når 
hegemoni och att det är omöjligt för subjekt att gå utanför vissa diskurser.34 McGuigan 
går därefter igenom hur de tre formationerna positionerat sig inom kulturpolitiken och 
utvecklats över tid, där marknadsdiskursen får störst utrymme, McGuigan menar 
nämligen att den dominerande ideologin i dagens kulturpolitik och politik i allmänhet är 
nyliberalismen och att marknadsdiskursen är den dominerande diskursen.35 Han börjar 
dock med att konstatera att kulturpolitiken alltid haft en nära association med 

                                                 
30 Lennartsson 1998, s. 47f. 
31 Lennartsson 1998, s 107. 
32 McGuigan, Jim 2004. Rethinking Cultural Policy. 
33 Boréus, Kristina 1994. Högervåg: Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989. 
34 McGuigan 2004, s. 35. 
35 McGuigan 2004, s. 34ff. 
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nationalstaten.36 McGuigan utgår från brittiska förhållanden men jag menar, i likhet med 
honom själv, att hans resultat har giltighet för de flesta moderna, västerländska stater. 
Kulturpolitikens band till nationalstaten visas genom ett svenskt exempel när Tor 
Larsson beskrev hur kulturpolitiken ämnade sprida klassisk musik till medborgarna för 
att på så sätt skapa enhet hos folket. 
  
Om marknadsdiskursen skriver McGuigan att den är svår, rentav omöjlig, att gå utanför. 
Han tillägger att det är svårt att överskatta hur stor betydelse den har fått för politik och 
praktik. På ett diskursanalytiskt manér skriver han dock att han inte är ute efter att 
analysera de faktiskt resultaten av en kulturpolitik influerad av en marknadsdiskurs utan 
snarare ”to note how the language of cultural policy changed in relation to these and 
other practices.”37 Som exempel på detta tar han managerialization, det vill säga att 
offentlig verksamhet ska drivas som privat dito, som utvecklats i Storbritannien under 
90-talet. McGuigan menar även att den civila diskursen har problem att förhålla sig till 
de andra diskurserna eftersom den ogärna vill tala om kulturpolitik (cultural policy) 
med risk för att då reducera kulturens betydelse, helt enkelt instrumentalisera den. De 
två övriga diskurserna har redan en instrumentell syn på kultur som antingen ett medel 
för att fasthålla en nationell identitet, eller som en vara.38 Det är en intressant tes som 
McGuigan presenterar och i förlängningen innebär det att den civila diskursen är dömd 
till periferin, eftersom denna för att uppnå hegemoni måste definiera kultur på sitt eget 
sätt, men det är omöjligt med risk för att instrumentalisera kulturen, vilket ger de övriga 
diskurserna fritt spelrum. McGuigan sammanfattar: 

 
The crucial development in the recent period has been the ideological de-
legitimization of state intervention and public-sector arts and media. They 
persist but with an uncertain and poorly defended rationale. Even when they 
persist, however, their operations are reconfigured increasingly by market 
reasoning, so that publicly funded organizations must behave like private 
businesses, thereby further undercutting their own legitimacy.39 

 
Han tillägger att alla tre diskurser och de instanser de representerar är verksamma 
samtidigt, men att de har olika mycket makt (och även att maktpositionerna kan skifta). 
Även om denna uppsats fokuserar på svenska förhållanden så är det relevant att jämföra 
resultaten i ett större, internationellt perspektiv. Utifrån McGuigans resultat kan jag i 
materialet för uppsatsen se om även debattörerna går att sortera in i någon av dessa 
diskursiva formationer, eller i andra formationer, samt se om denna marknadsdiskurs 
som McGuigan menar är så tydlig i den moderna statens kulturpolitik går att återfinna i 
svensk sådan.  
 
Om vi lämnar den internationella kulturpolitiken och istället går in på svenska 
förhållanden för politiskt språk så märks Kristina Boréus. Hon studerar alltså 
språkbruket i svenska offentliga debatter medelst diskursanalys. Hennes tes är att det 
sker/har skett en nyliberal förskjutning av språket i debatter i svenska dagstidningar. 
Avhandlingen fokuserar på det språkliga och den kamp som förs om rätten att 
bestämma vad ett begrepp innebär, Boréus kallar det ”makten över tanken”.40 McGuigan 
identifierar inte nyliberalism, något som Boréus gör mycket grundligt. Hon utgår från 

                                                 
36 McGuigan 2004, s. 34. 
37 McGuigan 2004, s. 43. 
38 McGuigan 2004, s. 53. 
39 McGuigan 2004, s. 59. 
40 Boréus 1994, s. 11. 
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att termen i Sverige används om den liberalism som efter en laissez-faire-princip 
ifrågasätter den moderna välfärdsstaten.41 Nyliberalism definierar hon vidare genom att 
identifiera kärnidéer i ett urval politiska texter om nyliberalism. Åsikter som 
tillsammans utgör ideologin identifierar hon bland annat som en stat med kraftigt 
förminskade ansvarsområden i jämförelse med den moderna välfärdsstaten, ett positivt 
förhållningssätt till marknaden som bör vara fri och en åsikt om att individen är 
utgångspunkt snarare än kollektivet.42  När jag i uppsatsen använder termen nyliberalism 
är det utifrån Boréus definition. Ideologin är naturligtvis mer komplex än vad jag har tid 
att redogöra för här, men eftersom jag bara ska använda nyliberalismen i relation till 
kulturpolitiken så ska jag nöja mig med att lägga märke till fokuseringen på den fria 
marknaden och en förminskad stat. Boréus kan till viss del bevisa sin tes, hon finner att 
högervågen, det vill säga fler högeridéer i relation till alternativa idéer i debatter, tar sig 
uttryck i slutet av 70-talet eller i början av 80-talet. Boréus visar även att det är en 
nyliberal och inte konservativ ideologi som får utrymme.43 Men det råder inte en full 
nyliberal hegemoni i svensk offentlig debatt, Boréus noterar exempelvis att 
diskussionen om jämlikhet inte har ”nyliberaliserats”. Istället är det den ekonomiska 
debatten som främst ger uttryck för en nyliberalism, med kapitalismen som oomstritt 
samhällssystem.44 Jag påminner återigen om att Boréus resultat inte automatiskt går att 
översätta direkt till den kulturpolitiska debatten. Anders Frenander konstaterar att trots 
högervågen i politiken under 1990-talet i Sverige så hade kulturpolitiken fram till 1996 
fortfarande inte tagit så stort intryck av de nyliberalistiska idéerna, främst för att 
kulturpolitiken under 90-talet inte varit så omdebatterad. 45 
 
Avslutningsvis går det att säga att det i forskningen råder konsensus om kulturpolitiken. 
Den har varit på ett visst sätt (vilket fastslogs i de kulturpolitiska målen 1974) under en 
lång tidsperiod, men flera forskare pekar på att en förändring kan vara i antågande. I 
min uppsats vill jag se om jag i mitt, begränsade, material kan se tendenser dels till 
denna förändring och dels om politiken har hunnit ifatt språket, det vill säga om 
besluten, likt språket, också börjat förändras i en nyliberal riktning.  
 

                                                 
41 Boréus 1994, s. 69. 
42 Boréus 1994, s. 72. 
43 Boréus 1994, s. 306f. 
44 Boréus 1994, s. 309. 
45 Frenander 2005, s. 202. 
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3. Teori och metod 
För denna uppsats använder jag mig av diskursanalys som teori och metod. 
Diskursanalys är en väl använd teori och metod i ämnet Biblioteks- och 
informationsvetenskap, detta gör den dock inte enklare att förklara. I detta kapitel ska 
jag först försöka ringa in begreppet diskurs och visa på några antaganden forskaren 
måste göra för en diskursanalys. Sedan ska jag presentera Michel Foucaults 
diskursanalys och Laclau och Mouffes variant av diskursanalys som kallas diskursteori 
samt några av deras begrepp som kommer att användas i den här uppsatsen. Jag ska 
även presentera inriktningen litteratursociologi som en teoretisk ram. Därefter ska jag 
redogöra för uppsatsens metod. 

3.1 Diskursanalys 
Det är svårt att ge en sammanfattande bild av diskursanalysen då inriktningen inom B&I 
är ung och relativt snårig. Bergström och Boréus presenterar diskursanalysen och några 
av dess huvudtraditioner i sin lärobok om olika textanalyser. Som en generell 
introduktion skriver de att diskursanalysen studerar samhällsfenomen där språket står i 
fokus. Diskursanalysen har även en mångvetenskaplig karaktär och begreppet diskurs 
kan således betyda olika saker för olika vetenskaper.46 Winther och Phillips förtydligar i 
sin pedagogiska introduktion till diskursanalysen som teori och metod att man inom 
teorin anser att kunskap om världen inte är en objektiv sanning, vårt sätt att uppfatta 
världen skapas genom sociala processer. Kunskap skapas alltså i social interaktion och 
vad som är självklart ”sant” eller ”falskt” för oss människor kan förändras över tid.47 
Winther och Phillips menar att man rent generellt kan definiera en diskurs som ”ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.48 Vidare skriver 
de att begreppet är omtvistat och används på olika sätt, men det finns oftast en eller 
annan 
 

[I]dé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när 
vi agerar inom olika sociala domäner – man talar exempelvis om ”medicinsk 
diskurs” eller ”politisk diskurs”. ”Diskursanalys” är sedan på motsvarande 
sätt analys av dessa mönster.49 

 
Språket är alltså det som forskaren lägger fokus på i denna teori och metod. Detta bland 
annat för att teorin utvecklats ur strukturalistisk och post-strukturalistisk språkfilosofi, 
vars tes är att vägen till verkligheten alltid går via språket. Detta betyder dock inte att 
verkligheten inte finns, men den får bara betydelse genom diskurs. Winther och Phillips 
exemplifierar med en översvämning, som är en händelse självständig från människors 
tal och tankar. Men när händelsen inträffat kommer den ges olika betydelse av olika 
människor. Vissa skulle länka den till naturfenomen, andra till växthuseffekten och 
ytterligare andra till religion (”Gud ville det”).50 Diskursanalysen intresserar sig för 
processen när tecknen får innehåll och mening.51  

                                                 
46 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2005. Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 305f. 
47 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000. Diskursanalys som teori och metod, s. 11f.  
48 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7. 
49 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7. 
50 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15f.  
51 Bergström & Boréus 2005, s. 316. 
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3.1.1 Michel Foucaults diskursanalys  
Den person som främst förknippas med diskursanalysen är den franske filosofen Michel 
Foucault (1926-1984). Han utvecklade teorin, lanserade begrepp och gjorde en rad 
diskursanalytiska undersökningar som fått mycket uppmärksamhet i forskarvärlden. Det 
är svårt att överskatta hans betydelse för samhällsvetenskap och humaniora och det går 
inte att skriva om diskursanalys utan att förhålla sig till honom. Enligt Foucault är 
sanningen en diskursiv konstruktion och genom en diskursanalys kan man klarlägga 
strukturer och se vad som får/kan sägas och vad som inte får/kan sägas, reglerna för en 
diskurs sätter gränser för vilka utsagor som kan skapas.52 Det är alltså även intressant att 
se vad som inte sägs när man analyserar en diskurs. Utsagan (the statement på engelska, 
l’énoncé på franska) är central för diskursanalysen som grundstenen i en diskurs och 
definieras av professorn Sara Mills som ett uttalande eller en text som utger sig för att 
inneha ”sanningen” och som blir ratificerad som kunskap.53  
 
Med Foucaults ord i Vetandets arkeologi så kan man urskilja en diskurs och diskursiva 
formationer i denna utifrån fyra hypoteser: (1.) Utsagorna skapar en helhet om de 
hänför sig till samma objekt. (2.) För att ytterligare definiera relationer mellan utsagorna 
kan man gruppera dessa om de har en gemensam stil och form, ”en korpus av kunskaper 
som förut[sätter] en gemensam syn på tingen”. (3.) Vidare kan man upprätta grupper av 
utsagor genom att se vilka begrepp utsagorna ger ett visst innehåll, en viss stil, en 
konstant egenskap. (4.) Man kan även urskilja diskursiva formationer genom att studera 
var och på vilket sätt utsagorna fogas samman och är eniga, ”temats identitet och 
fortbestånd”.54 Inom en diskurs finns det alltså olika diskursiva formationer som kan 
urskiljas genom att se till var de håller med varandra och var de inte håller med 
varandra. Särskilt intressant är den tredje hypotesen som behandlar vilken innebörd och 
betydelse olika ord får i olika formationer.  
 
I en diskursanalys är det inte intressant att på individnivå se vem som säger vad, 
begreppet subjektsposition ersätter där individbegreppet och har en bredare innebörd. 
En individ tänker och agerar utifrån olika subjektspositioner, som är en uppsättning 
regler som reglerar hur individen förhåller sig i olika sociala sammanhang. Därför kan, i 
en diskursanalys, en aktör aldrig tala utifrån sig själv, aktören talar alltid utifrån en 
subjektsposition där det finns begränsningar för vad som kan sägas. I en diskurs finns 
det alltså olika subjektspositioner som aktörerna i diskursen intar, samt olika diskursiva 
formationer. En aktör kan inta olika subjektspositioner vid olika tillfällen och på så sätt 
röra sig mellan olika diskurser och olika diskursiva formationer i en diskurs.55 I teorin är 
det alltså möjligt att röra sig mellan olika diskursiva formationer och tala utifrån olika 
diskurser, men i praktiken är det ovanligt att det sker, istället upprepas samma saker och 
diskursen befästs ytterligare. Foucault använder diskursanalysen för att undersöka olika 
praktiker över långa tidsepoker, bland annat fängelsets historia och mentalsjukvårdens 
historia, med fokus på det sammanhängande. Efter Foucault har det framkommit en 
mängda andra traditioner inom diskursanalysen, som både utvecklar och 
problematiserar Foucaults diskursanalys. Relevant för denna uppsats är Ernesto Laclau 
och Chantal Mouffes diskursteori som presenteras närmare i nästa avsnitt. 

                                                 
52 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19. 
53 Mills, Sara 1997. Discourse, s. 61. 
54 Foucault, Michel 2002. Vetandets arkeologi, s. 48-52.  
55 Bergström & Boréus 2005, s. 310. 
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3.1.2 Laclau och Mouffes diskursteori 
Laclau (f.1935) och Mouffes (f.1943) diskursteori utgår från den lingvistiska nivån och 
fokuserar på den betydelseskapande processen, hur tecken i en diskurs får mening. 
Tecken används här, och i resten av uppsatsen, i betydelsen ord i en utsaga som studeras 
för en diskursanalys. I en diskurs finns det tecken vars betydelse skapas olika beroende 
på vilken position de uttalas ifrån (för en politisk diskurs kan exempel på tecken vara 
’frihet’ och ’demokrati’).56 Enligt diskursteorin befinner sig alla diskurser i konflikt, de 
definierar verkligheten annorlunda. Det pågår en ständig kamp och konflikt hos 
diskurserna och detta kan utgöra fokus för konkreta studier.57 Laclau och Mouffe skiljer 
sig från Foucaults diskursanalys eftersom deras definition av diskursen är större, enligt 
denna kan alla sociala fenomen behandlas diskursivt, inte bara det som uttrycks verbalt, 
i skrift eller tal, de breddar alltså diskursbegreppet. Vidare fokuserar Laclau och Mouffe 
inte på det gemensamma i diskursen, vilket Foucault gör, utan deras diskursteori 
handlar alltid om kampen om betydelse och att få definiera viktiga tecken.58  Winther 
och Phillips skriver att en poäng för diskursteorin är att diskurser aldrig är helt stabila 
eller ensamstående. Laclau och Mouffe säger själva att en diskursiv struktur inte är en 
kognitiv enhet; ”it is an articulatory practice which constitutes and organizes social 
relations”59. Genom diskursteorin kan man lokalisera var de olika positionerna i 
diskursen är överens och vart det råder en kamp för att skapa betydelse till tecken. 
Winter och Phillips skriver även att diskursteorin lämpar sig väl för att finna 
konfliktlinjer i det konkreta materialet. Teorin kan användas för att se vilka 
verklighetsuppfattningar som står på spel, vart det råder antagonism och vart det råder 
överensstämmelse.60 Laclau och Mouffes tolkning av hur en diskurs är uppbyggd 
överensstämmer med Foucaults, i diskursen finns det diskursiva formationer och 
spridda i dessa finns det subjektspositioner.61 Termen diskursiv formation säger de 
själva har en liknande betydelse den Foucault ger den.62 
 
Laclau och Mouffe är inspirerade av Antonio Gramscis hegemonibegrepp. Den 
italienske marxisten Gramsci betonade idéernas roll i samhällsutvecklingen. I ett 
klassamhälle borde det, enligt marxismen, råda öppen konflikt eftersom en klass är 
underordnad en annan. Gramsci upptäckte att så inte var fallet och vill betona att makt 
inte bara kan utövas genom våld, utan även med till exempel utbildningsväsendets 
formande av föreställningar och värderingar. Begreppet för detta blir hegemoni, där de 
uppfattningar och värderingar som styr samhället inte ifrågasätts, trots att en 
samhällsklass underordnas av en annan.63 I hegemonibegreppet ligger att det sker 
betydelsebildande processer som är värda att studera, här lyfter Winther och Phillips 
fram likheten med diskursteorin där man studerar just betydelsebildning.64 Hur 
uppkommer då en hegemoni inom en diskurs? Anders Frenander, som också använder 
sig av hegemonibegreppet i Kulturen som kulturpolitikens stora problem uttrycker det 

                                                 
56 Bergström & Boréus 2005, s. 316.  
57 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 54.  
58 Bergström & Boréus 2005, s. 315.  
59 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal 1985. Hegemony and socialist strategy: Towards a radical 
democratic politics, s. 96.  
60 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 58f. 
61 Laclau & Mouffe 1985, s. 109.  
62 Laclau & Mouffe 1985, s. 105.  
63 Bergström & Boréus 2005, s. 321.  
64 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 40. 
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enkelt: ”Den position som når hegemoni i diskursen är alltså den position, vars 
definitioner av centrala ord och termer blir dominerande”65.  
 
Laclau och Mouffe laborerar med en mängd olika begrepp för att dissekera diskursen 
och göra dess konflikter synliga, endast ett fåtal som är relevanta för uppsatsen ska 
nämnas här.  Nodalpunkt är det första begreppet jag ska ta upp, ett begrepp som flera 
diskursanalytiker använder. En nodalpunkt är enligt Laclau och Mouffe en knutpunkt 
kring vilken diskursen organiseras, det är ett tomt tecken som inte säger något i sig själv 
utan ges betydelse genom att sättas ihop med andra tecken. Genom att lokalisera 
nodalpunkter i ett konkret material kan man utröna hur diskurserna är diskursivt 
organiserade.66 I en kulturpolitisk diskurs kan till exempel ’kultur’ sägas vara en 
nodalpunkt, det är ett tecken som inte säger så mycket i sig själv men när det sätts i 
förbindelse med andra tecken, till exempel ’ungdom’ och ’grafitti’ eller ’nationellt arv’ 
och ’Sverige’ som en betydelse kan skönjas. Aktörer kan alltså använda samma tecken 
(’kultur’) men ge det helt olika innebörd. Detta, att ett ord är öppet för olika betydelser 
kallas av Laclau och Mouffe också för flytande signifikanter. En nodalpunkt är också en 
flytande signifikant, men i en analys av diskursen används flytande signifikant om de 
viktiga tecken som olika diskursiva formationer kämpar om att få bestämma betydelsen 
av. 67 Det ser komplicerat ut, men ordet kultur kan alltså vara en nodalpunkt i den 
kulturpolitiska diskursen och en flytande signifikant i relationen mellan en 
kulturpolitisk och en ekonomisk diskurs. Ingenting är tillslutet i diskursteorin och varje 
uttalande kan rubba ordningen. Laclau och Mouffe skriver att alla uttalanden som leder 
till att skapa en relation mellan tecken (eller element, som de kallar det) är en 
artikulation. Den struktur som sedan följer på dessa artikuleringar blir till diskursen.68 
Uttryckt på det här viset så framstår diskursen i diskursteorins tappning som väldigt 
flytande och föränderlig, en klar kontrast mot Foucaults diskurser som fokuserar på det 
sammansatta under långa tidsepoker. Sammanfattningsvis: hos Laclau och Mouffe förs 
det en kamp i diskursen om rätten att skapa betydelse. Denna uppstår när olika 
subjektspositioner står emot varandra, det som står utanför diskursen hotar dess tillvaro 
och entydighet. Konflikten upplöses sedan genom hegemoniska interventioner, som 
återupprättar entydigheten. Den hegemoniska interventionen har lyckats när en diskurs 
är dominerande, där det tidigare rått en kamp och antagonism.69 För att återknyta till 
avsnittet om svensk kulturpolitik så kan man säga att det kring folkhemmets bildande 
skedde en hegemonisk intervention.  
 
Diskursteorin lämpar sig väl för denna uppsats, då materialet som ska granskas innehar 
en tydlig konflikt där olika positioner kämpar om att få definiera ”verkligheten”. Jag 
menar att materialet som studeras för uppsatsen ingår i en kulturpolitisk diskurs, i denna 
finns det sedan olika diskursiva formationer (och i dessa olika subjektspositioner). Det 
intressanta för uppsatsen är inte vad som sker i ”verkligheten”, i den faktiska 
kulturpolitiken, utan hur aktörerna i debatten beskriver, framställer och försöker forma 
denna. Därför är diskursanalys en lämplig teori och metod för att försöka se hur kampen 
om betydelsebildning i debatten om EBFA ser ut.   
 

                                                 
65 Frenander 2005, s. 23. 
66 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 57f.  
67 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 35f. 
68 Laclau & Mouffe 1985, s. 105.  
69 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55. 
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I kapitel 3.3 Metod ska jag mer konkret beskriva hur jag ska använda diskursanalys som 
metod för uppsatsen. Men först några ord om hur forskaren förhåller sig till diskursen. 
Ingen kan nämligen stå utanför diskursen, inte ens diskursanalytikern. Detta medför ett 
problem för forskaren, som ofta också ingår i den diskurs som han eller hon ska studera.  
Det går helt enkelt inte att stå utanför diskursen och peka och visa på sanningen eller det 
som egentligen händer. Laclau och Mouffe ignorerar denna problematik. Något som 
ytterligare förstärker bilden av deras teori som abstrakt.70 Bergström och Boréus skriver 
att det överlag inom diskursanalysen inte sker tillräckligt med diskussion och 
problematisering av forskarens roll.71 Genom att ta upp problematiken här vill jag visa 
att jag är medveten om den. Jag utger mig inte för att försöka visa på vad som 
egentligen hänt i debatterna om EBFA, däremot menar jag att diskursanalys som teori 
och metod med fördel kan användas för att tydliggöra debatterna om EBFA, trots 
teorins tillkortakommanden. 

3.2 Litteratursociologi 
Jag ska här fördjupa uppsatsens teorikapitel med hjälp av forskning inom ämnet 
litteratursociologi. Denna uppsats är inte en renodlad litteratursociologisk studie, jag ska 
varken studera de faktiska böcker EBFA ger ut, de faktiska sätt böckerna distribueras 
på, eller vilka det är som egentligen läser böcker från EBFA. Mitt syfte med denna 
kortfattade presentation är istället att visa hur jag med hjälp av litteratursociologin 
tydligare kan visa på EBFA:s plats på bokmarknaden och hur debattörerna beskriver 
denna plats. Jag utgår ifrån den litteratursociologiska inriktning som fokuserar på 
litteraturens roll i samhället. I förordet till den danska utgåvan av den franske 
litteratursociologen Robert Escarpits (1918-2000) Sociologie de la littérature (först 
publicerad i Frankrike 1958) skriver Hans Hertel, dansk litteratursociolog, denna aspekt 
som han benämner ”litteraturen och samhället”. Här studeras litteraturen som social 
institution, ett mikrosystem i samhällets makrosystem. Den litterära processen studeras i 
tre huvudled, produktion, distribution och konsumtion/bruk av litteratur. Ett 
samlingsnamn för dessa led kan även vara det litterära systemet.72 För denna uppsats är 
framförallt distributionsledet av intresse att studera i förhållande till EBFA. I det 
empiriska materialet kan jag se hur de tre huvudleden behandlas av debattörerna i 
relation till förlaget.  
 
Robert Escarpit presenterar i Sociologie de la littérature (1958) en teori om olika 
kretslopp i distributionsledet som har kommit att påverka litteratursociologin. Escarpit 
konstaterar att vissa böcker är gångbara inom vissa kretsar, varje samhällsgrupp har sin 
egen litteratur, men med hjälp av ”omklassificeringar, dubbelbruk /…/ och med 
mutationer” kan ett verk övergå från ett system till ett annat.73 Escarpit identifierar 
därefter två kretslopp i vilka böcker distribueras, det bildade (circuit lettré) och det 
populära (circuit populaire). Det bildade kretsloppet benämner Escarpit som jämställt 
med det kultiverade borgerskapet och den litterära miljön ur vilken de flesta författare 
och andra som bidrar till litteraturens tillkomst (förläggare et cetera) vistas. Den litterära 
verksamheten är ett slutet kretslopp, inom det bildade kretsloppet. Det populära 
kretsloppet utgörs istället av aktörer utanför den litterära verksamheten, ovana läsare 
och människor som inte har möjlighet att köpa böcker ofta, de böcker som köps säljs på 
                                                 
70 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28f. 
71 Bergström & Boréus 2005, s. 350.  
72 Hertel, Hans 1972. Indledning. Ingår i Escarpit, Robert, Bogen og læseren: Udkast til en 
litteratursociologi, s. 8. 
73 Escarpit, Robert 1973. Litteratursociologi, s. 88. 
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enklare försäljningsställen.74 Escarpits teorier om 1950-talets Frankrike går naturligtvis 
inte att helt onyanserat flytta över till svenska förhållanden, men det finns ändå 
överensstämmelser med bokmarknaden i Sverige på 70-talet, Hans Olof Johansson 
kommenterar utgåvan med noter om svenska förhållanden och han konstaterar i 
samband med Escarpits uttalande om kretslopp att det i Sverige sprids olika typer av 
litteratur av bokhandeln respektive i Pressbyrån och kiosker (vilket då var de aktuella 
försäljningsställena för böcker).75  
 
Att utvidga produktionen av böcker från det bildade kretsloppet till det populära är en 
av de metoder som Escarpit anger för att kunna bryta kretslopp. Han skriver att den 
effektivaste metoden för ”blockadbrytarna” (som han benämner de metoder för att 
distribuera böcker i båda kretsloppen) är att ge ut kvalitetslitteratur i billighetsupplaga. 
Han tilläger dock att stora upplagor är ett måste för att billighetsboken ska vara 
lönsam.76 Denna distributionsmetod känns igen från EBFA. Även Hans Olof Johansson 
och Lars Pettersson använder sig av kretsloppstematiken och konstaterar redan år 1986 i 
En bok för alla från förlag till läsare att gränserna mellan kretsloppen är på väg att 
utplånas. Här spelar EBFA, enligt författarna, en viktig roll, som med hjälp av det 
populära kretsloppet sprider böcker från det bildade kretsloppet. Detta har öppnat upp 
marknaden för andra aktörer och idag är kvalitetspocketboken närvarande vid alla 
försäljningsställen av böcker.77 Även Hans Hertel kommenterar Escarpits kretslopps 
begränsningar, bland annat konstaterar han att modellen är inaktuell i Skandinavien 
redan på 70-talet.78 För Sveriges del kan EBFA, enligt Johansson och Pettersson, ha 
varit en del eller ett resultat av att kretsloppen utvecklas från två motpoler till ett mer 
komplext system.  
 
Den skandinaviska bokmarknaden lider av övermättnad och Hans Hertel, skriver att 
övermättnaden leder till ett ökat behov av urval, både det urval som marknaden gör med 
till exempel bokklubbar och mediers uppmärksamhet och det urval som konsumenterna 
gör, till exempel med en ”kritisk urvalsförmåga”. Hertel varnar för en ”klassdelning 
efter utbildningsgrad”, den kritiska eliten som är välutbildad och väljer kvalitativ 
litteratur polariseras mot ”halvanalfabeterna” som inte kan göra samma kvalitativa urval 
utan lämnas åt ”mediebombardemanget”.79 I motsats till denna problematik står 
problemen som följer när en instans gör urvalet för konsumenten, till exempel genom 
bidrag till utgivning som fallet har varit för EBFA. Denna problematik lyfter Escarpit 
fram redan 1958 och den har giltighet än idag. Vad gäller offentlig, såväl som privat, 
litterär styrning så varnar Escarpit för ”den didaktiska omsorgen”. Det vill säga, att man 
hyser meningen att man till läsarna i det populära kretsloppet måste ge något mer, 
utöver själva boken, i form av exempelvis andlighet, budskap eller vittnesbörd.80 
Escarpit skriver: ”Omedvetet eller inte har man ignorerat det faktum, att vad vi kallar 
’litteratur’ var resultatet av och inte anledningen till det kulturella uppvaknandet /…/”81.  
 

                                                 
74 Escarpit 1973, s. 88f.  
75 Escarpit 1973, s. 89.  
76 Escarpit 1973, s. 102f.  
77 Yrlid, Rolf 1994. Litteraturens villkor, s. 64f.  
78 Hertel, Hans 1997. Boken i mediesymbiosens tid. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (red.), 
Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 207. 
79 Hertel 1997, s. 215. 
80 Escarpit 1973, s. 107.  
81 Escarpit 1973, s. 107. 



 

 17

Beskrivningen av kretsloppen är generaliserande och knappast fullständigt giltig idag, 
vilket jag redan konstaterat och som även bland andra Rolf Yrlid tar upp i Litteraturens 
villkor, all bokutgivning går inte att definitivt placera inom dessa ramar, Yrlid öppnar 
upp för att det kan finnas flera kretslopp.82 Till och med benämningarna på kretsloppen, 
bildad och populär som någon sorts motpoler, för tankarna till ett förflutet där 
högkultur och lågkultur var skilda åt. Som ett komplement till diskursanalysen är dock 
Escarpits redogörelse intressant för den teoretiska förståelsen av den miljö EBFA 
lanserades i och även som teoretisk ram när jag ska studera hur de olika 
subjektspositionerna beskriver EBFA:s verksamhet.  
 
Finns det då några epistemologiska problem med att sammanföra litteratursociologin 
och diskursanalysen? Johan Svedjedal, professor i litteratursociologi vid Uppsala 
universitet skriver om litteratursociologins forskningstradition och menar att ämnet ofta 
och med fördel går att förena med andra vetenskaper. Bland de egna försök till 
teoribildning som gjorts inom litteratursociologin finns Escarpits kretsloppsmodell som 
jag kort redogjort för ovan.83 Jag vill mena att det inte finns diskrepens mellan synsätten, 
eftersom både Escarpits kretsloppsmodell och diskursanalysen arbetar med att 
blottlägga bakomliggande strukturer. Escarpits modell är naturligtvis mycket mer 
begränsad både i tid och i rum, men jag ser inget problem med att den att den används 
tillsammans med diskursanalysen som teori för denna uppsats. 

3.3 Metod 
I det här avsnittet ska jag beskriva hur jag med hjälp av en diskursanalys ska analysera 
mitt material och svara på mina frågeställningar. Laclau och Mouffes diskursteori är, 
som har antytts, väldigt fokuserad på teoribygge och inte särskilt konkret. De ger inte 
pratiska råd om hur man metodiskt ska gå till väga för att använda deras 
begreppsverktyg.84 Men de begrepp som Laclau och Mouffe erbjuder går att forma till 
en metod, vilket Winther och Phillips också visar. Genom att använda begreppen kan 
forskaren kartlägga diskursen.85 Jag ska för denna uppsats utgå från Anders Frenanders 
upplägg i Kulturen som kulturpolitikens stora problem. Han studerar dels vilka 
positioner som har artikulerats och vilka nodalpunkter som kan urskiljas i debatterna, 
men han aspirerar även på att sätta in diskursen i relation till en övergripande 
historisk/politisk kontext.86 Eftersom jag tar inspiration ifrån Frenanders tolkning av 
diskursanalysen väljer jag att utgå ifrån begreppen diskursiv formation och nodalpunkt 
som analysverktyg för att studera debatten. Jag lägger även till begreppet flytande 
signifikant för att ytterligare klargöra hur innebörden av olika tecken förändras i 
debatterna. För att tydliggöra skillnaden mellan begreppen, som ofta flyter ihop, väljer 
jag att för uppsatsen använda nodalpunkt som begrepp för ord som ofta nämns, men 
vars innebörd aldrig diskuteras och flytande signifikanter om ord som ofta nämns, och 
vars innebörd ofta diskuteras. Samtidigt tar jag från Laclau och Mouffe med mig fokus 
på konflikt.  Eftersom det är debatter som studeras så är det relevant att ha teorier om 
konflikt och kampen om hegemoni med sig i analysen. Jag har visat att det politiska 

                                                 
82 Yrlid 1994, s. 64f. 
83 Svedjedal, Johan 1997. Det litteratursociologiska perspektivet: Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden, Furuland, Lars och Svedjedal, Johan (red.), Litteratursociologi: Texter om litteratur 
och samhälle, s.72. 
84 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 31. 
85 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 57. 
86 Frenander 2005, s. 29. 
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besluten som debatterna utgår ifrån har gått från ett för till ett emot och kan med hjälp 
av diskursanalysen se i vilken grad och på vilka områden detta påverkar debatterna. 
 
Materialet ingår i en kulturpolitisk diskurs och min första uppgift blir att studera vilka 
diskursiva formationer som kan urskiljas däri. Genom att närläsa det empiriska 
materialet kommer jag notera frekventa teman i debatterna och vart de skiljer sig åt. 
Med hjälp av Foucaults hypoteser som beskrevs tidigare kan jag identifiera olika 
diskursiva formationer. Genom att urskilja frekventa teman och se vad som sägs och 
vad som inte sägs i debatterna kan jag identifiera och organisera de diskursiva 
formationerna vid respektive tidpunkt. Med hjälp av denna metod kan jag i materialet 
urskilja både hur debatterna utformat sig vid de båda tillfällena samt eventuella 
förändringar i hur debatterna har förts. Jag kommer sedan jämföra de diskursiva 
formationerna från de två åren med varandra för att på så sätt se förändring och likheter 
i hur debattörerna beskriver förlaget, dess roll och dess verksamhet. För att få svar på 
detta ska jag även använda mig av begreppen nodalpunkt och flytande signifikant och 
jämföra dessa. Med hjälp av detta kan jag se vilka tecken som det förs en kamp om att 
få bestämma innebörden av och vilka som förblir oomtvistade. På detta sätt kan jag 
tydligare visa på eventuella avvikelser eller likheter i debatterna. Olika synsätt på hur 
kulturpolitik ska bedrivas kommer framstå tydligare med hjälp av diskursanalysen.   
 
Med hjälp av informationen i kapitlet om tidigare forskning och avsnittet om 
litteratursociologi så har jag kunskap som hjälper uttydningen av debatterna och gör att 
jag slutligen eventuellt kan säga något om varför statsbidragen till EBFA drogs in år 
2007 och inte 1992. 
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4. Material och urval 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens empiriska material. Jag ska dock inleda med att 
presentera en bakgrund och kontext till materialet i form av introduktioner till EBFA 
och modern, svensk litteraturpolitik och bokmarknad.  

4.1 Svensk litteraturpolitik och bokmarknad 
Jag ska här ge en kort bakgrund till den svenska bokmarknaden och svensk 
litteraturpolitik i modern tid för att tydliggöra i vilken kontext EBFA grundats och varit 
verksamt. Jag menar att det är viktigt att markera att förlaget startats helt på initiativ av 
regeringen och existerat, med hjälp av ekonomiskt bidrag, tack vare regeringen. Detta 
för att klargöra kopplingen mellan förlaget och svensk kulturpolitik.  
 
Att EBFA grundades i mitten av 70-talet är inte en tillfällighet, decenniet hade föregåtts 
av grundläggande utredningar om kultur och litteratur för medborgarna. Idén till EBFA 
startade i litteraturutredningens slutbetänkande Boken som kom 1968. Där lades det 
fram ett förslag om en statligt subventionerad massmarknadsutgivning av 
kvalitetslitteratur.87 Uppdraget gavs till stiftelsen Litteraturfrämjandet, vilket jag 
återkommer till i nästa avsnitt. I de kulturpolitiska målen som fastställdes år 1974 sägs 
det i de avsnitt som är relevanta för litteraturen att kulturpolitiken ska skydda 
yttrandefriheten, motverka kommersialismens negativa verkningar och särskilt 
uppmärksamma kulturellt eftersatta grupper. Hans Olof Johansson och Lars Petterson 
noterar i deras rapport En bok för alla från förlag till läsare (1986) att medlen för att nå 
dessa mål inte anges, ej heller har någon definition erbjudits till vilka dessa ”kulturellt 
eftersatta” grupper är.88  
 
Inom kulturpolitiken så vävs litteratur- och bibliotekspolitiken ofta samman. Just 
biblioteksinstitutionen är den instans där litteraturpolitiken gör sin största insats och 
biblioteken används som instrument för en statlig litteraturpolitik. De direkta 
litteraturpolitiska insatserna, såsom EBFA, statens litteraturstöd och översättningsstöd 
är mer begränsade. Sven Nilsson uppskattar i Kulturens nya vägar litteraturstödet år 
2000 till 90,9 miljoner kronor. Inräknat stöd till kulturtidsskrifter och bokhandelsstöd 
blir det 122 miljoner kronor sammanlagt.89 Stödet till EBFA uppgick år 2007 till 10,2 
miljoner kronor.90 År 1996 kom det en ny kulturutredning med syfte att uppdatera de 
kulturpolitiska mål som framlades 1974. De nya riktlinjerna var dock i princip identiska 
med de gamla och de skillnader som finns är väldigt små. Det ibland omdiskuterade 
målet att motverka kommersialismens negativa verkningar är kvar, om än något 
nedtonat. Uttrycket kulturellt eftersatta grupper har också försvunnit, medan budskapet 
att alla ska kunna ta del av kulturen finns kvar.91  
 
Den svenska bokmarknaden var länge hårt reglerad med det så kallade 
bruttoprissystemet som tillät förlagen att ge sina böcker ett fast pris (som trycktes direkt 
på boken) som bokhandlaren sedan inte fick över- eller understiga.92 Förlagens 
                                                 
87 Johansson & Petterson 1986, s. 7. 
88 Johansson & Petterson 1986, s. 9. 
89 Nilsson 2003, s. 104f.  
90 Sjöstrand, Johan & Kalmteg, Lina. ”En bok för alla” mister statsbidrag. Svenska dagbladet. 2007-06-
20. 
91 Frenander 2005, s. 198. 
92 Yrlid 1994, s. 67.  
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målgrupp var de som hade råd att betala: medel- och överklassen. Billigare böcker av 
typen ”kiosklitteratur” fanns ändå att tillgå på andra försäljningsställen. I takt med att 
samhället utvecklats och nya medier, framför allt televisionen, erbjudits konsumenter så 
har bokmarknaden varit tvungen att förändras.93 På 70-talet försvann bruttoprissystemet 
och en fri marknad skapades. Åke Danielsson skriver i sin artikel ”Bokmarknaden i 
Sverige” om hur år 1970 blir en vändpunkt i svensk bokmarknadshistoria, från och med 
då verkar bokhandeln på en fri marknad.94 Sven Nilsson skriver om hur bokmarknaden 
har utvecklats sedan 70-talet. Bland annat noterar han att koncentrationen på de 
nyutgivna böckerna ökat, medan äldre böcker, på grund av minskad möjlighet för 
butikerna till lagring, snabbt försvinner från hyllorna, en tendens som märktes direkt 
efter slopandet av fasta priser. Även marknadsföringen av titlar har koncentrerats till ett 
begränsat antal böcker.95  
 
Jag ska även nämna två stora förändringar för bokmarknaden på senare tid. Den första 
är pocketbokens inträde på marknaden. Försäljningen av pocketböcker ökade från 2 
miljoner volymer 1996 till 8 miljoner volymer år 2002, en utveckling som inte har 
någon motsvarighet i andra länder. Den andra förändringen kom år 2002 när 
bokmomsen sänktes från 25 procent till 6 procent. Detta har lett till att det både köps, 
ges ut och läses mer böcker än någonsin förr.96  
 
4.1.1 En bok för alla 
Förlaget En bok för alla grundades år 1976 med syftet att med hjälp av statliga bidrag 
ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris. De har även haft viss läsfrämjande verksamhet 
tillsammans med skolor, bibliotek och andra institutioner och organisationer.97 Förlaget 
startades av stiftelsen Litteraturfrämjandet på direkt initiativ från regeringen. 
Litteraturfrämjandet hade nära band till folkrörelserna och det var just detta som gjorde 
Litteraturfrämjandet aktuellt för uppdraget, genom folkrörelserna skulle nya 
distributionskanaler nås. De första åren gavs bara vuxenlitteratur ut, men strax kom 
utgivning av barn- och ungdomslitteratur till.  Enligt avtalet med staten fick förlaget inte 
heller gå med vinst.98 Att de statliga bidragen varit avgörande för förlaget betonas starkt, 
till exempel står raden ”Lågt pris tack vare statsbidrag” bredvid priset på alla böcker 
utgivna av EBFA.  
 
Förlaget har varit nedläggningshotat två gånger. Första gången var när 
Litteraturfrämjandet, som drev förlaget, avvecklades under 1992 på grund av 
ekonomiska svårigheter. Detta föranledde en stark kritik av stiftelsens ägare, 
Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Kooperativa 
Förbundet (KF), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Arbetarnas Bildningsförbund 
(ABF), som enligt flera debattörer misskött sitt uppdrag. En bok för alla kunde dock 
fortsätta sin verksamhet genom att ombildas till ett aktiebolag med de nya ägarna ABF, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Ordfront och Föreningen En bok för allas 
vänner. Den nya bolagsordningen med de nya ägarna godkändes av Kulturrådet och 
statens avtal med tillhörande bidrag flyttades över. Även Riksdagens kulturutskott 
                                                 
93 Nilsson 2003, s. 99. 
94 Danielsson, Åke 1989. Bokmarknaden i Sverige. Ingår i Munch-Petersen, Erland (red.), 
Litteratursociolog: En antologi, s. 82. 
95 Nilsson 2003, s. 100f. 
96 Nilsson 2003, s. 103.  
97 En bok för alla AB. Historik: En bok för alla. 
 http://www.enbokforalla.se/templates/Page.aspx?id=171 [2008-05-20]. 
98 Johansson & Petterson 1986, s. 7f.  
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godkände att utgivningen och den läsfrämjande verksamheten fortsatte utan avbrott, 
deras beslut kom den 29 april 1992.99  År 2007 riskerades de statliga bidragen åter igen, 
regeringen beslöt att utreda för att sedan dra in det statliga bidraget från och med 
årsskiftet 2008. Denna gång drogs stödet verkligen in och förlaget förberedde sig på 
nedläggning. En bok för alla kommer dock att fortsätta att ge ut böcker, på deras 
hemsida kan man läsa att ”[f]rån och med 2008 är det statliga stödet borta vilket 
naturligtvis kommer att påverka förlaget på många sätt. Det blir färre böcker i vår 
utgivning och priserna kommer att bli högre.”100  
 
Med denna bakgrund till EBFA och svensk litteraturpolitik och bokmarknad ska jag nu 
gå vidare till en beskrivning av uppsatsens material. 

4.2 Det empiriska materialet  
Det empiriska materialet för uppsatsen består av politiska dokument, tidningsartiklar, 
reportage och debattartiklar. Jag har valt att studera även tidningsartiklar, och inte 
enbart politiska dokument, dels för att få mer material av fler aktörer och dels för att en 
stor del av debatterna fördes i dagspress. Från år 1992 består materialet av 13 artiklar 
och debattinlägg från dagstidningar och fackpress. Dagstidningarna utgörs av 
Aftonbladet, Arbetet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet samt Sydsvenska 
Dagbladet. Fackpressen i detta fall utgörs av Svensk bokhandel, kulturtidskriften Impuls 
samt kulturtidskriften Vi. Till detta kommer de politiska dokumenten som utgörs av en 
proposition, kammarens protokoll och ett betänkande från kulturutskottet. Materialet 
från år 2007 utgörs av Kulturdepartementets promemoria samt en interpellation, en 
motion och protokoll från kammaren när frågan om EBFA debatteras. En mängd 
artiklar och debattartiklar om EBFA publicerade i svenska dagstidningar under 2007, 
varav ett urval för uppsatsen har gjorts (mer om det i nästa avsnitt). I uppsatsen studeras 
19 artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Helsingborgs 
Dagblad, Svenska Dagbladet, TT Spektra, Uppsala Nya tidning samt Västerbottens-
kuriren. 

4.3 Urval 
Från debatten år 1992 har allt material jag funnit som rör EBFA tagits med. År 2007 
publicerades en stor mängd artiklar, så där har urvalet blivit större. Politiska dokument 
och debattartiklar har prioriterats samtidigt som artiklar av notiskaraktär som bara 
återger händelseförlopp och ”vanliga” artiklar och reportage har valts bort. Materialet 
består endast av svenska texter, vilket är naturligt eftersom EBFA är ett svenskt förlag. 
Jag har återvunnit 25 tidningstexter från 2007 som rör EBFA och av dessa så är det 
enbart 19, rena debattinlägg, som tas upp i uppsatsen. Debattinlägg har prioriterats 
framför reportage och artiklar eftersom de tydligare framför en åsikt och är av större 
intresse för en diskursanalys. Jag har sökt efter relevant material utanför textmediet, det 
vill säga tv- och radioinslag, men har tyvärr inte funnit något. Frenander problematiserar 
urvalsprocessen när han slår fast att forskaren på ett sätt konstruerar diskursen som är 
föremålet för en undersökning, eftersom forskaren väljer ut ett antal konkreta texter att 
studera.101 Då mitt material är så pass begränsat från början så har jag inte behövt göra 
stränga urval, att göra urval efter form på texten (debattinlägg framför artiklar) istället 

                                                 
99 Detta är en bok för alla 1993, s. 3f. 
100 En bok för alla AB. Historik: En bok för alla. 
101 Frenander 2005, s. 27.  
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för innehåll anser jag gör att valet av texter blivit mer rättvist. Jag är medveten om 
urvalsproblematiken som finns för forskare, men har på detta sätt försökt undgå den. 
 
4.3.1 Datainsamling 
Materialet har återvunnits från databaserna Presstext, Artikelsök och Mediearkivet samt 
Libris. För att undgå att missa träffar från år 2007 som inte hunnit bli indexerade i 
ovanstående databaser så har även Google använts för sökningar. I databaserna har jag 
sökt på ”en bok för alla” i fritext med tidsbegränsning på åren 1992 och 2007. I Google 
har jag specialiserat min sökning till olika dagstidningar med söktermen site=”relevant 
hemsida” ”en bok för alla”. På detta sätt har jag minimerat risken att missa relevant 
material från senare tid. Från år 2007 har jag inte hittat några artiklar om En bok för alla 
i fackpress, detta kan bero på att de inte har skrivits några, men även av att de inte har 
hunnit indexeras av exempelvis Libris. Via Artikelsök har jag funnit referenser som inte 
varit tillgängliga i fulltext elektroniskt. Dessa har jag istället fått hämta fram från 
mikrofilm på Kurs- och tidningsbiblioteket i Göteborg. Vid läsning av texter har jag 
noterat referenser till andra texter i ämnet för att undgå att missa något av relevans. De 
politiska dokumenten har jag återvunnit genom att söka efter termen ”en bok för alla” i 
regeringens databaser för motioner och propositioner. I de propositioner och motioner 
jag funnit har jag sedan hittat hänvisningar till ärendets gång med referenser till 
kammarens protokoll.  
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5. Resultatredovisning 
I detta kapitel ska jag redovisa mitt material och göra en analys av debatterna med hjälp 
av en diskursanalys. Det första avsnittet ägnas åt debatten år 1992 och det andra åt 
debatten 2007. Avsnitten är disponerade på så sätt att jag presenterar materialet utifrån 
de diskursiva formationer jag funnit och hur de artikuleras. Sedan följer ett avsnitt om 
de nodalpunkter och flytande signifikanter jag funnit i materialet och därefter en 
sammanfattning av debatten där jag även jämför resultaten med tidigare forskning och 
knyter an till litteratursociologi.  

5.1 Presentation och analys av nedläggningshotet år 1992 
När det kommer till allmän kännedom att stiftelsen Litteraturfrämjandet går i konkurs 
uppstår en våg av protester. Oro för vad om ska hända med EBFA i kombination med 
kritik mot stiftelsens olika ägare är fokus i debattartiklarna från år 1992. Debattörerna i 
dagspress utgörs främst av fackföreningsmedlemmar, men även av kulturskribenter. Av 
materialet är det endast en utsaga som är uttalat emot EBFA, detta utifrån ett ideologiskt 
perspektiv. Det är moderaterna som lägger in ett särskilt yttrande i kammaren när 
kulturbudgeten diskuteras. Utöver detta är de politiska dokumenten enhetliga då de helt 
enkelt är för fortsatt verksamhet för förlaget. Som jag ska visa kan materialet dock 
struktureras eftersom det ger uttryck för olika diskursiva formationer när aktörerna 
beskriver varför EBFA ska finnas kvar. De flesta texterna upprepar samma saker, vilket 
ligger helt i linje med diskursens natur, vissa saker kan sägas medan vissa saker inte kan 
sägas. I materialet har jag urskiljt två diskursiva formationer där olika utsagor 
organiserar sig kring två teman. Den första försvarar förlagets verksamhet med 
ekonomiska argument, samtidigt som den kritiserar arbetarrörelsen som var ägare till 
stiftelsen Litteraturfrämjandet, denna diskursiva formation har jag valt att kalla för den 
ekonomiskt legitimerade diskursiva formationen. Den andra formationen fokuserar på 
att legitimera förlagets plats och roll i litteraturpolitiken och på bokmarknaden, denna 
har jag valt att kalla för den litteraturpolitiskt legitimerade diskursiva formationen. 
Namnen på formationerna är inte avgörande utan används för att göra distinktionen 
mellan formationerna tydligare för läsaren. 
 
5.1.1 Den ekonomiskt legitimerade diskursiva formationen  
Den diskursiva formation jag valt att kalla för den ekonomiskt legitimerande är den som 
tydligast kan urskiljas i materialet och kännetecknas av att den legitimerar EBFA 
genom ekonomiska argument samtidigt som arbetarrörelsen kritiseras som ansvariga för 
att stiftelsen Litteraturfrämjandet läggs ner. 
 
Den första artikeln publiceras 29 januari 1992 i Dagens Nyheter (hädanefter DN), med 
rubriken ”Oviss framtid för lågprisbok”. Artikelförfattaren Lars Linder, kulturskribent, 
skriver om nedläggningen av Litteraturfrämjandet, med fokus på EBFA. 
Förlagsverksamheten beskrivs som en lågprissatsning och även som en ”frisk och 
framgångsrik” del i kontrast till Litteraturfrämjandets övriga verksamhet.102 Maria 
Hansson, också kulturskribent, använder samma argumentation när hon skriver i 
Expressen om EBFA. Hon betonar hur bra förlaget har gått i jämförelse med 
Litteraturfrämjandets övriga verksamheter.103 Hansson lyfter även fram protester från 
allmänheten: ”[f]örfattare, lärare och bokälskare från Sverige, Norge och Finland vädjar 

                                                 
102 Linder, Lars. Oklar framtid för lågprisbok. Dagens Nyheter. 1992-01-29. 
103 Hansson, Maria. Slutet för billiga böcker?. Expressen. 1992-03-04. 
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till förlaget att fortsätta utgivningen”.104 Betoningen av förlagets framgång är 
återkommande och hjälper till att avgränsa förlaget mot Litteraturfrämjandet och dess 
dåliga ekonomi. För en förespråkare av EBFA blir det naturligt att positionera förlaget 
mot stiftelsen. Fler debattörer ger uttryck för detta och beskriver EBFA som den 
”livskraftiga delen” samtidigt som de beskriver förlagets möjlighet att fortsätta utan att 
tas upp av ett kommersiellt förlag,105 Litteraturfrämjandets ägare beskylls bland annat 
för misskötsel106 och svek107.  
 
Att det är statliga bidrag som gör att EBFA går bra bekräftas i en artikel om förlagets 
dåvarande chef Berit Skogsberg: ”till skillnad från resten av främjandet går Berit 
Skogsbergs enhet bra ekonomiskt, så länge den får sitt bidrag av staten”.108 Gunder 
Andersson, kulturjournalist och författare, skriver att ett kommersiellt förlag inte skulle 
intressera sig för ”projektet” EBFA eftersom dess verksamhet till så stor del präglas av 
läsfrämjande. Att lägga ner EBFA kallar Andersson för ett utpräglat kommersiellt 
resonemang. Debattartikeln illustreras av en bok som fått en kniv i ”ryggen”, vilket på 
ett enkelt sätt exemplifierar Anderssons tes. Litteraturfrämjandets ägare har enligt 
honom agerat skandalöst mot den egna stiftelsen.109 Anderssons kritik mot 
Litteraturfrämjandets ägare återkommer i debatten. Förutom att distansera förlaget från 
stiftelsen med hjälp av att poängtera hur bra förlaget går ekonomiskt så finns det en 
stark kritik mot litteraturfrämjandets ägare för att det inte satsat mer på stiftelsen. 
Ägarna anklagas för att inte ha avsatt mer pengar eller tid åt att sköta 
Litteraturfrämjandet. Verksamheten beskrivs rent ekonomiskt som väldigt lyckad, så 
lyckad att den till och med går med vinst, fastän det inte är ett vinstdrivande företag.110 
Utsagor ger också uttryck för en oro för vad som ska ske med förlaget, en ny huvudman 
måste hittas och Helene Wallskär skriver i en artikel:  
 

Men vem eller vilka kan ta över ansvaret för En bok för alla? De stora 
bokförlagen lär knappast vara intresserade. 22-kronors böcker är prispressare 
och konkurrerar med förlagens egen pocketutgivning. En fortsatt förankring 
hos folkrörelserna ökar förmodligen chansen att få behålla det statliga 
stödet.111  

 
Enligt denna uppfattning så går ett kommersiellt bokförlag inte att förena med utgivning 
som inte har ett direkt vinstsyfte. Här befästs återigen relationen mellan EBFA och 
folkrörelserna, istället för till exempel med ett kommersiellt förlag, en tes som också 
Andersson tidigare i avsnittet inte tror på. Andersson skriver:  
 

Det är kopplingen mellan En bok för alla och denna läsfrämjande verksamhet 
i skolor, förskolor, på arbetsplatser etc som gör att projektet En bok för alla, 
trots alla statliga pengar, knappast är intressant för något annat förlag.112  

 

                                                 
104 Hansson, Maria. Slutet för billiga böcker?. Expressen. 1992-03-04. 
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Andersson fortsätter i en artikelserie i Aftonbladet med kulturpolitisk kritik och skriver 
att det inte bara är regeringens fel att Litteraturfrämjandet försvinner, även ägarna har 
del i nedläggningen. Han hävdar att föreningarnas ointresse för att sköta om den egna 
stiftelsen lett till Litteraturfrämjandets kris. Andersson ger uttryck för två alternativ till 
eventuell utveckling: antingen tar ett kommersiellt förlag över, han skriver att han 
”antar att man gnuggar händerna på Bonniers, Norstedts och Liber och redan börjar 
springa i kulturministeriets korridorer”. Det andra alternativet han ser är en bokmarknad 
utan EBFA, trots folkpartiets tal om ”pluralism”, vilket enligt Andersson kommer leda 
till högre pocketpris. Att förlaget ska hitta nya delägare hittar han inget som tyder på. 
Andersson kallar Litteraturfrämjandets nedläggning för en ”kulturpolitisk tragedi”.  Han 
riktar även hård kritik mot arbetarrörelsen som ”är ur fas med kulturlivet för närvarande. 
Vart tog organisationernas kulturella ambitioner vägen? Insikten om kulturens 
värde?”.113 Här kan det noteras två saker, dels den kulturpolitiska kritiken, den första i 
sitt slag i debatten. Andersson tar ett steg tillbaka och ser på konflikten ur ett större 
perspektiv. Arbetarrörelsen beskylls för att vara ”ur fas” med kulturlivet och inte ta 
kulturen på allvar, vilket är ett svek mot de som fått ta del av Litteraturfrämjandets 
arbete. Dels är Andersson och Wallskär eniga om att kommersiella förlag varken har 
viljan eller kunskapen att driva EBFA som det gjorts hittills. 
 
I en notis från TT i DN uttalar sig Sveriges författarförbunds dåvarande ordförande 
Peter Curman. Han betonar vikten av litteraturpolitiska initiativ ”när skräplitteraturen 
och lättsmälta elektroniska underhållningsromaner breder ut sig”114. Ytterligare en notis 
i DN den 27 februari förkunnar att EBFA eventuellt kan fortsätta sin verksamhet. Det är 
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) som 
anmält intresse för att ta över utgivningen. I ett uttalande säger de ”Att skapa tillfällen 
för människor att komma i kontakt med god litteratur är en naturlig del i 
folkbildningsarbetet”.115 Här förknippas alltså EBFA ytterligare med folkbildning. 
Författarförbundet förknippar dessutom böcker som inte är skräplitteratur med EBFA:s 
utgivning, kvalitetsböcker helt enkelt. För ABF är förlaget en del i folkbildningsarbetet, 
som då innebär att erbjuda kvalitativ litteratur. Med den talande rubriken ”Vanvård till 
döds – några sanningar om en kulturpolitisk skandal” kritiserar Rune Blomkvist i 
Aftonbladet Litteraturfrämjandets ägare. Han uttrycker besvikelse över ”att en 
framgångsrik och utvecklingsbar verksamhet på detta sätt vanvårdats till döds”. Han 
avslutar artikeln med att framhålla att det är i ”strävanden att nå nya, breda 
läsargrupper” som EBFA har sin stora uppgift.116 Här är det hela Litteraturfrämjandet 
som utmålas som en framgångsrik verksamhet, om det inte hade varit för ägarnas 
misskötsel. Uppgiften för EBFA som den formuleras av Blomkvist är 
överensstämmande med den som ABF förmedlar: folkbildning och läsfrämjande.  
 
I en debattartikel i Arbetet den 7:e mars går läraren Jan Nilsson, som även varit aktiv för 
Litteraturfrämjandet, till hård attack mot moderaterna. För att EBFA ska kunna fortsätta 
sin verksamhet behöver alla ”goda krafter” jobba för det, han fortsätter:   
 

[a]tt moderaterna inte är några pålitliga bundsförvanter i en sådan kamp inser 
nog de flesta, eftersom moderaterna är det enda riksdagsparti som röstat mot 
En bok för alla. Och i det systematiska arbetet att montera ner allt som 
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gynnar de sämst ställda är det nog risk för att En bok för alla får snålvattnet 
att rinna på en eller annan moderatpolitiker.117 

 
Kritiken som Nilsson ger uttryck för mot moderaterna är en smula oväntad i 
sammanhanget då ingen representant för partiet uttalat sig i debatten innan. Men det 
verkar vara ett vedertaget faktum att det är det enda partiet som är uttalat emot statligt 
bidrag till EBFA, vilket det bekräftar ytterligare i ett speciellt yttrande i samband med 
budgetplaneringen. 
 
5.1.2 Den litteraturpolitiskt legitimerade diskursiva formationen 
Även om EBFA nämnts i materialet ovan så är det inte förlaget och dess verksamhet 
som spelar huvudrollen, istället är det andra faktorer som får fokus. I den diskursiva 
formation jag valt att kalla den litteraturpolitiskt legitimerande får däremot förlaget mer 
uppmärksamhet. Legitimeringen sker genom att beskriva och befästa förlagets plats och 
roll i litteraturpolitiken och på bokmarknaden i Sverige. Anneli Jordahl skriver en 
försiktigt positiv artikel, även den en intervju med Berit Skogsberg, i Svensk Bokhandel 
sedan det blivit känt att förlaget görs om till ideellt aktiebolag. Först talas det om den 
borgerliga regeringens uppräkning av de statliga bidragen till EBFA, vilken varit högre 
än tidigare. Vid tiden för intervjun pågår en utredning för nästa budgetperiod. 
Skogsberg säger: ”Det ska alltså tas ett riksdagsbeslut om vår fortsatta verksamhet. 
Moderaterna har alltid röstat för En bok för allas nedläggning. Men de kan ju inte gå 
emot sin egen kulturminister.” Vidare säger hon att det inte är aktuellt att konkurrera på 
pocketmarknaden utan de statliga bidragen, samtidigt råder det inte konkurrens mellan 
andra förlag: ”I början möttes En bok för alla som statsunderstödd pocketproducent 
motstånd hos förlagen. Men nu råder en annan uppfattning. Många förlag har hört av sig 
och vill stödja utgivningen.” Återigen bekräftas att moderaterna är det enda partiet som 
är uttalat emot EBFA. Skogsberg betonar vidare att EBFA och övriga bokförlag inte är 
konkurrenter. Även bokhandeln har ändrat inställning och placerar böcker från EBFA 
mer framträdande. Artikeln avslutas med konstaterandet att Skogsberg är optimistisk 
inför framtiden. ”trots det rådande folkbildarfientliga klimatet.”118 Det här är en 
intressant aspekt som kommer fram. Nyliberalismen är på frammarsch i politiken under 
80-talet, är ovanstående utsaga ett resultat av detta? I kritiken av Litteraturfrämjandets 
konkurs så anklagar aktörer i arbetarrörelsen varandra, ett folkbildarfientligt klimat 
nämns inte. Utsagan problematiseras inte, vilket kan betyda att den i sammanhanget ses 
som självklar. Det ges även en bild av hur bokmarknaden har utvecklats sedan 70-talet. 
EBFA tillhör den grupp Robert Escarpit beskrev som blockadbrytare som velat sprida 
kvalitativa böcker i ett kretslopp som når ovana läsare. Under 70-talet var teorin om de 
två kretsloppen, det bildade och det populära, fortfarande giltiga men 1992 samarbetar 
förlagen med varandra och EBFA:s böcker finns till och med i bokhandeln, kretsloppen 
är brutna.  
 
