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Anders Frenander 

 

Svensk kulturpolitik under 1900-talet 
 
Kulturpolitik – vad är det? 
(Tidigare publicerad i TijdSchrift voor Skandinavistiek, 1/2001) 

 
 
Kulturpolitik är ett ämne som på en gång är uråldrigt och nymodigt. Om det är nytt 
eller gammalt hänger på hur man definierar det första ledet; kultur. Här ska vi inte ge oss 
in i någon utförlig definitionsdiskussion. (Jfr Hauge&Horstbøll, 1988).  Det räcker med 
några enkla hållpunkter. 
 Ser man ’kultur’ som antropologer och sociologer gör, dvs som en verksamhet som 
omfattar människornas hela vardag och som därmed grundlägger både deras samhälle 
och deras uppfattningar om detta samhälle, blir naturligtvis kulturpolitik något 
urgammalt. Samtidigt blir själva begreppet tautologt; politiken handlar ju om hur 
samhället ska organiseras. Med den definitionen blir det tydligare att tala bara om politik 
när man diskuterar de gemensamma samhälleliga spörsmålen. 
 Kultur har också den avsevärt snävare betydelsen av ’andlig odling’, förr i tiden 
bemängt med värderingar och begränsat till ’finkulturen’ eller ’elitkulturen’, till skillnad 
från massornas vulgära, ofta industriellt producerade ’populärkultur’. Den här värderande 
hierarkiseringen av olika kulturformer har numera i stort sett försvunnit, men definitionen 
avgränsar i vilket fall ett specifikt område för kulturell verksamhet i samhället. 
 Det är detta synsätt som ligger till grund för hur man bestämmer innehållet i termen 
’kulturpolitik’ på ett mer byråkratiskt och operationellt sätt. Då hamnar saken i ett annat 
läge. Ur denna synpunkt är nämligen kulturpolitik inget annat än ett politikområde bland 
andra i den statliga förvaltningen. Och då är dess historia avsevärt kortare. Ur en 
europeisk synvinkel skulle det handla om en efterkrigsföreteelse, ja kanske t o m med 
begynnelseår 1959 när president Charles de Gaulle utnämnde författaren André Malraux 
till kulturminister i Frankrike. Han var då den förste som fick den titeln. 
 Ändå är det inte riktigt korrekt. I en färsk svensk avhandling i statsvetenskap har 
Rolf Hugoson ägnat sig åt att försöka ringa in vad begreppet kulturpolitik kan tänkas 
innehålla. ”[T]ill vardags”, menar han, har det ”något givet, något etablerat och självklart 
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över sig”. Men det är på sätt och vis ett sken som bedrar, ty samtidigt är det omöjligt att 
definiera något som utgör en osannolik kombination av regelstyrd byråkrati och irreguljärt 
skapande. (Hugoson, 2000, ss. 8f.) 
 Hugoson exemplifierar spännvidden i begreppet – och visar att det har en praktik 
som går avsevärt längre tillbaka än 1950-talet – med att beskriva hur vanan att numrera de 
franska republikerna efter revolutionen 1789 är ett sätt att skapa ett gemensamt minne, en 
sammanhållning och en mentalitet bland Frankrikes medborgare. Det var en ”l´instruction 
publique”, som inte bara sysslade med skolundervisning utan också tog hand om 
”förvaltningen av slott, monument, konstskatter, naturhistoriska museer, bibliotek” mm. 
Redan på 1800-talet stod det klart för historikern Ernest Renan, ledamot av Conseil 
Supérieur des Beaux Arts (ledande kulturpolitisk institution) att kulturella angelägenheter, 
som ”vetenskap, humaniora och konsterna är en statssak”. (Hugoson, 2000, ss. 119ff.) 
Också begreppet kulturpolitik kan alltså göras komplext. Vi behöver emellertid inte heller 
fördjupa oss i det problemet. Den här uppsatsen ska inte handla om begreppets allmänna 
historia, utan om hur man i Sverige har fyllt det med ett visst innehåll. Då duger den 
byråkratiska och operationella bestämningen utmärkt. Svensk kulturpolitik har hittills inte 
varit föremål för särskilt mycket (idé)historisk forskning, så det blir här i hög grad fråga 
om att ge en översikt. Uppsatsen är också en sorts första rapport från ett nyss påbörjat 
forskningsprojekt om svensk kulturpolitiks historia. 
 

Kulturpolitiska modeller 
 
I forskningen om kulturpolitik skiljer man mellan olika idealtypiska modeller för hur 
denna kan bedrivas. Det var de kanadensiska forskarna Harry Hillman-Chartrand och 
Claire McCaughey som först formulerade fyra modeller för statens förhållningssätt till 
Kulturlivet (Hillman-Chartrand&McCaughey, 1989). De fyra är underlättarmodellen, 
mecenatmodellen, arkitektmodellen och ingenjörsmodellen. Den US-amerikanska staten 
är det klassiska exemplet på underlättaren, dvs. statens uppgift ses som att hjälpa till att 
befordra kulturlivet genom att bevilja skattelättnader för kultursponsring och liknande. 
 Det tydliga exemplet på staten som mecenat var, fram till Thatcher-epoken på 1980-
talet, England. Nu har man där orienterat sig mot den marknadsinriktade 
underlättarmodellen. I mecenatmodellen är statens uppgift att stödja konst, teater, 
litteratur etc., men där de direkta penninganslagen fördelas av ett delvis fristående organ, 
”på armlängds avstånd”, som retoriken låter. 
 I den tredje modellen, där staten är arkitekt, är den aktivare och mer ingripande. 
Staten tar ett övergripande ansvar, utarbetar planer och inordnar kulturpolitiken i en 
politisk helhet. Staten håller sig emellertid noga ifrån att ha synpunkter på innehållet i det 
kulturella skapande som den lägger grunden till. Exempel på en sådan ordning kan de 
nordiska länderna sägas vara. 
 Den fjärde modellen, där staten är ingenjör, tillhör numera lyckligtvis historien. Här 
ägde staten de konstnärliga produktionsmedlen och bestämde över innehållet och den 
politiska tendensen i kulturverksamheten. Det nazistiska Tyskland och det stalinistiska 
Sovjet är två exponenter för en dylik modell. Den norske forskaren Per Mangset har 
kritiserat typologin för att vara alltför onyanserad för att kunna fånga viktiga drag i de 
västeuropeiska ländernas kulturpolitik (Mangset 1992). Han hävdar i stället att man måste 
skilja mellan fyra västeuropeiska modeller: 
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Den franska, som innehåller betydande inslag av central statlig styrning. 
Den brittiska, som numera alltså är klart marknadsorienterad. 
Den tyska, där ansvaret nästan helt och hållet ligger på regional nivå. 
Den nordiska, som innehåller flera beslutsnivåer och som är mer korporativ. 
 

Svensk kulturpolitik 
 
Ska man placera in den svenska kulturpolitiken någonstans hamnar den rätt uppenbart i 
kategorin arkitektmodell av nordisk variant. I Sverige har den statliga kulturpolitiken ett 
övergripande ansvar, uttryckt i generella målsättningar, medan regioner och kommuner 
har frihet att inom dessa statliga ramar själva utforma en konkret politik. Att staten ska 
hålla sig på en principiell nivå understryks i alla svenska utredningar, senast exemplifierat 
av kulturutredningen från 1995: ”Liksom tidigare bör staten i första hand stödja och 
stimulera kulturverksamhet, inte reglera den” (SOU 1995:84, s. 15). Svensk kulturpolitik 
är inte särskilt gammal som avskilt politikområde, enligt den byråkratiska definitionen 
ovan. I den mån kulturfrågorna alls kom upp till särskild behandling var det under lång tid 
som en del av utbildningspolitiken. De socialdemokratiska regeringarna från 1930-talet 
och framåt betraktade länge kulturkonsumtion och -produktion som en sorts släpvagn i 
den materiella konsumtionsökningens tåg. Stegringen av välståndet skulle automatiskt 
också ge utslag i en höjning av kulturnivån, tänkte man sig. Det var inte förrän fram mot 
slutet av 1950-talet som denna föreställning började ge vika. I en regeringsproposition 
från 1961 signalerade ecklesiastikminister Ragnar Edenman viss självkritik: ”En allmän 
omprövning av våra egna teser och föreställningar måste föregå det oundvikliga 
reformarbetet” (SOU 1972:66, s. 125). Den höjda levnadsstandarden tycktes inte alls höja 
kulturnivån, utan snarare befordra ”masskulturens olika alster”. Ett sådant sakernas 
tillstånd kunde inte godtas, menade Edenman, som skisserade ett mål för den statliga 
kulturpolitiken; ”erbjudandet av andra alternativ, andra valmöjligheter”. Propositionen 
innehöll dock ingen samlad politisk strategi för kulturområdet utan endast punktinsatser 
av typen ekonomiska stödåtgärder för olika kulturutövare. 
 Det skulle dröja till Kulturrådets utredning Ny kulturpolitik publicerades 1972 innan 
en mer omfattande och genomtänkt politik presenterades. Som ett resultat av utredningen 
etablerades 1974 Statens Kulturråd som en statlig myndighet inom 
utbildningsdepartementet med övergripande ansvar för kulturpolitikens genomförande. 
Någon kulturminister med ansvar för ett eget departement fanns inte i Sverige förrän 1991. 

Den borgerliga regeringen som tillträdde 1991 organiserade då ett kulturdepartement med Birgit 
Friggebo (fp) som minister. 

 

1974 års beslut 
 
I SOU 1972:66 föreslogs en formulering av ett övergripande allmänt mål och ett antal 
konkreta delmål för den offentliga kulturpolitiken. Efter vederbörlig behandling i 
riksdagen beslöts 1974 i stor politisk enighet om en kulturpolitik vars riktlinjer 
formulerades i åtta punkter: 
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 Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

 Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja 
kontakt mellan människor. 

 Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 
kulturområdet. 

 Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner 
inom kulturområdet. 

 Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta grupper 
erfarenheter och behov. 

 Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 

 Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och 

 levandegörs. 

 Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet 
över språk- och nationsgränser. 

 
En första genomläsning kan lätt ge intrycket av ett dokument författat i ganska allmänna 
termer. Politiken ska ”medverka”, ”motverka”, ”främja”, eller ”möjliggöra” ett antal 
syften. Strängt taget uttalas blott en konkret utfästelse, nämligen att ”garantera” att 
kulturarvet bevaras och görs levande. Ett sådant intryck är naturligtvis inte alldeles 
missvisande, även om det är en aning begränsat. Som de flesta politiska dokument är 
kulturpolitikens målformulering produkten av en lång process av utredning, 
remissförfarande, förhandlingar och kompromisser. Med tanke på att den partipolitiska 
enigheten bakom beslutet i riksdagen var nästan fullkomlig är det kanske snarare lite 
uppseendeväckande att det finns en så tydlig profil i skrivningarna. 
 För det första ska vi notera att det alls beslutas om ett kulturpolitiskt program. Även 
om Sverige härvidlag har kunnat hämta inspiration från en större europeisk förändring 
med startpunkt i André Malraux´ utnämning till kulturminister, så får vi inte glömma att 
kulturpolitik, av olika skäl, ansågs överflödigt bara tio-femton år tidigare (Jfr Vestheim, 
1995, s. 24). Till vänster på den politiska skalan hade socialdemokratin, som vi sett, menat 
att kulturnivån måtte komma att höjas automatiskt när levnadsstandarden höjdes. Till 
höger hade särskilt Högerpartiet varit senfärdigt i att acceptera tanken på en statlig 
kulturpolitik. Inte förrän 1969 (då partiet bytt namn till Moderata samlingspartiet) 
accepterade man att staten kunde ha en legitim anledning att på något sätt ingripa i 
samhällets kulturliv. Fram mot mitten av 1970-talet var man dock, tvärs över den politiska 
skalan, överens om nödvändigheten av att inrätta ett särskilt politiskt sakområde med sina 
egna myndigheter och instanser. 
 Går vi noggrannare in på de olika punkterna finns det ytterligare intressanta 
iakttagelser att göra. I punkt ett framhålls att kulturpolitiken skall ”skapa reella 
förutsättningar” för yttrandefriheten. Ur idéhistorisk synpunkt påminner resonemanget 
om begreppet ’positiv frihet’, som kortfattat innebär att man måste besitta vissa resurser 
(kunskapsmässiga, ekonomiska osv) för att kunna dra nytta av en frihetsrättighet. 
Begreppet har sedan det fördes fram i slutet av 1800-talet varit centralt för socialliberala 
och socialdemokratiska diskurser om frihetens karaktär. Punkt två betonar den egna 
aktiviteten och deltagandet i den kulturskapande verksamheten. Formuleringen avspeglar 
på två sätt det förändrade kulturbegrepp, som växt fram under 1960-talet. Å ena sidan 
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impliceras att kulturell verksamhet inte är förbehållen någon elit av konstnärer, författare 
eller liknande. Å andra sidan, och sammanhängande med den förra, innebär det nya 
synsättet att många andra slags verksamheter, som tidigare inte betraktats som kulturella, 
numera accepterades som sådana. 
 Jämlikhet, både i konsumtion och produktion av kultur, är en aspekt som betingar 
resonemangen bakom punkterna två, fyra och fem. Det värderande, elitistiska 
kulturbegrepp, som blott erkänner viss konst, viss teater, viss litteratur etc., är mycket 
avlägset i dessa formuleringar. Att jämlikhetstanken genomsyrar målbeskrivningarna är 
ingen tillfällighet, det var ett centralt begrepp i den politiska diskussionen i början av 
1970-talet (Block, 1982, s. 175ff.). 
 Den punkt som tydligast profilerar 1974 års kulturpolitik är dock nummer tre, som 
ger starkt intryck av att kommersialismen inte kan medföra något gott inom 
kulturområdet. Den kommersiella kulturen sågs vid den här tiden i breda kretsar som 
oförmögen att skapa konstnärliga alster av autenticitet eller värde. Det var denna 
uppfattning som låg bakom exempelvis den aktiva och starka svenska musikrörelsen på 
1970-talet (Fornäs 1979). Ur en ideologianalytisk synvinkel uppvisar måldokumentet 
sålunda en ganska tydlig dragning åt vänster på det politiska spektret. Man skulle i korthet 
kunna karaktärisera det som socialliberalt med socialistiska inslag. Och det är föga 
märkligt. 
 Tvärtom är det i mycket ett rätt tidstypiskt dokument. Jag har i annat sammanhang 
satt etiketten ”vänsterns problemformuleringsprivilegium” på 1970-talets kulturdebatt 
(Frenander, 1999). Det var en tid då en ny vänster bröt igenom och i hög grad 
dominerade det offentliga samtalet. 
 

Ideologisk radikalisering 
 
Inledningen till denna period i svensk kulturdebatt skedde redan i mitten av 1960-talet. I 
samband med USA:s dramatiska upptrappning av sina insatser i Vietnam-kriget kom den 
svenska debatten att ta en ny vändning. Om man tidigare tolkat de världspolitiska 
händelserna i termer av motsättningen mellan västvärldens demokrati och östblockets 
diktatur, vidgades nu perspektivet till att analysera inte bara ett lands formella politiska 
struktur utan dess hela socioekonomiska system (Frenander, 1999, s 139ff.). Syntes inte 
tydliga tendenser att de formella politiska demokratierna i tredje världen hade stora 
svårigheter att garantera sin befolkning ett drägligt liv? Föreföll inte socialistiska 
enpartistater bättre kunna tillgodose grundläggande behov av arbete, mat, sjukvård, 
utbildning osv.? Kring sådana frågor resonerade författare som Sven Lindqvist och Göran 
Palm och kom till slutsatsen att analysen måste göras i termer av kapitalism eller socialism, 
där den västliga kapitalismen på intet sätt var ”någon garanti för frihet och demokrati”, 
som Göran Palm skrev i en tidningsartikel (Palm 1965). I det här avseendet var Sverige 
förstås en del av global utveckling av kritik mot kapitalismen och den amerikanska 
inblandningen i Vietnam. Denna i sin tur var en aspekt, våldsam och blodig, av den 
avkolonisering som tagit sin början efter andra världskriget och som blev särskilt intensiv 
på 1960-talet. På de flesta håll erövrade de forna kolonierna sin politiska frihet på ett 
fredligt och oblodigt sätt, men på en del håll sökte kolonialmakterna, eller USA, förtvivlat 
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hindra frigörelsen. Vietnamkriget kom därvid att spela en alldeles speciell roll för ett 
världsomfattande politiskt uppvaknande efter den epok som kallats ”ideologiernas död”.1 

 Det som i det här sammanhanget är det mest intressanta draget i den ideologiska 
svängningen är att den delvis föregicks av och delvis var samtidig med en livlig debatt om 
svensk kulturpolitik i vid mening. Under 1960-talet utkom en lång rad böcker som 
behandlade frågor om hur kulturen skulle spridas till fler grupper i samhället, om vad 
’kultur’ egentligen var för något, hur mycket den skulle få kosta samhället och vilken 
relation kulturen hade till politiken i allmänhet. Innehållet och turerna i den här debatten 
analyserades redan 1970 av Sven Nilsson i en uppsats med titeln ”Den kulturpolitiska 
debatten under 1960-talet” (Kulturrådet 1970). 
 Nilsson fann att det existerade en lång rad uppfattningar om vad kultur var och 
vilken roll den spelade i samhället. Intressantare var emellertid att han också kunde spåra 
en tydlig förskjutning i vilka uppfattningar som var de mest framträdande. Efterhand som 
debatten utvecklade sig blev det klart att jämlikheten var ett ledmotiv för nästan alla 
skribenter. Den etablerade finkulturen, i form av litteratur, konst, teater mm. 
konsumerades av en mycket liten grupp i samhället och detta var en brist som samhället 
måste åtgärda. Samtidigt pläderade allt fler författare för att finkulturen bara var en liten 
del av de kulturella yttringar som borde åtnjuta statligt understöd. I centrum av debatten 
stod alltså en kritik av den alltför snävt definierade elitkulturen och vad som borde göras 
åt den. Kulturfrågorna politiserades och sågs alltmer som en integrerad del i en bredare 
politisk strategi, där kampen mot kommersialismen och kapitalismens varufiering av 
kulturen tog allt större plats. Här uppstod då – mycket typiskt för radikaliseringen av det 
intellektuella klimatet under 1960-talet – en klyfta mellan ’reformister’ och 
’revolutionärer’. De förstnämnda menade att det var möjligt att uppnå kulturell jämlikhet i 
samhället genom successiva reformer av det rådande systemet, dvs. klassisk 
socialdemokratisk politik. För den andra gruppen var det otillräckligt, endast ett fullt 
genomfört socialistiskt samhälle kunde garantera den kulturella jämlikheten. 
 Den svenska kulturpolitiken från 1974 var med andra ord tämligen tidstypisk och 
speglade på ett troget sätt den inhemska intellektuella, politiska och kulturella debattens 
skiftningar. Det är dock intressant att notera att den samtidigt hade stora likheter med vad 
som förekom i den samtida internationella debatten. 
 

Internationell kulturpolitisk debatt 
 
1972 publicerade nämligen fransmannen Augustin Girard, forskningschef i sitt lands 
kulturministerium, en mycket viktig rapport. Girards position i debatten om 
kulturpolitikens utformning måste anses som helt central. För den norske  
  

                                                           
1
 Uttrycket ”ideologiernas död” hade myntats av framför allt amerikanska sociologer och statsvetare i mitten av 

1950-talet. Ledande namn var Daniel Bell och Seymour Lipset som båda 1960 publicerade böcker om detta 
fenomen. Bells bok hade t o m titeln The End of Ideology; on the exhaustion of the political ideas in the fifties. 
Uttrycket syftade på uppfattningen att de stora ideologiska traditionerna från 1800-talet blivit överspelade och 
att den politiska verksamheten nu tagit formen av förvaltning, på mer eller mindre vetenskaplig grund. I Sverige 
var Dagens Nyheters karismatiske chefredaktör Herbert Tingsten den främste förespråkaren för detta synsätt. I 
en bok han skrev 1965 var just återgången från ”politik till förvaltning” i ”den harmoniska demokratin” ett 
centralt tema. Se Från idéer till idyll. Den lyckliga demokratin. Mitt citat är från pocketupplagan 1967, s. 42. 
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kulturpolitikforskaren Geir Vestheim framstår Girard som ”ein talsmann og rapporteur for 
allmenne kulturpolitiske strømdrag dei siste tretti åra” (Vestheim, 1995, s.61). Girards 
rapport fick också stort inflytande över kulturpolitiken i många europeiska länder. (Dock, 
paradoxalt nog, inte i Frankrike!) 
 De tankegångar som Girard förde till torgs är lätta att känna igen. Han konstaterade 
till att börja med att livskvalitet och identitet måste vara de överordnade målen för 
kulturpolitiken. Dessa mål ska emellertid inte ses som kulturella egenvärden, utan i 
sammanhang med hela den samhälleliga strukturens uppbyggnad. Girard analyserar 
kritiskt det västerländska samhällets fokusering på materiella värden och instrumentellt 
förnuft som bland annat fört med sig att arbetet blivit avhumaniserat och utarmat. Den 
mänskliga kreativitetens mångfald och spontanitet riskerar att gå förlorad och här har 
kulturpolitiken en viktig uppgift att stödja och säkerställa dessa perspektiv, menar han. 
 I denna ansats ligger en betoning av ett brett och egalitärt kulturbegrepp. Som en 
följd härav anser Girard att kulturpolitiken inte handlar blott om ett rent kvantitativt 
fördelningsproblem, utan måste ta sig an de skillnader i språk, social bakgrund, utbildning 
etc som betingar människors användning av kulturen. Han vill därför se en 
tyngdpunktsförskjutning från den centrala nivån till decentraliserade initiativ och från den 
homogena elitkulturen till mångfalden av regionala och sociala subkulturer. 
Kulturpolitiken blev, i Girards tappning, en del av den allmänna välfärdspolitiken, som 
syftade till människornas och samhällenas framsteg och förbättring, alldeles i enlighet med 
visionerna i upplysningsprojektet. Vestheims karaktäristik av Girard som en 
upplysningsman, för vilken kulturen har en speciell plats som motsvarar den mest 
upphöjda bild människan har av sitt öde är därför slående. 
 Oavsett i vilken mån Girards idéer i verkligheten påverkade svensk kulturpolitik är 
det uppenbart att det fanns många gemensamma ståndpunkter. I den svenska traditionen 
av egalitära folkrörelser, som sedan lång tid lagt ner stor energi i bildningsverksamhet, kan 
man tänka sig att dessa utifrån kommande synpunkter närmast förstärkte de positioner 
som de kulturpolitiska aktörerna intog. Den svenska traditionen i kombination med de 
utrikiska idéerna smiddes samman till en kulturpolitisk teori och praxis som kom att förbli 
oförändrad i drygt tjugo år. Inte förrän i mitten av 1990-talet fann man för gott att 
ompröva svensk kulturpolitik. 
 Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Innan vi granskar de nya kulturpolitiska 
propåerna från 1990-talet måste vi något beröra den mellanliggande tiden, ty under de två 
decennier som förflöt skedde synnerligen stora och avgörande förändringar i det 
ekonomiska, politiska och sociala landskap i vilket kulturpolitiken verkade. Det kan 
självfallet inte bli tal om någon utförlig eller heltäckande historieskrivning, men några 
glimtar ur dessa händelserika årtiondens historia ska jag ändå ge. 
 

Historiskt epokskifte 
 
I sin monumentala syntes över 1900-talets historia anger Eric Hobsbawm 1973 som ett 
årtal för ett väsentligt epokskifte (Hobsbawm 1997). Då avslutades, menar han, 
”guldåldern”, den nästan osannolika ekonomiska och sociala framgångsperiod för i stort 
sett hela världen som inleddes efter andra världskriget. ”Guldåldern” efterträddes av 
”jordskredet” som i Hobsbawms historiografi varade fram till 1991 och som såg några 
spektakulära händelser inträffa. Den mest spektakulära av dessa var förstås det sovjetsiska 
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imperiets sammanbrott. Under ett par korta år, 1989-1991, försvann, åtminstone i 
Europa, det enda existerande alternativet till det kapitalistiska ekonomiska och politiska 
systemet, den sovjetiska kommunismen. Dennas upplösning fick en kommentator att 
förutspå ”historiens slut” i form av den liberala demokratins seger över hela världen 
(Fukuyama 1992). Även om påståendet var starkt förhastat och överdrivet råder det ingen 
tvekan om att sovjetkommunismens snabba sönderfall i grunden har ändrat 
förutsättningarna för den politiska och ideologiska diskursen i de flesta länder. 
 Världsekonomin gick in i en svårartad stagnationsperiod, som inte på allvar 
förbyttes i en ny tillväxtfas förrän i och med inträdet i informationsåldern och ”den nya 
ekonomin” på 1990-talet, ett skeende som kanske är mer smygande än spektakulärt, men 
inte desto mindre betydelsemättat. Successivt utvecklades nya produktionsformer till det 
som ekonomhistorikerna kallar post-fordism. Denna förändring var en viktig anledning 
till att de gamla villkoren för politisk och facklig kamp överspelades, vilket i Sverige kom 
till synes i den gradvisa söndervittringen av ”den svenska modellen”, av folkhemmet 
(Frenander 1996). 
 Den starka ekonomiska tillväxten under ”guldåldern” byggde till en betydande del 
på en ekonomisk politik som på keynesiansk grund förordade statlig intervention i och 
reglering av marknaden. När världen omkring 1980 bevittnade en viktig och inflytelserik 
politisk-ideologisk förändring var det just staten som sågs som det stora hindret för ett 
förnyat ekonomiskt uppsving. Det botemedel som ordinerades var en nyliberalism enligt 
vars doktriner marknaden skulle lämnas åt sig själv att sköta de ekonomiska 
förehavandena i samhället. När Margaret Thatcher och Ronald Reagan kom till makten i 
Storbritannien respektive USA kunde sådana ideologiska positioner omvandlas i praktisk 
politik. Statens insatser på olika samhälleliga fält skars ned till minsta möjliga. 
 Den här ideologiska omsvängningen kom att svepa över hela den kapitalistiska 
världen, Sverige inräknat. Under 1980-talet genomfördes successivt ett antal reformer som 
alla gick ut på avreglering av marknaden och 1991 gav Sverige upp sin neutralitetspolitik 
och sökte inträde i dåvarande Europeiska Gemenskapen, något som varit helt uteslutet 
bara några år tidigare. 
 Denna förändring av den svenska politiken hade stöd i en del av den ideologiska 
debatten och den allmänna opinionen. Också i Sverige bredde de nyliberala idéerna ut sig. 
Allt fler debattörer började kritisera staten för att i alltför stor utsträckning vilja detaljstyra 
relationerna mellan chefer och anställda och i största allmänhet lägga sig i människornas 
privata angelägenheter. Förändringen av tendensen i det offentliga samtalet hade tagit sin 
början sommaren 1980, då ett antal kända författare vid olika tillfällen uttryckte sina 
farhågor för den intellektuella ”likriktningen” och att utvecklingen i Sverige skulle föra 
landet till ett tillstånd som liknade ”den andligt döda och grymma sovjetstaten” 
(Fagerberg 1980). Statens elefantiasis hotade allvarligt, menade man, den individuella 
friheten. Att detta skedde under täckmantel av ”den totalitära demokratins ideologi” 
gjorde verkligen inte saken bättre (Hesslow 1982). Emellanåt framskymtade i debatten att 
byråkratiska regleringar inte minst inskränkte den kulturella och konstnärliga kreativiteten 
för t ex teaterregissörer, en notis som ju är intressant i vårt sammanhang. 
 Om vänstern, löst definierad, hade haft något som liknade 
problemformuleringsprivilegiet i 1970-talets kulturdebatt, kom försteget i debatten under 
1980-talet att innehas av en lika löst definierad höger. Balansen försköts kraftigt i 
nyliberal, antistatlig, individualistisk och marknadsvänlig riktning. Även om intensiteten i 
den politisk-ideologiska debatten tydligt mattades mot slutet av 1980-talet försvann inte 
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intrycket av att de ståndpunkter som förfäktats av sjuttiotalsvänstern alltmer tycktes falla i 
glömska. Över huvud taget tonade den politiskt och ideologiskt färgade kulturdebatten 
bort till förmån för en mer teoretisk diskussion i postmodern anda. 
 Också under 1990-talet förefaller den här typen av intresse vara litet. Under en 
period av femton till tjugo år tycks historien alltså vända sig i en riktning som ingen kunde 
ana omkring 1970. Politiska idéer, ja hela politiska system försvann, en tillvaro i skuggan 
av en balans mellan supermakter förbyttes i en ohotad dominans för det US-amerikanska 
väldet. Politiska omprövningar blev legio, framför allt till vänster på den politiska skalan, 
men också på annat håll. I Sverige fick detta till följd att nya positioner intogs och ibland 
ganska oväntade politiska beslut fattades. 
 Vad hände med kulturpolitiken i detta sammanhang? Jo, fram till 1997 är den 
oförändrad! Under hela denna omvälvande period fortsätter de riktlinjer som i stor 
enighet beslöts 1974 att gälla. Verkar det inte märkligt? Hur kan det komma sig att just 
kulturpolitiken står sig när utrikespolitiken, den ekonomiska politiken, ja över huvud taget 
synen på statens uppgifter förändras, och det i nästan alla partier? Det är en fråga till 
vilken det för närvarande inte finns något svar, utan förhoppningsvis ska det innevarande 
forskningsprojektet kunna ge en del ledtrådar till det. 
 

1996 års beslut 
 
Men ett nytt beslut togs ändå 1996. En översyn av kulturpolitiken blev trots allt 
nödvändig i början av 1990-talet, i kölvattnet av den svåra ekonomiska krisen och de 
drastiska nedskärningarna i offentliga utgifter på alla nivåer; statliga, regionala och 
kommunala. Flera ändringar har införts; några punkter har försvunnit och några helt nya 
har tillkommit samt att en del betoningar har skiftats om. 
 
1996 års kulturpolitik kan sammanfattas i sju punkter: 
 
att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den. 

att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 
samt till eget skapande. 

att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar. 

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

att bevara och bruka kulturarvet. 

att främja bildningssträvandena. 

att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. 

 
Fortfarande ger formuleringarna naturligtvis ett första intryck av att vara allmänna och 
rätt vaga. Faktum är nog att konkretionen och precisionen i dokumentet från 1996 har 
minskat i förhållande till 1974. Två av de mest konkreta punkterna har tagits bort, 
nämligen målet att decentralisera ”verksamhet och beslutsfunktioner” samt målet att ta 
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”hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov”. Några motiveringar till varför de 
här punkterna stryks står inte att finna i regeringens proposition, kanske anses de 
överspelade, kanske tycker man att ”eftersatta grupper” inte ska pekas ut, utan att 
jämlikhetsmålet tillgodoses av den andra punkten i uppräkningen? Två nya punkter har 
tillkommit, vilka båda är intressanta. Den ena hämtas från Kulturutredningens förslag och 
handlar om att kulturen ska vara ”en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 
samhället” (SOU 1995:84, s. 85). I regeringspropositionen fanns inga sådana 
ståndpunkter, vilket väcker obehagliga misstankar om att man från maktens sida helst 
kanske vill slippa en obekväm och uppkäftig kulturaktivitet? Saken väcktes i riksdagen, 
men min analys har ännu inte kommit så långt att det går att säga vem som gjorde det. 
 Den andra nya punkten är helt och hållet hämtad från riksdagens behandling. Att 
kulturpolitiken ska ”främja bildningssträvandena” har säkert varit ett underliggande motiv 
ända sedan den socialdemokratiske ecklesiastikministern Arthur Engberg skrev det första 
utkastet till kulturpolitiskt program 1938 (Engberg 1938). Men kravet har inte ansetts 
viktigt nog att lyftas fram som en målsättning, vare sig av utredningar eller i propositioner 
sedan dess. Här dyker det upp som gubben ur lådan. I de fem punkter som mer eller 
mindre återfinns i båda programmen har formuleringar ändrats och tyngdpunkter flyttats 
på ett sätt som speglar dels en förändrad social verklighet, dels den politiska och 
ideologiska svängning som skett. 
 Tydligast syns det i punkt tre i 1996 års skrivningar. ”[K]onstnärlig förnyelse” hålls 
fortfarande fram som ett viktigt värde, men 1996 har tillagts en betoning av ”mångfald” 
och ”kvalitet”. Det sistnämnda begreppet används inte alls 1974 och är naturligtvis 
oerhört svårt att mäta. Att det förs in här tyder på att 1960- och 70-talens uppgörelse med 
den gamla värderande och hierarkiska synen på kultur som särskilt utvaldas andliga odling 
är på väg att omvärderas. Är det en riktig tolkning kommer den punkten uppenbart i 
konflikt med den punkt som understryker vikten av allas möjlighet till eget kulturellt 
skapande. Samma slags tendens indikeras naturligtvis också av nedtoningen av 
kommersialismens negativa inverkan, 1974 formulerades den målsättningen i en egen 
punkt, drygt tjugo år senare får det bli en bieffekt av andra åtgärder. Här går det utan 
tvekan att utläsa en ideologisk förskjutning från en socialistisk eller socialdemokratisk 
jämlikhetstanke till en mer individualistisk och elitistisk liberal och/eller konservativ 
tankegång. 
 Vidare formuleras målet om kulturutbyte på ett nytt sätt. Medan den frågan ännu 
1974 i huvudsak gällde ett internationellt utbyte ”över språk- och nationsgränser” har den 
1996 flyttat in inom nationen. Den nationella, språkliga, etniska och kulturella 
homogenitet som fortfarande 1974 i hög grad präglade Sverige har sedan dess förbytts i 
heterogenitet. Den nya formuleringen om att främja ”möten mellan olika kulturer inom 
landet” (min kursiv, AF) är ju en spegling av att Sverige från 1970-talet och framåt i allt 
snabbare takt genom invandring från flera kontinenter blivit ett mångkulturellt samhälle. 
Huruvida kulturpolitiken har kraft att genomföra sina integrativa strävanden kan möjligen 
betvivlas mot bakgrund av att andra politikområden (den ekonomiska politiken, 
bostadspolitiken) snarast verkar i motsatt, segregerande riktning. 
 Redan den här korta genomgången visar att flera förändringar genomförts. Går man 
vidare i analysen och granskar hur ärendet behandlats av utredningen och jämför med 
regeringspropositionen framträder ytterligare några anmärkningsvärda ting. I regeringens 
förslag höll man fast vid att kulturpolitiken uttryckligen skulle ”motverka 
kommersialismens negativa verkningar”. I det förslag som utarbetats av 
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Kulturutredningen, som till viss del bestod av byråkrater och tjänstemän inom 
kultursektorn, ville man helt stryka denna formulering. Här kan man säga att byråkraterna 
var mer marknadsanpassade än de socialdemokratiska politikerna och ville gå längre när 
det gällde att minska de konkreta ingripandena från den statliga politiken. Omvänt strök 
alltså regeringen, som jag påpekade ovan, Kulturutredningens önskemål om att 
kulturpolitiken måtte bli ”en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället”. 
Politikerna ville uppenbart inte släppa de möjligheter till kontroll av kulturens yttringar 
som, om än begränsade, låg i regeringens förslag. Följaktligen värjde man sig mot att 
understödja verksamheter som kunde bli alltför vildvuxna. Men på den punkten led 
regeringen sedan nederlag i riksdagsomröstningen. 
 Att analysera hur de olika förslagen förhåller sig till varandra kommer givetvis att bli 
en viktig uppgift i forskningsprojektets fortsättning. På samma sätt är granskningen av de 
olika de politiska partiernas kulturpolitiska program en viktig uppgift. Samtliga svenska 
riksdagspartier, utom Miljöpartiet de gröna, har formulerat och antagit regelrätta 
kulturpolitiska program. Flera av dem har gjort detta på 1990-talet. Vad Miljöpartiet 
anbelangar har man skrivit ett par riksdagsmotioner i ärendet, vilka i princip kan betraktas 
som partiets program för området. 
 

Partiernas kulturprogram 
 
Att partierna skrivit särskilda program för kulturpolitiken är naturligtvis, som 
kulturpolitiken själv, en ganska ny företeelse. Som jag nämnde skrev Arthur Engberg en 
liten broschyr om demokratisk kulturpolitik strax före andra världskriget, men i huvudsak 
handlade den om utbildningspolitik och bara mycket litet om det vi nu kallar kulturpolitik. 
Först ut av partierna med en samlad behandling av kulturfrågorna var kommunisterna 
(SKP) som publicerade ett slags manifest redan 1946 under rubriken Folk och kultur. 
Socialdemokraterna följde strax efter med en programskrift 1952, vilken hette Människan 
och nutiden. Därefter var aktiviteten på området ganska blygsam fram till omkring 1970, då 
de borgerliga partierna började formulera sina program. 
 Här är inte platsen att nagelfara alla dessa programskrivningar. Självfallet ansluter sig 
partiernas åsikter i kulturfrågorna och kulturpolitiken nära till deras allmänna politiska och 
ideologiska ställningstaganden. Sålunda är Folkpartiet liberalernas synpunkter i En liberal 
kulturpolitik från 1999 gediget liberala och tar sina utgångspunkter i kravet på individens 
frihet. I sina konkreta förslag pläderar man för avdragsrätt och gynnsamma skattevillkor 
för kulturstöd, dvs. partiet vill föra statens roll närmare en underlättarmodell (Folkpartiet 
1999). I det kristdemokratiska programmet (1994) inleder man med en deklaration att 
dess synsätt ”utgår från den judisk-kristna människosynen”. Följaktligen får religionen 
och kyrkan ett eget avsnitt på framskjuten plats i programmet. Kristdemokraterna hör 
också till dem som ospecificerat talar om vikten av att ”kulturpolitiken bör främja 
kvalitet” (Kristdemokratiska samhällspartiet 1994). 
 Även om båda dessa exempel är från programskrivningar avfattade på 1990-talet 
ansluter de ganska nära till de ståndpunkter som partierna tidigare förespråkat. Helt 
annorlunda är det emellertid med Vänsterpartiet! Sovjetunionens sammanbrott och 
östblockets upplösning 1989-1991 föranledde genomgripande förändringar i 
Vänsterpartiets politik. Den typ av kommunism som praktiserats i dessa länder försvann i 
stort sett över en natt. Trots att det dåvarande Vpk, alltså Vänsterpartiet kommunisterna, 
ända sedan 1960-talet försökt distansera sig från Moskvas inflytande, tagit avstånd från de 



Arkitekter på armlängds avstånd? 
 
 

12 
 

sociala och politiska system som rådde i Sovjet och Östeuropa, betygat sin uppslutning 
bakom den parlamentariska, västerländska demokratin, gjort sin partiorganisation alltmer 
lik ett ”vanligt” partis och på många andra sätt försökt bryta med sitt kommunistiska 
förflutna, kändes behovet uppenbarligen starkt påkallat att göra upp med detsamma, när 
den förebild, som enligt partiets retorik ingalunda var någon förebild, hade brutit 
samman. Det allra tydligaste tecknet på den här ”moderniseringen” var förstås att man 
strök bestämningen ”kommunisterna” i partinamnet. Från 1990 heter partiet bara 
Vänsterpartiet. 
 Omprövningen gällde också i högsta grad de kulturpolitiska teserna. Skillnaden 
mellan det program som antogs 1978 och det som skrevs 1993 är enorm. Det behövs bara 
några få exempel för att få förändringen i retorik och ideologi klar för sig. I 1978 års 
program var kulturen ”en del av klasskampen” och den ”socialistiska kulturkampen” var 
”ett knytnävslag mot borgarväldet”. Kampen mot kommersialism och kulturimperialism 
var en central uppgift och trots att kommersialismen brännmärktes i 1974 års kulturpolitik 
dömdes denna ut för att ha ”bevarat en borgerlig kultursyn. Den har använts för att skyla 
över klassmotsättningarna i det kapitalistiska samhället” (Vänsterpartiet Kommunisterna 
1978). 
 1993 har allt sådant försvunnit. Klassbegreppet är i princip utrensat och socialismen 
nämns knappt. I stället är det den konstnärliga friheten som är utgångspunkten för 
partiets kulturpolitik. Att denna är ett ”liberalt ideal” erkänns prompt, men sägs också 
vara ”en grundbult i arbetarrörelsens kulturkamp”. Kulturens uppgift är inte längre att 
vara ett led i kampen för socialismen, utan tycks snarare vara att fungera som ett slags 
ständig opposition och kritik mot slätstrukenhet och likriktning: ”Vi ska slå ner på 
maktens – såväl statens som marknadens – försök att integrera och oskadliggöra kulturens 
sprängkraft,” deklarerar man (Vänsterpartiet 1993). Den moderna, bejakande, synen på 
populärkulturen har också anammats, borta är 1978 års invändningar mot att den skulle 
sprida ”antihumanism, cynism och råhet”. 
 Jämförelsen skulle kunna göras mycket längre, men jag tror att de här smakproven 
tydligt avslöjar den stora förändring som skett i Vänsterpartiets politik i allmänhet och i 
synnerhet dess kulturpolitik. Enstaka politiska händelser – också utanför ett lands gränser 
– kan emellanåt ha betydande inflytande över aktörernas ståndpunkter! 
 

Några avslutande reflektioner 
 
Redan en hastig blick på den kulturpolitiska debatten i Sverige under 1900-talet avslöjar 
en inte oväntad svårighet: Vad menar man egentligen med ’kultur’? Å ena sidan har man 
gjort det lätt för sig genom att avgränsa ett politiskt sakområde, vars definition bestäms i 
administrativa termer. Inom detta område kan man sedan upprätta institutioner, fördela 
pengar samt diskutera prioriteringar och liknande. I praktiken har detta politiska fält visat 
sig i huvudsak beröra den s k finkulturen (konst, teater, klassisk musik, dans, museer), en 
del av mediepolitiken och en del bildningsfrågor. På 1990-talet har också bevarandet och 
brukandet av kulturarvet tagit allt större plats. 
 Å andra sidan märks tydligt i alla dokument, programskrivningar och debattinlägg 
att ’kultur’ är något mycket mer. Det breda, antropologiskt inspirerade kulturbegreppet 
gör sig hela tiden påmint. Kulturen genomsyrar alla livets skeden och områden, varför 
kulturpolitiken lätt tenderar att bli en politik för hela samhällsutvecklingen. Uttryck som 
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att det egentligen handlar om ”samhällets miljöpolitiska engagemang i stort” är inte 
ovanliga (SOU 1972:66, s 172). Överallt i debatten återkommer vändningar av typen ”i 
kultursamhället”, att kultur får människor att växa eller att den ger oss möjlighet att förstå 
världen. Sådana formuleringar kan förstås kritiskt avfärdas som tom retorik. Ett slags 
ytligt kosmetika av vackra ord kring partiernas hårda och egentliga kärna av teknokratisk 
och instrumentell tillväxtapologi. Men jag tror att kulturfrågorna åtminstone numera har 
större vikt än att bara ge intryck av att man inser de ’mjuka frågornas’ angelägenhet. 
 Men det är viktigt att komma ihåg att, som jag redan påpekat, insikten om behovet 
av en särskild kulturpolitik inte på allvar slog igenom förrän omkring 1960. Då började 
det framstå helt tydligt att föreställningarna om att det ökade materiella välståndet 
automatiskt skulle medföra en ”höjning av den kulturella nivån” var falska (SOU 1972:66, 
s. 125). Detta hade ju varit den gängse tankegången inom den socialdemokratiska debatten 
om bildning och kultur. I den ganska omfattande debatt om bildningen inom 
arbetarrörelsen som försiggick på 1910- och 20-talen var det kanske inget märkligt 
perspektiv. En växande rörelse med ambitioner att erövra den politiska makten i 
samhället för att kunna förändra det hade naturligtvis stora behov av breda kunskaper om 
detta samhälle och dess historia. Så sett, är det lätt att förstå en inställning som, en aning 
förenklat, hävdar att bildning och kultur krävs för att man ska kunna nå sina mål. Detta var 
en ståndpunkt de svenska socialdemokraterna delade med t ex sitt norska broderparti, Det 
Norske Arbeiderpartiet (Jfr Vestheim 1995, ss. 108ff.). 
 I detta instrumentella perspektiv saknas problematisering angående vad kulturen är 
för något. Medvetet eller omedvetet accepterades en förenklad syn, som i princip satte 
likhetstecken mellan ”höjning av kulturnivån” och en vidare spridning av den etablerade 
borgerliga finkulturen. Den förmodade automatiken i det höjda välståndet skulle helt 
enkelt se till att distributionen av kulturen kom att ske på ett jämlikt sätt. Så skedde alltså 
knappast alls, och vad var det förresten som skulle distribueras? Här öppnades två 
områden där den radikala kritiken på sextiotalet inte var sen i att gå till angrepp. 
 Det ena området var idén om automatik. Om det över huvud taget fanns några 
automatiska processer i sammanhanget visade de sig snarare medföra likriktning och 
utarmning. Tvärt emot att frambringa ett bredare, intensivare och mer mångfaldigt 
kulturliv tycktes väl den moderna välfärdskapitalismen skapa ett endimensionellt samhälle, 
som helt behärskades av varuproduktionens logik och där kulturella värden gick förlorade 
(Jfr Marcuse ([1964] 1968). 
 Det andra området var att distributionsperspektivet i praktiken på förhand avgjorde 
vad som var kultur. Det som var värdefullt nog att få statligt stöd ansågs i detta perspektiv 
som givet och oproblematiskt. Olika andra former av skapande verksamhet bland 
amatörer av olika slag, och framför allt den kulturverksamhet med rötter och 
utgångspunkt i arbetarklassens erfarenheter räknades inte. Från socialistiskt håll kom 
kritiken snart att skärpas ordentligt – det staten stödde var ingenting annat än en 
främlingsskapande kultur som indoktrinerade arbetarklassen med borgerlig ideologi och 
underminerade dess självförtroende och kampförmåga (Svenning&Åkerman 1966, 
Therborn (red) 1966). 
 I de kulturpolitiska målen från det radikala sjuttiotalet kan vi se att vänstern fick 
visst gehör, särskilt när det gällde kampen mot kommersialismen. Det allmänna politiska 
och ideologiska klimatet satte med andra ord vissa spår i den av riksdagen beslutade 
politiken. Den ideologiska tendensen i den politiska diskursen vägde uppenbart över åt 
antikapitalism, eller åtminstone åt kritik av vissa avarter i kapitalismen. 
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 Men vad ska man då säga om 1997 års kulturpolitik? Även om den mildrats finns 
kritiken mot kommersialismen kvar, efter 1980-talets ideologiska högersväng och 
regeringarnas allt större förlitan på att marknaden skulle lösa problem och kriser. Har 
kanske den ideologiska pendeln börjat svänga tillbaka till ett vänsterläge igen? Eller är det 
så att de som är verksamma inom kulturområdet, inklusive de politiker som intresserar sig 
för dessa frågor, hela tiden stått till vänster och dessutom haft kraft att driva igenom sina 
ståndpunkter? Eller är det så att kulturområdet av många uppfattas som marginellt och 
utan större inflytande över eller betydelse för ’viktigare’ politikområden, såsom ekonomisk 
politik eller arbetsmarknadspolitik? Eller är det rentav så att det finns en inneboende 
motsättning mellan kulturutövande och marknadsmekanismer? För forskningen om 
kulturpolitik återstår alltså många frågor att belysa! 
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Kulturpolitikens förvaltningsnivåer 

 
 
Den offentliga förvaltningen i Sverige är sedan århundraden tillbaka organiserad i tre ni-
våer; den nationella, statliga nivån; den regionala länsnivån och den lokala kommunnivån 
(Bäck & Larsson 2006).  Medan rikets gränser, liksom kommunernas, varit relativt väx-
lande sedan 1500-talet, har länsindelningen varit mer beständig sedan den infördes under 
stormaktstiden efter Axel Oxenstiernas initiativ. Den länsindelning som han föreslog var i 
allt väsentligt oförändrad ända fram till millennieskiftet då två regioner bildades; Västra Gö-
taland respektive Skåne, vilka skapades genom sammanläggningar av Skaraborgs län, 
Älvsborgs län samt Göteborgs och Bohus län (i fallet Västra Götaland) respektive 
Malmöhus län och Kristianstads län (i fallet Skåne). Övriga län förblev oberörda av denna 
reform. De nationella gränserna är betydligt yngre och sträcker sig strängt taget bara drygt 
100 år tillbaka i tiden. 1905 upplöstes unionen mellan Sverige och Norge och Sverige fick 
därmed den geografiska skepnad landet nu har. 

På kommunal nivå har desto mer hänt. Inte minst under de senaste ca femtio åren. 
Den kommunreform som började genomföras efter andra världskriget har medfört att 
antalet kommuner minskat från ca två tusen till det antal om 290 som för närvarande gäll-
er. Här sker emellanåt vissa omgrupperingar bestående både av sammanslagningar och av 
splittringar, så den siffran är utsatt för kontinuerliga justeringar. 

De ansvarsområden som tillkommer de olika nivåerna har förstås skiftat genom sek-
lerna, men en viss naturlig arbetsfördelning existerar. Sålunda är det rätt uppenbart att 
utrikes- och försvarspolitiken är ett ansvarsområde som är förbehållet den nationella ni-
vån. Andra politikområden återfinns exempelvis inte på den nationella nivån, men väl på 
den regionala och lokala; det är för närvarande fallet med delar av sjukvårdspolitiken. Yt-
terligare andra sköts helt och hållet endast på en nivå i systemet; dit kan vi sedan 1990-
talet hänföra till exempel skolpolitiken, vars praktiska förvaltning och organisation be-
stäms av kommunerna och där statens roll koncentreras till att formulera övergripande 
mål och riktlinjer för hur arbetet i skolorna ska bedrivas. Ett annat exempel är sjukvårds-
politiken som bedrivs av landstingen på den regionala nivån. 
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En del politikområden är emellertid organiserade så, att organisation och verksam-
het i praktiken bedrivs på alla tre nivåerna. Ett sådant exempel är kulturpolitiken. Här be-
driver såväl staten som länen/regionerna och kommunerna praktisk verksamhet av olika 
slag. Det är om hur det arbetet är organiserat detta kapitel ska handla. Det ska också ta 
upp en del frågor om hur finansieringen av kulturverksamheten fungerar och hur olika 
stödformer fördelas på olika nivåer.  

Organiseringen av kulturpolitiken är, som kommer att framgå av innehållet i detta 
kapitel, inte särskilt enhetlig eller strömlinjeformad. Många olika organisationsformer exi-
sterar sida vid sida, på alla tre nivåer. Det kan vara fråga om myndigheter, bolag, stiftelser, 
ideella organisationer och delat offentligt och privat ägande av institutioner. I inledningen 
till KulturSverige 2009 – det hittills mest ambitiösa försöket att göra en generalinventering 
av forskningens samlade kunskaper om svensk kulturpolitik – skriver Svante Beckman att 
”områdets förvaltningsstruktur är, jämfört med andra utpekade politikområden, troligen 
det mest komplicerade av alla”. Han kan konstatera att ”ett fyrtiotal” myndigheter är di-
rekt underställda Kulturdepartementet. Och så tillkommer, som sagt, alla andra typer på 
de regionala och lokala nivåerna! Om detta är ett ändamålsenligt eller effektivt sätt att or-
ganisera verksamheterna på ska inte värderas här, men det är helt klart att det finns varie-
rande orsaker till att det ser ut så. Inte minst har skiftande prioriteringar, värderingar och 
traditioner under lång tids historia spelat en betydelsefull roll för tillkomsten av de många 
olika kulturinstitutioner som existerar idag och hur dessa organiserats. I det här kapitlet 
ska vi försöka ge en översiktlig orientering om de väsentligaste institutionerna inom den 
offentliga kulturpolitikens domän. 
 

Kulturpolitikens siffror 
 
Innan vi går in på detaljer kring kulturpolitikens organisering är det viktigt att påminna 
om att det i ekonomiska termer är den privata sektorn som står för den största andelen av 
utgifterna för kulturell konsumtion. Eller, uttryckt mer i klartext: det är hushållens och 
individernas privata konsumtion av böcker, filmer, cd-skivor, teaterbesök och liknande, 
men också deras inköp av radio-, tv- och dvdapparater och liknande utrustning som utgör 
huvuddelen av de totala utgifterna för det som i de nationella räkenskaperna kallas kultu-
rell verksamhet. Enligt senast tillgänglig statistik uppgick utgifterna för dylika ändamål 
totalt sett till 64 miljarder kronor (2005), vilket motsvarade 2,3 % av bruttonationalpro-
dukten. Hushållens, eller den privata sektorns andel var drygt 70 % eller 45 miljarder. Av 
de offentliga utgifterna till kulturen svarade staten och kommunerna för ungefär lika stora 
belopp; för statens del var summan 8940 mkr, medan kommunerna spenderade 8144 mkr. 
I jämförelse därmed var regionernas/landstingens insatser betydligt mer blygsamma; de 
inskränkte sig 2005 till 1879 mkr. 
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Källa: KulturSverige 2009, s. 212. 

 
Ser man till fördelningen av den offentliga sektorns samlade utgifter för landets kulturliv 
svarade staten för 47 % och kommunerna för 43 %. Den återstående tiondelen föll med 
andra ord på landstingens lott.  
 

 
 
Källa: KulturSverige 2009, s. 214. 

 
Staten är numera, med knapp marginal, den största offentliga kulturfinansiären. Det har 
den varit sedan mitten av 1990-talet och trots olika budgetåtstramningar det senaste de-
cenniet har faktiskt statens kulturutlägg, räknat per invånare och i fast penningvärde, ökat 
under samma tid; från 903 kr (1998) till 988 (2005). 

I reda pengar, totalt sett, har de offentliga kulturbudgetarna (på alla tre nivåer) visat 
en stigande trend under de senaste två decennierna. Här har staten och landstingen legat 
en bit före kommunerna. Statens kulturbudget har, realt sett, ökat med 70 % från 1988 till 
2007. För landstingens del är motsvarande siffra 40 %, medan kommunernas ökning av 
kulturanslagen är lite mer blygsam; 16 %. Totalt sett innebär detta att de offentliga utgif-
terna för kulturen vuxit med ca 40 % på tjugo år. Förverkligas de intentioner som ligger i 
regeringens kulturproposition 2009, så kommer den trenden högst sannolikt att fortsätta.   

Hur fördelas då dessa utgifter på olika kulturområden? Det är inte helt lätt att ge en 
exakt bild av detta, då avgränsningar mellan olika områden ser lite olika ut på olika för-
valtningsnivåer. Inte heller samlas statistiken in av en instans utan nedanstående siffror 
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bygger delvis på approximativa beräkningar. Mot bakgrund av dessa reservationer ger 
sannolikt cirkeldiagrammet härnedan ändå en god bild av hur fördelningen ser ut. 

 

 
 
Källa: KulturSverige 2009, s. 216 

 
Fem områden framstår som avsevärt större än de andra; bibliotek, folkbildning, museer 
och utställningar, musik samt teater och dans. Här finns en ganska tydlig rollfördelning 
mellan de olika förvaltningsnivåerna. Folkbildningen och teater- och dansområdet är i 
första hand en uppgift för staten. Musiken är ett område där den regionala nivån tar det 
största ansvaret, också räknat i reda pengar. Biblioteken vilar tungt på kommunerna. Det 
femte stora området, museer och utställningar, får visserligen lejonparten av sina anslag 
från staten, men också landstingen skjuter till en avsevärd del.   

Utifrån detta diagram kan vi se att den ekonomiska tyngdpunkten i kulturpolitiken 
ligger i två områden, som historiskt sett har utvecklats i viss symbios i Sverige; folkbild-
ningen och biblioteken. Under hela den period som det i formell mening funnits en kul-
turpolitik i landet har de offentliga myndigheterna rätt starkt prioriterat att satsa på verk-
samheter och institutioner som i inte ringa grad varit ägnade åt att stärka medborgarnas 
allmänna kulturella och politiska bildning. I början av 2000-talet har diskussionen om 
djupgående förändringar i bibliotekens samhälleliga roll och uppgifter intensifierats, men 
anslagen ligger oförändrat kvar på ca en femtedel av den samlade offentliga kulturbudge-
ten, dvs ca 3,5 miljarder kr, lika mycket som spenderas på folkbildningen. 

Efter denna orientering om siffror och storleksordningar i kulturpolitiken är det nu 
lämpligt att övergå till en framställning av dess organisatoriska och administrativa struktur. 
Som vi redan konstaterat är den inte helt genomskinlig. Kulturfältet präglas av en rik flora 
av olika organisationsformer och huvudmannaskap. De kan vara offentligt ägda, eller 
blandat ägda, eller privat ägda med offentligt stöd av olika slag. Skälet till mångfalden är 
ofta historiska. De olika institutionerna har tillkommit under loppet av flera hundra år och 
deras administrativa struktur och inpassning i den offentliga förvaltningen har lämnats 
mer eller mindre oförändrad.  En annan viktig orsak till mångfalden är att den administra-
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tiva hierarkin i Sverige ingalunda är absolut i den meningen att den nationella nivån, dvs 
regeringen, har makten att bestämma över alla frågor på alla nivåer. Tvärtom, kommuner-
na åtnjuter sedan enligt lag ett bestämt utrymme av lokalt självbestämmande över vilket 
staten inte tillåts att godtyckligt ingripa. Detta gäller också det kulturpolitiska området. 
Områdets svårgenomtränglighet ökas dessutom genom att kulturpolitiken inte beslutas 
bara i Kulturdepartementet i regeringen, utan att också andra departement har makt över 
och fördelar pengar till kulturella verksamheter och ändamål av olika slag. Hur det hänger 
ihop utreds närmare i kap. 4 av Tobias Harding.  
 

Den nationella nivån 
 
Överst i organiseringen/förvaltningen av kulturpolitiken återfinns förstås Kulturdepartemen-
tet, vars chef är kulturministern. Departementet är det exekutiva organet inom regeringen 
och är ansvarigt för implementeringen av de beslut och riktlinjer som fastställs av Riksda-
gen. De områden som räknas till det kulturpolitiska innefattar för närvarande kultur, me-
dier, idrott och några frågor som berör religiösa samfund och begravningsverksamhet 
(Departementets hemsida 2010). I Sverige existerar en strikt ansvarsfördelning mellan 
departementet och ministern å ena sidan och de olika myndigheter och andra inrättningar 
som etablerats för att handha de dagliga praktiska rutinerna i förvaltningen å den andra. 
Via sina budgetanslag och myndighetsdirektiv (regleringsbrev) beslutar regeringen om 
mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas arbete, men är förhindrad i lag att 
lägga sig i hur det dagliga arbetet utförs i respektive myndighet. Denna omständighet gör 
att det svenska systemet skiljer sig rätt mycket från en del andra länders, jämför t ex med 
den franska ordningen, där ministrarna själva kan implementera sina egna beslut i prakti-
ken.  

Kulturdepartementet inrättades 1991. Då fick kulturfrågorna för första gången ett 
eget departement. Tidigare hade dessa handlagts i det som då hette utbildnings- eller eck-
lesiastikdepartementet. Bortsett från åren 2004 till 2007, då det var ihopslaget med Ut-
bildningsdepartementet, har det sedan 1991 varit ett självständigt departement i regering-
en. Som andra svenska departement är det indelat i olika sakenheter. I Kulturdepartemen-
tet finns (2010) tre sådana. En enhet sysslar med kultur och kulturskapares villkor, en har 
hand om medier, film och idrott och en tredje som sysslar med kulturarv och trossam-
fund.  

Departementets huvudsakliga ansvar är att göra en budget för regeringens utgifter 
inom kulturområdet (eller åtminstone en stor del av dem) och att fördela medlen till aktu-
ella myndigheter och institutioner. En annan viktig uppgift är att initiera nya idéer inom 
kulturpolitiken. Ett av ministrarnas främsta verktyg för att åstadkomma större förändring-
ar i politiken är att tillsätta en offentlig utredning. Den möjligheten har de olika kulturmi-
nistrarna utnyttjat med jämna mellanrum. Det sker förstås vanligtvis när regeringsmakten 
skiftar från ett parti till ett (eller flera) annat. Det var till exempel fallet i början av 1990-
talet, då först den nytillträdda borgerliga regeringen 1993 tillsatte en övergripande kultur-
politisk utredning, och därefter den socialdemokratiska minister som kom i samband med 
regeringsskiftet 1994 gav utredningen vissa tilläggsdirektiv och till viss del ändrade dess 
sammansättning. Man kan säga att förfarandet upprepades 2006 när den borgerliga allian-
sen åter vann regeringsmakten. Lena Adelsohn-Liljeroth, som efter viss turbulens, blev 
kulturminister, tog tillfället i akt och två viktiga utredningar såg dagens ljus.  



Arkitekter på armlängds avstånd? 

 
 

20 
 

Den ena gällde vilket uppdrag och vilken organisering som den statliga radion och 
televisionen skulle ha i framtiden. Utredningen kallades för Public service-utredningen 
och dess betänkande publicerades i juli 2008 (SOU 2008:64). Den andra frågan handlade 
om kulturpolitikens övergripande målsättningar och organisationsformer i framtiden och 
detta betänkande överlämnades till regeringen i februari 2009 (SOU 2009:16). Denna se-
nare utredning var alltså den tredje i ordningen av stora kulturpolitiska utredningar. 

Departementet kan emellertid inte agera helt enligt sina egna önskningar och priori-
teringar, emedan det är ett verkställande organ inom regeringen och inte har makt att på 
egen hand formulera och besluta om politiken. Det har att rätta sig efter de riktlinjer och 
beslut som fattas i Riksdagen. Sådana riktlinjer har Riksdagen antagit vid tre tillfällen; 
1974, 1996 och 2009. Efter det senaste beslutet i december 2009 lyder den generella mål-
sättningen för kulturpolitiken i Sverige så här: 
 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konst-
närlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.  
 
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:  
 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor,  

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,  

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.  
 
Dessa riktlinjer är avsedda att vara normerande för innehållet i kulturpolitiken på alla tre 
förvaltningsnivåer. Historiskt sett har det visat sig vara svårt att genomföra detta till punkt 
och pricka. Som vi noterat har kommunerna sin självstyrelsemakt och några av de större 
städerna/kommunerna har sedan 1990-talet börjat formulera sina egna kulturpolitiska 
strategier, vilka i en del viktiga avseende skiljer sig från de nationella målen. Även på den 
regionala nivån pågår experiment, vilka signalerar en växande skillnad mellan den natio-
nella politiken och den som lanseras i en del regioner.  Mer om detta i avsnitten om regi-
onerna respektive kommunerna nedan. 

Även om Kulturdepartementet är den högsta ansvariga instansen vad gäller kultur-
politiken, så har alltså den dagliga verkställande makten, helt i enlighet med svensk stats-
administrativ tradition, tilldelats en myndighet vars namn är Statens Kulturråd. Denna inrät-
tades 1974, i samband med att kulturpolitikens såväl innehållsliga som organisatoriska 
riktlinjer lades fast av riksdagen. En viss uppbyggnad och utveckling hade visserligen skett 
på 1960-talet på Ecklesiastikdepartementet, under Ragnar Edenmans ledning, men man 
kan med fog hävda att kulturpolitiken på allvar sjösattes med riksdagsbeslutet 1974. 

En grundläggande princip i de demokratiska västeuropeiska ländernas kulturpolitik 
efter andra världskriget har varit tanken om ett ”armlängds avstånd” mellan regeringen 
och politikerna på ena sidan och kulturlivet och konstnärerna å den andra. Denna princip 
fastlades mot bakgrund av de negativa erfarenheterna av nazi-tysk och sovjetisk kulturpo-
litik under mellankrigstiden, då den konstnärliga friheten fullständigt undertrycktes av 
politiska diktat om vilket estetiskt och politiskt etc innehåll i konsten och kulturen som 
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statsmakterna accepterade. De konstnärer som inte följde dessa diktat fråntogs alla möj-
ligheter att utöva sitt konstnärskap och kunde i värsta fall fängslas. I det nazistiska Tysk-
land tillkom en ännu värre dimension, i det att det kulturbegrepp som användes närmast 
var antropologiskt och allt som inte godkändes som ”ariskt” förföljdes. Speciellt riktades 
förstås denna form av (kultur)politik mot judarna i Europa, vars hela kultur och existens 
nazisterna försökte utrota i den groteska form av kulturpolitik som tog materiell gestalt i 
koncentrationslägrens gasugnar. 

”Stödja, men inte styra” var den devis som formulerades av André Malraux när han 
tillträdde som chef för det nya franska kulturministeriet 1959, det första i Europa. Hans 
formulering är en variation av samma tanke om att säkra ett avstånd mellan politiken och 
konsten. Den exakta innebörden av begreppet ”armlängds avstånd” utreds närmare i ett 
annat kapitel i den här boken (Se Mangsets kapitel 5), men i korthet kan man säga att tan-
ken är att det inte tillkommer politikerna att lägga sig i vilka författare, konstnärer, regissö-
rer osv som ska få ekonomiskt stöd av staten. De besluten ska fattas på enbart estetiska 
grunder och det sker bäst genom att det är de kulturellt och estetiskt utbildade och insatta 
som beslutar. 

I en rad europeiska länder har man infört olika typer av organ som ska förverkliga 
armlängdsavståndet. I Sverige finns det på sätt och vis inbyggt redan i Regeringsformen. 
Där stadgas nämligen ett förbud mot s k ministerstyre. Denna regel innebär att en ansva-
rig minister aldrig får ingripa och fatta beslut om enskilda ärenden, utan detta åligger 
myndigheten enbart. Ur den synvinkeln verkar Statens Kulturråd på armlängds avstånd. 
Nu är det emellertid inte riktigt så enkelt. Kulturrådets verksamhet är förstås underordnad 
regeringens/Kulturdepartementets och rådet har att följa de direktiv som departementet 
årligen utfärdar i sina regleringsbrev. Där talar departementet i tydliga ordalag om vilka 
mål som myndigheten ska uppnå. I det ljuset måste man betrakta Kulturrådet som under-
ställd regeringen och integrerad i den svenska statsapparaten. 

I en magisteruppsats av Alen Doracic och Petter Edlund (2005) gjordes en närgång-
en granskning av relationen mellan regeringen och Statens Kulturråd. Deras resultat pekar 
på att detta förhållande snarast kan karaktäriseras av betydande motsägelsefullhet. De på-
pekar det uppenbara, som framhölls ovan, att Kulturrådet som en myndighet ”ligger 
mycket nära regeringen” (Ibid. s. 58) och att detta avstånd i vissa avseenden, framför allt 
dess roll som ”kulturlivets företrädare och opinionsbildare”, faktiskt minskat sedan mitten 
av 1980-talet (s. 59). Å andra sidan finns det väsentliga drag i Kulturrådets organisation 
och verksamhet som talar för att man ska ta dess roll som armlängdsorgan på allvar. Do-
racic och Edlund hävdar att den omorganisation som genomfördes på slutet av 1980-talet 
ökade ”Kulturrådets självständighet gentemot regeringen” i och med att rådet självt tog 
över utnämningen av ledamöter i de olika arbets- och referensgrupper som förbereder 
besluten om ekonomiskt stöd till konstnärer och verksamheter (ibid.)  

Den generella slutsats som författarna drar efter sin noggranna undersökning är att 
det beror på hur man tolkar innebörden av armslängdsprincipen om man tillskriver Sta-
tens Kulturråd detta epitet eller inte. Själva menar de att Kulturrådets belägenhet bäst be-
skrivs som en verksamhet i ett spänningsfält mellan kulturpolitiska intressen och kulturli-
vets intressen. Här skapas ett ”inbördes maktförhållande”, menar de, som representerar 
”ett tredje sätt att se på ett armlängdsorgan” – och detta är det bästa sättet att tolka arm-
längdsprincipen i Kulturrådets fall (s. 70). 

Även om man vanligtvis räknar den svenska kulturpolitikens utformning som tillhö-
rande arkitektmodellen är Kulturrådets ställning ett inslag som påminner om mecenatmo-
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dellen. I arkitektmodellen ryms nämligen inga armlängdsorgan, vilket däremot är karaktä-
ristiskt för mecenatmodellen (se vidare om dessa begrepp i kapitel 5). Hur rådet självt vill 
betrakta sin position framgår kanske av den grafiska profil man antog för några år sedan. 
Då ströks prefixet ”Statens” i logotypen, en åtgärd som får tolkas som att myndigheten 
vill framhäva sin relativt självständiga ställning. Ännu tydligare blir väl denna strävan i 
förändringen av den engelska beteckningen från ”The Council for Cultural Affairs” till 
”The Swedish Arts Council”. Därigenom understryks likheten med den brittiska ’original-
upplagan’ av sådant armlängdsorgan, vars nuvarande namn är The British Arts Council. 

Alldeles oavsett hur Kulturrådets position exakt ska definieras, så intar det ostridigt 
en nyckelroll i den svenska kulturpolitiken. I denna roll ingår tre huvudsakliga uppgifter: 

 

 fördela statligt kulturstöd till teater, dans, musik, litteratur, kulturtidskrifter och folkbib-
liotek samt konst, museer och utställningar  

 ge regeringen underlag för kulturpolitiska beslut, bl.a. genom att följa upp och utvärde-
ra de statliga insatserna på kulturområdet  

 informera om kultur och kulturpolitik. (Kulturrådets hemsida) 
 
Statens Kulturråd är den enskilda myndighet som kanaliserar den största delen av de stat-
liga anslagen till kulturen. År 2008 var den summa som Kulturrådet förfogade över nästan 
2 miljarder (siffrorna är hämtade från Kulturrådets hemsida). Detta gör förstås Kulturrå-
det till en av de viktigaste aktörerna i det svenska kulturlivet.  

Kulturrådet leds av en styrelse som utses av regeringen. Denna fattar beslut om 
budget, övergripande verksamhetsinriktning och vissa bidragsärenden, medan den dagliga 
verksamheten leds av en generaldirektör, också utsedd av regeringen. Den del av verk-
samheten som beslutar om fördelning av ekonomiskt stöd är 2010 organiserad i sju ar-
betsgrupper inom olika kultursfärer som barn- och ungdomslitteratur, skönlitteratur, fo-
nogram och andra. Till sin hjälp har dessa nio referensgrupper. Ledamöterna i dessa ar-
bets- och referensgrupper rekryteras från det svenska kulturlivet, på grundval av sin kom-
petens inom området, och utgör på så sätt en form av sektoriell expertis och antas agera 
uteslutande utifrån konstnärliga och professionella överväganden. Därigenom garanteras 
att statens, dvs den politiska sfärens, stöd till kulturen förverkligas på armlängds avstånd. 
Detta är i enlighet med en sedan 1960-talet fastlagd princip som kort kan uttryckas som 
att ”statens uppgift är att stödja, men inte styra kulturen”. 

Vid sidan om Statens Kulturråd sorterar en lång rad andra viktiga myndigheter un-
der Kulturdepartementet. Flera av dem är av betydligt äldre datum än själva den kulturpo-
litik som de numera är en del av. Några sådana är de myndigheter som ansvarar för för-
valtningen av kulturarvet; Riksarkivet (RA) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) – medan Kung-
liga Biblioteket (KB) sorterar under Utbildningsdepartementet. Alla räknar sina anor tillbaka 
till 1600-talet. Det förstnämnda, som tillkom på Axel Oxenstiernas direkta initiativ, måste 
betecknas som den allra äldsta fortfarande verksamma kulturpolitiska institutionen och 
inrättades 1618 som ett led i att effektivisera rikets förvaltning. Riksarkivets uppgift var 
redan från början i princip densamma som nu, men begränsad till det kungliga kansliets. 
Först mot slutet av 1800-talet skulle RA få hand om arkivbildningen hos andra statliga 
myndigheter. Riksantikvarieämbetet är emellertid nästan lika gammalt, det inrättades 1630 
och den första fornminneslagen tillkom 1666 och är därmed en av de äldsta i Europa. 
Dess uppgift att ansvara för frågor som rör kulturarv och kulturmiljö.  
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Det finns ytterligare några som förtjänar att nämnas i det här sammanhanget. Det är 
ett antal museer som har nationell status, räckvidd och ansvar; Nationalmuseum, Naturhisto-
riska riksmuseet, Statens historiska museer, Statens museer för världskultur och Moderna museet. Det 
äldsta av dessa, Nationalmuseum, inrättades formellt 1844, men var länge hemlöst. Den 
byggnad som museet ännu inryms i blev klar 1866. Museet beskriver sitt uppdrag som att 
”bevara kulturarvet och främja konsten” och består mer konkret i att vårda, bevara och 
tillgängliggöra statens samlingar av främst svensk konst. 

Det mest nyinrättade av de statliga museerna är Statens museer för världskultur, 
som formellt etablerades i 1996 års riksdagsbeslut om kulturpolitiken. Myndighetens loka-
lisering blev mycket omdiskuterad, eftersom regeringen ville förlägga denna till Göteborg, 
trots att tre av de fyra museer som utgör Statens museer för världskultur finns i Stock-
holm. 1 2004 invigdes emellertid Världskulturmuseet i Göteborg, vari också förvaltningen 
inryms.  

Att det äldsta av dessa museer var inriktat på den nationella kulturen och att det senas-
te är ett museum för världens kulturer säger en del om de tidsepoker de tillkom i. Under 
1800-talet bredde nationalismen ut sig och nationalstaterna, kanske främst i Europa, täv-
lade på många olika sätt om att framhäva sin storhet och egenart. Sverige var på intet sätt 
sämre än andra europeiska länder i det avseendet och ett Nationalmuseum hade en stark 
symbolisk betydelse. Omkring etthundrafemtio år senare är det globaliseringen av eko-
nomi, politik och kultur som behärskar världen och då är det förstås kongenialt och kul-
turpolitiskt korrekt att skapa ett museum för världens kulturer. Också i dess uppdrag åter-
speglas en helt annan uppfattning om relationerna mellan Sverige och världen i övrigt. Nu 
är det inte fråga om att hävda sin överlägsenhet, utan snarare att understryka vårt ömsesi-
diga kulturella beroende och utbyte i ett möte mellan jämlika parter. 

Trots att Kungliga Biblioteket alltså lyder under Utbildningsdepartementet måste 
något sägas om detta i det här sammanhanget. KB är naturligtvis en synnerligen viktig 
institution i utbildningspolitiken, men dess kulturpolitiska roll kan inte förnekas och får 
inte förminskas. 1661 utfärdades en kansliordning som innebar att två exemplar av allt 
som trycktes i landet skulle sändas till Kungl. Maj:ts kansli (dvs ungefär regeringens kansli 
i nutida termer). Denna ordning kallas numera leverans av pliktexemplar och KB är ett av 
de sju bibliotek i Sverige som tar emot dessa. Till att börja med var arbetsuppgifterna inte 
tydligt skilda mellan de olika institutionerna; den förste riksantikvarien, Johannes Bureus, 
var sålunda under en tid samtidigt den första kungliga bibliotekarien. KB var länge en del 
av Kungl. Maj:ts kansli och inrymdes i slottet Tre Kronor i Stockholm. När detta brann 
1697 gick största delen av samlingarna upp i rök och verksamheten vid KB föll mer eller 
mindre i träda. Först mot slutet av 1800-talet sköt aktiviteterna fart och 1877 blev KB en 
egen myndighet och flyttade in i nybyggda lokaler i Humlegården i Stockholm, där biblio-
teket fortfarande huserar.  

Efter det senaste kulturpolitiska beslutet i december 2009 kan man också förutse ett 
vidgat mandat för och växande betydelse av KB. Där beslöts att bibliotekspolitiken på 
något sätt borde samordnas och KB pekades ut som den lämpliga instansen att svara för 
detta. I propositionen Tid för kultur (2009/2010:3) gavs precisa anvisningar för Kungliga 
Bibliotekets nya uppdrag: ” […] att svara för nationell överblick, främja samverkan och 
driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet” (Prop. 2009/10:3, s. 41). Riksdagen antog 

                                                        
1
 Under Statens museer för världskultur sorterar, förutom Världskulturmuseet i Göteborg, Etnografiska museet, 

Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet, alla i Stockholm. 
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regeringens förslag och en av följderna är att folkbiblioteken framdeles ska inordnas i nå-
got som mer liknar ett nationellt sammanhållet bibliotekssystem. Det exakta utformandet 
av hur samordningen ska gå till är dock ännu inte beslutat. 

Ytterligare ett par myndigheter av stort intresse i kulturpolitiken, inte minst på grund 
av att de fördelar en hel del pengar till konstnärer respektive författare, är Statens konstråd 
och Sveriges författarfond. Statens konstråd etablerades 1937. 1930-talet var en viktig re-
formperiod i den svenska kulturpolitikens historia. Förutom Konstrådet etablerades också 
Riksteatern, vars uppgift är att vara en turnerande teater, som ska spela högklassisk dra-
matik i alla delar av landet. Det var den framsynte ecklesiastikministern Arthur Engberg 
som tog dessa initiativ. Angående konstrådet föreslog han i direktiven till en utredning om 
att förbättra de svenska konstnärernas utkomstmöjligheter att det borde vara obligatoriskt 
att avsätta en viss summa av kostnaderna för statliga byggnader till konstnärlig utsmyck-
ning. I riksdagen 1937 beslöts att ett belopp, ”i allmänhet inte understigande en procent 
av byggnadskostnaderna” skulle anslås. I praktiken dröjde det dock nästan 50 år innan 
den s k enprocentsprincipen blev till praktisk politik (Konsten är på väg att bliva allas, citat fr. 
s. 12). Inte desto mindre har reformen inneburit att en lång rad av Sveriges mest framstå-
ende skulptörer och bildkonstnärer har fått uppdrag som underlättat deras försörjning, 
samtidigt som de gjort miljön vackrare för ett stort antal statsanställda runt om i landet. 

Sveriges författarfond tillkom i samband med en annan viktig reform som också 
förbättrade konstnärers möjligheter att försörja sig på sin verksamhet. Denna gång gällde 
det, som namnet skvallrar om, författare och inrättandet av fonden skedde för att admini-
strera den s k biblioteksersättningen. 1954 beslöt riksdagen om denna ersättning, som 
räknas per utlånat exemplar.  Den gäller fortfarande och innebär för många författare ett 
välkommet inkomsttillskott vid sidan av försäljningsroyalties.   

Inom medieområdet bör två myndigheter nämnas; Presstödsnämnden, som prövar an-
sökningar om statligt stöd till dagstidningar är den ena. Stödet inrättades 1971 mot bak-
grund av den omfattande tidningsdöd som inträffat under 1950- och 60-talen, bland annat 
i kölvattnet av den snabba utbyggnaden av televisionen. I den politiska opinionen uttryck-
tes stora farhågor för att villkoren för yttrandefriheten skulle försämras och presstödet var 
ett svar på denna oro.  Genom att staten via nämnden fördelar ett finansiellt stöd till eko-
nomiskt utsatta tidningar upprätthålls mångfalden på dagstidningsmarknaden och sprid-
ningen av dagstidningar över hela landet. På så vis hoppas man kunna garantera en allsidig 
nyhetsförmedling och opinionsbildning. 

Den andra är Statens biografbyrå som sedan 1911 har fungerat som Sveriges censurin-
stitut. Bakgrunden var att biograffilmen uppfunnits i Frankrike i slutet av 1800-talet och 
kring sekelskiftet slagit igenom också i Sverige. Från många håll sågs filmen som ett hot 
mot hälsa, moral och sedlighet, särskilt bland ungdomen. Kampanjer organiserades för att 
införa begränsningar i det fria visandet av film. 1911 beslöt riksdagen om inrättandet av 
Statens biografbyrå, som den myndighet som hade att förhandsgranska all film som skulle 
visas offentligt i landet. Den hade makt att dels klippa i filmer som av ett eller annat skäl 
ansågs anstötliga och dels att sätta åldersgränser för visningarna (Blomgren 1998). Sedan 
flera decennier har dock dess censuringripanden i själva verket upphört och nu begränsar 
sig verksamheten till att ange åldersgränser. I en proposition till riksdagen våren 2010 fö-
reslår regeringen att Statens biografbyrå avskaffas från och med 2011. Det skulle innebära 
att censuren också formellt försvinner och att uppgiften att bestämma om åldersgränser 
för film övertas av en ny myndighet som ska inrättas. 
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Inom Kulturdepartementets ansvarsområden finns också några mycket viktiga och 
prestigefyllda bolag med flerhundraåriga anor. Inom kulturområdet är det Kungliga Ope-
ran och Kungliga Dramatiska Teatern, i dagligt tal Dramaten, vilka båda instiftades av 
Gustaf III; 1773 respektive1788. Dessa institutioner räknas till de mest prestigefyllda i 
landet och de intar följaktligen en central plats i vårt kulturliv såväl som vår kulturpolitik. 
Båda var i hög grad Gustafs privata angelägenhet vilket bland annat innebar att kostna-
derna för dess verksamhet till stor del betalades ur kungens handkassa. I den historik som 
skrevs till Dramatens tvåhundraårsjubileum framhålls Gustaf III:s tydliga politiska strävan 
med sitt engagemang för teatern. Denna skulle bli ett effektivt instrument i att skapa en 
stark kungamakt ”genom att gestalta en fördjupad känsla för Sveriges anrika förflutna”. 
Det är inte tu tal om att kulturen också i Sverige sedan länge använts som ett politiskt 
verktyg för makten. 

På medieområdet är kanske inrättningarna inte lika gamla och ärevördiga, men är 
med jämna mellanrum utsatta för intensiv offentlig debatt och omorganisationer. För 
närvarande är public service-sändningarna i radio och tv organiserade i tre aktiebolag; Sve-
riges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Samtliga leder sitt ur-
sprung till AB Radiotjänst, ett i huvudsak privatägt bolag som 1925 fick statens tillstånd 
att sända radio över landet. Ägarförhållandena har sedan skiftat över tiden, men det är 
viktigt att understryka att inget av de tre bolagen någonsin varit direkt statsägt. Verksam-
heten finansieras via licenser, som betalas av den som äger en tv-apparat. Sändningarnas 
allmänna inriktning och innehåll regleras i ett avtal mellan staten och bolagen och innebär 
bland annat att reklam icke är tillåten och att t ex nyhetssändningar underkastas krav på 
opartiskhet och objektivitet. 

Floran av myndigheter, stiftelser och andra institutioner som på olika sätt kan in-
rangeras under Kulturdepartementets ansvar är med andra ord inte alldeles lätt att 
överskåda. Som framgått försiggår kulturpolitisk verksamhet därtill också i andra depar-
tement i regeringen. KB:s placering under Utbildningsdepartementet är bara ett sådant 
exempel, också under till exempel Utrikesdepartementet finns kulturpolitiska aktiviteter i 
form av de Svenska Institut som finns i några länder runt Medelhavet. Se vidare Tobias 
Hardings kapitel i boken. 

 Lägger man så till alla de myndigheter, organisationer och bolag etc som finns på 
regional och kommunal nivå, så inser man att organisationen av det offentliga stödet till 
Sveriges kulturliv är synnerligen mångskiftande och brokigt.  
 

Den regionala nivån 
 
Det finns 20 regionala förvaltningar i Sverige; landstingen som är så kallade sekundär-
kommuner, dvs deras uppgift är att ha hand om den kommunala självstyrelsen i ett län. 
Landstingen inrättades 1862 och deras gränser sammanfaller med länens.  Att de är ett 
färre beror på att Gotlands län utgörs av en enda kommun, varför landstingsnivån utgår 
där. Det viktigaste ansvarsområdet för myndigheterna på denna förvaltningsnivå är sjuk- 
och hälsovårdsorganisationen, men i viss utsträckning har de också hand om kulturfrågor. 
I jämförelse med både den nationella nivån och kommunerna är landstingens (eller regio-
nernas) ekonomiska betydelse avsevärt mindre. Som vi såg fördelas blott knappt 2 miljar-
der kronor på den här nivån.  
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Upprättandet av den regionala nivån som en aktör i kulturpolitiken är ett resultat av 
den politik som formades på 1960- och 70-talen. Ett väsentligt inslag i dåtidens politiska 
ambitioner var att sprida möjligheterna för hela befolkningen, oavsett bostadsort, att ta 
del av kulturupplevelser av hög kvalitet. Det kanske viktigaste medlet att infria den mål-
sättningen var grundandet av regionala kulturinstitutioner av skilda slag. De nitton länste-
atrarna verkar, som namnet skvallrar om, inom scenkonsten för att ”förbättra möjlighe-
terna för alla barn och vuxna att se bra teater – var de än bor i landet."  Länsmuseerna är 
en annan sådan institution. På grund av att några län hyser fler än ett museum finns tjugo-
tre sådana i landet. En av deras viktigaste uppgifter är att förvalta och utveckla det regio-
nala kulturarvet. Även inom musikområdet finns regionala inrättningar; regionmusikkå-
rerna, som bildades 1971 som efterträdare till den militära musikverksamheten. Ytterligare 
en viktig institution på den regionala nivån är länsbiblioteken. Dessa har ingen öppen ut-
låningsverksamhet, utan deras uppgift är att stöda och utveckla verksamheten vid folkbib-
lioteken inom länet. Alla dessa institutioner erhåller ekonomiskt stöd såväl från läns- eller 
regionstyrelserna som från enskilda kommuner eller staten, olika från fall till fall. 

I början av 2000-talet introducerades ett administrativt experiment när tre regioner 
tilldelades större självbestämmande angående kulturpolitiken, genom att regionen själv 
fick större inflytande över hur de statliga medlen skulle fördelas i regionen. Detta arran-
gemang, som gått under namnet ”kulturpåsen”, har på det hela taget varit ganska fram-
gångsrikt. Denna positiva erfarenhet har bidragit till att trenden att slå samman de existe-
rande länen till större regioner har fått ett allt ökande stöd. 2007 föreslog en offentlig ut-
redning (”Ansvarskommittén”, SOU 2007:13) en långtgående omformning av länsstyrel-
serna vilken inom en tioårsperiod skulle resultera i en ny regional indelning av landet i sex 
eller nio stora regioner. Förslaget förefaller för närvarande ha lagts i malpåse, på grund av 
motstånd från det största regeringspartiet, Moderaterna. Å andra sidan var ett av de vikti-
ga förslagen i den kulturpolitiska proposition som lades fram för riksdagen hösten 2009 
att en förändrad och utvidgad ”kulturpåse”, nu kallad ”portföljmodellen” successivt ska 
införas med start 2011. Propositionen föreslog också att en särskild utredning om ut-
formningen av den nya modellen skulle tillsättas. Redan efter några månaders arbete leve-
rerade denna sitt betänkande; Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverk-
samhet, SOU 2010:11. Modellens officiella namn blev kultursamverkansmodellen och man 
föreslog att den skulle börja införas i fem regioner från 2011. De fem är Skåne, Halland, 
Västra Götaland, Gotland och Norrbotten. Därefter ska modellen successivt utvidgas för 
att 2015 vara genomförd i hela landet. 

Innebörden av den nya modellen kan sammanfattas i tre huvudsakliga punkter. 
 

 För det första innebär den att fördelningen av de statliga anslagen till de regionala kul-
turinstitutionerna och kulturverksamheten flyttas från staten till de regionala myndighe-
terna (landstingen, eller till av dem bemyndigade instanser). 

 För det andra ska regionerna upprätta treåriga så kallade kulturplaner vilka ska utgöra 
beslutsunderlag för medelstilldelningen. Förhoppningen är också att arbetet med kul-
turplanerna ska öka det regionala deltagandet och engagemanget för kulturpolitiken. 

 För det tredje inrättas en kontinuerlig dialog mellan regionerna och Statens kulturråd, 
som är statens företrädare i förhandlingarna. Beslutet om anslagets storlek fattas sedan 
av Statens kulturråd. (SOU 2010:11, kap. 5) 
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Hela denna process har inte oväntat lett till att några av regionerna har vunnit större själv-
förtroende och större finansiell styrka. I den andan har två av dem redan formulerat egna 
kulturpolitiska strategier (Region Skåne och Västra Götalandsregionen; se deras resp. 
hemsidor). Båda dessa strategier framhäver ett brett kulturbegrepp, som inkluderar de 
enskildas rätt till kulturen för dess egen skull, såväl som de pekar på kulturens betydelse 
som ett medel att attrahera investeringar och understödja regionernas ekonomiska till-
växtpotentialer. I själva verket kan Västra Götalands kulturstrategi sägas vara ett utmärkt 
exempel på användandet av de tre argumentationsscheman som den danska kulturpolitik-
forskaren Dorte Skot-Hansen har utvecklat (Skot-Hansen 1999). I en artikel om lokal kul-
turpolitik i Danmark lanserar hon det humanistiska argumentationsschemat, som implicerar att 
ett estetiskt kulturbegrepp står i centrum för verksamheten och understryker dess me-
ningsfullhet och bildningsfrämjande effekter för den enskilde medborgaren; det sociologiska 
argumentationsschemat, som baseras på ett antropologiskt kulturbegrepp och strävar efter att 
ta tillvara skilda sociala gruppers egna kulturella verksamheter och erfarenhet, liksom det 
stöder sig på gräsrotsrörelser i det civila samhället; och det instrumentella argumentationssche-
mat, i vilket kulturen värderas i enlighet med dess förmåga att stöda ekonomisk tillväxt 
(ibid. ss. 12-15). Alla tre av de här termerna är närapå bokstavligen återgivna i Västra Gö-
talands kulturpolitiska strategidokument, som i tur och ordning talar om kulturens ”hu-
manistiska och konstnärliga perspektiv”, om ”det sociologiska perspektivet” och slutligen 
om kulturen som skapar ”regional tillväxt och utveckling”. (Kulturpolitik för Västra Göta-
land, s. 2f.) 

Det som är extra intressant med dessa regionala policies/strategier är just deras åbe-
ropande av den tredje typen av argumentationsschema. Detta är något relativt nytt i 
svensk kulturpolitik. De nationella målformuleringar som antogs av riksdagen 1974 re-
spektive 1996 innehöll inga formuleringar av det slaget. Tvärtom avvisade de i ganska kla-
ra ordalag en alltför nära koppling mellan kulturen och marknaden; se appendix. Den kul-
turpolitik som med början i seklets inledning utvecklats i en del regioner har uppenbart i 
vissa avseenden stått i strid med den nationella politiken. I de nya nationella målen för 
kulturpolitiken har förvisso passusen om ”kommersialismens negativa verkningar” av-
lägsnats, så i så måtto kan man säga att de olika nivåernas politiska inriktningar och visio-
ner närmat sig varandra. 
 

Den lokala nivån 
 
Sverige är 2010 indelat i 290 kommuner av synnerligen varierande geografiska storlekar 
och social och demografisk sammansättning. Detta gör naturligtvis deras personella och 
ekonomiska förmågor att utveckla en lokal kulturpolitik väldigt olika. Medan de minsta 
kommunerna i realiteten inte har några tjänstemän som har till uppgift att implementera 
någon form av kulturpolitik riktad mot det lokala kulturlivet, har de stora städerna resur-
ser att både utforma och genomföra sin egen kulturpolitik. I många fall har den nya kul-
turpolitik som sålunda skapas en mer eller mindre tydlig tendens att avvika från den na-
tionella till både omfattning och innehåll. 

De svenska kommunerna är förpliktade enligt lag att garantera existensen av åtmin-
stone en viktig kulturinstitution; folkbiblioteket. Lagen är tämligen ny, den instiftades 
1996 och reviderades marginellt år 2004 (SFS 2004:1261). På sätt och vis innebar inte la-
gen något annat än det formella erkännandet av hur verkligheten faktiskt sett ut under 
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lång tid. Att inrätta och finansiera folkbibliotek har varit det viktigaste kulturpolitiska åta-
gandet för de svenska kommunerna sedan 1950-talet. Redan under mellankrigstiden hade 
processen av sammanslagningar av de olika typer av befintliga bibliotek börjat på många 
håll. De moderna folkbiblioteken har nämligen i stor utsträckning sina rötter i olika slags 
föreningsbibliotek. Den äldsta delen av ursprunget till folkbiblioteken låg i de sockenbib-
liotek som skapades i början av 1800-talet. Dessa utgjordes av mindre boksamlingar knut-
na till kyrkan och bestående i första hand av teologiska uppbyggelseböcker.  I anslutning 
till folkrörelsernas etablering och expansion under andra halvan av 1800-talet inrättade 
dessa sina egna bibliotek till förmån för de aktiva och deras fortbildning. I takt med ökan-
de läskunnighet, ett allt större utbud av alla slags litteratur (både facklig och skönlitterär) 
och mer ansträngda ekonomiska resurser halkade dessa olika biblioteks förmåga allt längre 
ifrån möjligheterna att tillfredsställa efterfrågan. Den nya biblioteksförfattningen 1930, 
med sina förstärkta ekonomiska anslag lade grunden för både centralisering av biblioteken 
under kommunal huvudman och expansion av deras samlingar och service. Denna fram-
gångssaga fortsatte sedan i tre-fyra decennier och nådde sin kulmen på 1960- och 70-
talen.  

På 1990-talet genomgick många svenska kommuner ett ekonomsikt stålbad, som 
också drabbade biblioteksverksamheten. Utbyggnaden förbyttes i nedläggningar av filialer, 
indragningar av bokbussar och minskning av personalen. Det har emellertid inte rubbat 
folkbibliotekets starka förankring i befolkningen. År efter år visar stora statistiska under-
sökningar att folkbiblioteken är den mest besökta av alla kulturinstitutioner. Det finns 
alltså goda skäl för kommunerna att satsa pengar på verksamheten. Som framgick i avsnit-
tet om kulturpolitikens siffror så gick år 2005 mer än 40% av deras totala kulturutgifter till 
folkbiblioteken, ca 3,3 miljarder kr. Folkbibliotekens redan stora betydelse som tillhanda-
hållare av kulturupplevelser (kulturkonsumtion) såväl som en arena för kulturaktiviteter av 
olika slag (kulturproduktion) växer alltmer i många av de mindre orterna, där folkbibliote-
ket har utvidgat sina aktiviteter långt bortom att bara låna ut böcker. På så vis liknar de 
alltmer de kulturhus (maisons de la culture) som en gång var den berömde franske kulturmi-
nistern André Malraux´ storslagna vision (Girard 1997).  

Betraktat i ekonomiska termer är den näst största utgiftsposten för kommunerna det 
som går under benämningen ”allmän kulturverksamhet”. Med detta menas teater, musik, 
museer och utställningar. Den sannolikt mest spridda verksamheten i denna kategori är 
hembygdsmuseerna. Lokala eldsjälar i byn eller orten driver med kommunalt stöd museer 
som vårdar samlingar av verktyg, hushållsgeråd mm. För närvarande finns ca 1900 hem-
bygdsföreningar som tar detta som en av sina viktigaste uppgifter.  

En annan kommunalt finansierad kulturverksamhet som varit framgångsrik och 
väckt mycket nationell och internationell uppmärksamhet de senaste decennierna är mu-
sik- eller kulturskolorna (Persson 2001).  I dessa erbjuds kommunens skolbarn gratis mu-
sikundervisning i varierande instrument. Kring millennieskiftet hade flera svenska musiker 
stora internationella framgångar i termer av skivförsäljning och turnéengagemang. Inte 
minst att de var så förhållandevis många påstods ha en av sina viktigaste orsaker just i 
musikskolans existens. Där hade de musikaliska grunderna lagts på bred front. 

Folkbildningsverksamheten är, som vi sett, väl förankrad och finansierad på både 
den statliga och den regionala nivån. Det hindrar inte att också kommunerna engagerar 
sig relativt starkt i stödet till folkbildningen. Sammanlagt får studieförbunden ca 0,5 mdr i 
kommunala subventioner. 
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Det är dock viktigt att minnas att villkoren för de svenska kommunernas kulturpolitiska 
insatser och förmåga skiljer sig kraftigt åt, inte minst beroende på de stora skillnaderna i 
invånarantal. I de stora städerna är situationen helt annorlunda än för kommunerna i ge-
men. I en genomsnittlig svensk kommun är med största sannolikhet folkbiblioteket den 
enda offentliga kulturinstitutionen med kontinuerlig och regelbunden verksamhet. Folk-
bibliotekens existens och vidmakthållande är alltså av stor betydelse ur flera aspekter; för 
att tillgodose medborgarnas behov av information i samhällsfrågor lika väl som deras be-
hov av kulturell bildning och stimulans. I de stora kommunerna finns ett större utbud av 
kulturella tillgångar, både institutioner och aktiviteter, vilket sålunda gör folkbiblioteket 
relativt mindre betydelsefullt. Här finns kulturinstitutioner som stadsteatrar och stadsmu-
seer och andra. De kommunala kulturnämnderna fördelar bidrag till fristående teater-
grupper som är etablerade på orten, till lokala amatörmusiker mm. Underlaget av verk-
samheter och initiativ öppnar för olika slag av experiment både till innehåll och organisa-
tion. I Stockholm finns numera exempel på både företagssponsring och privata entrepre-
nörer i bibliotekssektorn. Sannolikt är dessa försök till nyordning och nytänkande i lokal 
kulturpolitik något som kan komma att spridas. I åtskilliga år har vi nämligen sett ett väx-
ande inslag av kulturplanering i de lokala kulturpolitiska strategierna. 

Ett viktigt exempel är Göteborg. 1998 antog staden en lokal kulturstrategi (Kulturpo-
litisk strategi, version 1.0) i vilken en ledande tanke var idén om att kulturella aktiviteter och 
evenemang skulle bli en integrerad del av vad som kan kallas stadens nya identi-
tet(spolitik) (Kulturpolitisk strategi, version 1.0 1999, Johannisson, 2006). Under nittonhund-
ratalets sista kvartssekel genomgick Göteborg en djupgående industriell omstrukturering 
(Sernhede m fl 2006). Den industri som traditionellt utgjorde stadens profil, varven och 
hamnen, antingen stängdes eller utlokaliserades från dess centrum. Som i många andra 
städer beslöt sig politikerna att motverka en hotande ekonomisk och social utarmning 
genom att påbörja ett idogt arbete att forma en identitet för den forna industristaden Gö-
teborg. Ett av de viktigaste inslagen i denna strategi var att föra fram Göteborg som den 
ledande svenska orten för kulturella evenemang; den nya identitet som skulle befästas var 
”evenemangsstaden Göteborg”. Här måste man noga notera att ”kultur” i detta samman-
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hang är tämligen brett definierat. Det spänner från det man brukar kalla den smala finkul-
turen till olika breda populärkulturella arrangemang; förutom att ett nytt operahus invig-
des 1994 så anordnas årligen större utomhuskonserter med världskända artister och mäs-
sor och festivaler för böcker, film och mat mm. 

Den rika flora av organisationsformer för kulturverksamheten på de tre förvalt-
ningsnivåerna – såväl på varje nivå för sig, som på de tre sammantagna – gör naturligtvis 
samordningen av kulturpolitiken till en svårbemästrad uppgift. Redan här ligger kanske ett 
frö till att utvecklingen kan se tämligen annorlunda ut från ort till ort. De senaste åren har 
sett ett växande intresse för att försöka använda kultur och kulturinstitutioner i olika for-
mer för att till exempel omstöpa gamla och övergivna industrimiljöer och göra dem till 
inslag i en strävan att öka ortens attraktionsförmåga med avseende på inflyttning och in-
vesteringar. Detta har starkt bidragit till att de kulturpolitiska strategierna på de tre olika 
förvaltningsnivåerna förefaller att peka åt olika håll.  

Det är i skrivande stund alltför tidigt att uttala sig om följderna av den nya kulturpo-
litik som beslöts i december 2009. I vissa centrala avseenden framstår den som en fort-
sättning av den kulturpolitik som hittills bedrivits. Inte minst gäller det dess idémässiga 
grundval och övergripande vision. Den nya målformulering som antogs skiljer sig förvisso 
i ordval, men med undantag för att frasen om att ”motverka kommersialismens negativa 
verkningar” har strukits, är dess andemening i hög grad oförändrad. Annorlunda är det 
dock med dess administration och organisation. Här kan åtminstone tre viktiga nyheter 
noteras. En är den nya samverkansmodell mellan staten och regionerna som föreslås och 
som behandlades mer i detalj ovan, s. 21ff. En annan är den nya ”analysmyndighet” som 
föreslås bli inrättad och som ska ha till uppgift att ta ett fastare grepp om kunskapsupp-
byggnaden inom det kulturpolitiska fältet. När detta skrivs är dess utformning, arbetsupp-
gifter och organisation under utredning i Kulturdepartementet. En tredje nyhet är den 
instans som ska ersätta Rikskonserter, ett av de tre så kallade R:en (Riksteatern och Riks-
utställningar är de två andra). I utredningen SOU 2010:12 lanserades två olika förslag till 
hur det statliga stödet till främjandet av utvecklingen på musikområdet ska organiseras. 
Det ena innebär att nuvarande Statens musiksamlingar ombildas till Statens musikverk 
och det andra att en mer fristående verksamhet, Statens musikplattform, inrättas och in-
ordnas under Statens musiksamlingar (SOU 2010:11, s. 9) 

Bortsett från de organisatoriska nydaningarna förefaller kulturpolitiken på den na-
tionella nivån i huvudsak flyta fram i samma fåror som tidigare medan den regionala nivån 
nyligen har börjat utforma sina egna specifika strategier och det i många kommuner pågår 
en innovativ verksamhet för att hitta nya vägar att inkludera kulturen i den allmänna poli-
tiken. Möjligen ska man tolka tendenserna till ökad samverkan mellan staten å ena sidan 
och regioner och kommuner å den andra som ett försök att komma tillrätta med den brist 
på koordination som under ett par decennier har vidhäftat den svenska kulturpolitiken. 
Om några år har vi förhoppningsvis ett svar på den frågan. 

 
 



Arkitekter på armlängds avstånd? 

 
 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tobias Harding 

 

Var finns den statliga kulturpolitiken? 

Inte bara på Kulturdepartementet 
(Tidigare publicerad i Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 2/2009) 

 
Det har ofta sagts att man inte vinner val på kulturpolitik.1 Jag skall inte försöka finna 
citatets ursprung utan nöjer mig med att konstatera att den som ägnar sig åt kulturpolitisk 
forskning kan räkna med att stöta på det med jämna mellanrum (t.ex. Frenander 2005). 
Min omedelbara reaktion har alltid varit att kulturpolitikens politiska betydelse främst 
beror på vad man menar med ”kulturpolitik”. Kulturella frågor står ofta i fokus för 
politiska konflikter och drivs ofta av uppmärksammade politiker. Josef Goebbels, Hitlers 
riksminister för folkupplysning och propaganda, är t.ex. en känd historisk person som 
varit minister med ansvar för kultur. Att använda Goebbels som exempel på en politiker 
som prioriterat kulturfrågorna belyser inte minst att detta inte behöver vara någonting 
positivt, något som annars ofta verkar vara underförstått i kulturpolitisk debatt. Idag tycks 
det dock höra till undantagen att Kulturdepartementets politik hamnar i fokus för den 
allmänpolitiska debatten. Den verkar dessutom vara jämförelsevis okontroversiell. Detta 
behöver dock inte nödvändigtvis betyda att frågor som rör kultur är okontroversiella. Det 
kan också innebära att de behandlas någon annanstans än vid Kulturdepartementet.  
 I det följande försöker jag göra en övergripande beskrivning av hela den statliga 
politik som i Sverige inriktar sig på kulturområdet som samhällssfär. Jag försöker också 
besvara frågan om vad som utmärker den statliga kulturpolitik som explicit beskrivs som 
just kulturpolitik. Jag menar nämligen att denna, enligt de flesta rimliga sätt att räkna, inte 
utgör huvuddelen av statens politik gentemot kulturområdet. Inte heller är den 
representativ för denna. Däremot menar jag att den har andra utmärkande drag, som att 
den i första hand inriktar sig mot en tämligen begränsad del av kulturlivet, främst mot den 
professionella kultur som erkänns av konstens fält (jfr Bourdieu 2000). Den utmärker sig 
också genom att den förutsätts respektera autonomin i detta kulturliv, en respekt som ofta 

                                              
1
 Första versionen av denna text presenterades på konferensen Kultur~Natur i Norrköping 15-17 juni 2009 då 

den kommenterades av Anders Frenander. Jag har därefter omarbetat delar av den, bl.a. i ljuset av den 
diskussionen. Jag vill därför tacka såväl Anders som de övriga sessionsdeltagarna för deras konstruktiva 
kommentarer. 
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beskrivs som ”armslängdsprincipen” (jfr Cummings & Katz 1987). Denna politik är där-
emot inte typisk för hela statens politik gentemot kulturområdet. Detta förklarar också 
varför politiken – men inte nödvändigtvis fältet – blir okontroversiell. Syftet med artikeln 
är dels att översiktligt beskriva den svenska statliga politik som inriktar sig på 
kulturområdet som samhällssfär, och dels att beskriva skillnaderna mellan de olika delarna 
av denna politik i fråga om organisation och rådande normer. 
 Även om beskrivningen gäller statlig svensk kulturpolitik misstänker jag att den har 
likheter med den nationella kulturpolitiken i andra västeuropeiska länder, liksom på andra 
håll och nivåer. Om så är fallet har den avgörande konsekvenser för vad som bör studeras 
i kulturpolitisk forskning, givet att man är mer intresserad av kulturlivet än av det 
specifika politikområdet. 

 

Vad är det egentligen som är okontroversiellt? Implicit och explicit 

kulturpolitik 
 
Kan det vara så att det är i stabila demokratiska stater som kulturpolitiken blir okontro-
versiell? Detta skulle i så fall kunna bero på att konsensus råder om samhällets kulturella 
grundvärden. Det skulle också kunna bero på att sådana stater i vår tid tenderar att 
organisera sin kulturpolitik med respekt för kulturområdets autonomi och att 
innehållsfrågorna därmed förs bort från den (parti)politiska agendan (Vestheim 2007). 
 Det är emellertid inte så att diskussionen kring ”kulturella grundvärden” i dagens 
Sverige är okontroversiell, något som inte minst belyses av debatten i 
integrationsfrågorna. Även konstnärernas roll i samhället har med jämna mellanrum 
skapat en delvis politisk debatt. Under våren 2009 dök frågan t.ex. upp i kölvattnet efter 
ett par kontroversiella projekt vid Konstfack. Under sommaren följde Kristdemokraternas 
partiledare Göran Hägglund upp med att angripa den så kallade kultureliten bl.a. i sitt tal i 
Almedalen (Hägglund 2009). En av de tyngsta politiska frågorna detta år var upphovs-
rätten, inte minst då den diskuterats i samband med rättegången mot The Pirate Bay. 
Grundfrågan i den debatten, om än inte i rättegången, kan sägas vara dels rätten att 
använda och ta del av kultur och dels vilka åtgärder som är rimliga för staten att vidta för 
att säkerställa upphovsmännens rättigheter. Piratpartiets framgångar i valet till europa-
parlament antyder, oavsett hur det kommer att gå för partiet framöver, att dessa frågor i 
vida kretsar inte betraktas som helt oviktiga.  
 Ingen av dessa frågor berör emellertid annat än indirekt de frågor som i statens 
administrativa uppdelning av politikområden betraktas som kulturpolitik. Kulturrelevanta 
frågor som dyker upp i den allmänna debatten är istället ofta sådana som räknas till 
utbildningspolitiken, andra till migrationspolitiken, och vissa till Justitiedepartementets – 
och inte minst till domstolarnas – ansvarsområden.  
 Även på kulturdepartementets område flammade diskussionen emellertid upp under 
våren 2009, för första gången på mycket länge. Då rörde det sig främst om svaren på för-
slagen i Kulturutredningens betänkande, och då i första hand de rent organisatoriska för-
slagen. Det har också hävdats att utredningens förslag i första hand gällde organisations-
frågor. Det är värt att notera att dessa diskussioner var till synes helt avskurna från de 
diskussioner som samtidigt bedrevs kring upphovsrätten. Vare sig utredningen eller den 
därpå följande propositionen nämnde ens piratkopieringen eller bekämpandet av denna. 
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Att döma av den följande debatten tycks diskussionen i och kring Sveriges statliga 
kulturpolitiska system istället ha fokuserat på dess egen myndighetsorganisation. Detta 
kan tolkas som att de innehållsliga frågorna överlåtits på fältet och att detta förhåller sig 
till kulturpolitiken i första hand genom att försvara förutsättningarna för sitt eget 
oberoende. Så kan man också tolka diskussionen kring kvalitetsbegreppet. Distansen till 
den övriga diskussionen förblir emellertid anmärkningsvärd. 
 Detta organisatoriska fokus tycks emellertid enbart gälla kulturpolitiken i meningen 
”kulturdepartementets” område eller rubriken ”kulturpolitik” i statsbudgeten, två 
varianter av vad den brittiske kulturpolitikforskaren Jeremy Ahearne (2009) beskriver som 
statens explicita kulturpolitik. Det verkar däremot inte gälla generellt ens för den statliga 
kulturpolitiken, om man med detta menar hela den politik som inriktar sig på 
kulturområdet som en avgränsad samhällssfär (se nedan angående denna avgränsning), för 
att inte tala om den politik som strävar efter att påverka kulturen (i ordets vidare 
antropologiska mening), det som Ahearne kallar implicit kulturpolitik.2 

 

Utgångspunkter, material och avgränsningar 
 
I följande beskrivning och analys utgår jag från ett normativt institutionellt synsätt där 
organisationsformen anses styra politikens inriktning. Vissa rolluppfattningar och normer 
anses institutionaliserade i organisationen; förgivettagna scripta för lämpligt agerande i 
olika situationer. Detsamma gäller normerande föreställningar om organisationens 
uppdrag och den egna rollen i den, normer och föreställningar som traderas i 
organisationen och överförs till nya medlemmar (March & Olsen 1989). Sådana normer 
tenderar också att bli allt mer homogena inom avgränsade organisatoriska miljöer, såsom 
organisationer eller delar av organisationer påverkade av samma profession. Inom 
kulturområdet kan man iaktta att olika subfält inom sig tenderar att upprätthålla en viss 
homogenitet i fråga om normer, något som märks inte minst när nya normer sprids. 
(Harding 2007, Powell & DiMaggio 1991). Det är också därför som det är relevant att 
diskutera studiet av sådana normer och frågan om kulturpolitikens avgränsning i samma 
sammanhang.  
 Perspektivet har också inslag av historisk institutionalism. Politiken anses alltså styrd 
av tidigare beslut. Viktiga vägval kan ofta ha gjorts mycket långt tillbaka i historien. De 
kan också ha fått konsekvenser långt utöver vad de som fattat de relevanta besluten 
någonsin kunnat förutse eller ens varit intresserade av. Det är minst lika ofta de 
oförutsedda konsekvenserna av politiskt handlande som blir långsiktigt relevanta som de 
önskade eller förutsedda. Som ett exempel kan nämnas de styrande effekter som de 
österrikiska Habsburgkejsarnas intresse för musik enligt vissa forskare har fått för vilka 
kulturinstitutioner som än idag dominerar i flera centraleuropeiska länder. Ett annat 
exempel är hur den svenska myndighetsstrukturen och regeringskansliets organisation i 
många fall kan förklaras genom vägval gjorda för så länge sedan som på 1600-talet. Detta 
ska dock inte tolkas som att deras organisation skulle vara så gammal, utan som att den 
utvecklats i en miljö där tidigare beslut har påverkat handlingsmöjligheterna (Pierson 
2000, exempel från Cummings & Katz 1987, Zimmer & Toepler 1999 och Premfors et al 

                                              
2
 Den explicita kulturpolitikens roll som en del i den implicita kulturpolitik som relaterar till nationen som 

föreställd kulturell gemenskap analyserar jag i min avhandling (Harding 2007). 
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2003). I det här sammanhanget kan man vänta sig att avgränsningarna mellan 
politikområden får konsekvenser för vilka normer som blir rådande i politiken. Det finns 
dock ingen anledning att tro att dessa konsekvenser skulle vara vare sig önskade eller 
väntade när organisationen utformats.  
 När det gäller materialets avgränsning så är det den statliga svenska kulturpolitiken 
som diskuteras här. Med staten avses staten som juridisk person, dvs. inte landsting, 
primärkommuner eller privaträttsliga subjekt. Staten styrs av regering och riksdag och 
inkluderar de myndigheter och andra organ som är underställda dessa. Detta skall dock 
inte tolkas som att jag uppfattar staten som en enhetlig aktör. Tvärtom utgör den en 
komplex organisatorisk miljö där en mängd olika aktörer kan urskiljas. Det går heller inte 
att dra någon skarp gräns mellan staten och dess omgivande miljö. En mängd olika 
aktörer som inte är delar av staten, sådan jag just definierade den, är trots detta tydliga 
aktörer i de processer där staten formulerar sin hållning i olika frågor. De politiska 
partierna är ett av de mer uppenbara exemplen på detta. På det kulturpolitiska området 
spelar inte minst representanter för det konstnärliga och det vetenskapliga fältet stor roll, 
vilket jag återkommer till. Kulturområdet innehåller också en mängd aktörer som kan 
beskrivas som myndighetsliknande organ, dvs. aktörer som samtidigt är stiftelser, eller 
andra privaträttsliga organ, och har uppgifter som liknar myndigheters (ESV 2008:34). 
Det är inte självskrivet att ett museum som utgör en del av en statlig myndighet (som t.ex. 
Historiska Museet) beter sig annorlunda än ett museum som är en stiftelse men som är 
helt beroende av statlig finansiering (som t.ex. Nordiska Museet). Här finns det med andra 
ord en gråzon.  
 Artikeln bygger i första hand på material insamlat till min avhandling Nationalising 
Culture (Harding 2007), samt på annan tidigare forskning. Avhandlingens syfte var 
analysera hur en svensk kultur institutionaliseras i svensk statlig kulturpolitik. Även om 
empirin överlappar och även organisatoriska perspektiv används i avhandlingen sker ana-
lysen i denna artikel alltså med annan fokus.  
 Materialet består till stor del av officiella dokument så som utredningar, proposi-
tioner och riksdagsmaterial. Den ursprungliga presentationen av dessa dokument för 
riksdag och regering betraktas som en politisk handling, och dokumenten som de 
skriftliga lämningarna av denna handling. Detta gör det rimligt att studera de normer och 
föreställningar som kommer till uttryck i texterna. