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Sammanfattning  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den kulturpolitiska debatten, våren 2009, 

konstrueras i dagstidningar. Studien undersöker vilka betydelser man där kämpar om att 

definiera, och vilka betydelser som är relativt fixerade och oemotsagda. Hur kulturpolitik 

och begrepp tillhörande debatten motiveras och ges innehåll undersöks, och frågan om vilka 

sociala konsekvenser det förmodas få ställs.  

 Uppsatsen bygger på en socialkonstruktivistisk ansats. Som teori och metod används 

det diskursanalytiska angreppssättet diskursteori, med inslag av kritisk diskursanalys samt 

kulturspecifika teorier hämtade från tidigare forskning. En diskurs kan i korthet förklaras 

som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Diskursanalys handlar om att analysera 

de genom språket givna mönster som konstruerar vår sociala (om)värld.  

 Empirin behandlar temat kulturpolitisk debatt, mer specifikt behandlas den 

kulturpolitiska debatt som uppstod i kölvattnet av kulturutredningens betänkande på ny 

kulturpolitik (2009-02-12).  

 Empirin för uppsatsen hämtas ur Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs 

Posten, Sydsvenskan, Östgöta Correspondenten samt Aftonbladet. Tidningsartiklarna är 

publicerade mellan tolfte februari och nittonde maj 2009.
1
 

 I uppsatsens empiriska material identifieras två diskurser som strider mot varandra, 

vilket indikerar att vi lämnat tiden präglad av en övervägande kulturpolitisk konsensus, där 

det var fråga om en kulturpolitisk diskurs, till att handla om en kulturpolitisk diskursordning. 

Diskursordning står här för betydelsen att två eller fler diskurser strävar efter hegemoni 

inom en social domän (här den kulturpolitiska). Diskursordning innebär alltså ett faktiskt 

eller aktuellt område för diskursiv kamp (konflikt). 

 De två diskurser som i den kulturpolitiska diskursordningen kan urskiljas får i 

uppsatsen beteckningen den gamla och den nya diskursen. Den gamla diskursen inbegriper 

ett vidhållande av och försök till rekonstruktion av 1974 års kulturpolitiskt diskursivt 

övergripande nivå (modifierad 1996), det vill säga den kvarhåller de motiv som 1974 års 

kulturpolitik bottnar i, som gällt fram till våren 2009.  

                                                
1 Remisstiden gick ut den 19:e maj 



 

 

 Den nya diskursen är utmanaren till den kulturpolitiska diskurs som det hittills rått 

relativ konsensus om. För bildningen av den nya diskursen är den gamla diskursen central, 

då den nya diskursen primärt skapats utifrån tidsmetaforerna ny och gammal. Den nya 

diskursen framställer nämligen 1974 års kulturpolitik som ett förlegat (gammalt) alternativ, 

och står istället bakom kulturutredningens nya förslag på kulturpolitik som ett (post)modernt 

och anpassat alternativ (därmed det önskvärda alternativet). 

 Den gamla diskursen kallar kulturutredningens nya betänkande för ett ideologiskt 

perspektivskifte, medan den nya diskursen avfärdar att utredningen skulle vara ideologiskt 

präglad/färgad, och lika gärna kunde vara utförd av en socialdemokratisk regering.  

 I den nya diskursen artikuleras nya betydelser. Den gamla diskursen menar att 

mycket av de gamla målen och begreppen är tidlösa och försöker därför återskapa betydelser 

i den diskursivt övergripande nivån (ideologin vari de kulturpolitiska dokumenten bottnar).  

 De betydelser, vilka diskurserna framför allt kämpar om att fixera är vad som 

tillskrivs begreppen frihet och kultur, och vilken roll samhället och kulturen har i relation till 

varandra. Debatt om vad som ska inrymma statens roll i relation till kulturpolitiken är därför 

centralt, likaså hur kulturpolitikens struktur ska se ut framöver. Den gamla diskursen 

erkänner och försvarar nuvarande sektoriella politik, medan den nya diskursen vill utveckla 

kulturpolitiken mot en mer integrerande och gränsöverskridande aspektpolitik - vilket i sin 

tur artikulerar om kulturpolitikens förbindelselänkar mellan stat, ekonomi/marknad och det 

civila samhället. Övriga tecken som är särdeles omtvistade i debatten är: ”marknaden”, 

”kulturens egenvärde” och ”kvalitetsmålet”. Alla omtvistade tecken i debatten är att förstås 

utifrån sina ekvivalenskedjor, det vill säga tillsammans med fler tecken, för att möjligt förstå 

vad det är för ideologier (diskursivt övergripande nivåer) som diskurserna bottnar i. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Redan i uppsatsens inledande skede insåg jag att jag borde ändra ämnesval, alternativt lägga 

mindre vikt vid tidigare forskning samt magrare inhämtning av bakgrundsinformation, om 

jag möjligt skulle hålla mig inom tidsramen. Dock var min övertygelse stark från första 

dagen att uppsatsens tema var relevant, och kunde eller borde inte förminskas. För att förstå 

myllret av komplexitet, kunde jag inte kompromissa på varken kvantiteten eller tiden. 

 

Texten har ofrånkomligt blivit något framtung och mindre läsvänlig inemellan, då 

kulturpolitiken är ett synnerligen begrepps- och teoriladdat område, men kanske framför allt 

för att diskursteori som metod i sig utgörs av svårtillgängliga begreppsverktyg (dock högst 

lämpliga för uppsatsens analys, då en annan metod annars hade valts). Dekonstruktion som 

diskursteoretisk metod nödgjorde även en hel del kunskap om kulturpolitikens historia och 

teorier om densamma, för att möjligt kulturpolitiskt specifikt förstå de betydelsefixeringar 

som dekonstruktionen letade reda på.  

 

Jag vågar påstå att det kulturpolitiska området är ett särdeles komplext politiskt område, sett 

till den diskursivt övergripande nivån, det vill säga de motiv vari kulturpolitiken bottnar. Det 

är också av den anledning som jag menar att detta politiska område är särskilt beaktansvärt. 

 

Jag vill passa på att tacka Sten Karlsson för de många uppmuntrande ord som fick mig att 

tro på uppsatsens ämnesval genom hela skrivprocessen. Ett minst lika stort tack till min 

examinator Ingela Edkvist, för att ha tagit sig an min text på stort allvar, och för den lärorika 

och konstruktiva kritik som givits efter stringent närläsning. 

 

Ett stort tack riktas även till min kära mor och far för deras stöd under uppsatsprocessen.  

 

 

Trevlig läsning! 
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1.  Inledning och bakgrund 
 

1.1 Den kulturpolitiska debatten, våren 2009 

 

Tolfte februari 2009. Klockan är 10.00. Kulturutredningens betänkande över ny kulturpolitik 

görs offentlig och presenteras på Rosenbad.
2
 Att få utredningar uppmärksammas av stort 

intresse i pressen, kan förstås utifrån det faktum att det bara i februari månad, 2009, släpptes 

ungefär en varannan dag.
3
 Annat var det när kulturutredningen presenterades. Värdeladdade 

utlåtande var från flera håll i media ett faktum, redan samma dag. Den kulturpolitiska 

debatten har engagerat kulturutövare, kulturförvaltare, (kultur)politiker, journalister samt i 

viss mån allmänt kulturintresserade privatpersoner. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 

anade att kulturutredningen skulle väcka intresse ”... men att engagemanget skulle bli så 

stort och långt utanför kultursektorn hade vi inte vågat tro”, säger hon med facit i hand när 

remisstiden gått ut.
4
 Här lyfts ett axplock av röster fram ur vårens debatt: 

 

 ”898 sidor och en känsla av tomhet. För vad ska vi nu bråka om? Det är i allt väsent ligt ett 

klokt knippe förslag”.
5
                                             - Sanna Rayman, Ledare, Svenska Dagbladet 

 

 ”Kulturutredningens huvudbetänkande kan beskrivas som en organisatorisk 

extreme makeover med stora konstnärliga och ideologiska konsekvenser - som utredningen 

tassar runt”.
6
                                                            - Åsa Lindeborg, Kulturredaktör, Aftonbladet 

 

”Andan är okontroversiell och dess floskler blocköverskridande: ”alla ska med” i framtidens 

mångfaldsinriktade kulturpolitik”.
7
                                                  - Huvudledare, Sydsvenskan 

 

 ”Kulturutredningen är rena chockdoktrinen. [...] Den här regeringen vill ändra 

hur jag tänker. Ett nytt språk lägrar sig över konstnärer, musiker och författare”.
8
                   

                                                                                      - Mats Söderlund, författare
9
, Aftonbladet 

 

Det stod klart redan några dagar efter att betänkandet på ny kulturpolitik hade presenterats, 

att det var frågan om en kulturpolitisk kamp. Då jag är genuint intresserad av kulturpolitik 

och även är relativt insatt, blev jag ändå smått förvirrad när jag skulle sätta mig in i vad det 

var man egentligen stred om. Kommentarerna ovan är ett bra exempel på debattens 

otydlighet, där någon menar att utredningen inte alls är ideologisk, menar någon annan att 

det är just det den är. Nåväl, tänkte jag i början av min studie, det tycks ofrånkomligt i 

politiska sammanhang att olika sanningar framställs. Då nära bekantskap med diskursanalys, 

närmare bestämt diskursteori som teori och metod stiftades, framträdde en möjlig väg att 

söka förståelse för den kulturpolitiska debatten, våren 2009. Kampen (debatten) utgör rent 

utav ett verktyg och hjälpmedel i diskursteorins metod, och synliggör vilka begrepp och 

meningsmönster som är de verkligt intressanta att granska, för att nå förståelse om vilka 

sanningar respektive diskurs försöker konstruera. 

 

 

 

                                                
2 http://www.regeringen.se/sb/d/11599/a/119975 (2009-05-01) 
3 http://www.sou.gov.se/arkiv/februari.htm (2009-05-01) 
4 Carp Ossi, Ministern gör inte om kulturutredningen (2009-05-22), Dagens Nyheter, Kultur, s:3 
5 Rayman sanna, Nu får kulturen vad den förtjänar (2009-02-13), Svenska Dagbladet, 
www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2463347.svd 
6 Lindeborg Åsa, Ett skott i hjärtat (2009-02-13), Aftonbladet, www.aftonbladet.se/kultur/article4398832.ab 
7 Huvudledare Sydsvenskan, Nygammal kulturpolitik (2009-02-13) 
8 Söderlund Mats, 5 steg mot en starkare kultur (2009-03-17):  
www.aftonbladet.se/kultur/article4664984.ab, Aftonbladet. 
9 Även ordförande för Sveriges författarförbund sedan 2005 

http://www.regeringen.se/sb/d/11599/a/119975
http://www.sou.gov.se/arkiv/februari.htm
http://www.aftonbladet.se/kultur/article4664984.ab
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1.1.1 Ämnesval 

I uppsatsen undersöks den kulturpolitiska debatt som uppstod i kölvattnet av 

offentliggörandet av kulturutredningens betänkande över ny kulturpolitik, 2009-02-12.
10

 I 

debatten framträder olika meningsmönster om vad det skulle innebära för svenskt kulturliv 

om kulturutredningen går igenom - likaså vilket som är det kulturpolitiskt önskvärda 

alternativet, något som denna uppsats avser att analysera lite närmare.  

 

Vad som står i kulturutredningen är en sak, berättelsen om den är en annan. Min analys 

fokuserar på berättelsen om kulturutredningen då det är den mediala debatten, 

”verkligheten”, som är det verkligt intressanta för diskursanalys. Det är där ”sanningarna” 

skapas, där konflikt utspelar sig, där nya diskurser formuleras eller gamla rekonstrueras.  

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Innan kort redogörelse tar vid av Sveriges kulturpolitiska styrdokument genom åren, 

inklusive SOU 2009:16, lyfts uppsatsens nyckelbegrepp fram. Syftet med 

begreppsdefinitioner är att ge en övergripande (för)förståelse om var den kulturpolitiska 

debatten i mångt och mycket bottnar, och varför. 

 

1.2.1 Kulturbegreppet 

Kultur är ett av de mest universellt omstridda begreppen, varför det finns en uppsjö av 

definitioner att tillgå. Nya definitionsförsök tillkommer hela tiden, en mängd som omöjligt 

för uppsatsen kan tas hänsyn till vid analys av den kulturpolitiska debatten. Istället, för att få 

en hanterbar begreppsapparat att förhålla sig till här, lyfts de mest genomslående 

fixeringspunkterna av definitionerna fram, även om det är att medvetet förenkla.
11

 Tack vare 

denna förenkling möjliggörs även en problematisering av begreppet i denna uppsats. 

 

Lars-Olof Åhlberg, docent i estetik vid Uppsala universitet samt föreståndare för enheten för 

kulturstudier, har i ett filosofiskt stycke text problematiserat kulturbegreppet. Genom essän 

Om kulturbegreppet (1995)
12

 lyfter han fram mellan vilka två poler kulturbegreppets alla 

definitioner har formulerats och fortfarande formuleras, i vetenskapliga såväl som 

utomvetenskapliga sammanhang. Åhlberg har ur ett kluster av kulturbegreppsdefinitioner 

vaskat fram ett par huvudtyper, som han benämner för det traditionella samt det 

antropologiska och sociologiska kulturbegreppet, vilka nu ska beskrivas.
13

  

 

1.2.1.1 Det traditionella kulturbegreppet 

Det traditionella kulturbegreppet implicerar betydelsen ”konstarterna - och studiet av dem”, 

och kallas inte sällan numera för det estetiska kulturbegreppet som uttryck för var detta 

bildningsideal bottnar. Tyska historiker och filosofer odlade denna syn på kultur under sent 

1700- och tidigt 1800-tal.
14

 Begreppet hade från början en stark värderande karaktär. Det 

som det estetiska inrymde tillmättes värde, genom vad man ansåg vara av 

personlighetsutvecklande karaktär. I dagsläget räknas de inkluderade primära konstarterna 

till: litteratur, musik, film, teater, bildkonst och arkitektur. Moderna versioner av denna 

huvudtyp är mer neutrala då de knyter an till konst eller intellektuella och praktiska 

verksamheter omkring dem, oavsett om de är personlighetsutvecklande eller inte, hävdar 

Åhlberg.
15

 De är alltså inte längre värderande i samma explicita mening. Det traditionella 

                                                
10 SOU 2009:16  
11 Åhlberg Lars – Olof, Hälsosamma tankar- 11 filosofiska uppsatser: ”Om kulturbegreppet”, (1995), s:179 
12 Ibid. s: 167-185 
13 Ibid. s: 169 
14 Ibid. s: 170 
15 Ibid. s: 170-171 
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kulturbegreppet är dock fortfarande av värderande karaktär, då ett (mer eller mindre) givet 

område har valts ut för vad som är kultur, och därmed vad som inte är det.
16

  

 

1.2.1.2 Det antropologiska och sociologiska kulturbegreppet 

Det antropologiska och sociologiska kulturbegreppet - vilket fortsättningsvis i uppsatsen 

endast benämns det antropologiska, hävdas ibland till skillnad från att vara värderande och 

”hierarkiserande” stå som beskrivande kulturbegrepp, menar Åhlberg. En enkel förklaring 

på vad man inom denna huvudtyp åsyftar med kulturbegreppet, klargörs genom åtskillnaden 

mellan natur och kultur. Förenklat och generellt impliceras då betydelsen av allt ”mänskligt 

beteende som inte är rent biologiskt betingat”, skriver Åhlberg.
17

  

 

1.2.1.3 Teorier om kultur 

Inte sällan skiljer sig uppfattningar åt om vad kultur refererar till och betyder mer precist 

inom respektive huvudtyp, menar Åhlberg. Han förklarar att dessa skillnader bottnar i att de 

flesta definitioner av kultur är ”teoriimpregnerade”.
18

 De flesta definitioner (eller 

definitionsliknande påstående om kultur) är att betrakta som sammanfattningar av hypoteser 

eller teorier, vari kulturens funktioner förklaras, skriver Åhlberg. Ett exempel på kulturteori 

kan vara påståendet att kultur fyller en funktion ”i kampen för att överleva”.
19

 För att förstå 

följden av ett påstående i stil med detta (om det uttalas av de styrande lokala politikerna 

exempelvis) måste man beakta aktuell kontext vari yttrandet framträder: vilket 

kulturbegrepp är det man åsyftar? Mer eller mindre kontroversiella antaganden om 

människans natur inryms därför inte sällan kulturbegreppet. Åhlberg betonar: skulle man 

eftersträva enighet i definitionerna av kulturbegreppet, skulle man även eftersträva, medvetet 

eller omedvetet, en enighet i teoretiska intressen och perspektiv. Därmed finns det inte 

någon anledning att tro att definitionsförsöken plötsligt skulle upphöra, framhåller han.
20

  

 

Praktiskt taget alla kulturbegreppsdefinitioner (det traditionella liksom det antropologiska) 

inrymmer härmed ett problemkomplex, enligt Åhlberg, nämligen frågan om hur relationen 

mellan samhälle och kultur ser ut. Det är främst här definitioner går isär och förvirring 

uppstår, och fyra uppfattningar finns här att tillgå, enligt Åhlberg. 1) Begreppen samhälle 

och kultur används synonymt. 2) Samhället betraktas som överordnat kulturen: kulturens 

processer utgör här endast en sektor av det samhälleliga, och är därför beroende av en 

övergripande social struktur. 3) Kulturen betraktas som överordnat samhället: samhället är 

här beroende av en övergripande kulturell struktur ”… som är förenlig med olika 

samhällsstrukturer”. 4) Samhälle och kultur betraktas inte synonymt, men man hävdar att 

termerna ”… refererar till olika aspekter av en och samma helhet”.
21

  

 

1.2.1.4 Kulturbegreppets komplexitet 

Att kulturbegreppet är synnerligen ”sammanhangskänsligt”, bör nu ha framkommit. Därför, 

menar Åhlberg, är det märkligt att de flesta kulturteoretiker strävar efter en gemensam 

abstrakt vetenskaplig kulturdefinition och teori som hör därtill. Han menar att dessa 

kulturteoretiker påstår att vi annars förvillar oss i en kaotisk verklighet. Åhlberg replikerar 

denna allmänna uppfattning, och säger att det istället handlar om att göra sig förtrogen med 

den verklighet där kulturbegreppet har sitt liv, då detta begrepp är kontextuellt beroende. 

Kulturbegreppet kan endast förstås på det viset. Denna (Åhlbergs) teoretisering av 

kulturbegreppet, matchar diskursanalysens filosofiska grundval, då diskursanalys förutsätter 

                                                
16 Åhlberg Lars – Olof, Hälsosamma tankar- 11 filosofiska uppsatser: ”Om kulturbegreppet”, (1995), s: 170-171 
17 Ibid. s: 172-173 
18 Ibid. s: 179 
19 Ibid. s: 180 
20 Ibid. s: 179-181 
21 Ibid. s: 173-174,176-177 
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en förtrogenhet med den diskurs vari begrepp stöts på, vilka endast kan förstås däri (som 

kulturellt och historiskt specifika, se teori och metod).
22

 

 

1.2.2 Frihetsbegreppet 

Frihet är ett begrepp som flitigt används vid legitimering av politiska förslag, här är 

kulturpolitiken inte ett undantag. Begreppet är långt ifrån självklart vad gäller vilka 

betydelser det inbegriper. Förenklat men väl förklarande kan ett särskiljande göras mellan en 

positiv och negativ frihet. Med termen positiv frihet avses ”... att man måste besitta vissa 

resurser (kunskapsmässiga, ekonomiska eller liknande) för att kunna dra nytta av friheten”, 

skriver den kulturpolitiske forskaren Anders Frenander.
23

 Inte så svårt är det att förstå att det 

positiva frihetsbegreppet, sedan det fördes fram i slutet av 1800- talet, har varit centralt i 

socialliberala och socialdemokratiska diskurser om frihetens karaktär, då individer anses ha 

olika grad av förutsättning att välja (och därför i olika grad är fria). Negativ frihet, skriver 

Frenander, lägger istället tonvikten på ”...  frånvaron av formella (lagliga och andra) 

inskränkningar i individens frihet”, och är de nyliberalas vägledande princip.
24

 Med andra 

ord är frihets- liksom kulturbegreppet tydligt ”teoriimpregnerat”, och är att förstås utifrån 

den kontext där begreppet används. 

 

1.3 Kulturpolitikens historia 

För att möjligt ta in och förstå den kulturpolitiska debatten, våren 2009, ska 

målformuleringar tillsammans med några övergripande resonemang från de kulturpolitiska 

dokumenten lyftas fram. Det är dock berättelsen om - inte i, kulturutredningens betänkande 

på ny kulturpolitik (SOU 2009:16) och nuvarande kulturpolitik (formulerad 1974, 

modifierad 1996) som inom kort ska diskursanalyseras.  

 

1.3.1 Kulturpolitiken blir ett självständigt politiskt område: 1974 

Kulturpolitiken har endast varit ett självständigt politiskt område i Sverige sedan 1974, men 

kulturpolitiska frågor och initiativ inom området har flera århundraden på nacken. Under 

tiden då Gustav III (1746-1792) regerade tillkom bland annat Operan 1773 och Svenska 

Akademien 1786. Denna tid kan på så vis ses som en startpunkt för svensk kulturpolitik. 

Riksarkivet upprättades förvisso redan 1618, och kulturpolitikens begynnelse kan på sätt och 

vis härledas ända dit.
25

 Här fokuseras dock enbart på kulturpolitiken sedan den blev ett 

självständigt politiskt område.  

 

1969 inrättades kulturrådet, vilka var satta att utreda samt lägga förslag till utformningen av 

den statliga kulturpolitiken. I centrum för dess utformning stod ”... kulturpolitikens roll att 

främja ökad jämlikhet i samhället” [egen kursivering].
26

 1974 års kulturpolitik, är sprungen 

ur betänkandet SOU 1972:66 och mynnade ut i den kulturpolitiska propositionen 1974:28. 

Kulturpolitikens ansvarsområde skulle nu inbegripa det traditionella kulturbegreppet, 

kompletterat med medieområdet, för att ”passa administrativt”. Utredningen konstaterade att 

det inte var möjligt att sociologins och etnologins kulturbegrepp (det antropologiska) lade 

grund för ”konkret kulturpolitisk reformverksamhet”.
27

  

 

Kulturpolitiken skulle nu svara för ”... en samlad struktur för samhällsåtgärder på 

kulturområdet”.
28

 Strukturen avsåg statens, kommunernas och landstingens insatser. En 

                                                
22 Åhlberg Lars – Olof, Hälsosamma tankar- 11 filosofiska uppsatser: ”Om kulturbegreppet”, (1995),  s: 184-185 
23 Frenander Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem, (2005), s: 162 
24 Ibid. s: 162 
25 Ibid. s: 75-76 
26 SOU 1972:66, Ny kulturpolitik, (1972), s:19 
27 Ibid. s: 168 
28 Ibid. s: 119 + Regeringens kulturproposition 1974:28, Den statliga kulturpolitiken 1, (1974), s: 23.  
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utformad kulturpolitik, betonade man, förutsätter mer eller mindre definierade mål, och 

kräver resurser, metoder och organ för att genomföras.
29

  

  

De kulturpolitiska målen 1974 avsåg att: 

  
- medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att denna frihet 

skall kunna utnyttjas 

- ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor 
- motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet 

- främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturområdet 

- i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta grupper erfarenheter och behov 

- möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse 
- garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs 

- främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk- och 

nationsgränser
30

  

 

1.3.2 Kulturpolitiken fram till idag: 1996 

Till skillnad från 1969 var kulturutredningen 1993 parlamentariskt tillsatt, och utmynnade i 

betänkandet Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84).
31

 Dagens (2009) svenska 

kulturpolitik fastlades genom kulturpropositionen 1996/97:3, som till största delen bygger 

vidare på 1974 års kulturpolitiska mål. De förslag som 1995 års utredning lade fram vilka 

inte gick igenom, var främst de förslag där liberala värderingar framkom (godkändes inte av 

flera tunga instanser i remissrundan). Att ta i beaktande är att 1995 års utredning tillsattes 

under en moderat regering (vilka angav utredningens direktiv), medan propositionen 

1996/97:3 formulerades av en socialdemokratisk.
32

 I 1995 års utredning betonas att 

kulturpolitiken ska formuleras tydligt, att jämföra med 1974 års ”mer eller mindre” 

definierade mål. Tydligheten motiveras som ett demokratiskt krav, ju tydligare målen 

uttrycks ”... desto större är utsikterna att den får praktiskt genomslag”, skriver man. 

Uttryckliga mål, tilläggs det, innebär inte att kulturpolitiken ämnar styra kulturverksamheter, 

istället avser den att stödja och stimulera, en princip som har varit en given strategi sedan 

1974.
33

  

 

De kulturpolitiska målen 1996 avsåg att: 

 
- värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 

(yttrandefrihetsmålet) 

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

eget skapande (jämlikhetsmålet) 

- främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar (mångfaldsmålet) 

- ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället 

(självständighetsmålet) 
- bevara och bruka kulturarvet (kulturarvsmålet) 

- främja bildningssträvanden (bildningsmålet) 

- främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet 

(internationaliseringsmålet).
34

  

 

                                                
29 SOU 1972:66 Ny kulturpolitik, (1972), s:119 + 1974:28, Kungl. Maj:t:s proposition angående den statliga 
kulturpolitiken,  (1974) s:23 
30 Kulturproposition 1974:28, s: 295 
31Frenander Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem, (2005), s: 192 
32 Socialdemokraterna återfick regeringsmakt 1994 (efter borgerlig regering: 1991-1994) 
33 SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning, s: 79-80 
34 Frenander, (2005), s: 197-198  
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Att motverka kommersialiseringens negativa verkningar togs inte bort från målet, även om 

det varit kulturutredningens förslag.
35

 Det har att göra med de åttio remissinstanser som 

betonade vikten av att ha målet kvar, inte minst utifrån argumentet att de kommersiella 

krafterna i samhället snarare var starkare 1996 än 1974. ”Kvalitetsmålet” formulerades 

tillika först 1996 (se mångfaldsmålet).
36

 Regeringens (socialdemokratiska) proposition 

förklarar att kvalitet, särskilt avsett den konstnärliga, inte är något statiskt, utan tvärtom 

bygger konstnärlig förnyelse på att nyskapande konstnärer bryter mot de 

kvalitetsuppfattningar som råder.
37

  

 

Vad beträffar 1996 års kulturbegrepp kommer det att lyftas fram i kapitlet om Tidigare 

forskning utifrån ett större ideologiskt resonemang, utfört av den kulturpolitiske forskaren 

Anders Frenander. Då Frenanders analys av kulturbegreppet är väldigt omfattande, lyftes 

inte hans forskning om kulturbegreppet fram tidigare, jämsides Åhlberg. Att vara införstådd 

med Åhlbergs kulturbegreppsdefinitioner (eller liknande resonemang), är däremot en 

förutsättning för att förstå Frenanders forskning. 

 

1.3.3 Den nya kulturutredningen: 2009 

Kulturutredningen, SOU 2009:16, har arbetats på under ett och ett halvt år.
38

 Regeringen gav 

i juni 2007 direktiv till den utsedda kommittén som då tillsattes. Kommittén uppmanades av 

regeringen att pröva huruvida de nationella kulturpolitiska målen för 1996 behövde ändras, 

och i så fall hur ”... med hänsyn till den samhällsutveckling som ägt rum under det senaste 

decenniet ...”.
39

 Utredningen är inte parlamentarisk utan består av representanter från kultur- 

och näringsliv. De har arbetat fristående och utgör ingen politisk representation (dock 

utvalda av regeringen). Den tolfte februari lades betänkandet på ny kulturpolitik fram. 

Nittonde maj gick remisstiden ut för de 389 berörda remissinstanserna.
40

 

 

SOU 2009:16, består i 898 sidor uppdelat på tre böcker: Grundanalys, Förnyelseprogram 

och Kulturpolitikens arkitektur.
41

 Här återges endast de huvudsakliga tendenserna som kan 

skönjas i utredningen. 

 

1.3.3.1 Det moderna sammanbrottet 

Kulturutredningen 2009 betonar att det ligger i sakens natur att ”... mål, som likt de 

kulturpolitiska målen, ska gälla för ett helt politikområde måste vara översiktliga till sin 

karaktär. Men därmed blir de också svåra att följa upp” [egen kursivering].
42

 De avvisar 

tydlighet (vilket tvärtom proposition 1996/97:3 betonade vikten av) med att hänvisa till att 

politik ändå inte är något ”naturvetenskapligt laboratorieexperiment”, och därför inte kan 

vara ett mätbart område, alltså vad sambanden mellan politik och samhällseffekter blir.
43

  

 

Kulturutredningen förklarar att det finns ett behov av en förändrad kulturpolitik, att den 

statliga kulturpolitiken ”... i allt högre grad tappat i kraft, relevans och betydelse”.
44

 1900-

talets moderna kultursyn menar man nu har mist sin relevans, då kultur inte längre ”är lika 

med konst”. Naturligtvis, skriver de, måste därför politiken i grunden förnyas.
45

 Det 

                                                
35 SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning, (1995), s: 84 
36 Frenander, (2005), s: 196, 198  
37 Kulturproposition 1996/97:3, åtkomst: www.riksdagen.se: ”dokument”, ”propositioner och skrivelser”, sökord: 
”kulturpolitik”, 1996/97:3, se ”kulturpolitiska mål” (2009-04-20) 
38 http://www.sou.gov.se/kulturutredningen (2009-06-10) 
39 http://www.sou.gov.se/kulturutredningen/pdf/dir2007_99.pdf (2009-06-10) 
40 http://www.sou.gov.se/kulturutredningen (2009-06-10) 
41 http://www.regeringen.se/sb/d/11266/a/120332 (2009-06-10) 
42 SOU 2009:16, s.34, del 2, www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf, (2009-05-10)  
43Ibid. s: 35 
44Ibid. s:11 
45 SOU 2009:16, s:191, del 1, www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf  (2009-05-10) 
 

http://www.riksdagen.se/
http://www.sou.gov.se/kulturutredningen
http://www.sou.gov.se/kulturutredningen/pdf/dir2007_99.pdf
http://www.sou.gov.se/kulturutredningen
http://www.regeringen.se/sb/d/11266/a/120332
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf
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moderna sammanbrottet, tillägger de, handlar om att ge utrymme för den egna kulturella 

identiteten.
46

 Kulturutredningen vill härmed ta in det ”postmoderna genombrottet”, och 

lämna den homogenitet (det moderna sammanbrottet) som man menar fortfarande präglar 

kulturpolitiken, bakom sig.
47

  Kulturpolitik, skriver de, ska vara socialt inkluderande, men 

denna inkludering får inte bygga på ”... att så många som möjligt antar en så enhetlig 

kultursyn som möjligt”, vilket de menar att den hittills har gjort.
48

 

 

1.3.3.2 Nya kulturpolitiska mål 

 

De förslag på nya operativa mål som statliga myndigheter och institutioner ska arbeta för är: 

 
- att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel 

- att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att gestalta, bryta mönster 

och vidga det möjliggas rum 
- att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas 

- att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar utveckling 

- att information och kunskaper görs tillgängliga och förmedlas
49

 

 

De två mål som tydligt föreslås tas bort är de två primära komponenterna i 1996 års 

mångfaldsmål, nämligen de som berör ett främjande av ”konstnärlig kvalitet” - vilket i sin 

tur avser ”motverka kommersialiseringens negativa verkningar”. Motivering om varför de 

här två målen bör tas bort följer nedan. Stor textdel citeras, då förslaget om borttagandet av 

dessa två mål utgör relativt stor del av den kulturpolitiska debatten. 

 

I SOU 2009:16 förklaras det att det är efter noggranna överväganden som de har: 

 
”... valt att inte föreslå något mål som syftar på konstnärlig kvalitet, eftersom vi inte tror att ett sådant 

egentligen kan vara meningsfullt. Innebörden av konstnärlig kvalitet har hittills inte kunnat preciseras. 

När man ändå försökt göra det så har det visat sig att den konstnärliga utvecklingen regelmässigt sökt 
sig mot uttrycksformer som brutit mot etablerade normer om kvalitet. Vi har noterat att krav på 

konstnärlig kvalitet har en tendens att gynna etablerade uttrycksformer och etablerade 

konstnärsgenerationer. Det finns, kort sagt, en motsättning mellan värnet av konstens frihet och krav 

på att konst ska uppvisa specifika kvaliteter, vilka de nu än kan vara. Vi har inte fört vidare en 

formulering från de gällande målen att kulturpolitiken ska främja konstnärlig förnyelse. Vi bedömer 

att politiken främjar konstens förnyelse bäst genom att värna om dess frihet”.50  

 

Observera att frihet här används vid legitimering av borttagandet av målet. Vad man menar 

med ”konstens frihet” utvecklas dock inte, som om det vore ett självklart och oomtvistat 

begrepp. 

 

Att ta bort målet om att ”motverka kommersialismens negativa verkningar” motiveras av 

utredningen som rationellt, då det var det mest ideologiskt laddade kulturpolitiska målet. 

Kulturutredningen 2009 menar att 1900- talets ”ideologiska konfrontation” och skiljelinje 

mellan en tro på statlig styrning eller en tro på marknaden, inte längre håller. Det håller 

istället på att ersättas av ”... en allmän medvetenhet om att både offentlighet och marknad 

behövs för ett fungerande samhälle och för en fungerande demokrati”.
51

 Offentliga insatser 

vill de inte motivera som en ”motverkan”. Istället bör offentliga insatser i sig ses som en 

                                                
46 SOU 2009:16, del 1, www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf (2009-05-10), s: 194-195 
47 Ibid. s: 193 
48 Ibid. s: 175 
49 SOU 2009:16, del 2, www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf, (2009-05-10),  s: 33 
50 Ibid. s: 46-47 
51 Ibid. s: 47 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf
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”korrigering av marknader”. Kulturpolitiken som sådan, förklarar utredningen, betonar ”... 

att samhällets kulturliv och kulturyttringar inte enbart kan baseras på marknadens villkor”.
52

 

 

1.3.3.3 Kulturbegreppet 

Kulturbegreppet använder utredningen ”… för att fånga de föreställningar som 

medlemmarna i ett samhälle har om sig själva och som ger normer för hur de uppträder mot 

varandra”. Det förklaras vidare att det nog inte går ”… att bestämma vad kultur egentligen 

är, men vi kan säga att kultur i hög grad skapas genom kommunikation mellan människor. 

Utan kommunikation – ingen kultur”.
53

 Vidare pekar utredningen på att de inte ”... uppfattar 

kultur som någon historiskt given determinering som styr myndiga människor. Det är inte 

kultur som får människor att uppträda vare sig klokt eller oförnuftigt”.
54

 Till detta ska 

betonas att kulturutredningen gör ett särskiljande på kultur och konst. De förklarar att det är 

med hjälp av konst man ”får syn på sin egna kultur”.
55

  

 

1.3.3.4 Aspektpolitik 

Kulturutredningen skriver att kulturpolitiken bör bli aspektpolitik. Med detta begrepp vill 

man förklara betydelsen av att kulturen och kulturpolitikens område utvecklas och blir 

samhällsövergripande. Att ”... kulturell kompetens och kreativitet” kan användas ”... för att 

främja en socialt, miljömässigt och näringslivsmässigt hållbar utveckling” (vilket 

framkommer i ett av förslagen på nya kulturpolitiska mål).
56

 Avsnitt om aspektpolitiken i 

Kulturpolitikens Arkitektur har bland annat följande rubriker: ”Kulturföretagande och 

entreprenörskap”, ”Regional tillväxt”, ”Kultur och hälsa” samt ”Kultur och miljö”. Förslaget 

om aspektpolitik utgör stor del av utredningen, cirka 140 sidor.
57

 

 

1.3.3.5 Portföljmodell/regionalisering 

Kulturutredningen anser att samarbetet mellan stat, landsting och kommuner behöver 

förnyas, och framlägger portföljmodellen som förslag. Kulturpolitiken skulle på så vis 

troligtvis vitaliseras menar man, och dialogen parterna emellan fördjupas.
58

 Portföljmodellen 

går ut på att kulturstöd fördelas från stat till regional nivå, till landstingen, alltså ett 

överlämnande av en ”portfölj med pengar”. Makten över stora delar av kulturbudgeten är 

därmed tänkta att förflyttas från riks - till lokalpolitiker. Syftet, menar utredningen, är att 

denna decentralisering ska medföra en ”demokratisering av kulturpolitiken”. Politiken 

kommer närmare medborgarna, vilket är tänkt att förbättra deras förutsättningar att påverka. 

De lyfter samtidigt fram en medvetenhet om att det finns risker som kan komma med detta 

förslag, bland annat att det kan kräva stora resurser lokalt både personellt och tidsmässigt.
59

 

 

Strukturen som hittills har gällt har inneburit ett skapande av likformiga lösningar för hela 

landet, skriver SOU 2009:16. Tjugo år senare menar man att läget bör se annorlunda ut, 

vilket inte minst förklarats genom uttalandet om ”modernismens sammanbrott”. Författarna 

till kulturutredningens nya betänkande, framhåller att länen redan under 90- talet ville 

profilera sitt kulturliv. Därför bör staten acceptera denna vilja till ”asymmetri”, och på allvar 

främja en sådan utveckling.
60

 Hand i hand med regionaliseringen framställer 

kulturutredningen en ny önskvärd och naturlig roll för staten, att den ska vara ”... strategisk, 

                                                
52 SOU 2009:16, del 2, www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf, (2009-05-10)  s:47 
53 Ibid. s:10 
54 SOU 2009:16, del 1, www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf (2009-05-10), s: 197 
55 SOU 2009:16,  del 2 www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf, (2009-05-10), s:10 
56 Ibid. s: 98 
57 Ibid. s: 97-234 
58 Ibid. s:259 
59 Ibid. s: 282-283 
60 Ibid. s: 270 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf
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drivande och samordnande med syftet att stimulera samhället i dess helhet att ta ansvar för 

kulturens gemenskaper, kommunikation och skapande förmågor” [egen kursivering].
61

 

 

1.3.3.6 Tre sfärer 

Utredningen betonar att portföljmodellen förutsätter en föreslagen omorganisering på statlig 

nivå av förvaltningsmyndighetsstrukturen, vilken presenteras i Kulturpolitikens arkitektur. 

De menar att så som myndighetsskaran ser ut idag spretar rösterna för mycket om samarbete 

ska ingås med regionerna. Att samla och renodla den statliga organisationen om tjugofyra 

enheter, är därför syftet med omorganisationen, vilket utredningen inte minst tror kommer 

medföra att kulturpolitiken blir mer kraftfull.
62

 Förvaltningsmyndigheternas ansvar skulle 

förslagsvis grupperas upp i ”tre sfärer”. Att förtydliga är att kulturinstitutionerna 

(kulturproducerande myndigheter, aktiebolag, föreningar, stiftelser) inte hör hemma i någon 

sfär.
63

 Sfärerna grupperas in på följande vis: ”Arkiv, bibliotek och språk”
64

, ”Samtid, 

historia och livsmiljö”
65

 och ”Konstarterna”.
66

 SOU 2009:16 jämför sin föreslagna politiska 

omstrukturering med 1974 års kulturpolitiska struktur. Utredningen menar att strukturen 

som hittills har gällt har inneburit ett skapande av likformiga lösningar för hela landet.
67

 

Hand i hand med regionaliseringen framställs det i SOU:2009:16 som naturligt att staten ska 

få en ny roll i kulturpolitiken, den ska vara ”... strategisk, drivande och samordnande med 

syftet att stimulera samhälle i dess helhet att ta ansvar för kulturens gemenskaper, 

kommunikation och skapande förmågor” [egen kursivering].
68

 

 

1.4 Skuggutredning? 

En skuggutredning gavs ut under hösten 2008. Stina Oscarsson, i kultursammanhang 

uppmärksammad ledare för Orionteatern, står bakom som initiativtagare.
69

 Konstnärer och 

kulturarbetare från stora organisationer såväl som enskilda aktörer runt om i landet har däri 

haft för avsikt att besvara frågan: ”Hur ska Sverige bli ett världsledande kulturland?”. Varför 

inte skuggutredningen ens kommer att redogöras för i korta drag, har att göra med att den 

inte är en utredning i den bemärkelsen att konsensus om mål och strategier ur den kan lyftas 

fram. Samtligas åsikter står var och en för sig och resulterar därför inte i något enhetligt. 

Berättelsen om skuggutredningen utgör inte heller mer än en ytterst liten del av vårens 

kulturpolitiska debatt, 12/2 – 19/5 -2009, och är därför inte diskursanalytiskt lika intressant i 

uppsatsens sammanhang (vilket förklaras vidare under avsnittet Urval och avgränsning).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 SOU 2009:16, del 2, www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf, (2009-05-10), s:261 
62 SOU 2009:16, del 3: www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/03/32/39524981.pdf (2009-05-20), s: 12 
63 Ibid. s: 9-10 
64 Ibid. s:37 
65 Ibid. s: 73 
66 Ibid. s: 113 
67 SOU 2009:16, del 2, www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf, (2009-05-10), s: 270 
68 Ibid. s:261 
69 Oscarsson Stina m.fl. (2008), Skuggutredningen, s: 5 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/03/32/39524981.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf


10 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka den debatt som uppstod i kölvattnet av kulturutredningens 

publicering av betänkandet över ny kulturpolitik, 2009-02-12. Genom analys av 

denna debatt, så som den artikuleras i dagstidningar, avser uppsatsen synliggöra hur de 

kulturpolitiska diskurserna konstrueras, vad kampen handlar om och vad detta i sin tur kan 

implicera. 

 

 

Frågeställningar 

Frågeställningarna har detaljerat formulerats som ett resultat av teori- och metodvalet 

diskursanalys, utifrån Louise Phillips och Marianne Winther Jørgensens perspektiv på 

angreppssättet diskursteori.
70

 

 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

- Mellan vilka diskurser råder en diskursiv kamp? 

- Vilka flytande signifikanter kämpar diskurserna om att definiera? 

- Vilka myter om samhället som objektiv realitet impliceras i texthandlingarna? Med 

andra ord: vilka är de olika verklighetsuppfattningar
71

 som står på spel? 

- Vilka blir de sociala konsekvenserna om den ena eller den andra 

verklighetsuppfattningen tar över och hegemoniskt gör den/de flytande 

signifikanten/signifikanterna entydig/a?
72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
70 Phillips Louise, Marianne Winther Jørgensen, Diskursanalys som teori och metod (2000) 
71 Ibid. s: 40 (Verklighetsuppfattning i diskursteorin åsyftar inte att undersöka vad verkligheten är, utan att ”[…] undersöka  
hur vi skapar verkligheten så att den blir en objektiv och självklar omvärld”) 
72 Ibid. s: 58,164 
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3. Teori och metod 

Mitt val av teori och metod, är ett resultat av syftets andemening. Även har syftet 

formulerats mer detaljerat utifrån valet av teori och metod, nämligen diskursanalys (mer 

specifikt diskursteori). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) skriver rent 

utav att ”Den diskursanalytiska ramen måste … byggas upp i växelverkan med 

ämnesområdet …” [egen kursivering].
73

  

 

Diskursanalys är en metodisk och teoretisk helhet, där teoretiska utgångspunkter 

grundläggande måste accepteras för att kunna använda sig av dess metodiska redskap. I 

korthet är diskursanalys en undersökning av samhällsfenomen, där språket står i centrum.
74

 

Mer specifikt är det diskursanalysens ansats diskursteori som uppsatsens analys bottnar i. 

Utan att det strider mot diskursteorins filosofi kommer även något teoretiskt och metodiskt 

inslag från den diskursanalytiska ansatsen kritisk diskursanalys att förekomma. 

 

3.1 Diskurs 

Då diskursanalys är min valda teori och metod, bör nyckelbegreppet diskurs först benas ut. 

Olika författare förklarar diskurs på mer eller mindre olika sätt, vilket därmed yttrar sig i 

olika sätt att bedriva diskursanalys. Diskurs för denna uppsats bottnar i Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips val av definition, vilka skrivit boken Diskursanalys som teori 

och metod (2000). I diskursanalytiska sammanhang förklarar de diskurs som ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen”.
75

 Det vill säga, ett samlingsnamn på den samtalsordning 

som råder inom särskilda teoretiska perspektiv, och de frågeställningar som där inom 

tillämpas. I diskursanalysen fokuserar man på en sådan bestämd maktordning, och ämnar 

analysera de olika sätt att förstå och tala om världen - de olika mönster, som man finner 

inom den domän man utforskar (här: den kulturpolitiska).
76

  

 

3.2 Socialkonstruktivism: möjlig men inte nödvändig 

Den franske filosofen och idéhistorikern Michael Foucault (1926-1984) bildade 

utgångspunkterna för sannings- och subjektsuppfattningen som utgör primär filosofisk grund 

för diskursteorin. Språket, menade han, är inte ett neutralt instrument för kommunikation, 

eller förmedlare av en given verklighet. Sanningen består av diskursiva konstruktioner.
77

 

Självklar kunskap finns alltså inte, hävdade Foucault. Även den fysiska världen är liksom 

den sociala socialt överlagrad, varför världen och kunskapen tillgängliggörs genom att den 

kategoriseras, menade han. Hur vi kategoriserar bestäms i sin tur av vår kultur och historia, 

och är på så vis specifik och kontingent. Kontingens är därför ett centralt begrepp för 

diskursanalysen, vilket står för betydelsen att världsbilderna kunde ha varit på ett annat vis, 

och de kan komma att förändras över tid. Diskursanalysen står alltså för en anti-

essentialistisk ansats, vilket innebär att en diskurs är en möjlig världsbild men inte 

nödvändig, då den inte på förhand är given av människans inre ”essenser”.
78

  

 

3.3 Poststrukturalistisk språkfilosofi 

Diskursteorin frångår strukturalismens syn på språket som en total och fulländad struktur, 

och är att förklaras som starkt präglad av den poststrukturalistiska traditionen. Dock 

använder sig diskursteorin av den strukturalistiska totala lingvistiken för att möjligt kunna 

analysera. Kartläggning av processer vore annars inte möjliga. Poststrukturalistisk 

språkfilosofi är en vidareutveckling av den strukturalistiska språkfilosofin, där fransmannen 

                                                
73 Phillips Louise, Marianne Winther Jørgensen (2000), Diskursanalys som teori och metod, s:142 
74 Ibid. s:7, 10-12, Neumann Iver B. (2003) Mening materialet makt – En introduktion till diskursanalys, s:18 
75 Jørgensen & Phillips (2000), s: 7 
76 Ibid. s: 39-41 
77 Ibid. s: 19-21 
78 Ibid. s: 11-12 
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Ferdinand de Saussures (1857-1913) står som grundare. Vårt tillträde till världen, menade 

han, går alltid genom språket, något som även poststrukturalismen vidhåller.
79

 Jørgensen 

och Phillips förklarar bildligt genom metaforen av knutar (moment) i ett fiskenät (diskurs), 

hur diskursteorin för vidare den ”Saussurerska traditionen” som analytiskt hjälpmedel. Det 

handlar alltså om att spänna ut ett fiskenät, och betrakta det som om det fanns en fast struktur 

av betydelser (dock poststrukturalistiskt medvetenhet om dess tillfällighet).
80

 Iver B. 

Neumann (2003) lyfter i sin introduktionsbok till diskursanalys även fram att de Saussure en 

gång skrev att: ”Ett ords innebörd bestäms ytterst inte av vad det består av, utan av vad som 

existerar utanför ordet”.
81

 Genom definitionen av det diskursiva fältet (3.6.3), förklaras de 

Saussures ord mer uttryckligt. 

 

3.4 Utveckling av Marx teori  

Diskursteorin har även utvecklats från kritisk läsning av Karl Marx (1818-1883) teori. Det 

huvudsakliga problemet med Marx historiematerialism, menar Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe (vilka primärt står som grundare för diskursteorins teoribygge
82

), är att 

historiematerialismen åtskiljer bas (materiella förhållande, ekonomi, äganderätt till 

produktionsmedel) och överbyggnad (betydelseproduktionen av idéer i samhället, 

exempelvis stat och kyrka) i samhällsbeskrivningen. Överbyggnaden, menade Marx, är 

determinerad av basen, och medvetandet är därför i sin tur format av överbyggnaden(s 

ideologi). Laclau och Mouffe slog helt samman bas och överbyggnad till ett och samma fält 

- då alla praktiker betraktas som diskursiva processer, vilket är ett vidareutvecklande av en 

italiensk politisk teoretiker vid namn Antoni Gramsci (1891-1937), som även tillskrev 

människan (överbyggnaden) viss autonomi och möjlighet att återverka på basen. Laclau och 

Mouffe kritiserade även begreppet ”ideologi” som Marxismen använde som ett analytiskt 

redskap, vilket i diskursteorin betraktas objektivt. I diskursteorin innebär objektivitet 

nämligen att man har glömt att världen är politiskt konstruerad, och den blir därmed svår att 

förändra. Politik är istället det som diskuteras explicit, och med andra ord besitter stor 

förändringsmöjlighet. Gramsci bidrog med hegemonibegreppet vilka är betydelsefixeringar 

som pendlar däremellan, och därför kan omvandlas till objektivitet liksom politik (igen).
83

  

 

3.5 Den diskursiva kampen 

Den diskursiva kampen är nyckelbegreppet för diskursteorin, liksom för min uppsats.
84

 Det 

handlar om hur diskurser, som var för sig representerar ett bestämt sätt att tala om och 

uppfatta den sociala världen, kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni. Hegemoni kan 

förklaras som en ”bestämd synpunkts herravälde”.
85

 Den diskursiva kampen och vilken 

diskurs som uppnår hegemoni, leder till olika sociala konsekvenser.
86

 Antagonism betyder 

konflikt i diskursteorin, och de finner man där diskurser stöter ihop, vilka utgör hinder från 

att fixera en betydelse (hegemoni).
87

  

 

3.6 Begrepp: den diskursteoretiska verktygslådan  

För att kunna analysera och för att kunna förstå diskursteoretisk analys, krävs att man är 

något införstådd med ett följande begrepp. Begreppen är uppdelade i stycken om tre, utifrån 

ambitionen om förklarande sammanhang. Det ska förtydligas att det är Jørgensen och 

Phillips (2000) som står bakom samtliga begrepp och definitioner. 

 

                                                
79 Jørgensen & Phillips (2000), s: 14-18, Neumann (2003), s: 18-19 
80 Jørgensen & Phillips (2000), s: 32 
81 Neumann (2003), s: 18 
82 Jørgensen & Phillips (2000), s: 31 
83 Ibid. s: 26, 38-41, 152 
84 Ibid., s: 13, 36 
85 Ibid. s: 13 
86 Ibid. s: 13,31,54 
87 Ibid. s: 64-65 
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3.6.1 Element, moment och artikulation  

Element är tecken, begrepp/ord, som är mångtydiga och inte fått sin mening fixerad. 

Diskurser försöker alltid göra element till moment, som innebär att tecknet uppnått 

entydighet, där de andra betydelsefunktioner som tecknet kunde ha haft utesluts.
88

 

Artikulation är praktiken som ändrar ett elements identitet genom att skapa en ny relation till 

andra element.
89

 Alla sociala praktiker kan ses som artikulationer, då de konstruerar nya 

eller rekonstruerar gamla betydelsebildningar.
90

 Det intressanta i artikulationen är att 

betrakta hur den re-/konstruerar. Tolkningsföreträdets privilegium är tydligt en fråga om 

makt. Artikulation är politik och avgör hur vi handlar och tänker, därmed hur vi skapar 

samhället.
91

 Som framgått är gränsen mellan politik och objektivitet flytande. 

 

3.6.2 Nodalpunkt, flytande signifikant, myter och ekvivalenskedjor  

Nodalpunkt är det privilegierade tecknet runt vilket andra tecken ordnas och får sin 

betydelse.
92

 Nodalpunkter kan vara flera i organiseringen av en diskurs.
93

 Flytande 

signifikanter är de tecken som olika diskurser i särskilt hög grad försöker ge innehåll på just 

sitt vis (element är på så vis inte lika starka tecken).
94

 Nodalpunkten är ofta en flytande 

signifikant, liksom myten. Myter organiserar sociala rum som exempelvis ”samhället” eller 

”väst”, att jämföra med nodalpunkten som organiserar diskurser, exempelvis ”liberal 

demokrati”.
95

 Valet av myt anger på så vis ramen för hur diskussionerna yttrar sig och utgör 

själva bränslet bakom diskursens skapelse, då det är dit meningen med diskursen spåras. 

Mellan verklighet (social/fysisk struktur) och myt råder ingen överensstämmelse, men myter 

finns som en ”... nödvändig horisont för våra handlingar”.
96

 Nodalpunkter får liksom myter 

innehåll tillsammans med andra tecken, genom ekvivalenskedjor, då de i sig själva står 

tomma. Liberal demokrati blir exempelvis liberal demokrati först då det relateras till andra 

tecken (inklusive materiella): såsom fria val, yttrandefrihet och en riksdag. Tecken knyts 

ihop och skapar först där ett betydelsesammanhang.
 97

 

 

3.6.3 Diskursordning och det diskursiva fältet 

De betydelsemöjligheter som diskursen struktureras genom att utesluta, benämns det 

diskursiva fältet. Detta fält inbegriper de ”… betydelsetillskrivningar som tecken har haft 

eller har i andra diskurser, men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa 

entydighet”.
98

 Jørgensen och Phillips rekommenderar här en komplettering till diskursteorin, 

nämligen ett begrepp som befinner sig mellan diskurs och det diskursiva fältet. Från kritisk 

diskursanalys tillförs därför i denna ”glipa” begreppet: diskursordning.
99

 Detta begrepp 

fångar in alla genrer och diskurser inom ett område/en domän. Diskursordningen står alltså 

för de två eller fler diskurser som alla försöker att etablera sig inom samma domän (här i 

uppsatsen: den kulturpolitiska), och är således namnet på det potentiella eller faktiska 

området för diskursiv kamp. Diskursordning blir med andra ord ett analytiskt verktyg, då 

olika tolkningar av världen synliggör frågan om sociala konsekvenser på ett bra sätt: vad 

leder det till om den ena eller andra uppfattningen vinner mark?
100

 När det handlar om att 

leta reda på en diskursordning, menar Phillips och Jørgensen att flytande signifikanter är ett 

bra redskap, då det där blir tydligt att flera diskurser strävar att erövra tecknet/tecknen, för 

                                                
88 Jørgensen & Phillips (2000), s: 55 
89 Ibid. s: 34-35 
90 Ibid. s: 43 
91 Ibid. s: 32 
92 Ibid. s: 33 
93 Ibid. 
94 Ibid. s: 35 
95 Ibid. s: 57 
96 Ibid. s: 47 
97 Ibid. s: 50, 58 
98 Ibid, s: 34 
99 Ibid. s: 138-139 
100 Ibid. s: 13,64-65,76 



14 

 

att artikulera det på sitt egna vis.
101

 Diskursordningar är i särskilt hög grad påverkbara att 

förändras när det kommer till diskurser som införs vilka tillhör en annan diskursordning. Ett 

exempel på det är drivkraften Marketization of discourse, som Norman Fairclough (han som 

lade grund till ansatsen: kritisk diskursanalys) betecknar den utveckling han ser i vårt 

sen/postmoderna samhälle. Han förklarar att marknadsdiskursen inte minst har koloniserat 

den offentliga sjuk/äldrevårdens diskursiva praktik, då tecknet patient blir kund.
102

  

 

3.6.4 Validering av diskursteorin och min roll som forskare 

Jørgensen och Phillips lyfter fram att kritik bland annat har riktats från Norman Fairclough 

mot Laclau och Mouffe, för att de överskattar förändring när de påstår att allting är 

kontingent. Jørgensen och Phillips lyfter som svar på denna kritik fram den åtskillnad som 

Laclau och Mouffe gör mellan det objektiva och det politiska (se 3.4). De skriver, att även 

om Laclau och Mouffe påstår att allt är kontingent - och därmed inrymmer möjlighet till 

förändring, finns det en viss tröghet i diskurserna då objektivitet är det som tas för givet och 

därmed inte ifrågasätts, än mindre förändras.
103

 

 

Jag är medveten om det svåra med att distanseras från den objektivitet man själv är en del 

av, och därmed det kniviga i att se och förstå kontingensen.
104

 Forskningen som diskurs 

avser dock till skillnad från andra diskurser att genom bearbetning av ”… ett bestämt 

material i förhållande till en bestämd teori …” uppnå ett ”… främlingskap till sin 

vardagsförståelse …” av texthandlingarna.
105

  

 

3.6.5 Övriga teorier 

Jag använder mig av några kompletterande kulturpolitiskt specifika teorier utöver 

diskursteorin i min analys. Då de kulturpolitiskt specifika teorierna är underordnade 

diskursteorins teorier i studien, redogörs de i kommande kapitel Tidigare forskning. De 

kommer främst att användas som ett hjälpmedel till att bättre förstå innehållet i de 

kulturpolitiskt specifika tendenserna, som lyfts fram i diskursanalysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101 Jørgensen & Phillips (2000), s: 35,141 
102 Ibid. s: 76–77 
103 Ibid. s: 62-63 
104 Ibid. s: 44 
105 Ibid. s: 28,154 
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4. Tidigare forskning  

Det komparativa perspektivet med historien ur ett teoretiskt perspektiv, medför en större 

möjlighet för mig som diskursanalytiker att distanseras från den objektivitet jag själv delar, 

som kunde ha varit annorlunda.
106

 Inte minst bidrar tidigare kulturpolitisk forskning med 

kompletterande analysverktyg vid dekonstruktion av kulturpolitiskt specifika tecken. 

 

Studier av högst relevans för uppsatsen är de som har fokuserat på kulturpolitikens motiv 

och begrepp. Kulturforskaren Anders Frenander står som primär forskningskälla, vars 

forskning behandlar kulturpolitikens diskursivt övergripande nivå, det vill säga de 

motiv/ideér vari kulturpolitikens praktik bottnar.
107

 Även den danska forskaren Dorte Skot- 

Hansen utgör del av detta kapitel. Skot- Hansen knyter efter Frenander an med forskning om 

kulturpolitikens praktik, som enligt henne sedan 1960 visar tydliga tecken på förändring, att 

jämföra med den diskursivt övergripande nivån som enligt Frenander stått oföränderlig fram 

till idag (2005). Sven Nilsson bidrar även på slutet med en liten problematisering av 

samtidens kulturbegrepp. Kapitlets mål är att tillgängliggöra kulturpolitikens komplexitet.  

 

4.1 Kulturpolitikens diskursivt övergripande nivå 
Anders Frenander har genom sin bok Kulturen som kulturpolitikens stora problem- 

Diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900- talet (2005) sökt förståelse om vilka 

motiv kulturpolitisk verksamhet bottnar i.
108

 Bokens titel förklaras av Frenanders påstående: 

att det är kulturen som är kulturpolitikens stora problem. Han menar (liksom Åhlberg, 1995) 

att den kulturpolitiska diskursen ständigt brottas med en fundamental spänning mellan två 

primära kulturbegrepp; betraktelsen av kultur som estetisk betydelse (det traditionella 

kulturbegreppet) eller som ett sätt att leva (det antropologiska kulturbegreppet). Frenander 

förklarar att den breda uppfattningen av kultur ofta har hyllats i svensk kulturpolitik, men att 

politiska förslag ändå har kommit att handla om ”... ökat stöd till den estetiska finkulturen”. 

Särskilt tydligt blev detta då kulturpolitiken tog fastare form efter andra världskriget.
109

 

Konsekvensen av det, menar han, är en spänning som verkar ofrånkomlig då begreppets 

bipolaritet så ofta gör sig påmind.
110

  

 

Frenander forskning fokuserar på ”den diskursivt övergripande nivån” och inte på 

”kulturpolitikens praktik”, som han själv uttrycker det.
111

 Hans forskning avser lyfta fram 

vilka motiv som kulturpolitiken bottnar i, det vill säga vilken abstraktion/ideologi som ligger 

till grund för kulturpolitiska dokument.
112

 Frenander betonar att forskarnas försök att ”... 

sätta begrepp på den aktuella utvecklingen …” gällande den kulturpolitiska praktiken, i sig 

uttrycker att kulturpolitikens gamla legitimeringar (den diskursivt övergripande nivån) ”... är 

på väg att spela ut sin roll” [egen kursivering].
113

 Frenander menar att kulturpolitikens 

övergripande diskursiva nivå har förblivit densamma fram till 2005 (bokens tryckår), men att 

man sedan 90- talet kunde börja ana en klyfta mellan teori (den diskursivt övergripande 

nivån) och praktik, vilket betyder att även teorin troligtvis är på väg mot en förändring.
114
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4.1.1 Kulturpolitikens särskilda relation till och prägel av folkhemmet 
Diskursen om kulturpolitik står i centrum för Frenanders analys.

115
 Hans hypotes är att man 

inte kan förstå kulturpolitikens diskurs utan att ha förståelse för den samhälleliga hegemonin 

folkhemmet, vars tankemodell sträcker sig från etablering under 1930-talet till dess 

upplösning 1976-1984.
116

 Frenander menar att folkhemmet fortfarande långt efter dess fall 

”spökar som ett slags styrande princip” inom kulturpolitiken.
117

 

 

Avsikten är här att återge en högst överskådlig bild av folkhemsideologin. Frenander är noga 

med att poängtera att folkhemsdiskursen bara adresserar generella drag i samhällsbygget och 

att den konkreta politiska vardagen därför måste ”... kompletteras med mer specifika och 

underordnade politiska diskurser ...” (här: kulturpolitikens diskurs).
118

 Folkhemmets 

”generella diskursiva artikulation” är dock av vikt att vara införstådd med för att kunna 

koppla hur kulturpolitiken, som specifik och underordnad politisk diskurs, har utvecklats.
119

 

Frenanders analys om kulturpolitiken och dess särskilda relation till och prägel av 

folkhemmet kommer strax att stå i fokus, efter återgiven översiktlig bild av folkhemmet.  

Det ska även framlyftas att Frenander betonar att ideologier ofta mer eller mindre får duka 

under i demokratiska system genom kompromisser, för att möjligt nå praktiskt inflytande. 

Inte minst innebar folkhemmet flertalet ideologiska kompromisser för socialdemokratin (s) 

för att bli verklighet, kompromisser som gällande uppsats inte avser att gå in på.
120

 

 

Begreppet folkhemmet blev rikskänt strax efter att den dåvarande socialdemokratiske (s) 

ledaren Per Albin Hansson 1928, en dag i januari, hade hållit sitt folkhemstal i en 

riksdagsdebatt. Han yttrade att samhällets ”sociala och ekonomiska skrankor” behövde 

brytas ned, vilket vid denna tid skiljde medborgarna åt. De privilegierade härskande och rika 

stod mot gruppen av tillbakasatta, beroende och fattiga. I det goda hemmet (folkhemmet) 

skulle det istället råda ”... likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet”.
121

 Folkhemmet 

etablerades i decennier av kris och krigshärjning (-1945).
122

 Folkhemmets epok var enligt 

idéhistorikern Tomas Jonsson uppdelad i fyra faser. Fas ett avser etablering åren: 1928- 

1938. Fas två, den gyllene perioden då tankemodellen efterföljs: 1938-1976. Upplösningen 

pågår 1976-1984, fjärde fasen innebär dess fall: 1985-1995.
123

 

 

Tankemodellen medförde sociala reformer och ekonomiska förbättringar, målet var att skapa 

en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet. I all sin korthet innebar det att den offentliga 

sektorn expanderade kraftigt (kvinnor gavs därmed chansen att bli självständigt försörjande). 

Utbildningsväsendet byggdes ut rejält (”klassresa” möjliggjordes). Två veckors lagstadgad 

semester infördes under 30- talet och utökades 1977 till fem - samtidigt som arbetsveckan 

förkortades från 48 till 40 timmar (att resa möjliggjordes). Det tillsammans med många fler 

reformatoriska inslag, inte minst vad gäller social- och bostadspolitik, medförde 

standardförbättringar och ekonomisk tillväxt, så pass att löneindexet mellan 1950- 1970 steg 

från 100 till 534 – det att jämföra med prisindexet som steg från 101 till 236.
124

  

 

Det föreföll naturligt, menar Frenander, att kulturpolitiken under 70-talet skulle utvecklas 

utifrån folkhemmets system som ”… framstod som synnerligen framgångsrikt …”, och ja 

”... vad var då naturligare än att ett nytillkommande politikområde ideologiskt och 
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institutionellt skulle utformas efter samma principer?”.
125

 Vidare poängterar han, att då 

kulturpolitiken allmänt har en ”marginell karaktär” och är ett så sent infogat politiskt område 

i det folkhemska välfärdsprojektet, är det kanske inte förvånansvärt ”... att den inte heller är 

centralt placerad i formulerandet av ett nytt samhälleligt projekt?”.
126

 Den gamla 

kulturpolitiken tycks leva kvar tills ”… turen har kommit att på allvar ta sig an de 

kulturpolitiska frågeställningarna ...”, skriver han.
127

 

 

4.1.2 Matthew Arnold och ”det arnoldska kulturbegreppet” 

Enligt Frenander har det traditionella kulturbegreppet, det borgerliga finkulturbegreppet, 

fattat sitt fasta grepp om den kulturpolitiska diskursen från 1940- talet fram till dessa dagar 

(2005).
128

 Man kan förstå varför kulturpolitiken kommit att kretsa kring just det traditionella 

kulturbegreppet i den ”folkhemska tiden”, utifrån Frenanders förklarande benämning på det: 

det arnoldska kulturbegreppet. Frenander gör genom Arnold en precisering av det 

traditionella kulturbegreppet, och tillför på samma gång en kulturteori (se 1.2.1.3) - vilket 

Frenander själv förklarar som en ”uppfattning om kultur”. Denna uppfattning, menar han, 

har inneburit att kulturbegreppet inte bara är ett begrepp, utan även en ståndpunkt.
129

 

Matthew Arnold (1822-1888)
 
är den man som här ger det traditionella kulturbegreppet 

innehåll och värde, med stor uppslutning, genom sin essä Culture and anarchy (1869). Däri 

redogör Arnold för kulturens funktion. Kulturen, menar han, gör sig av med klasserna och 

tillför det som ”går långt utöver” vad varje enskild person kan åstadkomma. Därför, tillägger 

han, krävs det att en ”överindividuell auktoritet” upprättas, att: kulturen förutsätter staten. 

Hos Arnold inryms en tydligt idealistisk förhoppning om människans ”fulländning”, där 

kulturen ska bygga på ”våra bästa jag”. Kulturen, enligt Arnold, är den ”stabiliserande 

faktor” som håller ihop samhället och räddar det från anarki och kaos, genom att ”stå över 

de sociala klasserna”.
130

  

 

4.1.2.1 Det arnoldska kulturbegreppet i svensk kulturpolitik 

Utan tvekan, var det ecklesiastikminister
131

 Arthur Engberg (1888- 1944) som ”... 

förebådade den nya kulturpolitik som etablerades på 1960- talet”, skriver Frenander.
132

 

Engberg var ecklesiastikminister 1932- 39, och skrev den första stora ”programmatiska 

texten om kulturpolitik”, nämligen ”Demokratisk kulturpolitik” (1938).
133

 Hans ledande 

tanke däri var att kultur (där han lade stor vikt vid folkbildningen) var en förutsättning i 

samhället för att ”göra medborgare skickade” att fullt ut fungera i en demokrati. 

Demokratisk kulturpolitik var motiverad liksom Arnolds ”överindividuella” uppfattning om 

kultur, då den demokratiska kulturpolitiken innebar viljan att sprida ut den fina kulturen ”till 

de breda folklagren”.
134

 Tanken var att på så vis ”... skapa allmän delaktighet i de andliga 

skatter, som bildande konst, musik, teater och skönlitteratur ...”. Engbergs ledande tanke var 

att kulturen skulle hjälpa till med det ”demokratiska projektet”.
135

 Frenander hävdar att det 

arnoldska kulturbegreppet även rekonstrueras efter Engbergs tid som ecklesiastikminister, 

under 50- och 60 talen, fram till 1974 då kulturpolitiken som eget politiskt område 

formulerades. Distributionstanken lade tillsammans med jämlikhet den kulturpolitiska 

grunden. 1974 års kulturpolitik följde alltså folkhemsbyggets generella intentioner, och det 
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här året blev både höjdpunkten och slutpunkten för den kulturpolitiska diskursen, skriver 

Frenander. Den borgerliga finkulturen var nu så självklar att termen inte ens behövde 

nämnas (objektivitet enligt diskursteorin).
136

  

 

Frenander hävdar att det arnoldska kulturbegreppet fortfarande (2005) står i den diskursivt 

övergripande nivåns centra, på vilken dagens politik vilar, även om dess tyngd minskat och 

är något utvidgad (såsom jazz exempelvis).
137

 Han tillägger att viss överbryggning av 

klyftan mellan så kallad hög- och lågkultur rent allmänt har skett, och började så göra redan 

under 1960- 70-talen, vilket även inneburit viss ”uttänjning” av kulturpolitikens område. 

Frenander är emellertid noga med att betona att högkulturen fortfarande har en privilegierad 

position i kulturpolitiken ideologiskt (och därmed praktiskt).
138

 Kulturpolitikens inriktning 

har på många sätt ”konserverat” den traditionella kulturen, inte minst genom att stöd till 

befintlig ”bas” (alla diskurser är sociala praktiker i diskursteorin) inte har ifrågasatts, inte 

heller upprättande eller upprätthållande av den med syftet att sprida denna tradition av 

finkultur (distributionstanken). Den materiella basen har därigenom skapats och förstärkts, 

och, menar han, fått goda förutsättningar för att fortsätta ”... hävda sin ställning”.
139

 

 

4.1.3 Kulturpolitiken har utgjort ett element fram till idag 

Den danske forskaren Jacob Torfing har skissat fram en modell för att förklara den 

”speciella samartikulationen” av de tre samhällssfärerna: stat, ekonomi och civilt samhälle, 

som utvecklades i Västeuropa under mellankrigstiden.
 
Frenander använder Torfings modell 

för att förstå Sveriges kulturpolitiska situation. Med modellen i förgrunden förklarar 

Frenander etablerandet och upplösningen av folkhemmet utifrån ”... stärkandet respektive 

sönderfallet av kopplingarna mellan sfärerna”.
140

 Han menar att man kan förstå att 

folkhemmets kulturpolitik fortfarande lever kvar (2005), då kultur enkom har utgjort ett 

element i förbindelse mellan stat och civilt samhälle. Han skriver: trots att kulturpolitiken 

även har spelat ”... en viss roll som allmän förbindelselänk, ett slags sammanhållande kitt i 

samhället som helhet”, i synnerhet mellan stat och civilt samhälle, har den aldrig varit ”... 

någon av de viktigaste länkarna mellan sfärerna” (och utgör därför ett element). Detta är 

Frenanders förklaring till varför kulturpolitiken till skillnad från övriga politiska områden 

inte har påverkats direkt av nya samhälleliga tendenser, som när kopplingarna (mellan 

sfärerna) i allmänhet försvagades under folkhemmets nedmontering.
141

 Politiken gavs 

nämligen parallellt med kulturområdet från 80- talet och framåt alltmer ”... den nya 

artikulationen av icke-inblandning”, där samhälle och marknad artikulerades närmare 

varandra [egen kursivering].
142

 Trots att det svenska privatiseringsprogrammet under början 

av 90-talet är ett av de mest omfattande i västvärlden, hamnade kulturen utanför denna trend, 

framhåller Frenander. På kultursidor föreföll därför tiden ha stått stilla, tillägger han. 

Högervågen rullade förbi utan att påverka den kulturpolitiska diskursen märkbart.
143

  

 

4.1.4 Svensk kulturpolitisk maktdelningsprincip 

Kopplingen mellan stat och civilt samhället har i det kulturpolitiska området aldrig varit 

särskilt stark med tanke på att politiken utövats och fortfarande utövas (2005)  utifrån 

principen om ”armlängds avstånd”, vilket här står för betydelsen att staten ska stödja konst, 

utan att för den sakens skull styra dess innehåll. John Maynard Keynes som står bakom 

denna vägledande princip för Sveriges kulturpolitik, och omnämns därför inte sällan som 
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kulturpolitikens grundargestalt. Den brittiska regeringen införde 1946, på Maynards inrådan, 

Art Council, vilket alltså kom att bli en föredömlig modell i svensk kulturpolitik.
144

 Han 

menade att ”… en liberal och demokratisk stat inte ansågs skola ha något innehållsmässigt 

eller smakmässigt inflytande över konstnärernas verksamhet”. Denna princip står för 

betydelsen av en kulturpolitikens maktdelningsprincip, där beslut om konstnärligt innehåll 

fattas av oberoende experter eller representanter från kulturlivet istället för av det politiska 

systemet. Kulturpolitiken har på så vis skiljt sig åt i jämförelse med exempelvis 

folkhemmets bostads- och socialpolitik, där staten tvärtom avsett stark styrning.
145

  

 

Att det inom kulturpolitiken knappt märkts av att samhället runtomkring den förändras 

ideologiskt kännetecknar dess avskildhet (och svaga koppling: element), som om den flöt 

fram ”i en egen fåra”, skriver Frenander.
146

 Dock menar han, kan man under 1990-talet ana 

vissa ”tyngdpunktsförskjutningar” vid legitimering av motiv i kulturpolitikens praktik. Då 

började nämligen kulturpolitik kopplas ihop med regionalpolitik och tenderade till följd 

därav att bli ett ”... medel för regionens/ortens försök att stärka sin konkurrenskraft och 

attrahera investeringar och arbetstillfällen”.
147

 Frenander hävdar alltså att man sedan 90- 

talet kan ana en klyfta mellan teori och praktik i den kulturpolitiska diskursen.
148

 Han 

tillägger, att då det tar tid att etablera hegemoni i ett samhälle, efterträds en samhällelig 

hegemoni ”... alltid av en period … av politisk och social osäkerhet och öppenhet, en period 

där aktörernas, subjektens, initiativ har större, kanske rentav avgörande, inflytande”.
149

 

”Formativ” benämner Frenander den period som uppstår mellan två hegemoniska 

perioder.
150

 Han lyfter fram att ”en ny helhet” är på väg att träda fram i denna (nu) formativa 

period, en ny helhet vars artikulation honom veterligen ännu (2005) inte har analyserats på 

nära håll. Frenander menar att denna nya helhet innebär att kopplingen mellan staten 

(politiken) och det civila samhället i stort sett upphävs, medan kopplingen mellan det civila 

samhället och marknaden artikuleras närmare varandra. Han tillägger att kulturpolitiken 

dock står utanför dessa nya kopplingar, 2005 (se 4.1.3).
151

  

 

4.2 Kulturpolitikens praktik: en kulturpolitisk modell 
Den danska kulturpolitiska forskaren Dorte Skot- Hansen har utarbetat en kulturpolitisk 

modell, däri urskiljer hon tre kulturpolitiska strategier över tiden (1999).
152

 Skot- Hansen är 

noga med att poängtera att de olika strategierna inte ska ses strikt skilda från varandra, då 

ingen står ensam under en viss tid, alla finns samtidigt- dock med olika tonvikt.
153

 Modellen 

betonar istället olika tidstypiska huvudtendenser, vilka generellt har präglat nordisk och 

europeisk kulturpolitik på nationell såväl som på lokal nivå. Utvecklingen, menar hon, har 

sedan 1960-talet utvecklats från en humanistisk, vidare till en sociologisk därefter till en 

instrumentell kulturpolitik. Dessa olika ”rationaler” inbegriper olika legitimeringsmotiv.
154

  

 

1960- talets humanistiskt motiverade kulturpolitik syftar primärt till att demokratisera 

kulturen. Vad som här åsyftas bottnar i upplysnings/bildningstanken, vilket man i denna 

rationalen menar stärker demokratin. Det är med andra ord “den goda“ kulturen som erkänns 

här, och kulturförmedlaren (exempelvis museipedagogen) har i denna rationalen i uppgift att 
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bygga broar över den kulturklyfta som skiljer den breda befolkningen från konsten. Genom 

sin utbildningsbakgrund kan kulturförmedlarna värdera vad som är av vikt att förmedla.
155

  

Studentuppropet -68 lägger därefter grund för 70- talets sociologiskt motiverade 

kulturpolitik. Kulturpolitiken handlar nu om frigörelse. Kulturen ”avhierarkiseras” och ses 

som en process i vilken man ska delta istället för att bara ta del av en redan tillskriven 

kultur.
156

 Nu kommer initiativen nerifrån det civila samhället, föreningslivet och från folket 

själva. Alla kulturella uttryck jämställs i vad man kallar en kulturell demokrati. Alla ska få 

uttrycka sin egen kultur genom eget skapande och därmed erhålla bekräftelse.
157

  

 

Under 80- talet började den instrumentella kulturpolitiken växa fram. Kultur betraktas i 

denna rational som ett medel för att uppnå ekonomisk vinst.
158

 Synliggörandet blir i denna 

rational ett viktigt mål för kommuner och regioner; syns man är det ett mått på framgång. 

Det handlar om att sätta staden/regionen/orten på kartan. Fokus läggs därför ibland på att 

locka turister snarare än att svara för byns/stadens egna invånares önskemål. Marknaden, 

åtminstone marknadens terminologi och ideologi upptas i politiken där kulturstöd retoriskt 

ersätts med kulturinvestering, och sponsorer ersätter det minskande offentliga stödet. Även 

administration och förmedling av kultur präglas av marknadsideologin, där exempelvis 

publik blir kunder.
159

 ”Kaos- pilot” benämns den person som här genom rätt kodord, 

exempelvis ”mångfald”, finner sponsorer för diverse olika kulturprojekt. Medan kaospiloten 

arbetar för projektet arbetar kulturförmedlaren (humanistisk rational) för kulturen och 

kulturpedagogen (sociologisk rational) för folket.
160

  

 

4.3 Högkultur som subkultur 

Sven Nilsson lyfter i Kulturens nya vägar (2003) och två andra publikationer (2006 och 

2008)
161

 fram att kulturbegreppet hittills delats upp i termerna hög- och lågkultur, men att 

detta nu har ändras. Nilssons belyser (2003) i detta sammanhang John Seabrook och hans 

bok Nobrow som publicerades 2001. Seabrook beskriver däri en kulturscen ”... där alla 

traditionella värden brutit samman och ersatts av nya”.
162

 Den nya scenen kallar han för 

Nobrow, medan den amerikanska högkulturen kallas highbrow och lågkultur lowbrow.
163

 

Med Nobrow förklarar Seabrook att den gamla idén om ”high culture” som det 

eftersträvansvärda lämnas. I Nobrow räknas istället ”identitet, subkultur och 

mainstreamkultur” på den nya scenen. Seabrook menar att högkultur härmed bara blir ”... en 

subkultur bland andra, att den inte längre kan hävda några universella anspråk ...”.
164

 Nilsson 

hävdar (2003) att vi lever i Nobrow vare sig vi vill eller inte, att kulturpolitiken därmed är 

identitets- och livspolitik. Nilsson menar kort och gott att vi har gått ifrån omdömen om 

smak till omdömen om identitet, och att tillgången till kultur därmed har demokratiserats på 

kulturmarknadens och populärkulturens villkor. Men, tillägger han, högkulturen har dock 

fortfarande en särställning i kulturpolitiken, då den där till synes ”har stelnat” (vilket 

konfirmerar Frenanders (2005) forskning).
165
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5. Urval, avgränsning och analys 

Då diskursteorin betonar att vårt tillträde till verkligheten går genom språket, är analys av 

texter och uttalanden metoden.
166

 Winther Jørgensen och Phillips skriver, som tidigare 

redogjorts, att det är genom att analysera den konkreta användningen av språket där teckens 

betydelse fixeras och sätts i spel, som man kan bli införstådd med och se rekonstruktion eller 

förändring av diskursiva mönster, det vill säga ”verkligheter”.
167

 Den konkreta användning 

av språk som lägger den empiriska grunden, är texter ur dagstidningar respektive en 

kvällstidning. 

 

Empirin behandlar temat kulturpolitisk debatt, mer specifikt den kulturpolitiska debatt som 

uppstod i kölvattnet av kulturutredningens betänkande på ny kulturpolitik, 2009-02-12. 

Debatt står här för betydelsen av ”… ordnat offentligt meningsutbyte (i viss fråga)”.
168

 

Genom diskursteori som teori och metod, med teoretiska kompletteringar från kritisk 

diskursanalys samt genom bidrag från den tidigare forskningens kulturpolitiska teorier, söks 

förståelse av den kulturpolitiskt diskursiva kampen. Tidigare forskning är att betrakta som 

ett hjälpmedel i att mer kulturpolitiskt specifikt förstå debattens innehåll. 

 

Empiriskt material har valts från landets fyra upplagemässigt största liberala 

dagstidningar
169

: Göteborgs-posten (GP)
170

, Dagens Nyheter (DN)
171

, Svenska Dagbladet 

(SvD)
172

 och Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS: ”Sydsvenskan”)
173

 samt en av de 

största lokala (liberala) dagstidningarna: Östgöta Correspondenten
174

 (”Corren”) liksom den 

socialdemokratiska kvällstidningen Aftonbladet (AB).
175

 Aftonbladet förklarar att deras 

politiska vinkel ”… återspeglas på ledarsidan och i viss mån på kultursidorna”, medan 

övriga dagstidningar utger sig för att vara ”oberoende/obundna” utanför ledarsidan 

(avseende artiklar som redaktionen själva står bakom, eller vad gäller val av publicering).
176

 

Statistik från 2008 visar att AB har större upplaga än någon av dagstidningarna, enligt 

tidningsutgivarnas gemensamma tjänst Dagspress.
177

 Jag tänker mig att dessa sex tidningar 

tillsammans skapar en stark ”sanningsproduktion” av diskurserna, då de inte bara når ut till 

många, utan även högst sannolikt når ut till en heterogen grupp i samhället.  

 

5.1 Urval 

Iver B. Neumann, forskare vid Utrikespolitiska Institutet i Norge, betonar i sin bok Mening 

materialet makt - En introduktion till diskursanalys (2003), att en ”inventarielista” över 

aktuella diskursers representationer måste göras före urval ringas in och avgränsning 

motiveras. Utifrån en inventering, det vill säga utifrån inläsning av en stor mängd 

textmaterial, har meningsmönster för uppsatsen kunnat skönjas, och övergripande förståelse 

bringats om diskursiva representationer.
178

 Utifrån denna överblick har jag vid urval av 

empiri framför allt tagit hänsyn till ”texters dignitet”, vars kriterier Neumann förklarar 

baseras på vilken ”typ av medier” de aktuella artiklarna presenteras i, och vilken ”valör” 

som där genereras. Han betonar att man därför ”… bör veta vilka valörer som genereras av 

                                                
166 Jørgensen & Phillips (2000), s: 15 
167 Ibid. s: 18 
168 http://www.ne.se/debatt, (09-06-10) 
169 http://www.dagspress.se/uploaded/document/2009/6/4/SvenskDagspress_2009.pdf, (09-06-10) 
170 http://www.ne.se/svenska-dagbladet, (09-06-15) 
171 http://www.ne.se/dagens-nyheter, (09-06-15) 
172 http://www.ne.se/svenska-dagbladet, (09-06-15) 
173 http://www.ne.se/sydsvenska-dagbladet-sn%C3%A4llposten, (09-06-15) 
174 http://www.ne.se/%C3%B6stg%C3%B6ta-correspondenten, (09-06-15) 
175 http://www.ne.se/aftonbladet, (09-06-15) 
176 http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/, (09-06-15) 
177 http://www.dagspress.se/uploaded/document/2009/6/4/SvenskDagspress_2009.pdf (09-06-15) 
178 Neumann (2003), Mening, materialet, makt – En introduktion till diskursanalys, s: 56, 58 
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de olika medierna”.
179

 Huruvida aktuella texthandlingar har hög journalistisk trovärdighet 

eller inte, bedömer jag i sammanhanget som en relevant variabel vid bedömning av mediets 

valör. Hög trovärdighet vågar jag påstå att Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs 

Posten, Sydsvenskan liksom Östgöta Correspondenten har, särskilt de förstnämnda tre dit 

”de stora rösterna” i synnerhet söker sig när de vill publicera ett budskap, såsom rikskända 

politiker. Vad gäller Aftonbladet är mediets valör däremot mer tveksamt, jag gör dock 

bedömningen att kulturdelen och de röster som därifrån lyfts fram och utgör empiriskt 

underlag har hög dignitet, såsom exempelvis Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg. Den 

stora spridningen av AB väger inte minst upp mediets bristande trovärdighet i detta 

diskursanalyssammanhang. Uttalande om AB:s bristande trovärdighet härleds framför allt 

till kvällstidningens avhängiga lösnummersförsäljning - till skillnad från dagstidningar som 

inte i lika stor grad måste locka läsaren att köpa just deras tidning varje dag (då de ofta har 

många prenumeranter), vilket ofta innebär att nyheter överdrivs, i likhet med skvallerpress. 

 

Neumann förklarar att opublicerat material bör betraktas som ”icke-händelser”, att det 

endast vore idéhistoriskt intressant då de inte är med och skapar eller rekonstruerar några 

sanningar.
180

 Utifrån det drar jag slutsatsen att smala kulturtidsskrifter och små lokala 

dagstidningar med sina sparsamma publikationer, är att betrakta som mindre relevanta 

händelser betraktat ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Därför utesluts dessa texthandlingar 

som empiri, vilka dock har bidragit med ”kulturell kompetens” och utkristallisering av 

diskursernas meningsmönster i inventeringsstadiet. Kulturell kompetens betonar Neumann 

är av stor vikt, för att möjligt ”… kunna utföra en god diskursanalys”.
181

 Den kulturella 

kompetensen har bringat en överkådlig blick och förståelse om den diskursiva kampen, och 

om hur de kulturpolitiska diskurserna konstruerats i den mediala debatten, genom grundlig 

inläsning av cirka ett sextiotal skrift- och talhandlingar (artiklar i olika format genom dags- 

och kvällstidningar, kulturtidsskrifter, samhällsmagasin, radioinslag i Sveriges Radio).
182

  

 

Kriterierna vid val av texter har varit: (kultur)ledare, debattartiklar och reportage, med andra 

ord har nyhetsartiklar, krönikor eller insändare uteslutits. Nyhetsartiklar för att det däri finns 

för lite ”liv och rörelse” (svårare att dekonstruera), krönikor och insändare för att så gott det 

går eliminera risken av smala och personliga representationer, då det intressanta i 

diskursanalys är att lyfta fram gruppers/diskursers samlade representationer av sanningar.  

 

5.2 Avgränsning 

Texthandlingar har sökts med intervallet 12/2 - 19/5 -09, alltså från den dag då 

kulturutredningen offentliggjorde sitt betänkande, till remissrundans avslut, med två 

undantag av texthandlingar som sträcker sig längre tillbaks. Dessa undantags legitimitet och 

relevans motiveras i stycket Empiri.  

 

Endast de ord/begrepp som bedöms som mest relevanta i debatten dekonstrueras i analysen, 

det vill säga de tecken som vållat mest liv och rörelse i debatten, det med hänsyn till 

uppsatsens något ringa omfång. 

 

5.3 Analys 

Jag har i min studie identifierat två kulturpolitiska diskurser, därmed en kulturpolitisk 

diskursordning, vari diskurserna strider om tolkningsföreträde/hegemoni. Den diskursiva 

kamp som framträtt är inte enkelt ”ideologiskt tudelad”, men relativt vänster- respektive 

högerorienterad. Att empiriskt underlag är taget från fem liberala och en socialdemokratisk 
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tidning kan verka obalanserat. Det blir det dock inte då båda diskursernas texthandlingar 

publiceras genom de liberala tidningarna (vilka på så vis är oberoende/obundna), samt är det 

att förstå utifrån det faktum att betydligt fler vänsterorienterade än högerorienterade 

texthandlingar har tagit plats i debatten (vilket i sig är en iakttagelse att uppmärksamma).  

 

Som socialkonstruktivist är jag medveten om att forskningsresultatet är att betrakta som en 

diskurs bland andra. Jag ser mig alltså själv som delaktig i, och därmed en möjlig skapare av 

de förhållanden som studeras. Jørgensen och Phillips förklarar detta som diskursteorins 

”inbyggda problematik”, att då allt betraktas som diskursiva praktiker och kontingent, 

förklaras även forskningen som en ”framställd verklighet”.
183

 Vetenskapen som diskurs 

skiljer sig dock från andra diskurser genom att forskaren måste förhålla sig till en 

”uppsättning uttalade regler”, vilka på så vis kan kritiseras om inte regler efterföljs. Det vill 

säga att man ”… bearbetar ett bestämt material i förhållande till en bestämd teori …” (här 

diskursteori).
184

  

 

5.3.1Analysens upplägg 

Den nya diskursens meningsmönster illustreras först, för att därefter ge plats åt den gamla. 

Analysen om myter liksom analysen om förmodade sociala konsekvenser (om den ena eller 

den andra verklighetsuppfattningen tar över och gör den/de flytande 

signifikanten/signifikanterna entydig/a) verkställs i analysdelens slut. Det för att ta hänsyn 

till helheten av ekvivalenskedjor. Flytande signifikanter, vilka är de särskilt intressanta 

tecknen att beakta i både analysen om myter liksom sociala konsekvenser, är ju tecken som 

först tillsammans med andra tecken i en ekvivalenskedja får betydelse.  

 

5.4 Empiri 

Den nya diskursen bidrar med mindre understött textunderlag i jämförelse med den gamla 

diskursen, det då den nya diskursen inte har varit lika aktiv i debatten. Nio av totalt nitton 

texthandlingar representeras dock av den nya diskursen. Två av den nya diskursens nio 

artiklar står kulturutredningens ordförande Ewa Swartz Grimaldi och kulturutredningens 

huvudsekreterare Kieth Wijkander bakom, vilka båda kringgår empirins tidsintervall (2007-

11-08 samt 2008-08-29). Dels legitimeras undantagen med orsak av att deras röster anses 

besitta särskilt hög valör (se Urval), då de står bakom det förslag (SOU 2009:16) som utgör 

primär grund för uppstådd kulturpolitisk debatt. Att deras röster inte framkommer i de för 

uppsatsens urval av tidningar efter att betänkandet lagts fram, gör att ett uppsökande av 

”rösterna före” anses mer lämpligt än att utesluta dem. Att det bedöms berättigat att deras 

artiklar tänjer tidsramen har alltså att göra med texthandlingarnas höga dignitet, då den nya 

diskursen fått tydliga konturer genom ett försvar av just SOU 2009:16 - som de ju står 

bakom som en del av kommittén. På så vis låg de ”steget före” vårens debatt (utredningen 

påbörjades juni 2007), och därför anses inte uppsatsens namngivna fokus vara vilseledande. 

 

Det är uppenbart att diskurserna är komplexa, och av mig har krävt tid och mycket 

eftertanke att ringa in. Om och åter om igen har texthandlingar lästs in. Artiklar utöver det 

empiriska materialet har jag inte minst återkommit till och ånyo tagit in, det för att förstå de 

empiriska artiklarna som i sina format av mig (med rätta) anses snuttifierade med tanke på 

den stora politiska diskussion som texthandlingarna implicerar. En stor filosofisk diskussion 

inryms i den kulturpolitiska debatten, vilket inte minst utkristalliserandet av myternas 

meningsmönstergör påvisar. Man kan därför säga att jag har ”tagit hjälp av” material utanför 

empirin, för att söka svar på ”de större bilderna” som diskurserna trots allt inrymmer, även 

om diskursanalysen givetvis endast fokuserat på att dekonstruera citat från de empiriska 
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texthandlingarna. Neumanns eftertryck på god kulturell kompetens har med andra ord varit 

min stora strävan. 

 

5.4.1 Representanter av meningsmönster 

Före påbörjad analys var ambitionen att låta alla röster träda fram, och att diskurserna först 

efter genomförd dekonstruktion skulle benas ut. Att först då lyfta fram vilka diskurser man 

kunde utläsa och vilka meningsmönster de i så fall inbegrep. Ganska snart fick den visionen 

stå åt sidan då analysflödet blev alldeles för rörigt att läsa. En sådan grundanalys, där 

diskursernas meningsmönster ringats in, har istället lagt grund för den mer strukturerade 

(och läsvänligare) diskursanalys som redovisas här. Citat personifieras inte ens, för att 

underlätta läsning. Personer bakom citat uppsöks därför genom fotnotering. Diskursernas 

representanter ska dock före citaten nu lyftas fram, då jag anser det av vikt för dig som 

läsare att ha diskursernas representanter och indelning för ögonen. 

 

I den gamla diskursen infinner sig författaren och ordförandet för svenska författarförbundet 

Mats Söderlund
185

, Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson samt styrelseordförande 

Kerstin Brunnberg
186

, SvD:s teater- och litteraturkritiker Claes Wahlin
187

. Likaså Åsa 

Lindeborg, i egenskap av Aftonbladets (socialdemokratiska) kulturchef
188

, 

(manus)författaren Niklas Rådström
189

, samt dramatikerna Jacob Hirdwall och Erik 

Uddenberg tillsammans med Orionteaterns konstnärliga ledare Stina Oscarsson och 

skådespelaren Jonas Kruse.
190

 

 

Talespersoner för den nya diskursen är kulturutredningens ordförande Ewa Swartz Grimaldi 

och huvudsekreterare Keith Wijkander
191

, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (genom 

reporter Erica Treijs)
192

, samt moderata riksdagsledamöter i kulturutskottet: Mats Johansson 

och Cecilia Magnusson m.fl.
193

, Göteborgs Postens kulturchef Gabriel Byström
194

, 

ledarskribenten på Östgöta Correspondenten
195

 liksom huvudledaren på Sydsvenskan
196

. 

Slutligen Sanna Rayman som är en av Svenska Dagbladets ledarskribenter.
197
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http://sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/article412959/Nygammal-kulturpolitik-.html  
197 Rayman sanna, Nu får kulturen vad den förtjänar, (09-02-13), 
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För att göra analysdelen så läsvänlig som möjlig, sker kopplingen till teorin främst genom 

styckehänvisningar om en fördjupning eller påminnelse om det som tidigare lyfts fram i 

uppsatsen önskas (utöver det som explicit behandlas i analysen). När någon person direkt 

citeras, men även vid somliga mer utförliga referat (även om de redan behandlats i tidigare 

kapitel), kommer refererings- och fotnotsystem att gälla enligt vanlig ordning.  

 

Observera att det efter varje citat står en siffra, vilka finns där av anledningen att 

diskursernas texthandlingar ska kunna åberopas i analysdelen. Detta avser att underlätta för 

den som vill uppsöka diskursernas ursprungliga ord, jämsides dekonstruktionsanalysen. 

 
Först genomförs analys av den nya diskursen, åtföljd av den gamla från avsnitt 6.4 och 

framåt. 
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6. KULTURPOLITISK DEBATT, VÅREN 2009 

 
6.1 DEN NYA DISKURSEN 

 

6.1.1 Försöket att etablera en ny diskurs/kulturpolitik 

Ett vanligt uttalande som framkommer i det empiriska materialet i den nya diskursen, är att 

1974 års kulturpolitik (med vissa modifieringar utförda 1996) står för ett gammaldags 

synsätt och en kulturpolitik som tveklöst bör förnyas. De första nodalpunkterna, utifrån vilka 

den nya diskursen organiseras och får betydelse är därför utifrån tidsmetaforerna ”gammal” 

och ”ny”. Att den nya diskursen är en ”ny diskurs” i kulturpolitiska sammanhang artikuleras 

bland annat genom en text i Göteborgs Posten:  

 
”Behoven är stora och gamla strukturer har hindrat kulturpolitiken att utvecklas. Verktygslådan måste 

förnyas i takt med omvärlden”.198 (1) 

 

Genom att uttrycka behoven är stora och gamla strukturer har hindrat kulturpolitiken att 

utvecklas artikulerar den nya diskursen 1974 års kulturpolitik som förlegad och oönskad, 

både sett till innehåll och form (struktur). Genom att tillägga att verktygslådan måste förnyas 

i takt med omvärlden positioneras tydligt synen att 1974 års kulturpolitik inte är anpassat 

utifrån samtidens behov. Implicit säger den nya diskursen alltså att nya strukturer är en 

förutsättning för att anpassa sig till samtiden och framtiden, att 1974 års politik utgör ett 

hinder för denna anpassning. Mer om kulturpolitikens struktur i avsnittet Kulturbegreppet 

och perspektivet aspektpolitik, 6.2.1. 

 

Tidsmetaforerna lämnar tydliga indikationer på att något nytt presenteras som ett önskvärt 

alternativ, både genom försvar av det nya utredningsförslaget och genom kritik av ”den 

gamla” politiken. Jämsides den nya diskursens hävdande av vikten av en ny kulturpolitik, 

återkommer i texthandlingarna ett specifikt tal om att utredningens förslag på förändring inte 

är något revolutionerande. Den nya kulturutredningens (2009) betydelse förminskas snarare: 

 
”898 sidor och en känsla av tomhet. För vad ska vi nu bråka om? Det är i allt väsentligt ett rimligt och 

klokt knippe förslag”.199 (2) 

 
”Andan är okontroversiell och dess floskler blocköverskridande: ”alla ska med” i framtidens 

mångfaldsinriktade kulturpolitik”.200 (3) 

 

Att den nya diskursens organiserande nodalpunkter ”gammal och ny” är omstridda kan man 

anta, varför den nya diskursen inte annars skulle försvara utredningens betänkande över ny 

kulturpolitik och kritisera den nuvarande kulturpolitiken (1974). 1974 års kulturpolitik 

framställs som förlegad och ur tiden samtidigt som något nytt presenteras som den 

nödvändiga lösningen (SOU 2009:16), vars betydelse i texthandlingar förklaras som 

okontroversiell. Artikulationer som vad ska vi nu bråka om? liksom att utredningens floskler 

skulle vara blocköverskridande och alla ska med fixerar ytterligare betydelsen av politisk 

neutralitet. ”Alla ska med” var inte minst en partislogan som användes av 

socialdemokraterna (s) i valrörelsen 2006.
 201

 Det framkommer härmed tydligt att den nya 

diskursen med sina ordval ”avväpnar” kulturutredningens nya förslag på kulturpolitik, varför 

SOU 2009:16 inte är att förstås som ett ideologiskt hot mot socialdemokratin eller annan 

partipolitik (nuvarande kulturpolitik är sprungen ur socialdemokratin, 1974 och 1996).  

                                                
198 Brodén Anne Marie, Johansson Mats, Lavesson Olof, Magnusson Cecilia, Montan Göran, Wallmark Hans: Moderaterna 
i riksdagens kulturutskott, GP, Utökad sponsring är nödvändigt för kulturen (09-02-11)  
199 Rayman sanna, SvD, Nu får kulturen vad den förtjänar, (09-02-13) 
200 Huvudledare Sydsvenskan, Nygammal kulturpolitik, (09-02-13) 
201 Socialdemokraternas valrörelse (s), parollen 1 maj 2006: ”Alla ska med”(Sök Google)  



27 

 

6.2 Statens roll 

Vad handlar då denna okontroversiella kulturutredning om? Till att börja med: vad 

formulerar den nya diskursen som dess centrala nyckelmening?  

 
”… insikten att samhället är mer än en offentlig sektor är rentav nyckeln till hela utredningen. Det 

innebär inte att staten ska avhända sig ansvaret för kulturpolitiken, snarare att den ska släppa 

detaljstyret och nöja sig med att stödja och samordna”.
202

 (4) 

 

Insikten att förmedlar en värdering av vad som är rätt och fel inställning till den offentliga 

sektorn, då samhället är mer än en offentlig sektor. Att 1974 står för fel inställning och 

kulturutredningens nya betänkande för rätt framkommer tydligt. Genom den första 

meningen artikuleras att samhället är att betraktas som så mycket mer än den allmänna 

verksamheten (vilken stat, kommun och landsting driver). Statens nuvarande roll, menar den 

nya diskursen, är för omfattande, inte minst genom att tillskriva den nuvarande statliga 

rollen i kultursammanhang i befogenhet av detaljstyre, vilket önskvärt ska släppas. Statens 

roll försöker den nya diskursen artikulera om, och föreslår att staten intar en mer stödjande 

och samordnande roll. Staten som samordnare är en ny betydelsefixering där den nya 

diskursen försöker artikulera om statens ansvarsroll. Även om ansvaret inte avser avhändas, 

artikuleras strävan tydligt att statens roll bör förändras och förminska styret, genom 

artikulationen: släppa detaljstyret. Här framträder influenser från den ”nya helhet” av 

hegemoni i samhället som Frenander anar (2005), då kopplingarna mellan stat (politik) och 

civilt samhälle i den nya diskursen önskas svagare, enligt ovan framlyfta artikulation (se 

4.1.4).
203

 Den nya diskursen konstruerar med andra ord sanningen att 1974 års kulturpolitik 

innebär detaljstyre. Det ska snart förstås att den gamla diskursen artikulerar en svag 

koppling mellan stat och civilt samhälle på annat vis – utifrån ett annat syfte, varför 

diskursiv kamp uppstått (se 6.7). 

 

6.2.1 Kulturbegreppet och perspektivet aspektpolitik 

Parallellt med artikulationen om modifiering av det statliga ansvaret på kulturområdet, 

försöker den nya diskursen fixera betydelsen om en ny kulturpolitisk struktur, vilken den 

nya diskursen menar avser förstärka kulturpolitiken. Följande citat avser illustrera hur 

diskursen artikulerar kulturpolitikens nuvarande struktur liksom kulturbegreppet däri:  
 

”Vi kan tänka oss att vi har den stora frågan om demokratin i ena änden av det kulturpolitiska fältet, 

och den … mindre frågan om scenkonstens väl och ve i den andra. Att fylla mellanrummet mellan det 

mycket vida och det specifika är att på allvar ta itu med kulturpolitiken och låta den verka som den 

nödvändiga samhällskraft den egentligen är men aldrig tillåtits vara. … När det politiska landskapet 

splittras upp och fragmenteras blir politiken svag och kulturområdets frågor väger lätt i jämförelse 
med andra intressen som är bättre organiserade och bättre etablerade och som i angelägna och 

grundläggande frågor talar med en röst.”204 (5) 

 

Vidare menar den nya diskursen att kulturutredningens strukturomvandlingsförslag: 

  
”… ger möjlighet till en breddning av kulturbegreppet och ett lyft för kulturpolitiken i dess helhet. … 

Kulturpolitiken har fram till idag präglats av en önskan att lyfta sektorns särart, vilket försvårat arbetet 

att skapa en bredare definition av kulturbegreppet”.205 (6) 
 

Ett specifikt tal som framträder i empirin är problemformuleringen: kulturområdets frågor 

väger lätt i den nuvarande kulturpolitiken (1974). Implicit artikulerar den nya diskursen 

behovet av en (ny) starkare kulturpolitik för att låta den verka som den nödvändiga 

samhällskraft den egentligen är men aldrig tillåtits vara, vilket den nya diskursen menar att 

                                                
202 Rayman Sanna, SVD, Nu får kulturen vad den förtjänar (09-02-13) 
203 Frenander (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s: 72 
204 Swartz Grimaldi Ewa, DN, Frågorna om kultur och demokrati måste ställas igen (08-08-29) 
205 Magnusson Cecilia m.fl. GP, Utökad sponsring är nödvändigt för kulturen (09-02-11) 
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andra intressen – till skillnad från det kulturpolitiska – uppnått för att de är bättre 

organiserade och bättre etablerade. Den nya diskursen förklarar alltså att 1974 års 

kulturpolitik är att förklaras som svag på grund av sitt fragmenterade politiska landskap. 

Den nya diskursen konstruerar implicit betydelsen att kulturens ”sektorspolitik” är något 

icke önskvärt, genom att förklara att en bättre organiserad och etablerad politik skulle bidra 

med att kulturen i större grad fyller funktionen av den nödvändiga samhällskraft den 

egentligen är men aldrig tillåtits vara samhällskraft (citat 5). Det specifika tal som 

återkommer är att sektorns särart (citat 6) i sig förklarar varför kulturbegreppet hindrats från 

att breddas. Bredare definition av kulturbegreppet artikuleras alltså som en givet önskvärd 

utveckling, samtidigt som nuvarande kulturbegrepp (1974/1996) implicit artikuleras som för 

snäv (varför kulturbegreppet blivit en flytande signifikant i diskursordningen). Den nya 

diskursens kulturbegrepp är ett element i den nya diskursen, då något mer eller mindre 

tydligt meningsmönster härom inte går att skönja och uttryckligen inte heller eftersträvas 

mer än att det önskas en ”bredare definition”. 

 

Indirekt artikuleras aspektpolitiken som en möjliggörare i att förstärka kulturpolitiken, och 

är att betrakta som en nodalpunkt runt vilken diskursen i mångt och mycket organiseras, 

även om denna strukturomvandling föga uttrycks i direkt tal. Aspektpolitik är däremot ett 

flitigt använt begrepp i kulturutredningen som indirekt försvaras av den nya diskursen – dels 

genom att den nya diskursen kritiserar kulturpolitikens nuvarande (1974) sektoriella politik 

– dels genom att artikulera betydelsen av kulturutredningens förslag på aspektpolitik (det vill 

säga vad aspektpolitik specifikt innebär).  

 

6.3 Frihet och demokrati 

Fördjupad förståelse söks nu om vari den nya diskursens övergripande nivå bottnar, när det 

kommer till så ideologiskt laddade begrepp som frihet och demokrati. Det ska göras genom 

avsnitten: ”Kvalitets och marknadsmålet”, Kulturens och samhällets roll och relation samt 

Egenvärde och nytta. 

 

6.3.1 ”Kvalitets och marknadsmålet” 

Den nya diskursen vill exkludera målet om ”konstnärlig kvalitet” liksom målet om att 

”motverka kommersialismens negativa verkningar”, betydelser som den nya diskursen 

framför allt fixerar genom att knappt nämna dessa föreslagna förändringar av utredningen, 

vilket enligt de Saussure är att betrakta som en minst lika politisk handling som det som 

explicit framkommer i språket (se 3.3 och 3.6.3). Dock finner man ett visst indirekt försvar i 

texthandlingarna av kulturutredningens förslag på att ta bort målen, genom den nya 

diskursens försök att artikulera om begrepp som marknad, vilket i sin tur bidrar med 

förståelse för den nya diskursens frihets- och demokratibegrepp: 

 
”Marknaden är ingen anonym hydra, det är du och jag och vad vi önskar och känner behov av. … det 

känns gammeldags … att människor tror att kultur är något som stat, kommun och möjligen landsting 

står för”.206 (7) 

 

Här framträder att den nya diskursen konstrueras utifrån tonvikt i det negativa 

frihetsbegreppet. Det känns gammeldags åsyftar här målet om att ”motverka 

kommersialismens negativa verkningar”. Artikulationen ifrågasätter här (åter) statens 

nuvarande roll, som i citatet ovan indirekt konstrueras som något annat än du och jag – då 

marknaden tillskrivs den betydelsen. Implicit ifrågasätts här kulturpolitikens (1974 års) 

demokrati. Staten blir rent utav det som den nya diskursen målar ut som det demokratiska 

hotet (ja, vad är demokrati om inte beslut som bottnar i dina och mina önskemål?). Den nya 

diskursen har härmed konstruerat en ny konflikt mellan marknad och politik jämfört med 

                                                
206 Trejis Erica intervjuar Liljeroth Adelsohn Lena, SvD, ”Jag står för min reaktion fullt ut”, (09-03-17) 
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den betydelse som 1974 års kulturpolitik fixerat. Den nya diskursen artikulerar om 

marknaden genom att ge den det ett mänskligt (förtroendeingivande) ansikte bestående av ett 

du och ett jag och vad vi önskar. Marknaden ”avväpnas” här på så vis. Att marknaden är en 

flytande signifikant i diskursordningen framkommer tydligt i beaktande av följande kapitel 

om den gamla diskursens betydelsefixeringar, införstådd med den nya diskursens 

meningsmönster. Här framträder återigen influenser i den nya diskursen från den ”nya 

helhet” som Frenander beskriver (liksom i 6.2), men då vad gäller försöket att förstärka 

kopplingarna mellan civilt samhälle och marknad (se 4.1.4, citat 11).
207

  

 

Varför målet om ”konstnärlig kvalitet” lika gärna kan strykas, artikuleras på följande sätt: 
 

”De nya målen kritiseras också för att begreppet ”konstnärlig kvalitet” från 1974 inte finns med. Men 
ingen har hittills kunnat ge ett tillfredsställande svar på vad som är konstnärlig kvalitet”.208 (8) 

 

”… det är svårt att fastslå vad kvalitet är och det förändras dessutom över tid”.209 (9)  

 

Kvalitetsmålet har som sagt nästan uteslutits ur den nya diskursens resonemang i debatten. 

Förklaringen till det tycks enligt citaten ovan bottna i att man helt enkelt finner 

kvalitetsmålet överflödigt. Att ingen hittills kunnat ge ett tillfredsställande svar på vad som 

är konstnärlig kvalitet fixerar betydelsen att det är ett icke önskvärt alternativ. Dessutom, 

menar man, förändras det över tid, vilket är ett sätt att försöka artikulera om kvalitetsmålets 

betydelse till en ”icke-betydelse”. Den nya diskursen konstruerar härmed bilden av 

irrationalitet vad gäller detta mål, i form av att målet ändå inte kan ringas in till något statiskt 

och konsekvent. Att lyfta fram i detta sammanhang är att kvalitetsmålets framväxt inte heller 

avsåg formulera ett statiskt konstnärligt kvalitetsbegrepp, utan om att trygga den 

experimentella och smala konsten med ekonomiskt underlag (se 1.3.2).   

 

6.3.2 Kulturens och samhällets roll och relation 

Den nya diskursen konstruerar kultur i följande citat även som ett politiskt medel för 

demokratins skull: 

 
”… hur kommer det sig … att maningen om omsorgen om kulturen för demokratins skull … klingar 

ohörd? Kanske skulle ett svar kunna vara att den kulturpolitik vi har i dag inte är av det slaget att 

sambandet mellan teatrarna och demokratins fundament blir tillräckligt tydligt?”210 (10) 

 

Den nya diskursen välkomnar alltså att: 

 
”… utredningen betonar ett ökat samarbete mellan kulturen och andra samhällsektorer. … till exempel 

kopplingen mellan kultur och näringsliv, kultur och miljö samt kultur och hälsa. Detta är viktigt om 

kulturen ska ta större plats på fler områden”.211 (11) 

 

Här framträder implicit en av de fyra uppfattningarna som Åhlberg presenterar om 

relationen mellan samhälle och kultur (se 1.2.1.3) - nämligen den om att kulturen genom att 

vara ”överordnat samhället” möjliggör att kulturen blir ”förenlig med olika 

samhällsstrukturer”.
212

 Denna önskvärda uppfattning i den nya diskursen framkommer i 

artikulationen i citatet ovan, där meningsmönstret tydliggör att: ett ökat samarbete mellan 

kulturen och andra samhällsektorer … är viktigt om kulturen ska ta större plats, samt 

kulturen för demokratins skull. Att kulturen tar för liten plats idag är därmed den indirekta 

betydelse som lyser igenom i artikulationen. Frenander menar, med hjälp av Torfings modell 

                                                
207 Frenander (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s: 72 
208 Ledare Östgöta Correspondenten, Både kanon och kalkon i kulturutredningen, (09-02-13) 
209 Trejis intervju av Adelsohn Liljeroth Lena, SvD, ”Jag står för min reaktion fullt ut”, (09-03-17) 
210 Swarts Grimaldi Ewa, DN, Frågorna om kultur och demokrati måste ställas igen (08-08-29) 
211 Trejis intervju av Liljeroth Adelsohn Lena, SvD, ”Jag står för min reaktion fullt ut”, (09-03-17) 
212 Åhlberg (1995), Om kulturbegreppet, s: 173, 177 
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av välfärdssamhället, att då kulturpolitiken har utgjort ett element i förbindelse mellan stat 

och civilt samhälle har kulturpolitiken(s struktur) aldrig varit någon av de viktigaste 

länkarna i samhället – i sin tur förklarar det varför området inte påverkats av folkhemmets 

nedmontering liksom övriga politiska områden (se 4.1.3).
213

 Utifrån tolkning av Frenanders 

forskning kan kulturen sägas ha underordnats samhällets struktur sedan 1974. Relationen 

mellan stat och civilt samhälle vill, som framlyfts, den nya diskursen artikulera om. Även 

om inte länken avses förstärkas försöker den nya diskursen att göra kulturlänken däremellan 

”viktigare”. Det vill säga, låta kulturen ta större plats, genom aspektpolitiken (ett 

meningsmönster som framträder explicit i citat 11). 

 

Att den nya diskursen konstruerar aspektpolitik som nodalpunkt blir i det sista citatet 

(indirekt) tydligt då kopplingen mellan kultur och näringsliv, liksom miljö och hälsa 

artikuleras som viktigt om kulturen ska ta större plats på fler områden. Genom betoning på 

att öka samarbetet mellan kulturpolitiken och andra sektorer talar den nya diskursen om att 

1974 års kulturpolitik har varit för sluten, en artikulering som åter konstruerar den 

nuvarande kulturpolitiken som oönskat marginaliserad/sektoriell. Kulturpolitik kopplas 

alltså här an i en ekvivalenskedja till tecken som näringsliv/miljö/hälsa, det vill säga andra 

politiska områden i samhället. Den nya diskursen vill med detta konstaterande föra in 

kulturpolitiken i en ny utvidgad diskussion som omfattar hela samhället. Försök till 

omformulering av kulturpolitiken från element till moment mellan staten, det civila 

samhället och ekonomin/marknaden framträder härmed (även om länken inte avser 

förstärkas mellan stat och civilt samhälle, se 6.2). 

 

6.3.3 Egenvärde och nytta? 

Bland annat genom citat 11 fixerar den nya diskursen betydelsen att kulturen inte bör stå för 

sig själv (i sin sektor) eller endast verka som (ända)mål, vilket alltså är en kritik av 1974 års 

kulturpolitik. Här artikuleras implicit nyttoaspekten av kultur, med andra ord framträder en 

instrumentellt politisk rational i diskursen, om man ska använda sig av Skot- Hansen 

begrepp. Följande citat representerar hur den nya diskursen mer explicit konstruerar 

begreppet nytta i relation till tecknet kulturens egenvärde (en ekvivalenskedja som skiljer sig 

från den gamla diskursens). Den nya diskursen menar att: 

 
”… motsättningen mellan kulturens egenvärde och nytta är ofta skenbar. En diskussion som tar sin 

utgångspunkt i denna motsättning får inte fatt i dagens kulturella förändringar och kan inte ligga till 

grund för en kulturpolitik för framtiden. … Vår slutsats är att kulturen i många fall både har ett 
egenvärde och är nyttig”.214 (12)  

 

”… kommersiella krafter bidrar till ett ”instrumentellt” förhållande – att kultur skamligt nog kan göra 

nytta, detta skällsord, och exempelvis via export av musik, film och dataspel skapa jobb och 

skatteintäkter, till och med glädje. Det får vi stå ut med.”
215

 (13)  

 

I den nya diskursen fixeras betydelsen att egenvärde och nytta inte motsätter varandra. I 

första citatet framkommer åter tidsmetaforen tydligt, genom att betona att det inte hör 

framtiden till att nytta och egenvärde betraktas som motsättningar, vilket tydligt betonar att 

det handlar om politik och ett nytt försök till betydelsefixering. Den nya diskursen försöker 

alltså artikulera om den nuvarande (1974) kulturpolitikens betydelsefixering av egenvärde: 
 

”Kulturskapandet har ett egenvärde i sig och formas i huvudsak i det civila samhället, utanför 

politiken, bortom instrumentella synsätt på kulturpolitikens mål”.216 (14)  

 

                                                
213 Frenander (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s: 63, 212, 215 
214 Wijkander Keith & Swartz Grimaldi Eva, Sydsvenskan, På spaning efter en ny kulturpolitik (09-11-09)  
215 Johansson Mats, SvD, En utgångspunkt, inte en slutprodukt, (09-02-24)  
216 Magnusson m.fl., GP, Utökad sponsring är nödvändigt för kulturen (09-02-11) 
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Genom orden att kulturskapandet har ett egenvärde i sig då det i huvudsak formas i det 

civila samhället, utanför politiken konstruerar den nya diskursen åter igen statens roll som 

mindre betydelsefull (än vad 1974 års kulturpolitik anser), och man lägger ökad tonvikt hos 

individen i kultursammanhanget, att jämföra med en stark statlig (och ”kollektiv”) 

kulturpolitik. Egenvärdet i citat 14 åsyftar betydelsen av att kulturella aktiviteter i sig själva 

har okränkbara värden, som finns där av sig självt, vilket ingen kan beröva. Att begreppet 

egenvärde är omstritt i debatten står tydligt, inte minst då den nya diskursen annars inte 

skulle ”försvara” det och ge det ett nytt innehåll. Den nya diskursen försöker även fixera en 

ny betydelse genom det specifika talet om det civila samhället, ett begrepp som ofta 

förekommer i kulturutredningen (2009), som främst tycks innebära ett omdirigerat ökat 

fokus ”från stat till individ”. Den nya diskursen vill alltså rikta blicken mer mot det som sker 

utanför politiken, vilket är en betydelsefixering som underförstått betonar att man betraktar 

kulturpolitiken för kulturens egen skull som överskattad i 1974 års kulturpolitiska diskurs 

(den gamla diskursen). 

 

Den nya diskursens flytande signifikanter lyfts fram och resoneras mer övergripande och 

fördjupat i kapitlet Myter 6.8 och Social konsekvensanalys 6.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 
6.4  DEN GAMLA DISKURSEN 

 

6.4.1. Rekonstruktion av 1974 års kulturpolitik 

Den gamla diskursen finner kulturutredningen högst ideologisk, till skillnad från den nya 

diskursen vars betydelsefixering av utredningen förklaras som okontroversiell och 

blocköverskridande. Den gamla diskursen inrymmer tvärtom det specifika talet: 

 
”Att kulturutredningens mischmasch av osmält idégods inte läses som ett ideologiskt aktstycke visar 

bara på hur hegemonisk liberalismen är.”217 (15)  

  

Kulturutredningen som åsyftas i citatet är SOU 2009:16. Den gamla diskursen konstruerar 

här betydelsen att det finns en tydlig ideologisk prägel i utredningen: att liberalismens 

hegemoni är uppenbar om kulturutredningen inte läses som ett ideologiskt aktstycke. Det här 

kan läsas som ett dubbelt påstående: dels att utredningen är ett ideologiskt aktstycke, dels att 

utredningen inte har blivit förstådd (som det ideologiska aktstycke det är) i och med 

liberalismen som påstådd samhällelig hegemoni (objektivitet enligt diskursteorin, se 3.4). 

Implicit konstruerar den gamla diskursen här även betydelsen att risken därför är stor att 

kulturutredningens kulturpolitiska förslag kommer att gå igenom, då folk inte förstår vidden 

av dess förslag på förändring. 

 

Till skillnad från den nya diskursen skapas inte den gamla utifrån tidsmetaforerna ny och 

gammal (där det gamla alternativet inrymmer en tydligt värderande betydelsefixering av det 

icke- önskvärda alternativet: det förlegade och icke samtidsanpassade). Istället konstrueras 

den gamla diskursen utifrån den implicita tidsmetaforen alltjämt aktuell, sett till 1974 års 

kulturpolitik (med viss modifikation 1996). Det förklaras utifrån den gamla diskursens 

försök att rekonstruera den diskursivt övergripande nivåns helhet. 

 

Parallellt med försvaret av 1974 års kulturpolitik deklarerar den gamla diskursen att 

kulturpolitikens praktik bör ses över för att bättre anpassa sig till samtidens kulturliv och 

dess behov - till skillnad från den diskursivt övergripande nivån och strukturen av stöd- och 

handläggningsordningsprinciper (som i stort står obestritt i den gamla diskursen). Gällande 

praktiken lyfter den gamla diskursen fram nödvändigheten av förbättring och utveckling av 

kulturinstitutionernas, kulturarbetarnas och konstnärernas villkor: 
 

”Att kulturen är underfinansierad kräver ingen utredning, endast ökade anslag”218 (16) 

 

”… en förutsättning för att kulturen ytterligare ska kunna stärka sin ställning är att kulturens frihet, 

oberoende och egenvärde respekteras och att villkoren för konstnärligt skapande förbättras”.219 (17) 

 

Den gamla diskursen kritiserar öppet den hittills rådande kulturpolitiken för att inte 

tillräckligt bra svara för en ekonomisk tillräcklighet. I det sista citatet uttrycker man explicit 

att villkoren för konstnärligt skapande måste förbättras. Konstnärernas villkor inbegriper 

dock mycket mer än ekonomi i den gamla diskursens betydelsefixering. Inom kort utvecklas 

vad den gamla diskursen lägger in i betydelsen om konstnärliga villkor, inte minst tydliggörs 

det genom dekonstruktion av diskursens frihetsbegrepp. 

 

Den gamla diskursen konstruerar utredningens fokus på ökad sponsring som ett hot mot 

förbättring av de ekonomiska villkoren på kulturområdet:  

                                                
217 Lindeborg Åsa, AB, Fiasko – då slingrar sig minister (09-03-19) 
218 Wahlin Claes, AB, Kultur på retur (09-02-14) 
219 Brunnberg Kerstin, Johansson Kennet, AB, Utredningen missar målet (09-05-13) 
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”I direktiven till den nya utredningen var det sagt att kulturen inte får kosta mer pengar, något som 

utredningens ordförande, Ewa Swartz Grimaldi, i går på presskonferensen rätt och slätt berömde som 

”klokt”. … kulturen ska inte vara beroende av sponsring. Kultur på marknadsekonomins villkor 

innebär att den redan etablerade och accepterade kulturen kommer att klara sig hyggligt. Svårare blir 

det för den samhällskritiska eller den sökande och experimentella som riskerar att misslyckas 

konstnärligt och publikt”.220 (18)  

 

Att den gamla diskursen anser att sponsring inte är ett ekonomiskt kompletterande alternativ 

för den samhällskritiska, sökande och experimentella kulturen, blir tydligt. 

Marknadsekonomins villkor innefattar i den gamla diskursen inte samma betydelse som den 

nya diskursens demokratiska ”du och jag”, utan konstrueras snarare som en hotande 

(mass)kraft utifrån, där det endast är den redan etablerade kulturen som kommer klara sig 

hyggligt. Den gamla diskursen artikulerar därför (implicit) vikten av att staten stödjer den 

samhällskritiska, sökande och experimentella kulturen som inte klarar sig på marknaden. 

 

6.4.2  Sverige har visst lyckats bra! 

1974 års diskursivt övergripande nivå är att förstå som den gamla diskursens primära 

nodalpunkt. Den gamla diskursens rekonstruktion av 1974 års kulturpolitik framkommer 

framför allt indirekt genom kritik av SOU 2009:16: 

 
”Utredningen ger bilden av att kulturområdet är marginaliserat och att Sverige bitvis är kulturellt 

eftersatt. Det stämmer inte vid en internationell jämförelse. Tvärtom kan man konstatera att Sverige 

lyckats betydligt bättre än nästan alla jämförbara länder när det gäller att skapa konst och kultur av 

hög kvalitet som också når och engagerar stora delar av befolkningen”.221 (19) 

 

Enligt den gamla diskursen så konstruerar den nya diskursen meningsmönstret att Sverige 

skulle vara kulturellt eftersatt, vilket den gamla diskursen menar inte stämmer, därmed utger 

den gamla diskursen den nya för att försöka konstruera en falsk betydelse. Den gamla 

diskursen fixerar tvärtom betydelsen att Sverige lyckats betydligt bättre än de flesta länder 

som är jämförbara. Meningsskiljaktigheten diskurserna emellan blir här uppenbar då den 

gamla diskursen fokuserar på att 1974 års kulturpolitik har resulterat i att konst och kultur av 

hög kvalitet har producerats vilket har engagerat stora delar av befolkningen. Tydligt är att 

den gamla och den nya diskursen fokuserar på olika spörsmål då man talar om vad som är en 

lyckad politik eller inte. För att förstå hur mycket ”liv och rörelse” som debatten inrymmer, 

ska dekonstruktion av den gamla diskursens kulturbegrepp göras inom kort – kopplat till 

bland annat kvalitetsmålet i en ekvivalenskedja – för att förstå varför konstens och kulturens 

kvalitet hävdas i citatet (19). Lyckad kulturpolitik eller inte ska även förstås utifrån ett ännu 

större meningssammanhang – nämligen betraktat utifrån den gamla diskursens konstruktion 

av önskvärd kulturpolitisk struktur, då den nya diskursen kritiserar nuvarande kulturpolitik 

för att vara marginaliserad (citat 19), en struktur som den gamla diskursen slår vakt om. 

 

6.5 Statens roll 

Den gamla diskursen om statens betydelse: 

 
”Det går inte riktigt att tänka representativ demokrati utan kulturpolitik. Faller den ena, faller den andra. 

Ända sedan 1800- talet har staten spelat en stor roll för kulturen. Men lika gärna omvänt: kulturen har 

spelat en stor roll för staten. … vad är det då vi nu ser? Ett första steg mot att avskaffa kulturpolitiken? … 

Om ansvaret för kulturen kommer tillräckligt långt ifrån staten, så väger kulturens ord mindre”.222 (20)  

 

                                                
220 Lindeborg Åsa, AB, Ett skott i hjärtat, (09-02-12) 
221 Johansson Kennet, Brunnberg Kerstin, AB, Utredningen missar målet (09-05-13) 
222 Wahlin Claes, AB, Kultur på retur (09-02-14) 
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Den gamla diskursen konstruerar betydelsen att kulturutredningens nya politiska förslag 

riskerar att försvaga kulturpolitiken genom portföljmodellen (delvis överlämnat ansvar från 

stat till region) eller ökad tonvikt hos marknaden, vilket citat 20 exemplifierar genom ord 

som: om ansvaret för kulturen kommer tillräckligt långt ifrån staten, så väger kulturens ord 

mindre. Den gamla diskursen skulle inte hävda betydelsen att kulturen spelat en stor roll för 

staten och tvärtom, om den gamla diskursen inte känt sig hotad av förminskat statligt 

ansvar. Som lyfts fram konstruerar den nya diskursen tvärtom sanningen att 1974 års 

kulturpolitik står för en svag kulturpolitik där kulturens ord inte väger så starkt, och att 

kulturutredningens förslag på ny kulturpolitik därför innebär en möjlig förstärkning - kanske 

framför allt genom aspektpolitik som politisk strukturförändring. Tecknet ansvar 

framkommer tydligt i citatet ovan som ett moment i den gamla diskursens 

ekvivalenssammanhang statens roll. Den gamla och den nya diskursen lägger alltså in olika 

betydelser i vad en stark kulturpolitik innefattar. Den gamla diskursen konstruerar här 

implicit betydelsen av att en stark kultur (att dess ord ska väga tungt) förutsätter att staten 

har en nära anknytning till den (genom att ansvar långt ifrån staten artikuleras som ett hot), 

där samtidigt betydelsen av att statlig kontroll framkommer som något önskvärt (mer 

kontroll blir en följd av en statligt nära relation) och indirekt artikuleras regionalisering som 

det icke- önskvärda.  

  

6.5.1 Sektorspolitik 

Sektorspolitik utgör ett moment och en nodalpunkt i den gamla diskursen. Då det är ett 

tecken som inryms i många ekvivalenskedjor i diskursen utgör det här endast underrubrik - 

med ett följande ganska kort stycke - av den anledningen att tecknet kommer att 

dekonstrueras pö om pö genom hela kapitlet.  

 

Att den gamla diskursen finner den kulturens sektoriella politik hotad blir tydligt: 

 
”… kulturen är det enda sargade vänstern har kvar – varför den konfrontativa högern nu ger sig på även 

den sektorn. I själva verket är kulturlivet påfallande apolitiskt …”.223 (21)  

 

I citatet bekräftas implicit Frenanders teori om kulturpolitiken som marginaliserad/sektoriell, 

liksom att det är den enda sektorn (det enda) vänstern har kvar. Frenander menar ju att 

kulturpolitiken är det enda politiska område som fortfarande (1974/1996) bottnar i 

folkhemmets tankemodell, i och med sin marginaliserade/sektoriella karaktär (se 4.1.1 och 

4.1.4).
224

  

 

I citat 21 framkommer även en motsägelse då den gamla diskursen i andra sammanhang 

artikulerar 1974 års kulturpolitik som politiskt neutral (påfallande apolitisk) - samtidigt som 

den politiska prägeln tydligt antyds genom orden: Kulturen är det enda sargade vänstern 

har kvar. Ytterligare betonas: 

 
”Vi skulle … vilja tala om en självständig kultur som en självklar förutsättning för en demokrati …”.225 
(22) 

 

”Om den gamla kulturutredningen omfattades av alla, är den nya djupt splittrande. … Vi … som oavsett 

ideologisk hemvist vill ha ett starkt och pluralistiskt kulturliv och som inser att det i dessa tider bara är 

staten som kan garantera det, känner det som ett skott rakt i hjärtat”. (23) 

 

Tydligt är att den gamla diskursen rekonstruerar 1974 års sektorspolitik/självständiga kultur. 

Med ord som: en självständig kultur är en självklar förutsättning för en demokrati förklarar 

den gamla diskursen kulturens självständighet och likaså demokratin som hotad av den nya 

                                                
223 Lindeborg Åsa, AB, Ett skott i hjärtat (09-02-12) 
224 Frenander (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s: 212-215 
225 Brunnberg Kerstin och Johansson Kennet, AB, Utredningen missar målet (09-05-13) 
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diskursen, om kulturen inte även fortsättningsvis ”lämnas ifred” i sin självständighet/sektor. 

Därtill artikulerar den gamla diskursen implicit 1974 års kulturpolitik som samlad i 

jämförelse med den nya (utredningen) som explicit artikuleras som djupt splittrande – och 

tydligt är vad den gamla diskursen konstruerar som det oönskade scenariot. Den samlade 

politiken artikuleras av den gamla diskursen implicit som stark, och den splittrade tvärtom 

som svag. Här står den gamla diskursens artikulation mot den nya, vad gäller vad som 

karaktäriserar en stark kulturpolitik - det framkommer tydligt i kapitlet Myter. Orden Vi som 

oavsett ideologisk hemvist konstruerar dessutom betydelsen att nuvarande kulturpolitik är 

”apolitisk” och att den gamla diskursen istället samlas runt den gemensamma sakfrågan (till 

skillnad från en övergripande ideologi) om ett starkt och pluralistiskt kulturliv. Jämsides 

denna betydelsefixering framträder meningsmönstret att det bara är staten som kan 

garantera det i dessa tider – vilken givetvis kan härledas till ideologiska motiv, där 

marknaden inte betraktas som en alternativ ekonomisk lösning för kulturen. 

 

Momentet och nodalpunkten sektorspolitik är att förstås mer ingående utifrån ett större 

ekvivalenssammanhang i avsnittet Frihet och demokrati (6.7). 
 

6.6 Kulturbegreppet  

Att kulturpolitiken inrymmer konfliktfyllda diskussioner är inte svårt att förstå då 

kulturbegreppet i sig, kulturpolitikens kärna, inbegriper kontroversiella kulturteorier, vilket 

Åhlberg klargjort (se 1.2.1.3).
226

 Den nya diskursens kritik av 1974 års precisa (och därmed 

värderande) kulturbegreppsdefinition är något som även vållat mycket liv och rörelse i den 

gamla diskursen, varför begreppet får ett helt eget avsnitt avsatt för dekonstruktion. Hand i 

hand med den gamla diskursens försök till rekonstruktion av 1974 års kulturbegrepp följer 

bland annat ett återskapande av distributionstanken (se 4.1.2.1).
227

 Distributionstanken 

framkommer genom specifika tal i stil med: 

 
”Den stora kulturpolitiska utmaningen i dag är att många faktiskt aldrig fått den kunskap eller de 

möten med olika konstformer som krävs för att aktivt kunna göra ett val. Att värna 
medborgarperspektivet borde inte vara att öka marknadskrafternas inflytande över kulturlivet. Utan ge 

alla invånare i Sverige den möjligheten”.228 (24) 

 

Motiveringen av distributionstanken framkommer inte minst genom övertygelsen om att: 

 
”… konst och kultur skapar förutsättningar för delaktighet, individuell utveckling och större förståelse 

för omvärlden vilket betyder att det är särskilt viktigt att man under uppväxten regelbundet får möta 

konst och kultur och själv vara med och skapa”.229 (25) 

 

Att kultur och konst skapar förutsättningar för delaktighet, individuell utveckling och större 

förståelse för omvärlden, är en klart värderande betydelsefixering. Här blir det positiva 

frihetsbegreppet framträdande (se 1.2.2). Implicit konstrueras alltså sanningen att 

kulturpolitikens roll bör vara att förse alla med reella förutsättningar så att alla i sin tur har 

reell frihet att välja, genom orden: att kunskap förutsätts för att aktivt kunna göra ett val. 

Genom betydelsefixeringen att konst och kultur innebär förutsättningar för delaktighet, 

individuell utveckling och större förståelse blir den gamla diskursens värderande ingång 

tydlig. Kultur och konst handlar med andra ord om så mycket mer än underhållning och 

nöje, vilket i sig skulle kunna klassas som en instrumentellt motiverad politik (medel för 

andra mål) – även om det inte är ekonomiskt resultat som här åsyftas, utan personlig 

utveckling. Skiljelinjen till den nya diskursens instrumentellt motiverade politik är 

avgörande. Den gamla diskursen betydelsefixerar kultur framför andra samhällsintressen, för 

                                                
226 Åhlberg (1995), Om kulturbegreppet, s: 179-180 
227 Frenander (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s: 153-154, 163, 206 
228 Hirdwall Jacob, Oscarsson Stina, Uddenberg Erik, Kruse Jonas, DN, Underkänt (09-05-18) 
229 Brunnberg Kerstin och Johansson Kennet, AB, Utredningen missar målet (09-05-13) 
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att inte möjligt riskera dess egenvärde. I det sista citatets mening inryms ett demokratiskt 

perspektiv: kultur för demokrati, vilket framkom även i citat 20. Vad den gamla diskursen 

menar härom utvecklas i avsnittet om frihet och demokrati.  

 

I det föregående citatet ställer den gamla diskursen medborgarperspektivet mot marknaden, 

genom artikulationen att alla invånare i Sverige borde ges möjligheten att ha inflytande över 

kulturlivet istället för marknadskrafterna. Den gamla diskursen betraktar med andra ord - till 

skillnad från den nya diskursen, inte marknaden som en demokratisk enhet utgörandes av 

medborgarnas önskemål, utan som någon slags anonym kraft utanför. Då inte alla anses fria 

att fatta ett beslut över vilka kultur/konstinslag man vill uppleva – om man inte har upplevt 

dem, konstrueras marknaden indirekt som ett hot mot (den positiva) friheten. 

 

Den gamla diskursens rekonstruktion av distributionstanken är att betrakta som ett moment. 

Det blir inte minst tydligt genom artikulationen om den viktiga regelbundenheten under 

uppväxten, som förklaras som en förutsättning för fortsatta val. Den humanistiskt 

motiverade politiken som Skot- Hansen beskriver, framträder här tydligt. Underförstått 

förutsätter alltså den gamla diskursen staten som garant för distribution av kultur genom 

politiska interventioner (se 4.2).
230

 Det här för oss över till den nya kulturutredningens 

förslag på större olikhet i kulturutbudet runt om i landet, genom portföljmodellen, där statens 

roll just är tänkt att bli mindre ansvarstagande om kulturen, då delansvar ska överlämnas till 

regionerna. Den regionalisering som genom portföljmodellen föreslås, har till övervägande 

del i den gamla diskursen därför bemötts av motstånd, vars kritik främst tycks bottna i att 

distributionstanken motverkas (likvärdig distribuering av kultur över hela landet), även om 

det uttrycks implicit: 

 
”Några regioner kommer göra det bra, andra kommer att göra musikal för hela slanten. Kulturrådet, 

som regeringen har varit emot av politiska skäl och som nu plattas ner till ingenting, har nu med sin 

unika kompetens varit en garant för att kulturlivet på både nationell och lokal nivå haft en 

långsiktighet och risktagande bredd”.231 (26)  

 

”… att knuffa ut en del av ansvaret från staten till regionerna, har en uppenbar och hypotetiskt 

förödande risk. … Mycket kommer att bero på en regions lokala kunskap och kompetens”.232 (27) 

 

Åter igen blir det specifika talet om den nödvändiga staten som en garant tydlig (om än 

indirekt), här för kulturlivets långsiktighet och risktagande bredd på nationell liksom lokal 

nivå. Regeringen (här den borgerliga) förklaras vara emot Kulturrådet av politiska skäl. Man 

åsyftar då den omstrukturering (tre sfärer) som utredningen föreslår – där man vill att 

förvaltningsmyndigheter slås ihop och blir färre (för att förbättra samarbetet och bli mer 

gränsöverskridande). Den gamla diskursen visar här rädsla för att en förändring i ”basen” 

(här ”portföljmodellen” och ”tre sfärer”) ska förändra kulturpolitikens överbyggnad (den 

diskursivt övergripande nivån) – genom ord som påvisar att man upplever ett hot mot de 

immateriella värdena såsom mot Kulturrådets unika kompetens. Den gamla diskursen ställer 

sig enig om risken med lokalt diversifierade kulturutbud, som inte minst blir en konsekvens 

om förslaget på portföljmodellen/regionaliseringen går igenom. Här framkommer det 

värderande perspektivet på kultur (det traditionella kulturbegreppet) och rädslan att somliga 

(regioner) kommer att göra det bra, medan andra gör musikal för hela slanten, om man inte 

fortsätter att slå vakt om det traditionella kulturbegreppet. Lite förenklat visar den sist 

framlyfta artikulationen vad det icke- önskvärda är, det vill säga den kultur som går utanför 

den smala kulturdefinitionen (här musikal) (se 1.2.1.1). Tecknet (jäm)likhet är därför att 

förstå som ett moment i diskursen, vilket framkommer indirekt. Likhet och jämlikhet sätts 

                                                
230 Skot- Hansen Dorte (1999), Kultur til tiden- strategier i den lokale kulturpolitik, s: 12-13 
231 Lindeborg Åsa, AB, Ett skott i hjärtat (09-02-12) 
232 Wahlin Claes, AB, Kultur på retur (09-02-14) 
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här samman till ett tecken då innebörden av likhet (i kulturutbud och kulturtillgång) tycks 

förutsättas för att uppnå jämlikhet i kulturpolitiken, enligt den gamla diskursen. Det vill 

säga: staten förutsätt garantera distribution av ett liknande kulturutbud för att uppnå jämlika 

villkor för alla (vilket artikuleras implicit) – så att alla invånare i Sverige ges möjligheten att 

aktivt göra ett val (citat 24, stycke 4.1.2.1).
233

 Likhet och jämlikhet utesluts däremot ur den 

nya diskursens betydelsefixeringar, vilket är talande i sig enligt tolkning av de Saussure som 

en gång skrev att ”Ett ords innebörd bestäms ytterst inte av vad det består av, utan av vad 

som existerar utanför ordet” (se 3.3).
234

  ”Ordet” i det här fallet är kultur – och därmed alla 

de ekvivalenskedjor som ingår det kulturpolitiska sammanhanget, där inte betydelsen 

(jäm)likhet fixeras i den nya diskursen. Sammantaget, införstådd med just framlyfta 

ekvivalenskedja (det traditionella kulturbegreppet + (jäm)likhet + distributionstanken + det 

positiva frihetsbegreppet), framträder ”det arnoldska kulturbegreppet” som ytterligare en 

nodalpunkt i den gamla diskursen (se 1.2.2, 4.1.2, 4.1.2.1). 

 

6.6.1 Konstbegreppet 

Snart ska det bli ännu tydligare att det specifika tal som återkommer i den gamla diskursen 

är vikten av att värna den kultur som har ”substans/viktigt innehåll”, då diskursen artikulerar 

vikten av den kultur som har personlighetsutvecklande karaktär, vilket Åhlberg lyfter fram 

som en typisk karaktäristik vid försvar av det traditionella kulturbegreppet.
235

 I följande citat 

framkommer inte minst denna värdering. Det blir tydligt att det i den gamla diskursen 

stundvis finns en tydlig explicit konstruktion härom, då den precisa och värderande 

definitionen av kultur inryms i begreppet konst. Konstbegreppet har på så vis en 

privilegierad position i kulturpolitiken för den gamla diskursen, och utgör ett framträdande 

moment. Ambivalensen i den gamla diskursen framträder dock inte sällan, som följande citat 

exemplifierar där konst- och kultur först lyfts fram i resonemanget för att sedan övergå till 

endast konstbegreppet - då för att påvisa vad som har ”viktigt innehåll” och vad det är som 

anses hotat:  

  
”Alla de människor som dagligen söker sig till olika konst- och kulturupplevelser gör det därför att 

konsten på ett unikt sätt förbereder oss för att möta tillvarons komplexitet, hjälper oss att bredda och 

fördjupa våra erfarenheter och insikter, visar hur vår tradition leder mot förnyelse och omprövning, 
skapar såväl hopp som förundran, oro som framtidstro och, inte minst, ger starka känslomässiga 

upplevelser. Det är allt det vi i konsten igenkänner som kvalitet och som utredarna närmast har 

beröringsskräck inför”.236 (28) 

 

Kultur- och konstupplevelser inleder citatet, för att sedan fokusera på konstbegreppet. 

Konsten skriver man, förbereder oss unikt på att möta tillvarons komplexitet, ett i allmänhet 

vanligt meningsmönster i diskursen. Konsten får tillsammans med momentet 

”substans/viktigt innehåll” betydelse. Genom orden det är allt det vi i konsten igenkänner 

som kvalitet och som utredarna närmast har beröringsskräck inför, konstruerar den gamla 

diskursen utredningens förslag som ett hot mot konstens kvalitet (det viktiga innehållet). 

Kulturbegreppet är således i den gamla diskursen värderande: dels då det är de klassiska 

konstarterna som det specifika talet åsyftar ett beskyddande av, dels genom hävdandet av 

distributionstanken som lyfts fram. Konsten tycks många gånger vara begreppet som den 

gamla diskursen ”förklär” det traditionella kulturbegreppet med. På så vis verkar det som att 

man inte hymlar med detta värderande (och särskiljande) perspektiv inom den gamla 

diskursen. Det tydligt återkommande försvaret av konstens betydelse, förklarar att det här 

råder diskursiv kamp i den kulturpolitiska diskursordningen: mellan ett brett och ett smalt 

kulturpolitiskt begreppsverktyg. Den gamla diskursens betydelsefixering av det smalare 

                                                
233 Frenander (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s: 206 
234 Neumann (2003),Mening, materialet, makt – En introduktion till diskursanalys, s: 18 
235 Åhlberg (1995), Om kulturbegreppet, s: 170 
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konstbegreppet (inom det vidare kulturbegreppet), förtydligas här ytterligare i betraktande 

av konstnärsbegreppet: 

 
”Utredningen säger att det inte finns ”någon allmänt vedertagen definition av begreppet konstnär” och 

benämner sedan var och en som kommer nära en kreativ process inom kulturområdet som 

kulturskapare – en skvader som kan ta sig vilken skepnad som helst: medborgare, aktivist, 

socialarbetare, festfixare …”.
237

 (29) 

 

Genom att explicit vilja urskilja och lyfta fram konsten och konstnärerna förefaller 

meningsmönstret tydligt: att det finns en kultur att slå vakt om. Den diskursiva kampen 

härom härleds till diskursernas olika mål med kulturbegreppet, vilka bottnar i olika motiv. 

Den gamla diskursen konstruerar en konflikt i utredningens och den nya diskursens sätt att 

inte definiera konst/konstnärer: att betänkandets konstnärsdefinition är för oprecis, att 

begreppet fylls ”med de flesta” – en skvader som kan ta sig vilken skepnad som helst, vilket 

den gamla diskursen tydligt ställer sig skeptisk till. Den gamla diskursens kritik härleds 

högst troligt till frågan: hur ska staten veta hur statliga anslag/interventioner ska riktas om 

det inte finns en tydlig kulturbegrepps- och konstnärsdefinition (annars vore 

begreppsdefinitionen inte laddad). Indirekt fixerar den gamla diskursen betydelsen att 

utredningen vill komma bort från den traditionella genreuppdelningen, till en mer 

övergripande och inkluderande kulturpolitik (vilket bekräftas av den nya diskursen då den på 

så vis avser att bli mer kraftfull, se citat 5-6 m.fl.), vilket alltså artikuleras av den gamla 

diskursen som något icke- önskvärt. Konflikten härom lyfts fram i ett gemensamt 

sammanhang i kapitlen Myter och Social konsekvensanalys, där inte minst en mer fördjupad 

kulturpolitiskt specifik analys ska tillgängliggöra en större förståelse. 

 

6.7 Frihet och demokrati 

Hur artikulerar den gamla diskursen frihets- och demokratibegreppet i den kulturpolitiska 

kontexten? Begreppen bör förstås utifrån ett större sammanhang, bland annat i relation till 

begreppen egenvärde och oberoende, liksom principen om armlängds avstånd:  

 
”En fri och oberoende kultur är ett grundfundament i en demokrati och viktig för att värna yttrande- och 

informationsfrihet. … kulturen en betydelsefull del i samhällsutvecklingen och kan bidra med en viktig 

dimension i samverkan med andra politikområden. Men samverkan måste bygga på kulturens 

egenvärde. I kulturutredningen finns en perspektivförskjutning, från att låta kulturen verka som en fri 

och obunden kraft till att kulturen ska användas för att uppnå mål inom andra samhällsområden”.238 (30)  

 

”Kulturen måste få vara ”en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället”, som det uttrycks i de 

nuvarande målen. … Det är en helt annan sak att stora delar av samhällslivet skulle gå mycket bättre om 

man vågade använda mer kultur”.239 (31)  

 

”Medan många författare, musiker och andra kulturskapare håller armlängds avstånd till politiska 
ideologier håller en politisk ideologi på att ödelägga kulturlivet som vi känner det. Kulturutredningens 

budskap är glasklart: Kulturen ska fylla en funktion; bidra till tillväxten”.240 (32) 

 

En fri och oberoende kultur artikulerar den gamla diskursen som ett grundfundament i en 

demokrati. Det tillsammans med kulturens egenvärde och principen om armlängds avstånd 

utgör tre moment i ekvivalenskedjan som ger nodalpunkten konstens och konstnärernas 

frihet innehåll. Den gamla diskursen rekonstruerar den kulturpolitiskt specifika 

”maktdelningsprincipen” om armlängds avstånd för att uppnå en fri och oberoende kultur 

(särdeles det som inryms det traditionella kulturbegreppet): det vill säga statligt stöd men 

utan att för den sakens skull låta ideologisk politik styra dess innehåll (se John Maynard 

                                                
237 Rådström Niklas, DN, En kultur utan konstnärer? (09-04-28) 
238 Brunnberg Kerstin & Johansson Kennet, AB, Utredningen missar målet, (09-05-13) 
239 Söderlund Mats, AB, Vansinne!  (09-05-07) 
240 Ibid. 
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Keynes princip, 4.1.4).
241

 Den nya diskursens meningsmönster konstruerade (som lyfts 

fram) tvärtom 1974 års kulturpolitik som detaljerat och starkt statligt styrt, vilket gör att man 

förstår att nodalpunkten (för båda diskurser) och den flytande signifikanten statens roll utgör 

en antagonism i den kulturpolitiska diskursordningen.  

 

Återskapandet av den sektoriella kulturpolitiken blir åter tydlig i den gamla diskursen i 

kampen för att slå vakt om de tre just framlyfta momenten. Den nya diskursens förslag på 

aspektpolitik konstrueras som ett hot mot dessa moment för att kulturen där inte enkom 

avser att verka som mål, utan att det även avser tjäna som medel för något annat. Den gamla 

diskursens upplevda hot härom artikuleras bland annat genom orden: ”… kulturen … kan 

bidra med en viktig dimension i samverkan med andra politikområden. Men samverkan 

måste bygga på kulturens egenvärde. I kulturutredningen finns en perspektivförskjutning, 

från att låta kulturen verka som en fri och obunden kraft till att kulturen ska användas för 

att uppnå mål inom andra samhällsområden”. Den gamla diskursen tar alltså tydligt avstånd 

från en instrumentalisering av kulturen, genom att befästa värdet av kulturens egenvärde, 

oberoende och frihet liksom den kulturpolitiska maktdelningsprincipen om armlängds 

avstånd. Genom detta ekvivalenskedjesammanhang framkommer försöket att rekonstruera 

kulturen/kulturpolitiken som ett element i förbindelsen mellan sfärerna i samhället: 

ekonomi- stat och civilt samhälle, till skillnad från den nya diskursen som vill förstärka 

förbindelsen mellan civilt samhälle och ekonomi/marknad – tillika formulera om länken till 

ett moment (: en ”viktigare” länk) mellan stat och civilt samhälle genom aspektpolitiken 

(och på så vis ge kulturen en vidare roll i fler poliska fält och för fler syften). Genom 

principen om armlängds avstånd artikulerar den gamla diskursen en önskan om att ha en 

fortsatt (åtminstone relativt) svag förbindelselänk mellan stat och civilt samhälle. Försöket 

att rekonstruera ”kvalitetsmålet” implicerar dock att länken är framträdande – med den 

indirekt artikulerade avsikten att motverka att länken mellan civilt samhälle och marknad 

blir för stark (”motverka kommersialismens negativa verkningar”: Kvalitetsmålet, 1996, se 

1.3.2). Genom att slå vakt om principerna: kulturens egenvärde, frihet och oberoende 

betydelsefixerar även den gamla diskursen att den önskvärda relationen mellan civilt 

samhälle och ekonomi/marknad fortsatt ska vara relativt svag. Frenander menar att det är på 

grund av den svaga förbindelselänken mellan civilt samhälle och stat som kulturpolitiken till 

skillnad från övriga politiska områden inte har påverkats lika starkt av övriga samhälleliga 

tendenser, såsom folkhemmets nedmontering (se 4.1.3).
242

 Den relativt svaga 

förbindelselänken är inte att förväxlas med svag kulturpolitik - snarare artikuleras denna 

svaga förbindelselänk i den gamla diskursen som en nödvändig faktor för att (även) 

fortsättningsvis kunna bedriva en stark kulturpolitik (utifrån vad den gamla diskursen 

tillskriver betydelsen: stark kulturpolitik). 

 

6.7.1 Egenvärde och nytta? 

Det har lyfts fram att den gamla diskursen konstruerar utredningens förslag till ny 

kulturpolitik som instrumentellt motiverad (se Skot- Hansen, stycke 4.2).
243

 Artikulationerna 

härom ska nu vidareutvecklas, då den gamla diskursen menar att de nya politiska motiven 

skulle riskera ett uteslutande av kulturens egenvärde, som ju utgör ett moment i den gamla 

diskursen: 
 

”Det kulturen skapar finns inte till salu, kan inte beskrivas, eller fångas eller ens efterfrågas. Vi har 
inte kultur för att skapa fred, vi har inte kultur för att öka integrationen, vi har inte kultur för att höja 

kreativiteten i näringslivet eller öka valdeltagandet. Vi vill ha företagande, trygghet, tillväxt och 

demokrati för att kunna ägna oss åt kultur. Kulturen är själva målet. Och själva början”.244 (33) 

                                                
241 Frenander (2005), Kulturen som kulturpolitikens problem, s:50-51, 212 
242 Ibid. s: 72, 212, 215 
243 Skot- Hansen Dorte (1999), Kultur til tiden- strategier i den lokale kulturpolitik, s: 14-15 
244 Söderlund Mats, AB, 5 steg mot en starkare kultur, (09-03-17) 



40 

 

 

”Bland kulturutredningens förslag om nya kulturpolitiska mål finns bland annat ”att stödja 

konstnärligt skapande”. Det låter självklart men får en speciell innebörd när utredarna samtidigt säger 

att ”kulturell kompetens och kreativitet” ska användas, ”för att bidra till en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar utveckling”.245 (34)  
 

I citaten ovan framkommer tydligt en oro över att kulturen kan gå från att vara själva 

(ända)målet till ett medel genom att en nyttoaspekt knyts an till kulturområdet, annars vore 

meningsyttrande som tydligt försvarar: Kulturen är själva målet. Och själva början 

överflödiga. Här framträder en antagonism mellan den nya diskursens specifika tal om att 

kultur för andra ändamål inte tar bort dess egenvärde (se 6.3.3), och den gamla diskursens 

specifika tal om att kulturens egenvärde hotas av en instrumentalisering av kulturpolitiken. 

Utifrån en redan genomförd dekonstruktion framkommer det att det framför allt är den 

smalare kulturen som den gamla diskursen slår vakt om - den som inte alltid bidrar till 

ekonomisk avkastning. Sanningen som konstrueras i den gamla diskursen är att den 

instrumentella politiken nu hotar - eller rent utav står i vägen för - kulturens egenvärde, att 

det som kulturen skapar inte kan ”… beskrivas, eller fångas eller ens efterfrågas”. Det finns 

dock, som framlyfts, en annan typ av instrumentellt inslag än det mer ekonomiskt 

orienterade i den gamla diskursen, och det blir exempelvis synligt i citat 25 där man menar 

att kultur och konst är förutsättningar för delaktighet, individuell utveckling och större 

förståelse. Den gamla diskursen skiljer med andra ord på ”mål och mål”, då annan vinning 

på kultur än den rent personligt utvecklande är det som artikuleras som hot mot kulturens 

egenvärde. Vidare menar man att: 
 

”I sin förlängning kan en sådan politik styra kulturskapandet till anpasslighet och en måluppfyllelse 

som primärt ska tillfredsställa bidragsgivarna”.246 (35)  

 

Tydligt är att den gamla diskursen är rädd för att den nya diskursen ska nå hegemoniskt 

tolkningsföreträde, och att kulturen därmed kommer att bli mer styrd, där kulturen får 

anpassa sig utifrån exempelvis bidragsgivares önskemål (då sponsring föreslås öka av 

kulturutredningen). 

 

6.7.2 ”Kvalitets och marknadsmålet” 

För att förstå den gamla diskursen försök till att rekonstruera kvalitetsmålet, måste även den 

gamla diskursens artikulering av begreppet marknad (likaså nyttoaspekten) vara införstått, 

varför de lyfts fram i ett gemensamt ekvivalenskedjesammanhang nedan: 

 
”Det väsentliga med kvalitetsmålet är att det slår fast att det finns värden i konstverk som inte har med 

marknadens värdering av dessa konstverk att göra. Av detta enkla skäl är kvalitetsbegreppet centralt 

för kulturpolitiken. Utan det förvandlas kulturpolitiken till näringslivspolitik. Utan det blir frihet inte 

konstens frihet, utan marknadens frihet att påverka konsten”.
247

 (36) 

 

”Vi ser en fara i att utredningen utelämnar kvalitetsmålet samtidigt som kulturens nyttoaspekt betonas. 
En vital nationell kulturpolitik förutsätter en diskussion om kvalitetsbegreppet, annars finns det risk 

för ifrågasättande av de professionella utövarna och deras villkor”.248 (37)  

 

”Kultur på marknadsekonomins villkor kommer att klara sig hyggligt. Svårare blir det för den 

samhällskritiska eller den sökande och experimentella som riskerar att misslyckas konstnärligt och 

publikt”.249 (38) 

 

                                                
245 Söderlund Mats, AB, Vansinne! (09-05-07) 
246 Brunnberg Kerstin, Johansson Kennet, AB, Utredningen missar målet (09-05-13) 
247 Hirdwall, m.fl. DN, Underkänt (09-05-18) 
248 Brunnberg Kerstin & Johannson Kennet, AB, Utredningen missar målet (09-05-13) 
249 Lindeborg Åsa, AB, Ett Skott i hjärtat (09-02-12) 
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Kvalitetsmålet återskapas av den gamla diskursen utifrån sanningskonstruktionen att 

marknadens villkor annars riskerar att hota den samhällskritiska, sökande och 

experimentella kulturen, som numera tryggas genom detta mål (till skillnad från den 

populärkultur som klarar sig bra på marknaden). Detta var just tanken med kvalitetsmålet, 

som tillkom 1996 (: ”främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 

därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar”).
250

 Den gamla diskursen 

konstruerar marknaden som en otillräcklig ”smakdömare”, då marknaden inte ensam anses 

kunna avgöra konstens värden, då det finns värden i konstverk som inte har med 

marknadens värdering att göra. Underförstått bottnar försvaret av kvalitetsmålet i värnandet 

av det (värderande) traditionella kulturbegreppet. Den gamla diskursen förklarar att mer 

marknadsinflytande och mindre kulturpolitisk styrning (vilket ett exkluderande av 

kvalitetsmålet ju innebär), medför att den traditionella och experimentella kulturen riskerar 

att misslyckas konstnärligt och publikt. Man artikulerar att en vital nationell kulturpolitik 

förutsätter en diskussion om kvalitetsbegreppet annars finns det risk för ifrågasättande av 

de professionella utövarna och deras villkor. Momentet trygghet framträdet här åter igen 

liksom det traditionella kulturbegreppet: att det finns en kvalitativ kultur som man måste slå 

vakt om (även om tankar om kulturbegreppet utvecklas något med tiden). Implicit 

artikuleras att fortsatta politiska interventioner (riktade till den kvalitativa kulturen) är av 

nödvändighet. Än en gång blir den gamla diskursens försök till rekonstruktion av 1974 års 

statligt ansvarsfulla roll tydlig, för att inte riskera att de professionella utövarna och deras 

villkor ifrågasätts (de som idag får anslag från staten). 

 

Varför kulturen och kulturutövarna kräver ett starkt statligt ansvar menar den gamla 

diskursen bottnar i kulturpolitikens särskildhet: 

 
”Även om marknaden gärna tror att den kan vara konst, tror nog ytterst få konstnärer att de arbetar 

på samma villkor eller med samma intresse som vilken näringsidkare som helst”.251 (39) 

 

I jämförelse med andra politiska områden menar alltså den gamla diskursen att konsten inte 

är att betrakta som vilken näringsidkare som helst varför konsten förutsätter särskilda villkor 

(då de inte arbetar på samma villkor). Tecknet särskilda villkor utgör därför ett tydligt 

moment i diskursen, vilket även förklarar (och förklaras av) den sektoriella struktur som står 

som nodalpunkt (och moment) i diskursen. 
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251 Claes Wahlin, AB, Kultur på retur (09-02-14) 
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6.8 Myter  

Vilka myter om samhället som objektiv realitet impliceras i texthandlingarna? Då den 

objektiva realiteten är det som man har glömt är en politisk konstruktion, upplevs myternas 

organisering av diskursernas sociala rum som givna sanningar. De sociala rum som här 

kommer att påvisa att olika ”verklighetsuppfattningar” står på spel är hur diskurserna fixerar 

relationen mellan samhälle och kultur, och vilka roller man menar att de ska fylla däri. 

Diskursernas olika visioner när det kommer till kulturpolitikens samtid och framtid tycks 

nämligen i mångt och mycket vara sprungna ur olika myter härom.  

 

Ska en kulturell struktur överordnas samhället eller tvärtom, och vad implicerar det i så fall?  

 

Förenklat konstruerar den gamla diskursen att samhället som övergripande struktur är 

nödvändigt för kulturens vara, medan den nya diskursen fixerar betydelsen att en 

övergripande struktur av kultur är en förutsättning för samhällets vara. Vad innebär detta, 

mer konkret? Varifrån härleds detta påstående?  

 

Den gamla diskursen värnar kulturens egenvärde så till den grad att nyttoperspektivet 

utesluts ur artikulationen, det för att inte riskera att betydelsen ”kultur som ändamål” tappas 

på den instrumentella vägen (citat 30, 33-34). Den nya diskursen menar istället att det ena 

inte utesluter varandra, att det vore onödigt att inte tala om nyttan då nyttoeffekter rent utav 

skulle medföra större satsningar på kultur (citat 12). Den nya diskursen artikulerar jämsides 

nyttoperspektivet (den instrumentellt motiverade kulturpolitiken) att kulturbegreppet borde 

vidgas och omfatta mer, att kulturområdet på så vis skulle demokratiseras genom att nå ut 

till fler (citat 5- 6, 10-11). Den gamla diskursens meningsmönster säger istället implicit att 

en fortsatt starkt statlig roll som garant av ett visst kulturutbud (inrymmandes det 

traditionella kulturbegreppet, citat: 28-29 m.fl.) är en förutsättning för att garantera ett brett 

kulturutbud – att exempelvis stödja den samhällskritiska och sökande kulturen som annars 

riskerar att misslyckas konstnärligt och publikt på marknadsekonomins villkor (citat 38 

m.fl.). Även bottnar den gamla diskursen i betydelsefixeringen: vikten av att garantera (den 

positiva) friheten att välja, vilket den gamla diskursen menar förutsätter ett kunskapskapital 

(citat 24-25). Den gamla diskursen rekonstruerar med andra ord ”det arnoldska 

kulturbegreppet” då det traditionella kulturbegreppet sätts i en ekvivalenskedja tillsammans 

med tecknen distributionstanken och (jäm)likhetsaspekten - som bottnar i och förklaras av 

det positiva frihetsbegreppet (se 4.1.2).
252

 Den objektiva realitet som implicit framkommer i 

den gamla diskursen är att kultur fyller funktionen av ”överlevnad” (citat 25, 28, 30) och att 

kulturen därför ”förutsätter staten”, som Matthew Arnold en gång skrev (se stycke 4.1.2).
253

 

Annars skulle den gamla diskursen inte tillskriva staten ett så stort ansvar, där politiskt 

oberoende experter och representanter kvalitetsbedömer utifrån principen om armlängds 

avstånd (citat 36-39). Den gamla diskursen bottnar alltså tydligt i ett smalare och värderande 

kulturbegrepp, med avsikten att på så vis garantera ett bredare utbud av kultur, vilket i 

diskursen står för betydelsen av en stark kultur/kulturpolitik (citat 23, m.fl.). Tvärtom 

försöker den nya diskursen artikulera om 1974 års kulturbegrepp till ett bredare och mer 

beskrivande kulturbegrepp, med avsikten att stärka kulturen/kulturpolitiken och nå ut till fler 

människor genom att integrera den i fler politiska områden (citat 5-6, 11). Att 

kulturutredningen (2009) uteslutit kvalitetsmålet i sitt betänkande över ny kulturpolitik har 

vållat mycket ”liv och rörelse” i den gamla diskursen, medan det i den nya diskursen knappt 

har lyfts fram, vilket i sig artikulerar att förslaget har accepterats (av den nya diskursen). 
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Med dessa ekvivalenskedjor i förgrunden, kan fortsatt resonemang om de två olika 

utgångspunkterna som diskurserna har gällande samhällets och kulturens relation och de 

roller de ska fylla däri, lättare förstås. Den gamla diskursen tycks alltså anse att kultur är 

nödvändig för civilisationen, likt teorin som inkluderas ”det arnoldska kulturbegreppet”. 

Den gamla diskursen betonar därmed implicit att samhället måste vara överordnat kulturen. 

Det blir tydligt i den gamla diskursens (implicit) specifika tal att kulturen är att förstås som 

en sektor av samhället – i behov av en övergripande samhällelig struktur: ”Vi vill ha 

företagande, trygghet, tillväxt och demokrati för att kunna ägna oss åt kultur” (citat 33), som 

ett försvar mot den nya diskursens förslag om strukturomvandling (citat 5-6 m.fl.). Vidare 

konstruerar den gamla diskursen vikten av en ”fri och oberoende konst”. Att kulturaktörer 

och konstnärer måste få arbeta ifred genom fortsatt princip om armlängds avstånd för att 

möjligt leverera ”egensinnighet”, det vill säga oberoende av politiskt inflytande men även av 

marknadens efterfrågan – om kulturen/konsten bedöms ”kvalitativ” (citat 22, 36 m.fl.). 

 

Som lyfts fram i ett dekonstruktionssammanhang tidigare, förnekar inte den gamla diskursen 

att kulturen för med sig positiva bieffekter (citat 20 m.fl.). Det som här skiljer den gamla 

diskursen från den nya är alltså att den inte vill riskera att resultat/nyttoeffekter ska styra 

kulturen, då den inte längre vore fri och oberoende. Genom att artikulera kulturens 

egenvärde och frihet och oberoende som moment, utesluts nyttoperspektivet från den gamla 

diskursens meningsmönster. 

 

Den objektiva realitet som istället framkommer i den nya diskursen är den motsatta. Man 

försöker där artikulera om det nuvarande (1974/1996 års) relationsmönstret mellan samhälle 

och kultur, så att kulturen istället blir överordnat samhället. Den nya diskursen menar att 

kulturpolitiken blir starkare om den bättre etableras och organiseras med områden såsom 

näringsliv, miljö och hälsa. Den nya diskursens definition av starkare kultur/kulturpolitik är 

alltså lika med att ta större plats (citat 11). Att den nya diskursen artikulerar att 

kulturpolitiken bör förstärkas, där statens ansvarsroll samtidigt avser ”släppa detaljstyret” 

och bli mer ”samordnande”, förklarar varför en diskursiv kamp har uppstått mellan de båda 

diskurserna (citat 4). Principen om armlängds avstånd rekonstruerar den gamla diskursen för 

att just minimera risken av ideologisk styrning av kulturproduktion, och på så vis fungera 

väl som stödjande aktör (citat 32). Den nya diskursen försöker ersätta den gamla diskursens 

betydelse av artikulering vad gäller att stödja kulturen, genom att 1974/1996 års 

kulturpolitik förklaras ”styrande” - då man avser ”släppa detaljstyret” (citat 4). Den nya 

diskursen betydelsefixerar att staten bör inta en större samordnande roll, vilket de implicit 

artikulerar uppnås genom ett minskat ansvar hos staten och en ökad tonvikt hos marknad 

och regioner. Med en regionalisering/portföljmodell skulle exempelvis en del ansvar från 

staten överlämnas till regionerna, varpå kulturens ord kommer att väga mindre enligt den 

gamla diskursen i och med att ”… ansvaret för kultur kommer … långt ifrån staten …” (citat 

20). Både den gamla och nya diskursen syftar med andra ord till att inte styra kulturen, men 

de artikulerar dess innebörd på olika sätt. Den gamla diskursen rekonstruerar Keynes princip 

om armlängds avstånd för att garantera att en ideologi inte ska styra kulturens innehåll, 

medan denna princip inte omnämns i den nya diskursen.  

 

Den gamla diskursens bottnar alltså i myten om att det behövs en övergripande samhällelig 

struktur (som staten garanterar) för kultur(politik)ens och för människans fulländning, med 

Matthew Arnolds ord valda.
254

 Människans fulländning är här att förstås utifrån den 

humanistiskt motiverade kulturpolitiken, som Skot- Hansen lyfter fram som en av flera 

rationaler i sin kulturpolitiska modell. Den implicita realiteten i den gamla diskursen är alltså 

att bildning stärker demokratin (se 4.2).
255

 Den gamla diskursen betraktar därmed en 

                                                
254 Frenander (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem, 43-45 
255 Skot- Hansen (1999), Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik, s: 12-13 
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övergripande samhällelig struktur som en nödvändig grund för kulturens och 

kulturpolitikens överlevnad. Den nya diskursen bottnar tvärtom i den implicita realiteten att 

en kulturellt övergripande struktur bör tillkomma för samhällets bästa, där det specifika talet 

om kulturens beroende av en övergripande struktur alltså frångås till att mer fokusera på 

samhällets beroende av en övergripande kulturell struktur. Om kulturen fungerar som 

överordnad samhället, blir kulturen ”förenlig med olika samhällsstrukturer”, skriver 

Åhlberg.
256

 Det är en betydelse som stämmer överens med den nya diskursens implicita 

vision om aspektpolitiken, nämligen: att en överordnad struktur av kultur skulle tillföra 

samhället mycket, såsom förbättrad demokrati, hälsa, ekonomisk utveckling med mera (citat 

11). Den nya diskursen konstruerar sanningen att denna strukturomvandling skulle tillföra 

kulturområdet mycket, då mer pengar kommer att satsas på kultur om det omfattar och 

uppnår mer än bara sitt egna mål i en sluten sektor (citat 5, 6, 12). 

 

6.9 Social konsekvensanalys 
Frågan som i detta avslutande analysavsnitt ställs är: vilka blir de sociala konsekvenserna 

om den ena eller den andra verklighetsuppfattningen tar över och hegemoniskt gör de 

flytande signifikanterna entydiga?  

 

För att uppnå en så kulturpolitiskt specifik social konsekvensanalys som möjligt tar även 

begreppsverktyg från tidigare forskning plats här, jämsides diskursteorins. Endast ett fåtal 

flytande signifikanter kommer i denna analys att fokuseras på, nämligen: 

aspektpolitik/sektorspolitik samt kulturbegreppet. Urvalet är fattat utifrån realiteten att de 

sociala konsekvenserna kommer att skilja markant, beroende på vilken diskurs som här 

uppnår hegemoniskt tolkningsföreträde. Vitt skilda ”framtider” om den ena eller den andra 

diskursen uppnår hegemoniskt tolkningsföreträde, härleds till det faktum att de flytande 

signifikanterna som här ska analyseras nära, har flera starka tecken - det vill säga moment, 

som knyter an i sina ekvivalenskedjor. 

 

Att ta i beaktande är den förenklade bild som här lyfts fram. Frenander betonar det högst 

sannolika i att kompromisser genomförs på vägen till en ny politisk praktik, vilket även 

gällde folkhemmet (se 4.1.1). En samhällelig hegemoni byggs med andra ord upp inom flera 

nivåer i samhället, där många aktörer är med och deltar i en kompromissbildning.
257

 Det är 

dock ingenting som kommer att problematiseras här, då det inte ryms inom uppsatsens tids- 

eller platsomfång. 

 

6.9.1 Kulturpolitik som aspekt- eller sektorspolitik? 

Om kulturpolitik går från att vara sektoriell, till att ingå en mer gränsöverskridande 

aspektpolitik (vilket den nya diskursen förordar), är en högst sannolik social konsekvens att 

kulturpolitiken liksom övriga politiska områden kommer att påverkas av den instrumentella 

politiken/marknadsdiskursen (se 3.6.3 och 4.2).
258

 Om kulturpolitik som aspektpolitik blir 

verklighet, ökar samarbetet mellan kulturpolitiken och övriga politiska områden, och med 

det kommer den sannolika följden att kulturpolitikens självändamål går över till att bli mål 

och medel (medel för andra politiska mål, inom andra politiska områden). Det förklaras inte 

minst av att 1974 års unika princip (moment) om ”armlängds avstånd” högst sannolikt 

härmed skulle uteslutas ur den nya diskursens betydelsefixeringar, om kulturpolitiken skulle 

frångå sitt självständiga/sektoriella politikområde. Med aspektpolitiken kommer 

kulturpolitiken sannolikt att frångå tidigare kulturpolitiskt specifika principer, för att övergå 

till mer tvärpolitiskt integrerade och allmänt giltiga. 

                                                
256 Åhlberg (1995), Om kulturbegreppet, s: 173 
257 Frenander (2005) Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s: 63-65 
258 Jørgensen & Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod, s: 76-77 + Skot- Hansen (1999), Kultur til tiden – 

strategier i den lokale kulturpolitik, s: 14 
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Inom det kulturpolitiska området har länken mellan civilt samhälle och stat hittills 

artikulerats som ett element (se Frenander
259

), och skulle högst troligt - om aspektpolitiken 

uppnår hegemoniskt tolkningsföreträde i diskursordningen, komma att formuleras om till ett 

moment, det vill säga bli en ”viktig(are)” länk (: kulturen får större betydelse på fler 

områden). Om den nya diskursens artikulation av marknad som konstrueras som ett ”du och 

jag” (citat 7) uppnår hegemoniskt tolkningsföreträde, kommer länken mellan civilt samhälle 

och ekonomi/marknad bli starkare. Den gamla diskursens försök till ett återskapande av 

tecken såsom kulturens egenvärde, kvalitetsmålet och principen om armlängds avstånd 

förklarar att länkarna mellan stat, civilt samhälle och ekonomi/marknad hittills varit att 

förstå som relativt svaga, vilket även konstrueras som det fortsatt önskvärda. 

Rekonstruktionen av kvalitetsmålet från 1996, förklarar exempelvis hur och varför den 

gamla diskursen försöker kvarhålla länken mellan det civila samhället och marknaden svag. 

Kvalitetsmålet avser att ”främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 

därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar” [egen kursivering] (se 

1.3.2).
260

  

 

Det hegemoniska tolkningsföreträdet av 1974 års kulturpolitiska struktur har medfört att 

kulturpolitiken har kunnat flyta fram ”i en egen fåra”, som Frenander uttrycker det (även om 

kulturen givetvis haft och har samröre med övriga politiska områden i samhället).
261

 1974 

års diskursivt övergipande nivå har därför kunnat kvarleva trots nya samhälleliga tendenser, 

menar han. Enligt social konsekvensanalys skulle kulturpolitiken utvecklas till ett moment 

mellan de tre sfärerna (stat, civilt samhälle och ekonomi) som en följd av aspektpolitiken. 

Vad som vore den högst troliga följden om det inträffar är att kulturpolitiken därefter skulle 

påverkas direkt av nya samhälleliga tendenser, till skillnad från kulturpolitikens hittills 

indirekta påverkan. Praktiken har till viss del påverkats (enligt Skot- Hansen, Nilsson liksom 

Frenander, se tidigare forskning), utan att märkbart påverka kulturpolitikens diskursivt 

övergripande nivå/motiv/idéer, till skillnad från övriga politiska områden som inte flutit 

fram ”i en egen fåra”. Den nya diskursen försöker förstärka länken mellan det civila 

samhället, staten och ekonomin/marknaden genom det specifika talet om aspektpolitik, 

liksom genom exkludering av kvalitetsmålet och principen om armlängds avstånd – och ny 

betydelsefixering av kulturens egenvärde (kulturens egenvärde och nytta). Den nya 

diskursen artikulerar att det kommer att satsas mer på kultur om kulturen även agerar medel 

för andra mål inom andra politiska områden, varför staten föreslås inta en mer 

(övergripande) samordnande roll (citat 11-13). Den gamla diskursen konstruerar tvärtom 

sanningen att en ”självständig kultur” är en förutsättning för en demokrati och att kulturens 

egenvärde hotas av nyttoperspektivet (citat 22, 33-35) 

 

Den nya diskursens förslag på ny kulturpolitisk struktur liknar ”den nya helhet” av 

samhällelig hegemoni som Frenander anar (2005). Kopplingen mellan stat (politik) och det 

civila samhället önskas nämligen försvagad (förstått utifrån perspektivet: politisk styrning) - 

även om länken artikuleras till att bli ”viktigare” (då kulturen ska uppfylla mer än ett eget 

ändamål) - medan länken mellan civilt samhälle och ekonomi/marknad önskas förstärkt (se 

4.1.3).
262

 Den nya diskursen är starkt influerad av den nya helheten i sin strategi för att 

uppnå en ny kulturpolitik genom förslaget på aspektpolitik, tillika att marknaden artikuleras 

om till betydelsen av ett ”du och jag” (varvid betydelsen av en stark förbindelse mellan civilt 

samhälle och marknad framträder tydligt). 

 

                                                
259 Frenander (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s: 215 
260 Frenander, (2005), s: 197-198  
261 Ibid. 
262 Ibid. s: 72-73 
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Utifrån ett ”gramscianskt perspektiv” (se 3.4) kan man följaktligen tänka sig att sociala 

konsekvenser av kulturpolitikens diskursivt övergripande nivå även kan komma genom 

förändring ”underifrån”: det vill säga genom förändringar i ”basen” - för att därefter 

förändra ”överbyggnaden” (ideologin/den diskursivt övergripande nivån). Basen består här i 

att en ny strukturordning träder in, där kulturpolitiken ”avsektorialiseras” som politiskt 

område när aspektpolitiken tar vid. Med det skulle den kulturpolitiska strukturen förändras 

från att primärt vara underordnad samhället till att bli en del av en överordnad struktur. 

Utifrån diskursteorins gramscianska perspektiv, medför alltså denna förändring av basen 

även en förändring av den diskursivt övergripande nivån, i alla fall med tiden. 

 

Den gamla diskursen utesluter tecknet aspektpolitik genom att konstruera den som hot - och 

genom rekonstruktion av sektorspolitiken (dock främst genom implicit tal). Den gamla 

diskursen påvisar att den nya kulturutredningen innebär en ”perspektivförskjutning” (citat 

30) som kan medföra att kulturen inte längre får verka som en fri och oberoende kraft (om 

den ska användas för att fylla mål inom andra områden). Fri och oberoende kraft som i den 

gamla diskursen både inbegriper meningsmönstret att vara fri och oberoende från ideologisk 

styrning från staten genom principen om armlängds avstånd (John Maynard Keynes 

princip
263

), liksom relativt fri och oberoende från marknadens efterfrågan genom betoning 

på kulturaktörers/konstnärers särskilda villkor (dock som oftast implicit: citat 33, m.fl.). Den 

gamla diskursen menar att konstens/kulturens villkor särskiljer sig från övriga näringsidkare 

på marknaden (citat 36-39). I och med det artikuleras vikten av att motverka 

kommersialismens negativa verkningar - främst genom rekonstruktion av kvalitetsmålet (se 

1.3.1). Den gamla diskursen framlyfter i detta sammanhang att det är den samhällskritiska, 

sökande och experimentella kulturen som har svårt att klara sig på marknadens ekonomiska 

villkor, medan den redan accepterade kulturen är den som klarar sig (citat 18). Det är häri 

som förklaringen härleds om varför kulturpolitikens (statens) roll artikuleras av så stor vikt i 

den gamla diskursen, och varför den (fortsatt) bör stå som garant för långsiktighet och 

risktagande bredd (citat 26). Så länge kvalitetsmålet finns, legitimeras och möjliggörs 

ekonomiska anslag till den kultur som annars inte klarar sig på marknadens ekonomiska 

villkor.  

 

Sektorspolitiken rekonstrueras både indirekt och direkt av den gamla diskursen. Indirekt då 

talet om aspektpolitik angrips och anklagas genom att hota kulturens egenvärde, direkt 

genom hävdandet av sektorspolitiken – inte minst genom det implicit specifika talet om 

kulturens särskildhet/särskilda behov (citat 33-34, 39 m.fl.). Om den gamla diskursen i 

denna antagonistiska fråga uppnår hegemoniskt tolkningsföreträde, skulle de sociala 

konsekvenserna bli att kulturens egenvärde garanteras (så gott det går) genom att kulturen 

får verka som sitt (ända)mål, och att ”mätbara mål” (hälsa, ekonomi med mera) därmed inte 

påverkar kulturens processer - utan att kultur får verka som en fri och oberoende kraft, enligt 

Keynes princip (se 4.1.4). Genom det värderande kulturpolitiskt specifika ”kvalitetsmålet” 

kommer flertalet verksamma kulturaktörer även framöver kunna skapa utan att bekymra sig 

om marknadens efterfrågan. Om den gamla diskursens försök till rekonstruktion av den 

sektoriella strukturen uppnår hegemoni kommer alltså kultur (här förstått utifrån som det 

traditionella kulturbegreppet, se följande stycke Brett eller smalt kulturbegrepp?) som 

ändamål i sig räcka för att få statliga anslag garanterat – om den bedöms ”kvalitativ”, det 

innebär att kulturpolitiskt stöd även fortsättningsvis ges utan visshet om publik, 

nyttoeffekter eller ekonomiska intäkter.  

 

Sociala konsekvenser om sektorspolitiken fortsättningsvis uppnår hegemoniskt 

tolkningsföreträde bör sannolikt med andra ord innebära att det även fortsättningsvis råder 

ett glapp mellan kulturområdet och de övriga politiska - varför de kulturpolitiskt specifika 

                                                
263 Frenander (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s: 50-51 
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tendenserna rekonstrueras och samarbetet till övriga områden blir fortsatt ringa. Om kulturen 

även framöver håller sig på ”sin kant” är den rimliga följden att den inte når ut så bra som 

den genom en mer integrerad politik hade kunnat, på grund av vidtagna försiktighetsåtgärder 

som ju ett vidhållande av nodalpunkten sektoriell politik/självständighet (i sin sektor) 

innebär, likaså vidhållandet av den relativt svaga länken mellan stat och civilt samhälle för 

att slå vakt om Keynes princip om armlängds avstånd. Om betydelsen av kulturens 

sektoriella politik fixeras, förblir kulturpolitiken som förbindelselänk mellan staten och det 

civila samhället ett element – det vill säga: kulturen kommer inte att utgöra en ”viktigare” 

länk i en större politisk kontext, än idag. En väntad social konsekvens härav vore att 

kulturpolitiken fortsätter fungera ”konserverande”, såtillvida att det är den traditionella 

(fin)kulturens institutioner som får fortsatt stöd. Den diskursivt övergripande nivån 

(överbyggnaden) liksom praktiken (basen) rekonstrueras och stärks på så vis, även i 

fortsättningen (se 3.4). Då den kulturpolitiska praktiken visat tendenser att utvecklas med 

omvärldens utvecklingstendenser, enligt Skot- Hansen, är dock en tänkbar utveckling, att 

även om den diskursivt övergripande nivån rekonstrueras enligt den gamla diskursens 

önskemål, där sektorspolitiken vinner hegemoniskt företräde, påverkas praktiken allt mer av 

marknadsdiskursen (den instrumentellt motiverade politiken) om än i sakta mak, vilket tids 

nog högst sannolikt ger återverkningar på kulturpolitikens motiv (se 4.2). 

 

6.9.2 Brett eller smalt kulturbegrepp? 

Den gamla diskursen konstruerar framför allt kulturbegreppet utifrån kritik av den nya 

diskursens specifika tal om att vilja bredda begreppet inom politiken, och försvarar därmed 

på samma gång ett smalare definierat kulturbegrepp, tillika kvalitetsmålet. (citat 6, 29). 

Kvalitetsmålet i anknytning till ekvivalenskedjan lyfter fram den gamla diskursens 

vurmande för den kultur som inte klarar sig själv på marknaden, och det är uppenbart att det 

då inte handlar om populärkulturen, tvärtom det som inryms det traditionella 

kulturbegreppet - som i diskursen inte sällan ekvivaleras med konstbegreppet. Detta 

resonemang sammantaget med distributionstanken befäster att den gamla diskursen försöker 

rekonstruera det arnoldska kulturbegreppet (se 4.1.2). Det vill säga, med distributionstanken 

konstrueras sanningen att de finns en god smak som bottnar i experters och representanters 

värderingar av vad som är kvalitativt. Det som får statliga anslag i 1974/1996 års 

kulturpolitik är den kultur som anses besitta ett ”viktigt innehåll” - vilket är det som implicit 

artikuleras, då kvalitetsmålet annars inte skulle vara relevant. Den gamla diskursen slår med 

andra ord vakt om de värden som inte har med marknadens värdering att göra, varför 

kvalitetsbegreppet rekonstrueras som centralt. (citat 36). Liksom Matthew Arnold menar den 

gamla diskursen därför att ”kulturen förutsätter staten”, en garant.
264

 Därför är det arnoldska 

kulturbegreppet att förstås som en nodaplunkt i den gamla diskursen.   

 

Den nya diskursen kan till skillnad från den gamla diskursen sägas ha tonvikten i en 

”postmodern” hållning av kulturbegreppet. Postmodernismen menar ju att det inte finns 

något allmänt givet för alla (se 1.3.3.1). Den nya diskursen vill bredda kulturbegreppet och 

på så vis nå ut med kultur till fler människor(s olika smak), och är i den nya diskursen att 

förstås som en demokratiserande vision.  

 

Den nya och den gamla diskursen ser uppenbarligen på kulturpolitikens roll utifrån två olika 

teoretiska ingångar i beaktande av frihets- och demokratibegreppet. Den gamla diskursen 

konstruerar staten som ansvarig att distribuera (en likvärdig) kultur(grund för alla), vilket 

förklaras av diskursens botten i det positiva frihetsbegreppet (se 1.2.2). Den gamla diskursen 

avser att rekonstruera det nuvarande (administrativa) traditionella kulturbegreppet utifrån 

aspekten att här stå som garant för kulturell pluralism (då statligt understödd kultur riskerar 

att inte klara sig på marknadens villkor, citat 23 m.fl.), vilket har en demokratisk aspekt som 
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uppenbarligen skiljer sig från den nya diskursens. Istället tänker sig den nya diskursen att ett 

bredare kulturbegrepp möjligt kan tillgodose skiftande önskemål och behov (citat 6, 14). 

Den nya diskursen vill fylla ”mellanrummet” mellan scenkonstens väl och ve (det smala 

kulturbegreppet) som finns i ena änden av det kulturpolitiska fältet till den större frågan om 

demokrati i den andra änden (citat 5), genom ett bredare kulturbegrepp och aspektpolitik.  

 

Debatten om kulturbegreppet verkar, lite förenklat, i mångt och mycket kunna härledas till 

två olika ideologiska ingångar gällande frihets- och demokratibegreppet, nämligen: 

bildningsidealism och nyliberalism. Den gamla diskursen tror sig kunna fostra och förse 

medborgaren, medan den nya diskursen tror på individens möjligheter att utvecklas 

självständigt.  

 

Det som kan förmodas bli sociala konsekvenser om den nya diskursen lyckas fixera 

betydelsen av ett brett kulturbegrepp, är högst sannolikt att högkultur närmar sig betydelsen 

av att bli en subkultur bland andra, som Nilsson för ett resonemang kring (se 4.3).
265

 Blir 

högkulturen en subkultur bland andra, som en följd av att kvalitetsmålet utesluts exempelvis 

(vilket blir den naturliga följden om det värderande traditionella kulturbegreppet förpassas 

till det diskursiva fältet) - kommer det bli mindre givet vilka kulturella uttryck staten 

framöver ska stödja. Utifrån detta konstaterande kan sociala konsekvenser komma att bli att 

kulturpolitiken försvagas där den idag är stark – det vill säga i beskydd och stöd av den 

kultur som primärt inte räknas till den så kallade populärkulturen. Andra variabler kommer 

därmed högst troligt tas hänsyn till vid utdelning av statliga anslag. Den sannolika följden 

vore att man då satsar mindre på det som äventyras att misslyckas publikt och konstnärligt, 

om man inte ser att det finns ett värde i sig (egenvärde) i det som fram till idag fått anslag 

utifrån vad som anser besitta konstnärligt kvalitet. En ytterligare följdkonsekvens är att 

frågor väcks med denna politik, i stil med: vad ska man med en kulturpolitik till om det inte 

finns tydliga kulturpolitiska mål att sträva mot, med kraft och botten i teoretiska 

övertygelser?  Om den teoretiska övertygelsen skulle gå mot att kultur (även) kan verka som 

medel för andra mål utanför kulturområdet (aspektpolitik), vore en tänkbar följd att 

kulturpolitikens område tas upp i något annat politiskt område, framöver. Alla politiska 

områden har en övertygelse, och fattas den i kulturpolitiken ståendes för sig själv, är det ett 

högst rimligt utfall, på längre sikt. 

 

En väntad social konsekvens om den gamla diskursens försök till rekonstruktion av det 

traditionella (arnoldska) kulturbegreppet uppnår hegemoniskt tolkningsföreträde, är att 

kulturpolitiken fortsätter att fungera ”konserverande”. Det innebär att det är den traditionella 

kulturens institutioner som primärt får fortsatt stöd. Den diskursivt övergripande nivån 

(överbyggnaden) liksom praktiken (basen) rekonstrueras och stärks på så vis, även i 

fortsättningen (se 3.4). Härmed garanteras ett bredare kulturutbud genom en smalare 

definition av kulturbegrepp inom den kulturpolitiska administrationen, då den kultur/konst 

som annars riskerar att misslyckas publikt kan få bidrag i och med kvalitetsmålet. Då den 

kulturpolitiska praktiken enligt Skot-Hansen har visat tendenser att utvecklas med 

omvärldens utvecklingstendenser, är dock en tänkbar utveckling, att även om den gamla 

diskursens diskursivt övergripande nivån även fortsättningsvis uppnår hegemoni (där man 

slår vakt om betydelser som sektorspolitik och det arnoldska kulturbegreppet), påverkas 

praktiken allt mer av marknadsdiskursen (den instrumentellt motiverade politiken) om än i 

sakta mak, vilket tids nog högst sannolikt ger återverkningar på kulturpolitikens motiv (se 

3.6.3 och 4.2). 

 

                                                
265 Nilsson Sven (2008), Var finns kreativiteten? Exemplets Skåne, sid: 15 + Nilsson Sven (2006), Akademien Svenska, 

Högkultur som subkultur? Inledande anföranden vid ett seminarium i Börssalen den 29 mars 2006, s: 56-79 
Nilsson Sven (2003), Kulturens nya vägar, s: 338 
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7. Sammanfattning och slutdiskussion 

 

7.1 Uppsatsens syfte, frågeställningar, teori och metod 

Uppsatsen har syftat till att bringa klarhet i den kulturpolitiska debatt som uppstod i 

kölvattnet av kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16) över ny kulturpolitik, 2009-02-

12. Genom analys av den kulturpolitiska debatten, utifrån tidsintervallet 12/2- 19/5- 2009, så 

som den artikuleras i dagstidningar, har uppsatsen avsett att synliggöra hur de kulturpolitiska 

diskurserna konstrueras. Den övergripande huvudfrågan för uppsatsen att besvara har varit: 

vad den diskursiva kampen handlar om och vad detta i sin tur kan implicera. 

 

Då diskursteorin betonar att vårt tillträde till verkligheten går genom språket, och att vi med 

språket skapar representationer av verkligheten, var analys av texthandlingar ett naturligt 

tillvägagångssätt.
266

 Genom ”operation” med diskursteorins begreppsverktyg, synliggörs hur 

tecken har knutits ihop.  

 

De frågeställningar som avsetts besvaras är: 

 
- Mellan vilka diskurser råder en diskursiv kamp? 

- Vilka flytande signifikanter kämpar diskurserna om att definiera? 

- Vilka myter om samhället som objektiv realitet impliceras i texthandlingarna? Med andra ord: vilka är 

de olika verklighetsuppfattningar som står på spel? 

- Vilka blir de sociala konsekvenserna om den ena eller den andra verklighetsuppfattningen tar över och 
hegemoniskt gör den/de flytande signifikanten/signifikanterna entydig/a? 

 

De diskursteoretiskt specifika frågeställningarna har använts som analytiska redskap i 

metoden dekonstruktion. I detta avsnitt kommer uppsatsens viktigaste resultat att 

sammanfattas. Åter ska det tydliggöras att diskursteori som strukturalistiskt 

metodhjälpmedel är att förstås utifrån liknelsen med fiskenätet, där fasta knutar möjliggör 

analys snarare än återger en faktisk verklighet. Utöver diskursteori som teori och metod har 

en fördjupad förståelse av dekonstruktionerna eftersökts genom tidigare kulturpolitiskt 

specifika forskningsresultat.
267

 

 

7.2 Från kulturpolitisk diskurs till diskursordning 

Precis som i Frenanders forskning är det den diskursivt övergripande nivån som är det 

verkligt centrala i uppsatsens analys. Genom dekonstruktion framträder två diskurser, där 

den ena försvarar nuvarande kulturpolitiska ideologi (1974/1996), medan den andra försöker 

betydelsefixera nya motivkonstruktioner (2009). I Sverige har vi härmed gått ifrån en tid av 

(åtminstone relativ) konsensus i kulturpolitikens diskursivt övergripande nivå, till en tid av 

diskursiv kamp. På samma gång konstateras att svensk kulturpolitik har frångått en 

kulturpolitisk diskurs till diskursordning (tills dess en diskurs åter vinner hegemoni). Att det 

nu handlar om en kulturpolitisk diskursordning betonar att det inte längre sker en 

(åtminstone relativt) stillsam rekonstruktion av tecken, utan om ett par diskurser som står i 

konflikt med varandra. SOU 2009:16 och den debatt som följde med i dess kölvatten 

synliggör den förändring som troligtvis under en längre tid har varit i antågande, men som 

först nu med relativt tydlig precision artikulerar sina tecken, våren 2009. Frenander 

framhåller att man kan ana ”en ny helhet” av samhällelig hegemoni, 2005 – utanför det 

kulturpolitiska området. En ny helhet som innebär att kopplingen mellan staten och det 

civila samhället i stort sett upphävs, medan kopplingen mellan det civila samhället och 

marknaden artikuleras närmare varandra. Statens nya uppgift (det vill säga politikens), 

menar Frenander, generellt sett i den nya helheten består av ”icke-inblandning”.
268

 

                                                
266 Jørgensen & Phillips (2000), s: 15 
267 Ibid. s: 31, 56 
268 Frenander (2005), s: 72 
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Frenander förklarar vidare på ett rimligt vis hur det kommer sig att kulturpolitikens 

diskursivt övergipande nivå fortfarande år 2005, trots denna nya helhet i samhället som kan 

anas, är starkt präglad av folkhemmets ideologi. I andra politiska områden började man 

lämna tankemodellen 1976 (fas: folkhemmets upplösning), för att 1995 helt överge den (fas: 

folkhemmets fall).
269

 Faktorerna som avgjort att kulturpolitiken så länge präglats av 

folkhemmet kan härledas till att detta politiska område är marginaliserat och därför flyter 

fram ”i en egen fåra”, tillika att det är ett sent formulerat område (varför det var givet att 

kulturpolitiken 1974 skulle ta efter den tankemodell som då (1974) besatt hegemoniskt 

tolkningsföreträde), menar Frenander. Skot- Hansen gestaltar genom sin modell den 

kulturpolitiska praktiken, där de olika rationalerna synliggör att det - utifrån uppsatsens 

komparation med Frenanders forskning - funnits en klyfta sedan många år mellan den 

svenska kulturpolitikens teori (den diskursivt övergripande nivån) och praktik. Även 

Frenander lyfter fram att han kan skönja denna klyfta, särskilt om man ser till 

regionalpolitiken sedan 1990- talet (och jämför den med den kulturpolitiskt diskursiva 

nivån).
270

  

 

Detta förklarar varför det endast har handlat om en tidsfråga om när den diskursiva kampen 

skulle uppstå inom det kulturpolitiska området. Den uppstod explicit våren 2009. 

  

7.2.1 Upp till kamp, våren 2009! 

Att det handlar om en diskursordning i den kulturpolitiska debatten våren 2009, stod tydligt 

ganska snart. Det vill säga att det finns två eller fler, här två, diskurser som båda försöker 

etablera sig inom samma domän, här den kulturpolitiska. De två kulturpolitiska diskurser 

som kunnat urskiljas betitlas i uppsatsen ”den gamla” och ”den nya”. Den gamla 

rekonstruerar den kulturpolitik som gällt fram till dags dato, det vill säga 1974 års 

(modifierad 1996) kulturpolitiska ideologi (diskursivt övergripande nivå). Den nya 

diskursen konstrueras istället utifrån tidsmetaforerna ”ny” och ”gammal”, där diskursen 

genom ord som förlegad konstruerar betydelsen att den nuvarande kulturpolitiken (1974) är 

ett icke anpassat och därför icke- önskvärt alternativ för samtiden. Helheten som SOU 

2009:16 representerar ekvivaleras av den nya diskursen med betydelsen ny och anpassad 

(även om alla tecken från SOU 2009:16 i den nya diskursen inte utgör moment eller 

nodalpunkter), till skillnad från 1974 års kulturpolitik som ekvivaleras med betydelsen 

gammal och förlegad. I den gamla diskursen fungerar istället den implicita tidsmetaforen 

och momentet ”alltjämt aktuell” som förklarande inställning till 1974 års kulturpolitik.  

 

Lite förenklat kan sägas att de representanter som står bakom den nya diskursens 

artikulationer, utgörs av ett stort stöd från ”högerintellektuella” (nyliberala) tänkare och 

politiker, men föga från ”politiskt obundna” och/eller kulturarbetare eller konstnärer. Den 

gamla diskursen består tvärtom till stor del av ”politiskt obundna” röster, det vill säga där 

man höjer rösten utifrån sitt perspektiv och sin egenskap/profession som kultur/konst - 

arbetare/utövare, där den politiska härkomsten inte framkommer och är oväsentlig i det 

offentliga uttalandet. Den gamla diskursen präglas även starkt av ”vänsterintellektuella”. 

  

Den nya diskursen utmanar den diskursivt övergripande nivån som fram tills nyligen 

förfogat över hegemonisk makt. Den gamla diskursen visar i debatten sin medvetenhet om 

att det tidigare objektiva nu har blivit politik, genom sitt starka försvar av 1974/1996 års 

idéer. Den nya diskursen har istället inte varit lika aktiv i debatten, vilket högst troligt kan 

härledas till faktumet att den endast har haft att vinna (ny) ”kulturpolitisk mark”, och inget 

att förlora, till skillnad från den gamla diskursen genom publiceringen av kulturutredningens 

                                                
269 Frenander (2005), s: 63-64 
270 Ibid. s: 201 + Skot- Hansen (1999), Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik, s: 7-22 
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betänkande över ny kulturpolitik, 2009-02-12. Relativt få reaktioner från den nya diskursen i 

debatten - i jämförelse med den gamla diskursen, tros även bottna i det faktum att den (i 

stora drag) utgör en aktiv motpart via kulturutredningen i sig. En tredje rimlig förklaring om 

varför den nya diskursen inte har varit en lika aktiv debattör, förmodas ha att göra med att 

dess artikulationer nog snarare skulle bekräfta det som den gamla diskursen reagerar 

reformfientligt på, och kan därför tänkas ha haft föga att vinna på det, snarare tvärtom. 

 

Att 1974 års kulturpolitik i sig utgör den gamla diskursens primära nodalpunkt, framträder 

tydligt genom dess rekonstruktion av den diskursivt övergipande nivåns helhet (ideologi). 

Varför inte den nya kulturutredningen i sig verkar som nodalpunkt för den nya diskursen är 

avhängigt det faktum att det fortfarande vilar en ovisshet om de utfall som kommer med 

utredningens förslag, att jämföra med 1974 års beprövade kulturpolitik.  

 

I den nya diskursen artikuleras med andra ord tecken om – tillika skapas nya, medan den 

gamla rekonstruerar nuvarande (1974/1996) tecken. Den nya diskursen menar, som 

framlyfts, att 1974 års kulturpolitik är förlegad, medan den gamla betonar att stor del av den 

kulturpolitik som vi har idag inte bör släppas då den är alltjämt aktuell. Rent utav artikulerar 

den gamla diskursen Sverige som ett av de mest kulturpolitiskt framgångsrika länderna, 

medan den nya diskursen menar att vi har mycket att jobba på för att närma oss andra 

länders framgång. 

 

Något som framkommer tydligt i debatten är att det långt ifrån är självklart vilka betydelser 

frihetsbegreppet tillskrivs. Den konstnärliga friheten är att förstås utifrån en primär 

uppdelning av två frihetsperspektiv: frihet från statlig styrning eller frihet från beroendet av 

marknadens efterfrågan. Den förstnämnda friheten artikuleras som något positivt i den nya 

diskursen – inte minst via det specifika talet att statens bör ”släppa detaljstyret”, medan den 

sistnämnda friheten artikuleras som nödvändig i den gamla – vilket förklarar varför den 

gamla diskursen i så hög grad rekonstruerar statens fortsatt starka ansvarsroll. Den gamla 

diskursen rekonstruerar 1974 års kulturpolitiska ”princip om armlängds avstånd”, medan 

den nya diskursen förpassar denna princip till det diskursiva fältet - och fyller på samma 

gång betydelsen av att ”inte styra” kulturen med olika innehåll. Det nya innehållet i den nya 

diskursen består i att inte en mer ”samordnande” roll och överlämna en del av ansvaret för 

kulturens fortskridande till marknad och regioner (portföljmodellen).  

 

Utöver den konstnärliga och konstens frihet är den medborgerliga friheten att ta i beaktande 

när det kommer till kulturpolitikens vara eller icke vara, då mycket av den diskursiva 

kampen kan härledas till två olika utgångspunkter här, med en botten i antingen det positiva 

eller negativa frihetsbegreppet. Det vill säga att diskurserna har två olika ingångar i hur man 

betraktar statens roll i relation till individen, och tvärtom. Här bottnar den nya diskursen 

primärt i det negativa frihetsbegreppet och den gamla diskursen i det positiva. Med andra 

ord kan sägas att det i uppsatsens empiri primärt framträder fyra olika frihetsperspektiv i den 

kulturpolitiska debatten. 

 

7.2.2 Myterna bakom diskurserna 

Diskursernas olika visioner när det kommer till kulturpolitikens framtid är sprungna ur olika 

myter om samhället. Det vill säga de betydelser som står att finna i diskursernas respektive 

objektiva realitet.  

 

Den gamla diskursen artikulerar en samhälleligt överordnad struktur som en förutsättning 

för att kunna erbjuda ett brett kulturutbud, medan den nya diskursen artikulerar att en 

överordnad kulturstruktur vore den önskvärda utvecklingen – för att kunna bredda 

kulturbegreppet, i samhället. Den nya och den gamla diskursen talar här om två olika saker, 
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nämligen om: att bredda kulturbegreppet eller att garantera ett brett kulturutbud. Den gamla 

diskursen vill garantera att den ”kvalitativa kulturen” (inbegripandes det traditionella 

kulturbegreppet) garanteras ekonomiska anslag, vilket är att förstås utifrån ekvivalenskedjan 

med momenten: ”frihet och oberoende” liksom ”principen om armlängds avstånd”. Den 

implicita betydelsen härom är vikten att garantera en bred kultur (utöver den kultur som 

klarar sig bra på marknaden). Den gamla diskursen rekonstruerar alltså 1974 års 

kulturpolitiska värnande om att trygga den samhällskritiska, sökande och experimentella 

kulturen, som annars riskerar att misslyckas på marknadens villkor (till skillnad från den 

redan accepterade kulturen). Den nya diskursen vill istället bredda kulturbegreppet, genom 

att marknadens villkor något mer ska få bestämma riktning. Vikten av ett brett kulturutbud 

konstrueras därmed inte i den nya diskursen, snarare betydelsefixeras innebörden av det 

negativa frihetsbegreppet (dock implicit), det vill säga individens frihet från staten. Denna 

betydelse artikuleras bland annat genom att marknaden får ett mänskligt och 

förtroendeingivande ansikte, då det består i ett ”du och jag”. Den diskursiva kampen blir här 

uppenbar då den gamla diskursens försök att rekonstruera ”kvalitetsmålet” implicerar att det 

finns värden i konst/kultur som inte har med marknadens värdering att göra. 

 

Vad diskurserna lägger in i betydelsen av en stark liksom styrande kulturpolitik, bottnar i 

olika definitioner av konstnärlig liksom medborgerlig frihet, även olika syn på vilken roll 

kulturpolitiken bör ha i samhället. Kulturpolitik som ”aspekt- eller sektorspolitik” synliggör 

här en tydlig meningsskiljaktighet diskurserna emellan. Den nya diskursen formulerar om 

kulturpolitikens (önskvärda) struktur genom tecknet aspektpolitik, där den nya diskursen 

menar att kulturen genom att ta större plats i fler politiska områden på samma gång ges 

betydelsen av en större relevans – och därmed blir starkare. Den gamla diskursens 

rekonstruktion av sektorspolitiken och ett smalare kulturbegrepp artikulerar att de 

kulturpolitiskt specifika tecknen är just det som utgör en stark kulturpolitik, och att kulturens 

egenvärde hotas av ett nyttotänkande där det även verkar som ett medel för andra mål - 

varför momentet ”kulturens egenvärde” rekonstrueras och står i strid med den nya 

diskursens moment ”kulturens egenvärde och nytta”. 

 

Diskursernas två olika betydelsefixeringar om kulturbegreppet tycks kunna härledas till 

huvudsakligen två olika ideologiska ingångar, nämligen: bildningsidealism kontra 

nyliberalism. Den implicita betydelse som framkommer i den gamla diskursen är att kunna 

fostra och förse medborgaren genom att distribuera kvalitativ kultur (det arnoldska 

kulturbegreppet), medan den nya diskursen tror på individens möjligheter att utvecklas 

självständigt, genom en större frihet (från staten).  

 

7.2.3 Olika framtider 

Den nya diskursen formulerar ett nytt tecken som även utgör en nodalpunkt för diskursen, 

nämligen ”aspektpolitik”. Om detta tecken uppnår hegemoniskt tolkningsföreträde i den 

kulturpolitiska diskursordningen, med de tecken som följer i dess ekvivalenskedja - genom 

den nya artikulationen ”kulturens egenvärde och nytta” – från tidigare ”kulturens 

egenvärde”, och genom ett exkluderande av ”kvalitetsmålet” liksom ”principen om 

armlängds avstånd”, så skulle den sannolika följden vara att kulturen tar mer plats och fyller 

fler funktioner på fler politiska områden. Att kulturpolitiken integreras på fler områden 

innebär att ett samarbete däremellan väntas öka. Kultur väntas i så fall övergå till att bli mer 

än ett ändamål – och även bli ett medel för andra politiska områden såsom ekonomi och 

hälsa, bland annat. Vidare konstruerar den nya diskursen betydelsen att kulturens positiva 

följder borde lyftas fram mer då det ger legitimitet åt större satsningar på den.  

 

Frenander förklarar att det är den svaga länken (elementet) mellan stat och civilt samhälle 

som anger orsaken till varför kulturpolitiken fram till idag inte har påverkats direkt av övriga 
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samhälleliga tendenser, såsom folkhemmets nedmonterande.
271

  Denna koppling avser den 

nya diskursen dock inte att förstärka, då statens roll artikuleras om till att bli mer 

”samordnande” (genom portföljmodellen, bland annat). Den nya diskursen ämnar tvärtom 

försvaga denna koppling – samtidigt som kulturen som allmän förbindelselänk avser bli 

”viktigare” (varför länken är att betrakta som ett moment i detta sammanhang). 

Artikulationen av mindre statlig inblandning framkommer alltså - samtidigt som kulturen 

avser spela en större roll på fler politiska områden (även verka som medel för andra mål). 

Kopplingen som däremot avser förstärkas är den mellan marknad och civilt samhälle, precis 

som kopplingens mönster i den ”nya helheten” till samhällelig hegemoni som Frenander 

anar, 2005. Med denna kulturpolitiskt specifika teori som förståelsehorisont, kan tänkas att 

om kulturen integreras mer i samhället genom aspektpolitiken, kommer kultur(politik) som 

förbindelselänk oundvikligt att bli starkare mellan civilt samhälle och marknad – och likaså 

”viktigare” (men fortfarande lika svag, kanske svagare) mellan civilt samhälle och stat. Den 

nya diskursens försök till att förstärka kopplingen mellan civilt samhälle och marknad 

framkommer särskilt tydligt, genom strävan att artikulera om marknadens betydelse till en 

möjliggörare snarare än att marknaden utgör ett hot mot kulturen (vilket artikuleras i den 

gamla diskursen genom kvalitetsmålet).
272

 Med den nya diskursens tecken aspektpolitik 

kommer därför kulturpolitiken påverkas mer direkt av den samhälleliga hegemoni som i 

övrigt råder - till skillnad från nuvarande sektoriella kulturpolitik, där folkhemspolitiken mer 

eller mindre har konserverats då kulturpolitiken har kunnat flyta fram ”i en egen fåra”, enligt 

Frenander.
273

  

 

Med aspektpolitiken i den nya diskursen följer även ett ”brett kulturbegrepp” i 

ekvivalenskedjan. Det vill säga att kulturen dels avser bli mer beskrivande (att jämföra med 

1974/1996 års värderande kulturbegrepp), dels avser fylla fler funktioner genom att inte 

marginaliseras och istället bli del av en mer integrerad politik. Det får sociala konsekvenser i 

form av att den kultur som tidigare slåtts vakt om, i större grad kommer att utsättas för 

samma villkor som resterande kultur – som numera redan klarar sig på marknaden. Genom 

aspektpolitiken betydelsefixeras därmed att kulturen inte längre bör betraktas som särskiljd 

gentemot andra politiska områden, varför de kulturpolitiskt specifika tecknen högst 

sannolikt kommer att få stryka på foten i en kompromiss med mer politiskt universella. Det 

värderande kulturbegreppet övergår per automatik till ett mer beskrivande om de 

kulturpolitiskt specifika tecken som ”kulturens egenvärde”, ”kvalitetsmålet” liksom 

”principen om armlängds avstånd” inte rekonstrueras. I och med det kommer den högst 

sannolika konsekvensen bli att den tendens som Nilsson beskriver i kulturpolitikens praktik 

där högkultur betraktas som subkultur, även blir verklighet i kulturpolitikens diskursivt 

övergripande nivå. Visionen om ett brett och icke- värderande kulturbegrepp kommer högst 

troligt att bli verklighet om den nya diskursen uppnår hegemoniskt tolkningsföreträde vad 

gäller aspektpolitiken, det att jämföra med den gamla diskursens vision om att garantera ett 

brett kulturutbud, genom att slå vakt om ett smalare och värderande kulturbegrepp. 

 

Den gamla diskursen rekonstruerar sektorspolitiken, vilket primärt framkommer implicit 

genom rekonstruktion av momenten ”kulturens egenvärde”, konstens/konstnärens ”frihet 

och oberoende”, ”kvalitetsmålet” liksom ”principen om armlängds avstånd”. Den betydelse 

som i mångt och mycket fixeras härmed är att den gamla diskursen vill att kulturpolitiken 

ska få fortsätta flyta fram ”i en egen fåra”, som Frenander uttrycker att kulturpolitiken 

hittills har gjort - det vill säga får fortsätta verka i sin sektor (och därför inte utvecklas mot 

en integrerad aspektpolitik).
274

 Sektorspolitiken är nog därför att förstås som en 
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274 Ibid.  
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försiktighetsåtgärd avsedd att slå vakt om momenten ”det traditionella kulturbegreppet” och 

”distributionstanken” och ”(jäm)likhet”, som ju bottnar i det positiva frihetsbegreppet 

(medborgarens frihet) - vilket sammantaget rekonstruerar nodalpunkten ”det arnoldska 

kulturbegreppet”. Inte minst klargör tecknet konst rekonstrueringen av det traditionella 

kulturbegreppet, då betydelsen av dessa tecken till synes ekvivaleras inom den gamla 

diskursen. Konstbegreppet utgör därför likaså ett moment i den gamla diskursen (precis som 

det traditionella kulturbegreppet) – då den värderande och precisa definitionen av kultur 

inbegrips begreppet konst .  

 

Det tycks alltså rent utav finnas en tydlig orsak till att kulturpolitiken från början har verkat i 

sin egen sektor. Det implicita talet i den gamla diskursen är att kulturpolitiken anses särskilt 

sårbar och därmed är av extra vikt att skydda (i sin sektor), varför skulle annars så många 

värden (principer och tecken) kulturpolitiskt specifikt ha formulerats från första början, 

1974, då kulturpolitiken formulerades som politiskt självständigt område första gången? De 

sociala konsekvenserna om den gamla diskursen fortsätter att ha det hegemoniska 

tolkningsföreträdet, är framför allt att den kultur som inbegrips det traditionella 

kulturbegreppet, kommer att få fortsatt ekonomiska anslag, vilket i sin tur legitimeras genom 

kvalitetsmålet. På så vis konserveras den i folkmun benämnda finkulturen, både sett till 

teorins diskursivt övergripande nivå (överbyggnaden) och praktikens kulturpolitiska 

institutioner (basen). 

 

7.3 Fortsatt forskning 

Det verkar ovillkorligen som så, att begrepp som kultur, frihet och demokrati oupphörligen 

bör problematiseras inom den kulturpolitiska forskningen, då dessa begrepp inom 

kulturpolitiken implicerar särdeles många betydelser. Kulturforskningens uppgift bör därför 

bland annat vara att kontinuerligt problematisera hur kulturens, marknadens, statens och 

samhällets roll och betydelse i relation till och inom kulturpolitiken artikuleras, och hur 

olika diskurser/aktörer vill att det ska se ut: vilka vill vad, och till vilka motiv kan det 

härledas? Först då kan förståelse uppnås om vad som utgör själva bränslet (myterna) bakom 

den faktiska politiken.  
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