Nils Gunnar Nilsson, kulturskribent, beskriver protesterna som uppstod när förlaget 
hotades av nedläggning: ”[i]nför det hotet vakna de många andar till liv. Lärare hörde 
av sig, bibliotekarier, vanliga läsare, författare. Det får bara inte ske att En bok för alla 
försvinner!”119 Nilsson lyfter även fram det unika i att ett land har en sådan här 

                                                 
117 Nilsson, Jan. ”En bok för alla” helt ovärderlig. Arbetet. 1992-03-07.  
118 Jordahl, Anneli 1992. En bok för alla ser framåt – trots allt. Svensk bokhandel, nr. 8, s. 8-10. 
119 Nilsson, Nils Gunnar. Litteraturfrämjandet dör: Leve litteraturfrämjaren!. Sydsvenska dagbladet. 1992-
05-06. 
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läsfrämjande insats, något som han menar att fler länder borde följa efter.  Han skriver 
även att det kanske är ännu märkvärdigare ”att en sån föga renlärig verksamhet i 
marknadsekonomins förlovade tid inte röstades bort när chansen uppstod”. Och 
fortsätter med att konstatera att det bara finns en förklaring till detta: ”när någonting 
visat sig bra och fungerar böjer sig även renlärigheten”. Protesten som Nilsson beskriver 
har inte gett så stort avtryck i materialet även om många hänvisar till den, det finns inga 
debattartiklar i materialet från 1992 som är undertecknade lärare, bibliotekarier, läsare 
och författare. Kan dessa ha protesterat i högre grad på andra sätt som inte upptäckts i 
min datainsamling? Protestbrev och namninsamlingar som skickas in direkt till förlaget 
eller regeringen har jag inte funnit, men de ingår ändå i diskursen. Nilsson lyfter också 
fram att EBFA är unikt för Sverige och ger uttryck för en viss förvåning att förlaget 
faktiskt finns kvar i ”marknadsekonomins förlovade tid”.120 Här vill jag knyta an till 
Anders Frenander som beskriver kulturpolitiken som framflytande i en egen fåra i 
debatten.  Nilsson uttrycker förvåning över att EBFA får finnas kvar i en tid som i 
övrigt politiskt sett präglas av marknadsekonomi, men det blir istället en bekräftelse av 
Frenanders tes att kulturpolitiken inte påverkas av den politiska debatten i stort utan 
befinner sig i marginalen i det politiska systemet. (Detta påstående gäller slutet av 90-
talet och har, som jag ska visa senare, börjat att luckras upp)  
 
Olav Wiström, kulturskribent, recenserar nyutkomna EBFA-böcker i VI och passar 
samtidigt på att plädera för att förlaget ska överleva. Han lyfter fram bokpriset som en 
avgörande faktor som talar för förlaget. Han hoppas att de ”skolor, bibliotek, 
lärarhögskolor, arbetsplatsombud, prenumeranter, bokhandlare, författare och förlag” 
som protesterat mot en nedläggning får rätt. ”Ty vi är några stycken som även i 
fortsättningen vill ha möjlighet att gå in i bokhandeln med en hundralapp i fickan och 
sedan gå ut med fem bra böcker i nypan.”121 Här nämns återigen protester mot 
nedläggning. Wiström lyfter fram priset som den viktigaste faktorn för att förlaget ska 
finnas kvar. 
 
De politiska dokumenten som behandlar EBFA år 1992 är få. I ett betänkande från 
kulturutskottet står det angående EBFA att:  
 

Enligt utskottets uppfattning ingår utgivning och spridning av 
kvalitetslitteratur till lågpris som en viktig del i den statliga 
litteraturpolitiken. Utskottet anser att det är angeläget att en sådan utgivning 
kan fortsätta utan avbrott. Det är också viktigt att den läsfrämjande 
verksamheten kan fortsätta.122  

 
Här slås det alltså fast att statlig litteraturpolitik hör ihop med litteraturförmedling 
genom EBFA. Lite mer allmänt om litteraturstödet och den statliga litteraturpolitiken 
skriver Kulturdepartementet om i en bilaga till budgetpropositionen inför år 1993: 
”Målet för den statliga litteraturpolitiken är att tillförsäkra allmänheten ett rikt och 
varierat utbud av kvalitetsböcker.” Vidare skriver de om litteraturstödet att det fungerar 
som en stimulans till en bredare utgivning av ”god litteratur”. För att uppfylla 
kriterierna för stöd krävs en del åtgärder:  
 

                                                 
120 Nilsson, Nils Gunnar. Litteraturfrämjandet dör: Leve litteraturfrämjaren!. Sydsvenska dagbladet. 1992-
05-06. 
121 Wiström, Olav 1992. Rädda ”En bok för alla”!. Vi, nr. 13, s. 48-49. 
122 Kulturutskottets betänkande 91/92 Kru26.  Anslag på massmedieområdet. Bilaga C 12. 
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Ett selektivt stöd till en privat bransch bör vara noga utarbetat. Det bör ha en 
god effekt i förhållande till insatsen. Det får inte innebära en otillbörlig 
styrning av utgivningen eller en snedvridning av konkurrensförhållandena i 
branschen. Stödet får inte heller innebära att staten övertar uppgifter och 
kostnader som ligger under branschens eget ansvar. Vidare får stödet inte ha 
negativa bieffekter, som att driva upp priser eller leda till en överdrivet stor 
utgivning. Stöd bör slutligen beviljas enligt enkla och klara 
fördelningsprinciper som erkänns och accepteras av mottagarna av stödet.123  

 
Detta uppfyller alltså EBFA enligt Kulturrådet. Vidare skriver de: ”Kulturrådet anser i 
sin fördjupade anslagsframställning att verksamheten En bok för alla är av stor 
betydelse för spridning av kvalitetslitteratur och läsfrämjande aktiviteter bland nya 
grupper. Rådet tillstyrker en treårig förlängning av avtalet.”124 Här befästs förlagets 
syfte, notera likheterna med de kulturpolitiska målen från 1974. ”Nya grupper” 
definieras inte. Dåvarande kulturminister Birgit Friggebo bekräftar denna bild och 
förordar en förlängning av bidragen.125  
 
I kammardebatten med diskussionen om propositionen framför Hugo Hedeland (m) ett 
särskilt yttrande, undertecknad av tre moderater:  
 

Vi anser att ett statligt stöd till En bok för alla-verksamheten bör utgå endast 
när det gäller litteratur för barn och ungdom. Det finns nämligen redan ett rikt 
utbud av kvalitetslitteratur för vuxna till lågt pris utan statliga subventioner. 
Jag anser att det är helt onödigt med ett statligt anslag till En bok för alla-
verksamheten.126  

 
Vidare vill han att regeringen tar till sig moderaternas synpunkter så de ”slipper rösta 
mot vår övertygelse”.127 Ingen annan riksdagsledamot svarar dock på detta argument och 
debatten övergår till ett annat ämne. I det material som studerats är detta den enda 
utsaga som uttalar sig negativt till att EBFA ska finansieras med statliga bidrag. 
Tidigare artiklar har uttryckt att det finns ett hot och aktörer som inte vill ha ett statligt 
subventionerat bokförlag, men denna sida kommer inte till uttryck i den offentliga 
debatten. Det står mycket om kvalitet och god litteratur i de politiska dokumenten, men 
det är också nästan de enda platserna i debatten som kvalitetslitteratur nämns. 
 
5.1.3 Nodalpunkter och flytande signifikanter 
För att ytterligare urskilja debattens struktur ska jag studera vad de olika diskursiva 
formationerna sätter för tecken i samband med de nodalpunkter och de flytande 
signifikanter jag funnit i materialet. I debatten år 1992 saknas det en kamp om 
betydelsen av viktiga tecken, därför har jag endast funnit nodalpunkter i materialet. Fyra 
nodalpunkter har skiljts ur: kvalitetslitteratur, läsfrämjande (verksamhet-er), 
folkbildning och kommersiell (även varianter, exempelvis kommersialism eller 
kommersiellt). Dessa ord återfinns genomgående i materialet, men ifrågasätts aldrig. 
 

                                                 
123 Proposition. 1992/93:100, bil. 12 C11, s. 209f. 
124 Proposition. 1992/93:100, bil. 12 C11, s. 210f. 
125 Proposition. 1992/93:100, bil. 12 C11, s. 212. 
126 Hegeland, Hugo. Riksdagens protokoll 1992/93:102, anf. 92. 
127 Hegeland, Hugo. Riksdagens protokoll 1992/93:102, anf. 92. 
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Kvalitetslitteratur 
Tecknet kvalitetslitteratur används för att beskriva vilken typ av böcker som EBFA ger 
ut. Det används genomgående i de politiska dokumenten om förlaget och syftet med 
förlaget är att sprida kvalitetslitteratur till lågt pris till läsovana med hjälp av statliga 
subventioner. I moderaternas särskilda yttrande knyts kvalitetslitteratur an till en 
kommersiell bokmarknad, men det är ett undantag. Flertalet utsagor sätter tecknet i 
motsats till en kommersiell bokmarknad. Och det är enbart med hjälp av statliga bidrag 
som kvalitetslitteratur kan ges ut till lågt pris.  Någon definition av vad 
kvalitetslitteratur är ges aldrig. Sveriges författarförbund motiverar fortsatt verksamhet 
för EBFA med att det behövs litteraturpolitiska initiativ när ”skräplitteratur och 
lättsmälta elektroniska underhållningsromaner” tar allt större plats. Här definieras 
kvalitetslitteraturen av vad det inte är.  
 
Läsfrämjande 
Läsfrämjande (verksamhet) och folkbildning är två tecken som är nära knutna till 
varandra och ofta nämns tillsammans. Vad är skillnaden mellan tecknen? Jag har dragit 
en skillnad eftersom jag i materialet tycker mig se att folkbildning har en politisk 
innebörd och är starkt sammankopplad till socialdemokraterna och folkhemmet medan 
läsfrämjande även används i mer partipolitiskt neutrala sammanhang. Hur används det 
då i materialet? Läsfrämjande verksamheter beskrivs genomgående i de politiska 
dokumenten som den uppgift EBFA har, förutom utgivning av kvalitetslitteratur. I Nils 
Gunnar Nilssons artikel knyts tecknet till EBFA och det betonas även att det är unikt för 
Sverige med att jobba så aktivt med läsfrämjande insatser. Vidare ställs tecknet i 
motsats till marknadsekonomi, vilkens ”förlovade tid” vi lever i för tillfället. Det går att 
ana en partipolitisk konsekvens av tecknet, läsfrämjande går inte att jämställa med 
marknadsekonomin.  
 
Folkbildning 
Tecknet folkbildning används i materialet av Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. I 
en utsaga säger de att ”Folkbildningsarbetet” innebär att få människor i kontakt med 
god litteratur. Likheten med läsfrämjande är uppenbar, men en större verksamhet i 
folkbildningsbegreppet där läsfrämjande bara är en del anas. Flera utsagor representerar 
synpunkter som tas för givet av de som uttalar dem. I reportaget om Berit Skogsberg 
skriver Annlie Jordahl att klimatet är ”folkbildarfientligt”. Vad detta innebär anges inte 
utan läsaren förutsätts förstå ändå. Eftersom en borgerlig regering hade makten vid 
tillfället kan man dra slutsatsen att folkbildning vidare är ett tecken knutet till en 
socialdemokratisk politik.  Lägg därtill att en nyliberalisering av språket var pågående i 
politiken vid tillfället så kan utsagan förstås. Det intressanta är att utvecklingen 
förmodligen var allmän kännedom, annars skulle artikelförfattaren inte bara låtit 
uttalandet hänga i en bisats som en självklarhet.  
 
Kommersiell 
Tecknet kommersiell ställs av de flesta debattörer i kontrast till kvalitetslitteratur, 
läsfrämjande och folkbildning. Gunder Andersson ger uttryck för en negativ association 
till tecknet. Tecknet ställs emot EBFA, kommersiella förlag är inte intresserade av 
EBFA på grund av deras läsfrämjande verksamheter som framställs som oförenliga med 
en kommersiell verksamhet. Även resonemanget att lägga ner förlaget beskrivs av 
Andersson som kommersiellt. Det är inte oväntat att tecknet associeras med negativa 
faktorer av aktörerna. Kommersialismens negativa verkningar ska motverkas enligt de 
kulturpolitiska målen och som den litteraturpolitiska insats EBFA faktiskt är så är det 



 

 30

inte konstigt att det ges uttryck för upprörda känslor när det antyds att EBFA kan tas 
över av ett kommersiellt förlag.  
 
5.1.4 Diskussion och sammanfattning 
Det är på sin plats att påminna om Foucaults fyra hypoteser för att se hur materialet från 
1992 passar in på dessa. Utsagorna förbinder sig alla till samma objekt: EBFA och 
Litteraturfrämjandet. Därtill har utsagorna en gemensam stil, eftersom de är antingen 
reportage och debattartiklar eller politiska dokument, vilka alla har tydliga formregler. 
De två övriga hypoteserna rör de diskursiva formationerna som kan urskiljas i diskursen 
där de ger vissa begrepp ett visst innehåll och en konstant egenskap samt där utsagorna 
är eniga. Den första diskursiva formationen använder ekonomiska argument för att 
legitimera förlaget. Den andra diskursiva formationen fokuserar istället specifikt på 
förlaget och dess roll. Vinstaspekten lyfts fram av många. Att EBFA går med vinst är 
viktigt att markera för förlagets förespråkare, dels för att legitimera förlaget och dels för 
att skilja sig från Litteraturfrämjandet. Det görs tydligast när förlaget som egentligen 
inte får gå med vinst presenteras som vinstalstrande. Jag skrev tidigare om Jim 
McGuigan och hans tre diskurser i kulturpolitiken. Han konstaterade till exempel att 
eftersom marknadsdiskursen är den dominerande så måste de övriga diskurserna följa 
efter den, på gott och ont. Att förespråkare för EBFA 1992 ger uttryck för att förlaget är 
så ekonomiskt lyckat kan vara ett resultat av detta. McGuigan skrev om ”the ideological 
de-legitimization” av statlig inblandning i kulturförmedling. För att motivera 
verksamhetens existens måste EBFA bete sig som ett privat företag, vilket enligt 
McGuigan kan leda till att legitimiteten istället undergrävs. Sven Nilsson skriver att på 
marknaden så är lönsamhet det viktigaste kriteriet för en verksamhet, men i politiken så 
är det legitimiteten som avgör.128 Notera att det råder en relativ frånvaro av förlagets 
faktiska verksamhet i utsagorna, detta kan tolkas som att förlaget redan har legitimitet 
och inte behöver motivera sin existens. Däremot så behöver de motivera sin lönsamhet 
för att inte försvinna tillsammans med Litteraturfrämjandet. Men de kan inte gå steget ut 
och hävda att de är likställda med ett kommersiellt förlag, för då har förlaget inget 
behov för statliga subventioner.  
 
EBFA:s funktion, bokutgivning med läsfrämjande åtgärder, diskuteras inte ens av 
debattörerna och verksamheten studeras inte heller nämnvärt, huruvida EBFA faktiskt 
främjar läsande undersöks inte. I den legitimerande formationen fokuseras utsagorna 
just kring EBFA:s plats och roll, inte vad de gör eller vad deras syfte är. I den mån 
förlagets syfte diskuteras så är kretsloppstanken närvarande, det betonas att EBFA har 
tillgång till kanaler och distributionssätt som andra förlag saknar eller inte vill använda. 
Ändå är det sällan läsaren av EBFA:s utgivning i debatterna syns, varken som 
subjektsposition eller som objekt i utsagor. Även fackförbundens ”svek” mot 
Litteraturfrämjandet är närvarande. Det finns en besvikelse över arbetarföreningarnas 
kulturarbete, de är ”ur fas” och förstår sig inte på kulturell verksamhet. Det har funnits 
en tro på folkrörelserna att de alltid ska satsa på kulturen och sätta den i första rummet, 
men slarvet med Litteraturfrämjandet visar en annan sida hos föreningarna och det 
tolkas av de före detta anhängarna som att folkrörelserna frångått sina principer och inte 
längre bryr sig om folkbildning. Samtidigt uttrycks tydligt att ”klimatet” är 
folkbildningsfientligt och att marknaden styr. Det går att ana en medvetenhet om den 
nyliberalisering av politiken som Boréus, Frenander och andra forskare har visat på. 
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Men på samma gång får EBFA fortsatt statliga bidrag av den borgerliga regeringen utan 
diskussion.  
 
Det är i princip bara anhängare till EBFA som uttalar sig, vilket får det att framstå som 
om ”hotet” mot förlaget egentligen inte var så stort eftersom det inte finns någon 
representant för nedläggning av förlaget förutom moderaterna. Men av aktörerna i 
debatten så framställs situationen just som ett hot. I det material som har studerats talas 
det om protestlistor och en allmän opinion som går till försvar för förlaget. Men varför 
märks inte kritiker mot EBFA i debatten?  Var det självklart att EBFA skulle finnas 
kvar, eller fanns det inget intresse för kulturpolitisk debatt vid den här tiden? Som jag 
har skrivit tidigare så är det inte endast det som sägs i en diskurs som spelar roll utan 
även vad som inte sägs. Genom att se på vilka aktörer som inte uttalar sig i debatten så 
kan jag också dra slutsatser. Politiker, kritiker mot förlaget och ”vanliga” läsare syns 
inte i debatten i massmedier. Läsarna representeras istället av de protestlistor och 
namninsamlingar som beskrivs av flera debattörer. Men främst är det kulturskribenter 
som skriver debattinlägg.  
 
Frenander skriver att 90-talets kulturpolitik inte diskuteras eller problematiseras i 
partipolitiken. Efter 70-talets kulturpolitiska mål svalnar debatten märkvärt.129 Jag antar 
för uppsatsen att debatterna i massmedia gått samma väg. Under 1992 hade 
partipolitiken andra uppgifter än att diskutera kulturpolitik. Sverige befann sig i 
ekonomisk kris med den högsta arbetslösheten sedan 1930-talet och en flytande 
krona130, det är alltså inte förvånande att kulturpolitiken får stå tillbaka under perioden. 
Nu är det inte vad som sker i ”verkligheten” som är av intresse för uppsatsen, men flera 
debattörer i debatten ger uttryck för en allmän uppfattning om att en 
marknadsrationalitet styr och att det politiska klimatet är ”folkbildningsfientligt”.  
 
Det förs ingen kamp om begreppen i debatten 1992 och ingen problematisering av 
förlaget. Det är med ekonomiska argument som aktörerna talar för förlaget, till skillnad 
från kulturrådet och kulturutskottet, där det istället är i egenskap av litteraturfrämjare 
som förlaget legitimeras. Med anledning av detta vill jag mena att det råder en 
hegemoni i diskursen. Det går till exempel inte att på allvar tala om en eventuell 
kommersiell utgivning av kvalitetslitteratur. Användandet av nodalpunkter och flytande 
signifikanter visar att tecknen kvalitetslitteratur, läsfrämjande och folkbildning är starkt 
förknippade med varandra och med EBFA samtidigt som tecknen ställs i motsats till 
tecknet kommersiell som i sin tur framställs som oförenligt med kvalitet, läsfrämjande 
och folkbildning. Detta stämmer överens med Sven Nilssons mening att kulturpolitiken 
har en värdegrund som bland annat formulerats med ett ogillande av 
konsumtionssamhället. Det visar även att det inte råder någon kamp om begreppen i 
debatten år 1992. Utsagorna präglas av att de är allmänt hållna, det talas om 
kulturpolitisk skandal, men förlaget framstår inte som hotat då endast en utsaga ger 
uttryck för kritik mot förlaget. Detta förstärker antagandet att det råder hegemoni i 
diskursen, det behövs ingen debatt om EBFA för aktörerna, med undantag för 
moderaterna, är överens om att förlaget bör finnas kvar. Diskursen innefattar, enligt 
Laclau och Mouffes breddning av begreppet, inte bara texter utan även allt från 
handlingar till icke-handlingar. Att det inte sägs så mycket om EBFA, själva tystnaden i 
debatten, kan ses som att den befäster hegemonin.  

                                                 
129 Frenander 2005, s. 167.  
130 Hadenius, Stig 2003. Modern svensk politisk historia: Konflikt och samförstånd, s. 208f. 
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5.2 Presentation och analys av nedläggningshotet år 2007 
Debattklimatet år 2007 är betydligt mer intensivt och mer en debatt i ordets rätta 
bemärkelse, med sidor som argumenterar mot varandra. Återigen är de många 
representanter från arbetarrörelsen och kulturjournalister som protesterar mot 
nedläggningen. Författare är också aktörer i debatten samt en hel del politiker från flera 
partier. Debatten ändrar karaktär under året. Första halvan av år 2007 är det bara indrag 
av statsbidrag till EBFA:s vuxenlitteratur som hotas, efter Kulturdepartementets 
promemoria 18:e juli är det hela statsbidraget som föreslås försvinna. Sedan följer 
remissrundan och i september fastställs budgeten utan statligt bidrag till EBFA. Den 
största skillnaden i debattens är att fokus på barn- och ungdomslitteratur kommer in lite 
senare, på grund av att där inte funnits ett hot innan.  
 
De diskursiva formationer som kan urskiljas är dels en diskursiv formation som 
organiserar sig kring marknadsanpassning och framför allt den förändrade 
bokmarknaden, dels en diskursiv formation som organiserar utsagor kring litteraturens 
läsfrämjande karaktär. Den första kallar jag ”den reformerande diskursiva formationen” 
och den andra ”den läsfrämjande diskursiva formationen”. Låt mig förtydliga att alla 
aktörer i diskursen erkänner att bokmarknaden har förändrats och att läsfrämjande 
åtgärder ökar läsandet, men det går att urskilja två formationer som antingen fokuserar 
på den förändrade bokmarknaden som anledning till minskat statligt bidrag, och kritik 
mot den åsikten samt en formation där läsfrämjande verksamheter, med eller utan 
EBFA, är fokus i texterna. 
 
5.2.1 Den reformerande diskursiva formationen 
Den 18:e juli 2007 kommer kulturdepartementets promemoria med titeln Ett utvecklat 
litteraturcentrum och statens stöd till En bok för alla AB. Jag har valt att behandla 
denna text först, trots att en del debattinlägg publiceras kronologiskt före denna 
promemoria, då det enbart är känt att det ska utredas om de statliga bidragen till 
EBFA:s vuxenutgivning ska dras in. Detta för att de åsikter som framförs i texten 
upprepas av flera politiker i intervjuer och reportage (som inte utgör material för 
uppsatsen) inför promemorians publicering, vilket leder till att flera debattinlägg 
refererar till dessa argument. I promemorian föreslås att staten inte ska ingå ett nytt 
avtal med EBFA när det gamla avtalet löper ut, den sista december 2007. Istället förelås 
att ett nytt statligt stöd till utbyte och samarbete på litteraturområdet ska införas. 
Fördelningen av bidraget ska utföras av ett centrum för svensk litteratur. Detta 
litteraturcentrum ska utvecklas inom ramen för nuvarande Bokbranschens 
Finansieringsinstitut AB (BFI).131 I bakgrundskapitlet med titeln ”En bokmarknad i 
förändring” beskrivs hur bokmarknaden har utvecklats under det senaste decenniet. 
Några av de faktorer som lyfts fram för den ökade bokförsäljningen är den sänkta 
bokmomsen, fler försäljningsställen, ökningen av pocketböcker och det odefinierade 
uttrycket ”globala mediesuccéer”. Det står även om Bokpriskommissionen, som 
tillsattes 2002 för att följa och granska prisutvecklingen på böcker och dylikt. 
Kommissionen hade även som mål att läsandet skulle öka i alla grupper, men resultatet 
efter momssänkningen visade att läsandet allmänt hade ökat, men inte breddats.132 I 
promemorian står det att ”De grundläggande mönstren i bok-läsningen är i stort sett 
desamma i dag som för tjugor år sedan och tycks inte ha påverkats av momssänkningen, 
dvs. högutbildade läser mer än lågutbildade, kvinnor läser mer än män och flickor läser 

                                                 
131 Kulturdepartementets promemoria Ku2007/2493/Kr, s. 1. 
132 Kulturdepartementets promemoria Ku2007/2493/Kr, s. 2f. 
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mer än pojkar”133. Promemorian säger också att de statliga insatserna på 
litteraturområdet ska syfta till att ”stimulera en bred utgivning av kvalitetslitteratur, öka 
tillgången till och intresset för litteratur i hela landet samt medverka till att barn och 
ungdomar har tillgång till litteraturen”134. 
 
Som argument för indragning av stöd till EBFA anges att utgivningen av 
kvalitetslitteratur av kommersiella förlag har ökat och utbudet är större både för barn, 
ungdomar och vuxna. Detta i kombination med den ökade pocketutgivningen och den 
ökade tillgängligheten via fler försäljningsställen gör att en statligt finansierad 
bokutgivning inte har samma giltighet längre.135 I promemorian föreslås även att det ska 
ske en ökad läsfrämjande insats, särskilt för barn och unga. Dessa insatser föreslås få 
förstärkning från och med år 2008. Som avslutning sägs det att ”[e]n utvecklad strategi 
för att främja läsandet kommer även att ingå i en samlad översyn av de 
litteraturpolitiska insatserna”.136 
 
Den förändrade bokmarknaden är ett genomgående tema i promemorian och den 
kännetecknas alltså av ökat utbud och lägre priser. Enligt Kulturdepartementet finns det 
inte plats för en statsfinansierad utgivning på bokmarknaden. De läsfrämjande 
insatserna som EBFA också bedrivit ska skötas på annat sätt, vilket inte presenteras mer 
utförligt i promemorian. Låt oss jämföra detta politiska dokument med motiveringen för 
EBFA i budgetpropositionen 1992. Då ansåg regeringen att EBFA ”är av stor betydelse 
för spridning av kvalitetslitteratur och läsfrämjande aktiviteter bland nya grupper”. 
Regeringen år 2007 går här en motsatt väg och väljer att skilja på EBFA och 
läsfrämjande åtgärder. Utgivningen av kvalitetslitteratur uppfylls, enligt regeringen, 
redan av marknaden medan den läsfrämjande verksamheten ska utvecklas på ett annat 
sätt. Jag återkommer till att diskutera skillnader och likheter mellan hur de olika 
regeringarna uttrycker sig i kapitel 6. Slutsats och diskussion.  
 
Per I Gedin, författare, före detta förläggare och en av de främsta förespråkarna mot 
statliga bidrag till EBFA skriver en debattartikel i DN där han är starkt kritisk till 
EBFA:s utveckling och anser att förläggarna hamnade utanför när ”LO och partiet” tog 
över utgivningen. Nu tycker han att det statsubventionerade förlaget har spelat ut sin 
roll. Arbetsplatsombud som säljer böcker menar han är föråldrat och noterar att 
pocketböcker finns på alla möjliga ställen i landet, även EBFA:s böcker. Hans 
huvudargument är att staten inte skall subventionera en utgivning på en framgångsrik 
och lönsam marknad. Förlagen ska konkurrera på lika villkor och statens kulturpengar 
bör användas för andra ändamål.  Gedin säger: ”EBFA ger varken ut sämre eller bättre 
böcker än de övriga pocketförlagen. Självklart ska de konkurrera på lika villkor. 
Förlaget är så professionellt i dag att det inte borde vara något problem.”137 Här ges det 
uttryck för liknande argument som i promemorian. Bokmarknaden har förändrats och 
staten bör inte subventionera något som marknaden kan ta hand om själv. Flera politiker 
uttalar sig från denna position. 138 Hans- Erik Arleskär, förlagschef för En bok för alla 
AB, svarar med att betona förlagets roll i spridning av litteratur genom andra kanaler än 
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de kanaler de kommersiella förlagen använder. Han skriver att mindre än 30 procent av 
försäljningen av EBFA:s böcker går via bokhandeln. Han avslutar med att säga: 
”Urvalet av böcker ska utgöras av det som brukar kallas kvalitetslitteratur, men där ska 
också finnas böcker som lämpar sig när vi arbetar läsfrämjande bland mindre vana 
bokläsare.”139 Som han formulerar sig visar det att läsfrämjande står i första rummet för 
förlaget, något som överensstämmer med Karin Salderts resultat i sin uppsats där hon 
bland annat studerar vilken syn EBFA har på kvalitet.140 Arleskärs beskrivning av 
EBFA:s distributionskanaler för även tankarna till Robert Escarpits kretslopp. Trots att 
Escarpits kretsloppsteorier tappat giltighet i Sverige redan på 70-talet betonas 
fortfarande vikten av distributionsledet hos representanter för EBFA.  
 
Per I Gedin går till motattack och lägger fram ekonomiska argument för att EBFA får 
för mycket pengar. Han menar att förlaget borde klara sig själv utan bidrag. Gedin 
kritiserar också EBFA:s vinst: ”Vart tar de pengarna vägen? På EBFA:s hemsida 
uppges att man inte delar ut något, utan att pengarna som blir över används till att sänka 
bokpriserna och till ’läsfrämjande åtgärder’. Staten har här ägnat sig åt en 
häpnandsväckande (sic!) ’överfinansiering’ av en verksamhet som skulle kunna klara 
sig helt utan stöd.”141 Här har de ekonomiska argumenten som EBFA använder för att 
legitimera sin verksamhet 1992 kommit tillbaka som ett motargument, om de nu går så 
bra varför kan då inte förlaget överleva på den fria marknaden? Jag ska återkomma mer 
grundligt till denna problematik i slutdiskussionen.  
 
Magnus Eriksson, kulturskribent i Svenska Dagbladet skriver i ett debattinlägg att den 
borgerliga regeringen hellre vill värna den kommersiella integriteten än den personliga.  
Han skriver att regeringen är ”trogen sin dogmatik” när de vill ”dra in det blygsamma 
stödet” till EBFA. Han argumenterar även emot att EBFA ska ha snedvridit 
konkurrensen från andra bokförlag: ”Ingen i bokbranschen ser En bok för alla som ett 
hot mot den egna utgivningen”. Eriksson skriver att förslaget helt saknar 
realitetsförankring och styrs av dogmatik. Han avslutar debattartikeln med meningen 
”[k]ulturen blir en testballong för att se hur mycket libertarianskt stål väljarna tål.”142 
Eriksson väljer alltså att se beslutet ur ett ideologiskt perspektiv: eftersom EBFA är en 
socialdemokratisk skapelse så vill alliansen lägga ner förlaget av ideologiska skäl. 
 
Lars Furuland, litteratursociolog, tar upp tråden i Uppsala Nya Tidning (hädanefter 
UNT) den 13:e mars 2007. Han betonar att EBFA var menat som en försöksverksamhet. 
Vidare länkar han diskussionen om EBFA till debatterna om indraget av fri entré till 
statliga museer och betalning för boklån som företrädare för högern/moderaterna vill 
öppna för. Sedan knyter han an till moderaternas ogillande av stiftelsen 
Litteraturfrämjandets verksamheter och konstaterar att alliansen har hamnat i ett 
dilemma. Att moderaternas åsikter är klara är en sak, men de andra partierna? Furuland 
menar att en nedläggning av EBFA:s barn- och ungdomsutgivning strider emot 
folkpartiets kvalitetshöjande utbildningsreformer och kanondiskussionen.143  Furulands 
främsta argument är att alla parter måste ”försöka diskutera kulturfrågorna över 
blockgränserna och utan principrytteri”.144 Han manar till eftertänksamhet och 
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diskussion av praktiska kulturfrågor utifrån kulturlivets realiteter. Enligt Furuland 
behövs konkreta frågor om vilket värde till exempel en statsunderstödd lågprisutgivning 
av böcker har. Avslutande säger han:    
 

Kulturpolitikens viktigaste uppgift är att föra konstruktiva debatter om vilka 
delar av kulturlivet som inte bör överlåtas åt marknadskrafterna utan behöver 
stöd för att överleva. Det gäller att definiera vilka områden som verkligen är 
värda stöd från stat eller kommun. Sådana utvärderingar måste kulturpolitiker 
och debattörer i våra media hinna med innan finansdepartementet beslutar sig 
och kommer med sina proklamationer om besparingar.145 

 
Här betonas värdet av utvärderingar och att inte ta för snabba beslut. Furuland talar 
naturligt utifrån en akademisk subjektsposition. Som litteratursociolog som dessutom 
har studerat EBFA vid olika tillfällen har han en egen ingång till debatten. Han uttalar 
sig utifrån ett större helhetsperspektiv med hela kulturpolitiken som utgångspunkt.   
 
Johan Svedjedal, även han litteratursociolog, svarar bland annat på Per Gedin i en 
debattartikel publicerad den 23:e maj i DN när han skriver: ”Att ta bort En bok för alla 
för att pocketmarknaden fungerar bra vore som att ta bort litteraturstödet för att 
bokutgivningen är bred.” Han menar alltså EBFA inte snedvrider konkurrensen utan 
tvärtom är skäl till att pocketmarknaden går så bra i Sverige. Svedjedal positionerar sig 
rakt emot Gedin. Inlägget handlar dels om allmän kulturpolitik och Svedjedal ställer sig 
övergripande frågor om kulturpolitik. Specifikt om litteraturstödet, där EBFA ingår, 
skriver han: ”De statliga bidragen är viktiga, men knappast så massiva att de leder till 
uppgivet beroende. Och där ingår också insatser för att vitalisera hela marknaden.” Som 
exempel på det sistnämnda tar han upp bokmomsen. Svedjedals tes är att den kultur som 
ska få stöd bör få det oberoende av vilket parti som sitter i regeringen.146 Svedjedal 
formulerar här en önskan om oberoende från både marknad och stat. Som avslutande 
anförande skriver Svedjedal: 
 

Naturligtvis går det att se på kulturen som en del av upplevelseindustrin, en 
sektor som i princip bör drivas under företagsmässiga former. Går det så går 
det, går det inte så går det i konkurs. Men det finns också ett annat sätt att se 
på kulturens roll i ett demokratiskt samhälle. Den kan ju också betraktas som 
en del av den civilisatoriska sfär som bör göras åtminstone delvis oberoende 
av både statens och marknadens mer kortsiktiga logik - det område dit sådant 
som domstolar, kyrka, public service-radio och tv, skolor och delar av 
universiteten kan räknas.147 

  
Här presenterar han två möjliga synsätt på kultur. Det går att se likheten med 
McGuigans diskurser. Det första synsättet Svedjedal presenterar liknar 
marknadsdiskursen medan det andra liknar den civila diskursen. Svedjedal talar likt 
Furuland utifrån en akademisk position, de är väl bekanta med kulturpolitisk forskning. 
Furuland och Svedjedals utsagor skiljer sig från andra inlägg i deras mer övergripande 
syn på kulturpolitik, vilket naturligtvis är ett resultat av att de uttalar sig från en 
vetenskaplig position.  
 
Den bokmarknad EBFA var med och förändrade på 70-talet har blivit ett av regeringens 
argument för att dra in de statliga bidragen. I nästa avsnitt ska jag studera ett annat 
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fokus för debatten, nämligen de läsfrämjande verksamheter som staten ska vara med 
och inrätta. 
 
5.2.2 Den läsfrämjande diskursiva formationen  
På promemorian som inledde det föregående avsnittet följer en interpellation från 
Gunilla Carlsson (s) till Lena Adelsohn Liljeroth (m). Hon talar först om vikten av 
läsning, särskilt för lågutbildade: ”Ett utbrett läsande är mycket viktigt i ett 
demokratiskt samhälle. Ju fler som läser, desto bättre förutsättningar finns för en bred 
politisk och kulturell debatt och en vital samhällskritik.” Efter att ha gett en bakgrund så 
frågar hon om motiven till att se över statbidragen samt vilka läsfrämjande åtgärder som 
ska tas om EBFA försvinner.148 Kulturministern svarar i kammaren med samma 
argument som framförs i promemorian, bokmarknaden har förändrats, det finns ett brett 
urval av kvalitetsböcker på pocket et cetera. Om läsfrämjande insatser för vuxna svarar 
hon att det idag görs ”betydande insatser bland annat inom studieförbunden, på folk- 
och arbetsplatsbiblioteken och inom föreningslivet. Att vinna vuxenläsare är dock ett 
mycket långsiktigt arbete, som måste börja tidigt – nämligen bland barnen. Som jag ser 
det är det här staten har sin viktigaste uppgift: att se till att barn och ungdomar så tidigt 
som möjligt möter litteraturen och stimulera till läsning på alla tänkbara sätt.”149. Gunilla 
Carlsson svarar direkt och kommenterar kulturministerns utläggning om den förändrade 
bokmarknaden med att konstatera att ministern glömmer de läsfrämjande insatser EBFA 
gör. Dessutom uttrycker hon en oro över gruppen vuxna läsare som hon menar förbises 
av kulturministern: ”Eller är det så att de som inte väljer att läsa som barn eller unga 
inte heller ska få en andra chans, en andra möjlighet att faktiskt ta del av det skrivna 
ordet?”150 Det ligger en intressant problematik här. Vilka innefattas av läsfrämjande 
åtgärder, ska det vara både barn och vuxna eller bara barn? Det går också att notera att 
mer specifika grupperingar av läsare, till exempel människor med andra språk än 
svenska, med läs- och skrivsvårigheter eller funktionshinder inte nämns i debatten. De 
läsfrämjande åtgärderna som de talas om i debattens ges endast till de generella 
grupperna barn och ungdom och/eller vuxna.  
Lena Adelsohn Liljeroth kontrar med att säga: 

 
Det är väl ganska givet att när det blir en ny regering blir det också 
omprioriteringar i kulturbudgeten. Det kommer det att bli även i den här. Det 
är inte självklart att man fortsätter på samma inslagna väg. Därmed inte sagt 
att vi inte tycker att det är viktigt med satsningar på läsandet, för det tycker 
vi. Men det kanske kan gå till på andra sätt. Är det nu så att läsandet sjunker 
är det kanske också så att En bok för alla inte riktigt har lyckats med sitt 
uppdrag. Man kanske måste hitta nya lösningar.151 

 
Hela denna korta replik är av intresse för att den tydligt visar åsikterna hos 
kulturministern och det parti som står bakom. De vill inte fortsätta på 
socialdemokraternas kulturpolitik från 70-talet, utan vill finna andra vägar. Men själva 
syftet, att satsa på läsandet tycker de är viktigt. Att EBFA inte lyckats med sitt syfte 
återkommer hos fler debattörer. Detta leder till problematik för flera förespråkare för 
förlaget som motiverar fortsatt statlig subventionering eftersom läsandet sjunker, 
svenskarna läser mindre och kön och klass påverkar läsandet. Moderaterna anklagas för 
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att ”i det läget” vilja dra in statsbidragen till EBFA.152 LO-medlemmar pekas ut som en 
speciell grupp vars läsande minskar och som behöver EBFA.153 Per I Gedin gör en 
särskilt kritisk kommentar till dessa och menar att i sådana fall så har EBFA misslyckats 
med sitt uppdrag. Vidare anser han att debattörerna nog underskattar LO-
medlemmarnas förmåga att köpa pocketböcker på bensinmackar.154 Gedin ger uttryck 
för ett intressant problem här. De människor som hörs i debatten för EBFA målar ofta 
upp en idealbild av läsaren, en manlig LO-medlem som via arbetsplatsombud upptäcker 
litteraturen, men finns han på riktigt?  
 
Kulturministern ger också en intressant syn på läsandet, hon säger att hon vanligtvis är 
emot att staten talar om vad som är bra och mindre bra, men när det kommer till läsning 
så ser hon anledningar att arbeta för läsandet, tack var dess koppling till ”demokrati och 
inflytande”. Här talar kulturministern utifrån en nyliberal position, där staten inte bör 
komma med rekommenderingar över vad individen ska göra på sin fritid, men det finns 
undantag när det kommer till läsning som är en sådan viktig del av demokratin att staten 
måste jobba läsfrämjande. Adelsohn Liljeroth undrar retoriskt om vad som kan bidra till 
ökat läsande: ”Om det inte är priset och inte tillgängligheten vad är det så som ger ett 
motstånd?” och menar att det behövs mer kunskap på området.155 Bristen på faktisk 
kunskap om vilka läsfrämjande verksamheter som fungerar för vilka grupper är påtaglig 
i resonemanget. Att läsandet sjunker går att få reda på, men det blir besvärande för 
anhängare till EBFA att legitimera förlaget i en sådan situation när de har haft chans att 
sedan 1976 öka läsandet för LO-medlemmar, vilket också Gedin och flera andra 
påpekar. Därmed inte sagt att Gedin per automatik får ”rätt” i sin utsaga, då det helt 
enkelt inte finns tillräckligt med forskning på området för att ge legitimitet till någon av 
utsagorna.  
 
Den 30:e mars publiceras en artikel i UNT av Karl-Petter Thorwaldsson och Elsie 
Bäcklund, ordförande och förbundssekreterare i ABF. Med rubriken ”Kultur för ett 
fåtal?” frågar de sig vilka kulturpolitiska ambitioner den borgerliga alliansen har. Om 
dessa har det, enligt Thorwaldsson och Bäcklund, varit ”oroväckande tyst”. Författarna 
säger sedan att den ”kulturpolitiska ambitionen att verka för att alla ska få möjlighet till 
delaktighet i kulturlivet har de flesta riksdagspartier varit eniga om sedan 70-talet. Nu 
tar regeringen steg efter steg i den andra riktningen.”156 De hänvisar också till musei- 
och folkbiblioteksdebatterna som förts och sätter det i relation till EBFA. Återigen lyfter 
de fram paradoxen de finner hos de borgerliga partierna: ”En bok för alla:s läsfrämjande 
verksamhet är en satsning på det som samtliga partier i riksdagen har sagt sig vilja 
värna, nämligen kultur för alla i hela samhället.” Avslutande säger de att det ”har alltid 
funnits klass- och könskillnader när det gäller vilken kultur man njuter av. De 
skillnaderna vill ABF minska.”157 ABF, som är en av ägarna i En bok för alla AB lägger 
här fram en politisk kritik. Deras ideala kulturpolitik är den som skapades på 70-talet 
och genom att visa hur alliansen kulturpolitik skiljer sig från denna vill de hävda sin tes. 
Kjersti Bosdotter, som jobbar med läsfrämjande verksamhet inom LO, vänder sig emot 
Gedins påståenden att arbetsplatsombud och bibliotek skulle vara en föråldrad 
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verksamhet och säger att det ”representerar en annan verklighet än den han befinner sig 
i.” Hon frågar sig retoriskt: ”Kommer marknaden som Per I Gedin hyllar att axla 
ansvaret för läsfrämjeriet (sic!) och i så fall hur?”158 Bosdotter lägger märke till att 
Gedin undviker att nämna läsfrämjande åtgärder och kommenterar det. Hon knyter 
också an till litteratursociologins kretsloppstanke. Om man inte är van bokköpare så 
”ser” man inte böcker eller potentiella bokförsäljningsställen. För att nå ut till dessa 
personer måste man, enligt Bosdotter, arbeta uppsökande där de befinner sig varje dag. 
Flera ger uttryck för att det är på grund av förlagets socialdemokratiska anknytning som 
sittande regering vill dra in bidragen.159 De som argumenterar mot den snedvridna 
konkurrensen betonar de läsfrämjande uppgifter EBFA har och att inget annat förlag 
ägnar sig åt sådan uppsökande verksamhet.160 
 
Jenny Högström, kulturskribent, ställer sig frågan vad som skiljer EBFA från övrig 
pocketutgivning. Högström är själv för fortsatt utgivning av EBFA och presenterar 
nyckelord som hon tycker kännetecknar motståndarsidans argumentation: ”anpassning, 
aktualitet och samtid”. Högström citerar och refererar till tidigare motdebattörer och 
säger sedan ”Anpassning läser jag som liberalisering” och menar att det inte var mening 
enligt kulturutredningen 1974. Kulturmålen är fortsatt giltiga hos Högström. Hon tar 
upp punkten som gäller kommersialismens negativa verkningar och säger: ”Några 
negativa verkningar med aktualitet och anpassning talas det däremot lite om hos 
kulturministern, som uttryckligen har tagit avstånd från just den punkten. Tror hon att 
kapitalet och de fria marknadskrafterna vill kulturens och allas vårt bästa? Att de kan 
definiera kvalitet?” Slutligen menar hon att det inte är bra för bokmarknaden som 
marknad om EBFA försvinner eftersom det då blir ett alternativ mindre.161 Den 
subjektsposition Högström talar utifrån är starkt antikommersiell och tydligt influerad 
av 70-talets kulturpolitiska mål.  
 
Göran Palm, författare och en av medlemmarna i En bok för allas vänner skriver ett 
debattinlägg i Aftonbladet den 19:e juli 2007. Han protesterar mot argumentet att 
pocketbokssortimentet i affärer är fulländat och menar att det bara är säljbara böcker 
som ges ut i pocket. EBFA fyller därmed en funktion när de ger ut andra böcker som de 
kommersiella förlagen inte kan/vill ge ut. Han kritiserar Per I Gedin och regeringen för 
att undvika att nämna att EBFA inte bara ger ut billig pocket, Palm lyfter som exempel 
fram förlagets billiga barn- och ungdomsböcker, samt antologier och läsfrämjande 
verksamheter. Han konstaterar att EBFA har kanaler för att distribuera böcker som 
andra förlag saknar och frågar sig hur regeringen ska tillgodose dessa behov när de tar 
bort bidragen till EBFA. Avslutningsvis säger han: ”Är det inte betydligt enklare att låta 
En bok för alla leva kvar?”.162  Palm motiverar att EBFA fyller en funktion på 
bokmarknaden som inte andra förlag gör. Istället för att starta upp en ny läsfrämjande 
instans vill han att regeringen ska utveckla förlaget. Fler ger uttryck för denna position. 
Det refereras bland annat till nätverket som förlaget byggt upp och ointresset från 
regeringen att ta vara på det.163 
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160 Svenska Nationalkommittén 2007-07-15. 
161 Högström, Jenny. Kvalitets-litteratur eller aktualitets-litteratur?.  Helsingsbords Dagblad. 2007-07-01. 
162 Palm, Göran. Kioskvältare… och kvalitetsböcker. Aftonbladet. 2007-07-19. 
163 Israelsson, Margareta. Riksdagens protokoll 2007/08:37, anf. 85. 
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Kritiken mot kulturministern är stark, hon utpekas som förläggarnas försvarare och 
förläggarna utpekas som ointresserade av läsfrämjande verksamheter. Enligt Pelle 
Andersson, kulturskribent, så är förlagen oförmögna att ta ”socialt ansvar”.164 
Kulturministern får mer direkt kritik av i Aftonbladet i ett debattinlägg signerat Ulf 
Sanned, sjukhuspräst, Lars Pålsson Syll, professor i samhällskunskap och 
nationalekonom samt Hans Mannefred, Verksamhetschef för Studieförbundet 
Vuxenskolan, alla verksamma i Jönköping. Deras argument kan delas upp i två delar: 
dels är statsbidraget till EBFA en liten summa som lika gärna kan vara kvar och dels så 
är det kvalitetslitteratur som EBFA ger ut och detta är viktigt att stödja: 
 

Det handlar om att slå vakt om viktiga folkbildningsideal. Att människor – 
både vuxna och barn – får bildning och på det sättet växer som människor. 
Detta måste ses som en motvikt till mycket annat som idag handlar om våld, 
porr och trams. Att få människor att läsa kvalitetslitteratur handlar om att 
skapa goda människor och att bygga det goda samhället.165 

 
Jag ska stanna vid det här citatet, för det ger uttryck för en position som är påttaglig i 
debatten och som här uttrycks väldigt klart. Debattörerna menar att läsare av god 
litteratur blir goda människor vilket gynnar samhället. Den här formen av argument 
känns igen från det Robert Escarpit kallade ”den didaktiska omsorgen”. Det är inte 
bokens värde i sig eller nöjet läsaren får ut av boken som motiveras av debattörerna för 
att läsandet ska prioriteras, utan det är möjligheten att ge något mer till läsarna i form av 
moral eller budskap om att bli bättre människor och tjäna samhällets bästa. Lena 
Adelsohn Liljeroth ger ett kort svar i samma tidning den nionde augusti där hon bland 
annat talar allmänt om kulturpolitik: 
 

Kulturpolitiken behöver utvecklas i takt med allt detta nya. Jag menar att i 
samma stund man slutar att forma och ompröva kulturpolitiken går den också 
i stå. Ett ensidigt förvaltande perspektiv på politiken innebär i realiteten att en 
betydande del av kulturens uttryck inte ges plats. Strukturerna för litteraturen 
och läsandet har förändrats och de statliga stödformerna behöver anpassas till 
nya förutsättningar och behov.166 
 

Kulturministern ger uttryck för en helt annan kultursyn än vad de tidigare debattörerna 
presenterar. Denna syn är mer inriktad på att det har skett en förändring i sättet att 
använda kultur och kulturpolitiken måste därmed också förändras. Förvaltande är inte 
aktuellt för kulturpolitiken som måste anpassa sig till nya strukturer. Dessa nya 
strukturer definieras inte klart, men de handlar om den förändrade bokmarknaden som 
litteraturpolitiken behöver anpassa sig till. De tre debattörerna replikerar och anmärker 
att läsningen kanske ökat, men de sociala skillnaderna i läsandet har inte minskat. De 
menar att EBFA:s nätverk och distributionskanaler är oumbärliga för läsfrämjande. 
Författarna skriver: ”Nu vill moderaterna visa på att man är det nya arbetarpartiet. Då är 
det väl inte klokt att helt plötsligt och utan större utredning slå igen porten för En bok 
för alla.”167 Debattörerna understryker här förlagets association till arbetare. 
Distributionsledet får också uppmärksamhet det är genom att förmedla kvalitetslitteratur 
i ett kretslopp där sådana böcker inte vanligtvis är tillgängliga som EBFA gör störst 
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nytta. De poängterar även att det inte varit någon större utredning om förlaget, något jag 
återkommer till.   
 
Gertrud Widerberg, författare och redaktör, fokuserar i en artikel på barn- och 
ungdomslitteraturen och kritiserar kulturministern som tidigare utnämnt detta till en 
hjärtefråga.168 Det ges här uttryck för en besvikelse mot kulturministern för att hon inte 
uppmärksammar barn- och ungdomslitteraturen tillräckligt. Överlag består kritiken mot 
den sittande regeringen ofta utav att de inte har förstått EBFA:s uppdrag eller vad 
EBFA faktiskt gör. Gunilla Grahn-Hinnfors tar upp denna tråd, men problematiserar 
frågan i en debattartikel, hon skriver:  
 

Visst kan man då undra hur alla läsfrämjande insatser egentligen fungerat, 
men inget av en sådan diskussion finns i kulturministerns promemoria. I 
stället framställer hon det försåtligt nog som en satsning – en ny organisation 
för samarbete och internationellt utbyte på litteraturområde föreslås i samma 
promemoria – och ger dödsstöten till en verksamhet som under tre decennier 
byggt upp ett kontaktnät för att nå dem som läser minst. Kanske går det att 
göra detta bättre och effektivare men då är det formerna som ska 
diskuteras.169 

 
Det läsfrämjande arbetet EBFA gjort har inte utvärderats sedan 1985. Då skrev 
författarna Johansson och Petterson i sin rapport bland annat att verksamheten är en 
satsning på läsfrämjande åtgärder, men att det bara är på lång sikt som de faktiska 
effekterna på svenska folkets läsvanor går att se i en litteratursociologisk studie.170 
Någon sådan studie har dock inte gjorts, i promemorian är det den förändrade 
bokmarknaden som är skäl för indrag av bidrag, inte huruvida förlagets syfte uppfyllts 
eller ej. Flera debattörer anmärker på det orimliga i att lägga ner en verksamhet som 
fungerar bara för att starta upp något annat istället.171 Esabelle Reshdouni (mp) menar i 
en debatt om EBFA i riksdagens kammare att förlaget lika gärna skulle kunna utvecklas 
istället för att läggas ner eftersom förlaget går bra och regeringen säger sig vilja satsa på 
läsfrämjande åtgärder.172 
 
Det ges även uttryck för kritik mot själva beslutsprocessen. Sven-Olov Edvinsson (c) 
och dåvarande förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan, skriver om 
remissinstanserna där en majoritet var emot indragna bidrag för EBFA: ”Jag kan inte 
påminna mig när ett regeringsförslag tidigare mötts av en sådan förödande kritik.” Han 
menar att remissrundan ”bara var ett spel för galleriet”. Edvinsson uppmanar 
kulturministern att visa lyhördhet, släppa på ”ministerprestigen” och ta tillbaka 
förslaget. Edvinsson vänder sig, i likhet med andra debattörer, till folkpartiet och 
centern som han kallar de ”båda folkrörelsebaserade partierna” och vill att de ska säga 
ifrån: ”Det vore minst sagt anmärkningsvärt om fp och c låter det moderatledda 
kulturdepartementet ensamt styra denna viktiga kultur– och folkbildningsfråga och 
dessutom mot en massiv opinion.”173 Kritiken dels mot tiden för remissrundan och dels 
mot att remissvaren inte fått gehör återkommer mot slutet av året. 19 av 25 
                                                 
168 Widerberg, Gertrud. Indraget stöd till barnböcker kan få förödande konsekvenser. Göteborgs-posten. 
2007-08-18.  
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remissinstanser är emot ett indrag av statsbidragen, 1 är för och resten väljer att inte 
nämna förlaget i sitt remissvar. Till kritiken hör också att förslaget lades ut på remiss 
under kort tid mitt i sommaren, semestertider för de flesta,174 något som enligt kritiker 
ytterligare förstärkte upplevelsen av att utgången redan var avgjord på förhand. Det går 
även att ana en besvikelse hos centerpartisten Edvinsson mot det egna partiet och 
folkpartiet som ställer sig bakom ett förslag som enligt honom inte är förenligt med de 
partiernas ideologi. Socialdemokraterna Louise Malmström och Jan Björkman lägger 
fram en motion i slutet av 2007 för att behålla stödet till EBFA, där står det att läsandet 
är en klassfråga och EBFA har försökt bryta det mönstret. Vidare säger författarna: ”Nu 
överges de läsovana till förmån för förlagens kommersiella verksamhet. Delaktighet och 
tillgänglighet är inte längre nyckelord i bildningsverksamheten. Regeringen bedriver en 
politik som ger ökade klyftor.”175 Socialdemokraterna använder starka ord för att 
beskriva situationen: de läsovana överges till förmån för kommersiella krafter. Debatten 
fortsätter i kammaren, den 5 december. Margareta Israelsson (s) inleder med att 
ifrågasätta den borgerliga kulturpolitiken och kommenterar: ”Det har också en mycket 
stor betydelse att En bok för alla är ett bokförlag med stor folkrörelseförankring.” 
Vidare anmärker hon att det finns en övertro ”på marknaden och marknadens 
möjligheter på kulturområdet”.176 Israelssons poäng är att alliansen vill dra in 
statsbidragen till EBFA enbart med orsak av förlagets folkrörelseförankring, en 
ideologisk grund alltså. Fler debattörer nämner den anledningen. Cecilia Magnusson 
(m) svarar med att den ”vänsterledda kartellen vägrar förändring” hon säger även att 
regeringen inte lägger ner EBFA, utan förlaget får klara sig själva på bokmarknaden 
vilket hon tror kommer gå bra. Dessutom så är den kommersiella marknaden redan 
tillräckligt utvecklad för att tillgodose läsarnas behov. Hon poängterar att de pengar som 
gått till bokutgivning istället kommer satsas på läsfrämjande åtgärder.177 De som är för 
EBFA talar om ”nedläggning”, ”hot” och ”kris” för förlaget medan de som är emot 
statliga bidrag betonar att det faktiskt bara är bidragen som dras in, förlaget får 
fortfarande möjlighet att verka, fast på kommersiell grund.178   
 
Cecilia Wikström (fp) ifrågasätter också EBFA:s spridning och menar att deras böcker 
ändå bara finns tillgängliga där de som läser redan går.179 Wikström avslutar debatten 
med att säga specifikt om alliansen kultur- och litteraturpolitik: ”Vi är inte färdiga. Vi 
har haft ett år på oss. Vi kommer att fortsätta.”180 I flera debattinlägg av 
regeringsmedlemmar hänvisas till den pågående kulturutredningen (som ska vara färdig 
den 31:e december 2008) i vilken en stor plan för kulturpolitiken ska presenteras och att 
det ska hända saker med kulturpolitiken, men vad berättas aldrig.  
 
Jag ska nu studera närmare de nodalpunkter och flytande signifikanter som urskiljts i 
materialet. 
 
5.2.3 Nodalpunkter och flytande signifikanter 
Den nodalpunkt som jag har uppfattat i materialet känns igen från debatten 1992: 
kvalitetslitteratur. Tecknen kommersialism och läsfrämjande är också närvarande men 
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har gått från att vara nodalpunkter 1992 till flytande signifikanter 2007. Jag har även 
funnit ytterligare en flytande signifikant i materialet från år 2007: kultur. Jag ska här 
studera hur de artikuleras i materialet och vilka andra tecken de knyts till.  
 
Kvalitetslitteratur 
I kulturdepartementets promemoria knyts tecknet kvalitetslitteratur både till 
litteraturpolitik och till bokmarknaden. Detta genom att betona att litteraturpolitiken 
syftar till att stimulera utgivning av kvalitetslitteratur, samt att utgivningen av sådan har 
ökat på bokmarknaden. Arleskär, förlagschef på EBFA använder tecknet för att beskriva 
de urval förlaget gör för böcker som ska ges ut. Men han tillägger att det även ska finnas 
böcker som lämpar sig för ”läsfrämjande bland mindre vana bokläsare”. 
Kvalitetslitteratur och läsfrämjande är alltså inte helt överensstämmande med varandra.  
 
Vad som är kvalitetslitteratur definieras inte, men det sätts i motsats till ”våld, porr och 
trams” av Sanned, Pålsson Syll och Mannefred. I deras utsagor knyts kvalitetsbegreppet 
både till EBFA och till ”folkbildningsideal”. Kvalitetslitteratur anknyts också till ”goda 
människor” och ”det goda samhället”. 
 
Läsfrämjande 
I promemorian framgår att kvalitetslitteratur och läsfrämjande inte är lika starkt knutna 
till varandra som de var 1992. Läsfrämjande insatser är en angelägenhet som staten ska 
sköta, främst för barn och unga. Tecknet som år 1992 var starkt knutet till EBFA av den 
dåvarande regeringen knyts nu istället till litteraturpolitiken utan EBFA som mellanled. 
Gedin sätter tecknet inom citationstecken när han undersöker vart EBFA:s överskott 
går, han sätter på så sätt läsfrämjande i samband med slöseri med statens pengar. Flera 
socialdemokratiska politiker knyter tecknet till EBFA och menar att regeringen 
medvetet bortser från att EBFA arbetar med läsfrämjande verksamheter. Bosdotter från 
LO knyter an EBFA till läsfrämjandet när hon menar att förlaget (likt LO) är en del av 
detta. Hon ställer tecknet mot marknaden som inte kan eller vill ”axla ansvaret”. Detta 
bekräftar andra utsagor som polariserar läsfrämjande mot förläggare och den 
kommersiella bokmarknaden. Grahn-Hingfors beskriver läsfrämjande insatser som 
undanhållna granskning. Hon pekar på att ingen diskussion om hur insatserna fungerat 
har föregått regeringens beslut.  Magnusson (m) ställer läsfrämjande och EBFA emot 
varandra genom att betona att de pengar som gått till förlaget istället ska gå till 
läsfrämjande åtgärder. Här har det förs en kamp om begreppet. Förespråkare för förlaget 
knyter naturligt tecknet till förlaget men ställer det emot regeringen och bokmarknaden. 
Företrädare emot statligt bidrag till EBFA länkar istället tecknet direkt till statens 
litteraturstöd för att visa att förlaget inte behövs för läsfrämjande verksamheter samt för 
att ifrågasätta om verksamheten lyckats med sitt uppdrag. 
 
Kommersiell 
Magnus Eriksson knyter i likhet med debatten -92 an negativa ord till tecknet. Han 
sätter kommersiell integritet mot den personliga integriteten och menar att regeringen 
stödjer den förstnämnda. Även Jenny Högström ger uttryck för negativa 
sammankopplingar. Det hänvisas till det kulturpolitiska målet från 1974 om 
kommersialismens negativa verkningar och hon polariserar kommersialismen mot 
kulturen. Kommersiella förlag ställs även mot tecknet kvalitet. Socialdemokraterna 
Malmström och Björkman förknippar också kommersialismen med negativt resultat för 
läsfrämjande. I motsats till kommersiell verksamhet står tecken som delaktighet och 
tillgänglighet. Magnusson (m) knyter kommersiell till en tillräcklig utgivning av böcker. 
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Wikström (fp) förknippar kommersiell med en mer positiv association och menar att 
EBFA kommer lyckas bra med en kommersiell grund. Anknytningarna till tecknet 
skiljer sig åt från år 1992 då det bara var negativa aspekter av kommersialism som 
presenterades. År 2007 knyts tecknet till positiva eller negativa associationer beroende 
på från vilken position det artikuleras. 
 
Kultur 
Kultur är en flytande signifikant i materialet och tillskrivs olika innebörd beroende på 
vem som talar. Tecknet används ofta för att beskriva hur regeringen bedriver 
kulturpolitik. Regeringens kulturpolitik knyts an till ”libertariansk stål” och framställs 
som ett fält där sittande regeringen kan experimentera med folket för att se hur mycket 
nyliberalism de kan acceptera.  
 
Lars Furuland knyter tecknet till både kulturpolitik och kulturlivet. Kultur beskrivs som 
något som ska diskuteras över blockgränserna och med konkreta frågor. Vidare knyts 
tecknet till något som inte helt bör överlämnas åt ”marknadskrafterna” utan delar av 
kulturen måste ha statligt stöd. Johan Svedjedal, som likt Furuland talar utifrån en 
akademisk subjektsposition, knyter också tecknet till staten och menar att det är över 
blockgränserna som kulturen måste diskuteras. Han ger uttryck för två olika 
kultursyner, antingen att se på kulturen som en del av ”upplevelseindustrin” som ska 
drivas ”under företagsmässiga former”, eller kulturen som en av marknaden och staten 
”oberoende civilisatorisk sfär”. Kulturen knyts till andra sådana institutioner i en, enligt 
Svedjedal, civilisatorisk sfär såsom domstolar, skolor och public service radio- och tv. 
Läsande beskrivs också som en faktor för en ”kulturell debatt”. 
 
Regeringens kulturpolitiska ambitioner beskrivs av representanter för ABF som varande 
på väg bort från de kulturpolitiska målen från 70-talet som talar om delaktighet för alla i 
kulturlivet. EBFA knyts, till skillnad från den sittande regeringen, till kultur och 
strävandet efter delaktighet. Tecknet förbinds även med läsfrämjande. De knyter även 
ABF och kultur till varandra i den meningen att ABF vill minska klass- och 
könsskillnader för kulturdeltagande. Kulturministern sammanbinder kulturpolitiken med 
utveckling och att det är viktigt att ompröva och forma kulturpolitiken. Det ställs i 
motsats till ensidigt förvaltande som inte ger plats till kulturens uttryck.  
 
5.2.4 Diskussion och sammanfattning 
Om Foucaults hypoteser appliceras på materialet så urskiljs tydligt grupper av utsagor 
som ger vissa begrepp ett visst innehåll samt vart formationerna är eniga och vart de 
skiljer sig åt. Detta beror på att konflikten är tydligare i debatten från år 2007, här finns 
en friktion med debattörer både för och emot fortsatt statsbidrag till EBFA. De utsagor 
som är för bidrag till EBFA har en tydlig gemensam stil och form, vilket även de som är 
emot statligt bidrag har. Men det går även att upprätta diskursiva formationer efter att se 
vilka begrepp som ges ett visst innehåll och vart utsagorna fogas samman och är eniga. 
Den reformerande diskursiva formationen fokuserar på den förändrade bokmarknaden, 
där menar motståndare till statligt bidrag till EBFA att förlaget inte längre har rätt till en 
privilegierad plats på marknaden när kvalitetslitteratur ändå finns tillgänglig till lågt 
pris. Förlaget kan klara sig lika bra på kommersiell grund och konkurrensen snedvrids 
om EBFA ska ha fördelar. De som förespråkar statligt bidrag till EBFA menar istället 
att det förlagets existens på bokmarknaden som pressat priserna och ökat 
tillgängligheten, om EBFA försvinner kan marknaden höja priserna. Dessutom har 
EBFA ett eget marknadssegment som andra förlag varken kan eller vill ta över. I den 
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läsfrämjande diskursiva formationen ligger fokus på läsfrämjande verksamheter. 
Regeringen menar att de pengar som tidigare gått till EBFA:s utgivning istället ska gå 
till läsfrämjande, medan motståndare till indrag av bidrag menar att det är onödigt att 
lägga ner en verksamhet som fungerar och har byggt upp ett stort nätverk. Dessutom 
anmärks det på att regeringens nya läsfrämjande åtgärder inte presenteras. Det finns 
dessutom en oro att läsfrämjande åtgärder för vuxna glöms bort och detta i en tid när 
läsandet sjunker och EBFA behövs som mest. Kulturministern och andra debattörer 
argumenterar mot denna åsikt med att konstatera att om läsandet fortfarande sjunker så 
har kanske inte EBFA:s verksamhet varit så lyckad.  
 
Jag kan i materialet uttyda att de antikommersiella strömningar som varit en röd tråd i 
92-materialet ser ut att undergrävas år 2007, även om många debattörer fortfarande 
hänvisar till det kulturpolitiska målet om kommersialismens negativa verkningar. Detta 
kan vara ett resultat av att en marknadsdiskurs (som McGuigan formulerar den) mer och 
mer tagit över den politiska diskursen.  
 
Om det minskade läsandet, trots EBFA:s verksamhet, sägs det av kulturministern att det 
behövs mer forskning på området. Indragen av de statliga bidragen till EBFA föregås 
inte av en ordentlig utredning om huruvida förlagets syfte uppfylls. Detta är inte ens ett 
föremål för diskussion för alliansen, det är inte EBFA:s syfte som är under debatt. 
Förlagets existens debatteras, men resultatet av dess verksamhet är inte grund för 
debatten. Detta är en viktig skillnad som en del positioner ger uttryck för, men 
långtifrån flera. 
 
Det är även en tydlig gradskillnad i ordvalen för vad det egentligen är som ska hända 
med EBFA. Regeringen betonar att det bara är bidragen som dras in och att förlaget kan 
fortsätta med sin utgivning på kommersiell grund, medan förespråkare för EBFA talar 
om ”hot”, ”nedläggning” och ”kris”. Samtidigt beskrivs bidraget till förlaget av 
anhängare som ”blygsamt” och i sammanhanget litet, underförstått: det kan lika gärna 
finnas kvar. En annan skillnad mot hur de olika sidorna debatterar är att där 
kulturministern och andra politiker använder sig av mer teoretiska, övergripande 
argument för indragna statsbidrag så hänvisar förespråkare för EBFA hela tiden till 
”verkligheten” och ”LO-arbetare”. 
 
De enda som tar upp allmänna frågor om vad staten ska sponsra för kultur är, föga 
överraskande, två av de få litteratursociologer som finns i Sverige. Furuland poängterar 
vikten av ordentliga utredningar om vilka områden som behöver stöd från staten. 
Dessutom betonar han att EBFA var en försöksverksamhet från början. Svedjedal 
presenterar både McGuigans marknadsdiskurs och civildiskurs i sitt inlägg om hur 
kulturpolitik kan bedrivas. Han skiljer dessutom mellan kulturen och 
”upplevelseindustrin” som bedrivs under företagsmässiga former. Hos båda dessa går 
att se början till en debatt om kulturens värde och vad som ska få statligt stöd på vilka 
grunder, men det är ingen som svarar på detta. Den övriga debatten har en repetitiv 
karaktär där motståndarna upprepar sina argument under hela året. Intressant är den 
korta remisstiden mitt i sommaren som regeringen får kritik för och som ger intrycket 
att beslutet är bestämt på förhand. Av allianspartierna så blir folkpartiet och centern 
uppmanade att gå emot beslutet för att det inte stödjer deras ideologi, men ingen 
politiker på riksnivå från fp eller c går ut och säger sig vara emot beslutet. Detta kan 
betyda antingen att det har skett en förskjutning i partiernas ideologi där folkbildning 
inte är lika prioriterat, eller att frågan inte är så intressant. Men trots det relativt svala 
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intresset för kulturpolitik sedan 70-talet så har det varit många kulturpolitiska debatter 
under alliansens regeringsperiod (med start hösten 2006). Det är flera debattörer som 
länkar debatten om EBFA till debatterna om litteraturkanon, fria lån på folkbibliotek 
och fri entré på museum. Kanske visar det på en tendens att intresset för kulturpolitik är 
på väg uppåt. Om det år 1992 rådde en hegemoni i debatten så är den år 2007 på väg att 
luckras upp. Utsagor som inte skulle kunna artikuleras då kan göra det nu, det handlar 
om en förskjutning i synen på vad staten ska finansiera. Nodalpunkterna och de flytande 
signifikanterna visar att läsfrämjande och folkbildning inte längre är lika 
sammanlänkande som de var 1992. Tecknet folkbildning används knappt i debatten, 
vilket också visar att en förskjutning har skett. Studiet av tecknen visar även att tecknet 
kommersiell har gått från att enbart ha negativa associationer till att knytas till mer 
neutrala tecken, även om det fortfarande råder en stor aversion mot kommersialism 
utifrån vissa positioner i debatten. Tecknet kultur används främst för att artikulera hur 
regeringens kultursyn- och politik ser ut i jämförelse med kulturpolitiken på 70-talet.  
 
I nästa kapitel ska jag svara på frågeställningarna utifrån resultatet samt diskutera mer 
kring detta. 
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6. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel ska jag försöka svara på mina frågeställningar med hjälp av det jag 
kommit fram till i resultatredovisningen samt diskutera och problematisera de svar jag 
kommer fram till i relation till tidigare forskning. Det kan vara på sin plats att upprepa 
frågeställningarna som styrt mitt arbete: 
 

• Hur utformades debatterna om EBFA? Vilka diskursiva formationer kan 
urskiljas i debatterna? 

• Hur beskriver debattörerna förlaget, dess roll och dess verksamhet? Kan man se 
en förändring i hur debattörerna beskriver förlaget, dess roll och dess 
verksamhet mellan de två tillfällena? 

• Kan man utifrån debatterna säga något om varför statsbidragen till EBFA drogs 
in år 2007 och inte år 1992?  

 
I det första avsnittet beskriver och diskuterar jag debatternas utformning och diskursiva 
formationer samt jämför dessa med varandra. I nästa avsnitt beskriver och diskuterar jag 
den bild av förlaget, dess roll och dess verksamhet som presenteras i de olika debatterna 
samt likheter och skillnader mellan debatterna. Slutligen ska jag i det sista avsnittet 
resonera kring om man kan säga något om varför statsbidragen till EBFA drogs in år 
2007 och inte 1992. 

6.1 Om debatternas utformning  
Debatterna om EBFA år 1992 och 2007 skiljer sig åt både till form och till innehåll. 
1992 var debatten förhållandevis ensidig, bara en utsaga uttalas emot fortsatt bidrag till 
EBFA, resten debatterar för. Debattinläggen förs främst i dagstidningar, men det 
publiceras även en del artiklar i facktidskrifter. Skribenterna är kulturjournalister och 
representanter från arbetarrörelser och EBFA. Det hänvisas hela tiden till 
protestaktioner som hamnat utanför materialet i form av namnlistor och protestbrev från 
privatpersoner. Debatten år 2007 utformas tydligare i ett ”för” och ett ”emot” statligt 
bidrag till EBFA.  Debatterna förs i dagspress och i riksdagen, ingen fackpress skriver 
om förlaget. Debattörerna är främst kulturjournalister och politiker från 
socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna. År 1992 kan två diskursiva 
formationer urskiljas, den ekonomiskt legitimerande organiserar sig främst kring 
argument där EBFA beskrivs vinstmässigt som väldigt lyckat, samtidigt som 
formationen distanserar sig från stiftelsen Litteraturfrämjandet och dess svikande ägare. 
Den litteraturpolitiskt legitimerade diskursiva formationen organiserar sig kring 
förlagets plats och roll i litteraturpolitiken och på bokmarknaden.  
 
År 2007 urskiljs också två diskursiva formationer. Den reformerande organiserar sig 
kring den förändrade bokmarknaden och den läsfrämjande organiserar sig kring 
läsfrämjande åtgärder. Inom de båda diskursiva formationerna förs sedan debatten för 
eller emot att EBFA ska få statliga bidrag. Det är intressant att facktidskrifterna inte 
skriver om EBFA år 2007. Kanske beror det på att utvecklingen gick så snabbt, på 
mindre än ett år beslutades det att de statliga bidragen till EBFA skulle dras in, ett beslut 
som i alla fall de anställda på förlaget blev förvånade över. Vilka subjektspositioner 
som får uttala sig säger en hel del om debatterna. Jag har sett vilka som uttalar sig, men 
vilka kommer inte till uttryck? EBFA:s målgrupp, de läsovana, syns inte i debatterna, 
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vilket inte är förvånade då denna heterogena grupp sällan ges eller tar plats i offentliga 
debatter.   

6.2 Om förlaget, dess roll och dess verksamhet  
År 1992 beskrivs förlaget ekonomiskt som väldigt lyckat. Dess roll beskrivs som unik 
på marknaden med satsning på läsfrämjande insatser. Själva verksamheten preciseras 
bara av kulturdepartementet som skriver att den ”är av stor betydelse för spridning av 
kvalitetslitteratur och läsfrämjande aktiviteter bland nya grupper”. Här syns likheten 
med de kulturpolitiska målen från år 1974 som ju syftade till att garantera tillgänglighet 
till kultur åt ”eftersatta grupper” samt undvika kommersialismens negativa verkningar. 
Det går även att se en likhet med Escarpits kretslopp. Det finns en vilja att sprida 
kvalitetslitteratur till människor som normalt inte kommer i kontakt med denna. Hur 
själva läsningen påverkar målgruppen eller varför de ska läsa diskuteras inte i debatten 
år 1992.  
 
År 2007 beskrivs förlaget olika beroende på utifrån vilken position utsagan artikuleras. 
Antingen framställs det som föråldrat att förlaget är beroende av statligt bidrag, dess 
verksamhet kan lika gärna skötas på kommersiell grund. Eller så beskrivs förlagets roll 
på bokmarknaden som ovärderlig och svår att ersätta. EBFA har enligt dem som vill dra 
in bidragen varit med och utvecklat bokmarknaden till den fria marknad med låga priser 
som den är idag, men dess roll är överspelad och de läsfrämjande insatser förlaget gör 
kan lika gärna bedrivas på annat håll. De som förespråkar fortsatta bidrag fokuserar på 
de läsfrämjande verksamheterna och att det är orimligt att lägga ner en verksamhet som 
fungerar bra. Dessutom pekar de på att bidragen gör förlaget oberoende av marknaden 
som utifrån en del positioner beskrivs som vinststyrd och utan socialt ansvar.  
 
6.2.1 Om likheter och skillnader 
Det finns en mängd likheter och skillnader mellan debatterna år 1992 och 2007 och jag 
ska här ta upp de iakttagelser jag har gjort. Det har skett en förskjutning i 
kulturpolitiken, någonting har uppenbarligen förändras mellan de här åren, EBFA:s 
verksamhet är inte längre av vikt för regeringen 2007. År 1992 skriver 
kulturdepartementet att EBFA är av stor betydelse för att sprida kvalitetslitteratur till 
lågt pris. År 2007 skriver kulturdepartementet att den kommersiella bokmarknaden ger 
ut mycket kvalitetslitteratur till lågt pris samtidigt som läsfrämjande åtgärder ska skötas 
av staten på ett annat, opreciserat sätt. Jag visade i 92-debatten hur kulturpolitiken var 
förhållandevis förskonad från det övriga politiska livet men år 2007 är det dags för 
EBFA att marknadsanpassas. Kulturministerns position är logisk given en nyliberal 
diskursiv formation, det finns ingen anledning att statligt subventionera ett förlag som 
kan klara sig på marknaden. Vinstaspekten som hade så stor betydelse för legitimering 
av förlaget år 1992 förlorar all sin kraft som argument i en nyliberal diskussion, för om 
förlaget går bra finns det ingen mening med att ge det statliga pengar. Det betyder att 
det bärande argumentet för debatten år 1992 har blivit det främsta argumentet mot 
förlaget år 2007. Jag jämförde i sammanfattningen av 92-debatten användningen av 
vinstargument av förespråkare för EBFA med Sven Nilssons konstaterande att en 
verksamhet på marknaden måste vara lönsam, medan en offentlig verksamhet måste ha 
legitimitet. I debatten 2007 ägnas flera utsagor åt att legitimera förlagets verksamhet, till 
skillnad från i debatten 1992 där det tas för givet att förlaget har en plats på 
bokmarknaden. 
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Jag ska även se närmare på nodalpunkterna och de flytande signifikanterna i materialet 
för att uttyda hur förskjutningen har gått till. 1992 var folkbildning en nodalpunkt som 
alla debattörer förhöll sig till på något sätt, år 2007 nämns tecknet knappt. I 92-debatten 
var folkbildning och läsfrämjande starkt sammankopplade och även ett resultat av 
varandra. Jag tyckte mig se att folkbildning hade en starkare ideologisk koppling än 
tecknet läsfrämjande och eftersom det första försvunnit i 07-debatten så kan det antas att 
det har skett en viss förskjutning från en socialdemokratisk folkhemsideologi åt höger 
på den politiska värdeskalan. Detta bekräftas genom att studera tecknet kommersiell 
som också avslöjar skillnader mellan debatterna. År 1992 förknippades tecknet enbart 
med ”negativa verkningar” medan tecknet är mer flytande år 2007 med både positiva 
och negativa associationer där det förs en kamp om att få bestämma betydelsen. 
Antikommersialismen är fortfarande stark, men det sägs också att EBFA kan drivas som 
ett kommersiellt förlag, ett uttalande som var omöjligt femton år tidigare. Moderaternas 
utsaga 1992 får inte ens ett svar i kammardebatten. Det kan eventuellt tyda på en 
ytterligare förskjutning av 70-talets kulturpolitik, som bland annat Sven Nilsson har 
visat är baserad på en antikommersiell värdegrund.181 Men det kan lika gärna bero på att 
ingen egentligen representant för en konservativ politik uttalar sig i debatten år 1992 
(undantaget de tre moderaternas yttrande). Debattörerna utifrån den, i brist på bättre 
uttryck, socialdemokratiska positionen som argumenterar för statliga bidrag använder i 
princip ungefär samma argument 1992 och 2007, med en del gradskillnader.  
 
Läsfrämjande förknippades 1992 väldigt starkt till EBFA, medan det år 2007 förknippas 
både med EBFA och, av motståndarna till statligt bidrag, direkt med statens 
litteraturpolitik. EBFA:s läsfrämjande verksamheter misstänkliggörs också, aktörerna 
frågar sig hur mycket nytta förlaget egentligen åstadkommit. Kvalitetslitteratur är det 
tecken som används mest självklart vid båda tillfällena, det råder ingen kamp om att få 
bestämma tecknets innebörd för alla är överens om det. Ingen definierar vad 
kvalitetslitteratur är, men det är självklart att människor ska få tillgång till det. Vad det 
inte är definieras vid ett tillfälle som ”våld, porr och trams”, vilket gör att man kan se 
tendenser till det finns en moralisk värdering knutet till tecknet, förutom någon sorts 
objektiv kvalitetsgrad. Också i debatten 1992 definieras tecknet med vad det inte är, i 
det fallet ”skräplitteratur”, även här finns en moralisk värdering. Men det dras även en 
skiljelinje mellan kvalitetslitteratur och läsfrämjande, all kvalitetslitteratur är inte 
läsfrämjande och därför måste EBFA:s upplaga i främsta hand anpassas efter 
målgruppen. I debatten 1992 var folkbildning och läsfrämjande två delar av samma 
mynt och nämndes ofta tillsammans. I debatten 07 har tecknet folkbildning nästan helt 
försvunnit och läsfrämjande står ensamt kvar. Jag konstaterade tidigare att folkbildning 
hade en ideologisk innebörd och stark koppling till folkhemmet och arbetarrörelserna, 
kanske pekar det mot en utveckling åt höger i kulturpolitiken att tecknet inte är lika 
självklart år 2007.  
 
Materialet från debatten 1992 var mindre och mer allmänt hållet än vad jag hade 
förväntat mig. EBFA beskriver själva perioden såhär: ”När krisen kom vidtog genast en 
rad protestaktioner runt om i landet. Uppropen som krävde att En bok för alla skulle få 
finnas kvar strömmade in från skolor, bibliotek, fackförbund, författare, tecknare, 
bokintresserade av alla slag. Det bildades en stödförening, ”En bok för allas vänner”, 
som snabbt samlade medlemmar från alla håll och kanter, såväl enskilda personer som t 
ex fackförbund och kommuner.”182 En sådan beskrivning ledde till att jag hoppades 
                                                 
181 Nilsson 2003, s. 93.  
182 Detta är en bok för alla 1993, s. 3f.  
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finna mer material från år 1992 än vad jag gjorde. Det är relevant att fråga sig hur 
mycket material jag kan ha missat som inte publicerats (och därmed indexerats i olika 
databaser). Eventuella namninsamlingar, telefonsamtal och protestbrev, har jag inte haft 
någon möjlighet att lokalisera. Jag räknar med att det fanns andra typer av protester än 
debattinlägg, men samtidigt finns också möjligheten att protesterna inte var så många 
som EBFA själva anger. Det förs nämligen ingen kamp om begreppen i debatten år 
1992. Det är, förutom moderaterna, ingen som är emot statliga bidrag till EBFA och jag 
finner ingen problematisering av förlaget. Det mest signifikanta för debatten år 1992 är 
tystnaden, att det finns en begränsning för vad man kan säga. Moderaternas yttrande om 
att bidragen till EBFA borde dras in besvaras inte ens, det finns inte på kartan att 
förlagets verksamhet kan skötas på en kommersiell grund. Därför vill jag mena att det 
råder en hegemoni i debatten år 1992, där en grupp har tolkningsföreträde och vars 
definition av centrala termer och begrepp blir dominerande, en grupp som främst 
företräds av representanter för folkrörelserna med ABF i spetsen. Jag anser vidare att 
denna hegemoni har börjat upplösas år 2007, vilket jag ska utveckla i nästa avsnitt. 

6.3 Om tendenser till förändring  
Jag har nu kommit fram till den sista av mina frågeställningar och jag ska försöka säga 
något om varför statsbidragen drogs in till EBFA år 2007 och inte år 1992. Jag menar 
att det går att se en tendens till att en nyliberal diskursiv formation har tagit inträde i 
kulturpolitiken. År 1992 var den ekonomiska politiken, som Boréus har visat, starkt 
influerad av nyliberalism. Men som Frenander påpekar så gjorde nyliberalismen inget 
avtryck i kulturpolitiken. År 2007 har däremot kulturpolitiken hunnit ifatt resten av det 
politiska klimatet. Det råder knappast en nyliberal hegemoni i den svenska 
kulturpolitiska debatten, därtill är protesterna mot indragna statsbidrag alldeles för 
många. Antikommersialismen i utsagorna är också stark, så även ideologikritiken mot 
sittande regering. Notera att borgerliga politiker aldrig själva använder ordet 
nyliberalism, det är alltför laddat med negativa betydelser i en kulturpolitisk debatt. Det 
sägs bland annat i en utsaga att kulturpolitiken blir ett område där alliansen kan testa hur 
mycket nyliberalism de kan införa innan folket reagerar, det ges överlag uttryck för en 
stark ideologikritik hos de som argumenterar för fortsatta bidrag till EBFA. Att de som 
vill dra in statsbidragen till EBFA positionerar sig utifrån en nyliberal formation, det 
McGuigan hade kallat en marknadsdiskurs, är relativt tydligt, men var positionerar sig 
de som är för statsbidrag till EBFA? Flera hänvisar tillbaka till 1970-talets kulturpolitik 
och det går att se en ideologisk likhet med socialdemokraterna och en stark anknytning 
till folkrörelserna, det bekräftas också av ovannämnda ideologikritik mot alliansen som 
det ges uttryck för. Inom vilka andra politiska områden kan en politik som formulerades 
för över 30 år sedan anses som så fulländad att den inte behöver ändras? Jag menar att 
ett sådant tillbakablickande överlåter ett stort spelfält åt regeringen, för om EBFA:s 
förespråkare positionerar sig som konserverande så överlåter de framtiden och 
möjligheten att utveckla kulturpolitiken åt den borgerliga regeringen. Där det tidigare 
rådde hegemoni uppenbarar sig nu ett fält där det finns möjlighet för förändring. I 
debatten år 2007 ser jag en tendens till att förespråkarna för statliga bidrag till EBFA i 
högre grad än att argumentera för förlaget argumenterar emot sittande regering. Flera 
debattörer länkar också samman debatten om EBFA med tidigare kulturpolitiska 
debatter under alliansens regeringstid i ett försök att visa på att hela kulturpolitiken just 
nu genomgår en strukturomvandling.  
 
Jag vill återigen markera att det inte är några definitiva svar som kommer fram i den här 
uppsatsen, därtill är materialet och undersökningen för liten. Huruvida nedläggningen 



 

 50

av EBFA var ett ideologiskt ingrepp eller ett naturligt avslut på en kulturpolitisk insats 
som spelat ut sin roll är svårt att svara på och inte heller relevant för denna uppsats. Jag 
kan däremot konstatera att EBFA är ett konsekvent resultat av socialdemokraternas 
kulturpolitik på 70-talet och att de alltid varit tätt förknippade med folkrörelserna, så 
nog ligger det ett ideologiskt värde för alliansen i att inte stödja EBFA. I debatten 2007 
anklagas folkpartiet och centerpartiet för att gå ifrån sin ideologi, som 
folkrörelsebaserade partier borde de vara för statliga bidrag till EBFA. Ingen 
representant för partierna svarar dock på sådan kritik (trots att bland annat en 
centerpartist ger uttryck för den). Det hade varit intressant om folkpartiet och centern 
hade profilerat sig tydligare i debatterna, eftersom en tydlig förskjutning har skett i 
deras kulturpolitik, moderaterna har alltid varit emot förlaget.  
 
Vidare argumenterar anhängare till EBFA för att verksamheten ska finnas kvar för att 
den fungerar bra, men sedan undergräver de sina egna argument genom att notera att 
läsandet minskar. Detta öppnar för andra debattörer att kritisera förlagets verksamhet 
och mena att det inte har levt uppfyllt sitt syfte. Men ingen utredning har gjorts sedan 
1985 om förlagets faktiska påverkan på svenska folkets läsande. Lars Furuland påpekar 
att förlaget infördes på försök, alltså skulle regelbundna utvärderingar vara en del av 
verksamheten. Jag menar att oavsett åsikt om EBFA så undermineras argumenten av att 
det inte gjorts någon ordentlig utredning. Det saknas även en vilja att problematisera 
vissa begrepp som är avgörande för debatten, såsom ”kvalitetslitteratur” och 
”läsfrämjande”. De som vågar sig på att precisera vad god litteratur är hamnar ofta i en 
moraliserande position, ”om du läser det här kommer allt gå bra”. Den didaktiska 
omsorgen är fortfarande högst aktuell i svensk debatt, men med ett nyliberalt synsätt 
reduceras den till att bara gälla barn och ungdom. Kulturministern sade i en debatt i 
kammaren att hon ogillar statens inblandning i individens förehavanden, men med 
läsning så vill hon göra ett undantag, samtidigt utelämnar hon ofta vuxna när det gäller 
läsfrämjande åtgärder och säger själv att det är hos barn och ungdomar som sådana 
åtgärder främst skall användas (jämför även med kanondebatten som ju gäller 
svenskundervisningen i skolan och inte vuxnas läsande). Det går även att konstatera att 
den didaktiska omsorgen inte framkommer i debatten år 1992, kanske främst för att 
vikten av att läsa god litteratur inte nämns särskilt ingående. Det kan betyda att det inte 
var ett viktigt ämne att ta upp, men kanske troligast för att det sågs som någonting 
självklart.  
 
Jag kan återigen konstatera att debattörerna talar utifrån olika positioner och de har svårt 
att mötas i debatten, helt enkelt för att de inte talar om samma saker. Debatten blir låst 
när de som är för statsbidrag ser bakåt mot 70-talet och de andra skyndar framåt för att 
förändra och definiera kulturpolitiken. De enda som tar ett steg tillbaka och försöker 
betrakta kulturpolitiken utifrån ett helhetsperspektiv och utan partipolitiska ideologier är 
två litteratursociologer, helt enkelt för att de är en del av en akademisk diskursiv 
formation där man förväntas stå ovanför partipolitik. Om det i sin tur är gynnsamt för 
kulturpolitiken är en annan fråga för denna, precis som all politik, förväntas bygga på 
politiska ideologier. Det är svårt att tänka sig en avideologiserad kulturpolitik. 
 
Dessutom vill jag mena att den nya kulturpolitiken alliansen utformar är tydligt 
partipolitiskt ideologisk, detta till skillnad från den statliga kulturpolitiken under 90-
talet som Sven Nilsson menar har en mer otydlig ideologisk laddning (i jämförelse med 
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det mycket ideologiskt laddade 70-talet).183 Om man beaktar Wikströms avslutande i 
kammardebatten (”Vi är inte färdiga. Vi har haft ett år på oss. Vi kommer att 
fortsätta.”184) i det ljuset så framstår det tydligare som att alliansen aktivt jobbar för att 
utforma en borgerlig kulturpolitik som skiljer sig från 70-talets. Tidigare i uppsatsen 
frågade jag mig om de indragna bidraget till EBFA kan ses som ett resultat av en 
förändrad kulturpolitik som bland andra Sven Nilsson, Anders Frenander och Tor 
Larsson har visat på. På denna fråga vill jag svara delvis ja. Om förlaget spelat ut sin 
roll kan jag inte svara på, men jag ser tendenser till att kulturpolitiken, i likhet med vad 
den ekonomiska politiken gjorde för drygt tjugo år sedan, går mot en mer 
marknadsanpassad inriktning och där passar EBFA, som en tydlig symbol för 70-talets 
socialdemokratiska kulturpolitik, inte in. 
 
Jag ska avslutningsvis resonera något kring mitt val av metod. Alla vetenskapliga 
metoder har fördelar och nackdelar, hur metoden förhåller sig till problemet och 
frågeställningen är vägledande för valet. Hur kan då mitt val av diskursanalys som 
metod ha påverkat min analys? Fokus på att studera vissa tecken i texter, i detta fall 
nodalpunkter och flytande signifikanter, kan medföra problem eftersom jag genom att 
lyfta fram några tecken kan missa annan information. Detta har jag försökt undgå 
genom att inte bara studera viktiga tecken, utan även diskursiva formationer. En av de 
svårare problematikerna med diskursanalysen som metod rörde jag dock vid redan i 
teorikapitlet och det rör forskarens och vetenskapens roll. Diskursanalytikern strävar 
efter att visa strukturer och regler för vad som får sägas och inte får sägas, men 
samtidigt är forskaren själv underkastad sådana regler i en vetenskaplig diskurs. På 
samma vis är även det empiriska materialet, den diskurs som studeras, utvald av 
forskaren som på ett sätt alltså kan sägas skapa diskursen. 
 
Hur hade en annan metod påverkat analysen? Andra textanalyser såsom idéanalys och 
ideologianalys ligger nära till hands och hade nog utan svårigheter gått att applicera på 
ämnet. Det hade också gått att, till skillnad från förfarandet vid en diskursanalys, knyta 
an materialet mer till den sociala kontexten i vilken utsagorna tillkommit och fokusera 
på omkringliggande faktorer. Den valda metodens styrka ligger dock i att den så tydligt 
visar vilka det är som har tolkningsföreträde i en diskurs, något som hjälper till att 
blottlägga stukturer. Mitt val av diskursanalys som metod är baserat på i första hand 
detta, att jag varit intresserad av hur viktiga ord och begrepps innebörd kan förändras 
över tid för att passa motiven hos den som uttalar dem.  
 
6.3.1 Förslag till framtida forskning 
Det kan vara på sin plats att nämna några områden åt vilka det kan vara gynnsamt att 
vända sig för fortsatt forskning. I debatten år 1992 upptäckte jag kritik från flera 
debattörer mot fackförbundens ”svek” mot kulturen. Det kan vara av intresse att studera 
folkrörelseorganisationer såsom LO och ABF med avseende på deras kultursyn och 
kulturella verksamhet(er). Vad tycker de är viktigt att stödja och varför? Är till exempel 
den moraliserande kultursynen som kom till uttryck hos några ABF-anställda i debatten 
år 2007 representativ för förbundets explicita (och implicita) kultursyn? Det är även 
relevant att mer ingående redogöra för den kulturpolitik som den sittande regeringen 
håller på att (om)formulera, bland annat i den nu pågående Kulturutredningen vilken 
ska läggas fram för Kulturdepartementet senast den 31:e december 2008. Under 
alliansens regeringsperiod har det varit kulturpolitiska debatter i dagstidningarna inom 
                                                 
183 Nilsson 2003, s. 248.  
184 Wikström, Cecilia. Riksdagens protokoll, 2007/08:37, anf. 112.  
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nästan varje upptänkligt område, att översiktligt studera dessa för att hitta gemensamma 
beröringspunkter kan säkert vara fruktbart.  
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7. Sammanfattning 
Denna uppsats studerar kulturpolitisk förändring över tid, med hjälp av debatterna om 
förlaget En bok för alla (EBFA). EBFA inrättades 1976 för att med hjälp av statliga 
bidrag ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris. Vid två tillfällen, år 1992 och år 2007, 
riskerade bidragen att dras in vilket ledde till debatter om förlaget i dagspress och i 
politiska dokument, år 2007 drogs bidragen in. Syftet med min uppsats är att beskriva 
och jämföra debatterna om statsbidragen till EBFA år 1992 och 2007. Genom att 
studera en enskild del av kulturpolitiken, i detta fall EBFA, kan jag se tendenser till hur 
den allmänna kulturpolitiken förändrar sig under samma tid. Med hjälp av en 
diskursanalys ska jag undersöka hur debattörerna formulerar sig om förlaget och vilka 
likheter och skillnader det finns mellan debatterna och inom debatterna. De 
frågeställningar jag har arbetat efter lyder: 
 

• Hur utformades debatterna om EBFA? Hur beskriver debattörerna förlaget, dess 
roll och dess verksamhet? Vilka diskursiva formationer kan urskiljas i 
debatterna? 

• Kan man se en förändring i hur debattörerna beskriver förlaget, dess roll och 
dess verksamhet mellan de två tillfällena? 

• Kan man utifrån debatterna säga något om varför statsbidragen till EBFA drogs 
in år 2007 och inte år 1992?  

 
Det intressanta för uppsatsen är inte faktiska förändringar i litteraturmarknaden eller i 
politiken, utan snarare hur aktörerna beskriver eller framställer förändringar i 
litteraturmarknaden eller i politiken. 
 
Som teori och metod använder jag mig av en diskursanalys inspirerad av Michel 
Foucault och Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. En diskurs kan sägas vara ett bestämt 
sätt att tala om och förstå världen. Enligt Foucault kan man sedan med hjälp av en 
diskursanalys klarlägga strukturer och se vad som kan sägas och vad som inte kan sägas 
i en diskurs. Inom en diskurs finns det olika diskursiva formationer, grupperingar inom 
diskursen där utsagor organiseras kring olika teman. De kan vidare urskiljas genom att 
se till var de håller med varandra och var de inte håller med varandra.  Enligt Laclau och 
Mouffe pågår det en ständig kamp i diskursen mellan olika formationer för att uppnå 
hegemoni och bestämma innebörden av centrala termer och begrepp. För att tydligare se 
strukturer i diskursen använder jag mig av Laclau och Mouffes begrepp nodalpunkt och 
flytande signifikant. För att tydliggöra skillnaden mellan begreppen, som ofta flyter 
ihop, väljer jag att för uppsatsen använda nodalpunkt som begrepp för ord som ofta 
nämns, men vars innebörd aldrig diskuteras och flytande signifikanter om ord som ofta 
nämns, och vars innebörd ofta diskuteras. Genom att urskilja frekventa teman och se 
vad som sägs och vad som inte sägs i debatterna kan jag också identifiera och 
organisera de diskursiva formationerna i debatterna vid respektive tidpunkt. 
 
Det empiriska materialet består av tidningsartiklar, debattartiklar och politiska 
dokument som behandlar EBFA under åren 1992 och 2007. 
 
Sedan har jag redovisat och analyserat materialet och ordnat det efter de diskursiva 
formationer jag urskiljt och de nodalpunkter och flytande signifikanter jag funnit i 
materialet. I debatten från år 1992 har jag funnit två diskursiva formationer, den första 
kallar jag den ekonomiskt legitimerade diskursiva formationen och den använder 
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ekonomiska argument för att försvara förlaget. Den andra formationen kallar jag den 
litteraturpolitiskt legitimerande och den fokuserar istället på att legitimera förlagets plats 
och roll i litteraturpolitiken och på bokmarknaden.  Jag fann även fyra nodalpunkter: 
kvalitetslitteratur, läsfrämjande (verksamhet-er), folkbildning och kommersiell (även 
varianter, exempelvis kommersialism eller kommersiellt). Kvalitetslitteratur är den typ 
av litteratur som EBFA ger ut. Förlaget är en del av läsfrämjandet, som i sin tur är en 
del av folkbildningen. Dessa tecken ställs sedan i kontrast till tecknet kommersiell som 
får en negativ innebörd av debattörerna. År 1992 råder det en hegemoni i debatterna, 
alla utsagor utom en förespråkar fortsatta bidrag till EBFA. Förlagets faktiska 
verksamhet problematiseras inte i debatten, detta kan innebära att deras legitimitet är 
självklart för aktörerna 1992. Debatten år 1992 var mindre och mer allmänt hållen än 
vad jag hade förväntat mig, detta kan betyda att debatten har skett i andra arenor än de 
jag studerat (dagspress, fackpress, politiska dokument), det kan också betyda att det inte 
fanns någon anledning att debattera förlagets existens eftersom alla parter var överens. 
 
Även i debatten från år 2007 finner jag två diskursiva formationer. Den första kallar jag 
den reformerande diskursiva formationen och den fokuserar på den förändrade 
bokmarknaden som anledning till minskat statligt bidrag, och kritik mot den 
uppfattningen. Den andra kallar jag den läsfrämjande diskursiva formationen och den 
fokuserar på läsfrämjande verksamheter, med eller utan EBFA. I materialet fann jag en 
nodalpunkt: kvalitetslitteratur samt tre flytande signifikanter: kommersialism, 
läsfrämjande och kultur. Kvalitetslitteratur är den typ av litteratur som alla människor 
borde läsa, men vad det är definieras inte. Kommersialism har gått från en odelat 
negativ innebörd till en mer neutral beskrivning, nu antyds det att även kommersiella 
förlag kan get ut kvalitetslitteratur och arbeta läsfrämjande. Läsfrämjandet bör skötas av 
staten, men tecknet kopplas inte längre enbart till EBFA. Tecknet kultur används för att 
beskriva regeringens kulturpolitik samtidigt som den sätts i motsats till 70-talets 
socialdemokratiska kulturpolitik. I debatten år 2007 talar många utifrån en nyliberal 
position där statliga subventioner inte bör ges till ett förlag som kan klara sig på en fri 
marknad. Samtidigt uttalar sig många aktörer utifrån en antikommersiell position och 
debatten präglas av en kamp om att få definiera viktiga begrepp.  
 
Slutsatserna blir att det finns tydliga skillnader mellan debatterna. I debatten 1992 rådde 
det en hegemoni i debatten där en grupp har tolkningsföreträde och vars definition av 
centrala termer och begrepp blir dominerande. I debatten om EBFA år 2007 ser jag 
tendenser till att hegemonin är på väg att lösas upp och att en nyliberal formation är på 
väg in i kulturpolitiken. Detta leder till att huvudargumentet från 1992, att EBFA går 
bra ekonomiskt, förlorar all sin kraft som argument år 2007, för om förlaget går bra 
finns det i en nyliberal diskursiv formation ingen mening med att ge det statliga bidrag. 
Samtidigt är antikommersialismen fortfarande stark och i debatterna är majoriteten för 
fortsatta bidrag till EBFA. De som förespråkar fortsatta statliga bidrag refererar ofta 
tillbaka till 1970-talets kulturpolitik. Ett sådant tillbakablickande ger plats åt de 
nyliberala aktörerna, för om EBFA:s förespråkare positionerar sig som konserverande 
så överlåter de möjligheten att tala om kulturpolitikens utveckling i framtiden åt 
nyliberala aktörer.  
 
Att bidragen till EBFA drogs in år 2007 kan ses som ett resultat av inträdet av en 
nyliberal formation i kulturpolitiken där en symbol för 70-talets socialdemokratiska 
kulturpolitik inte får plats.   
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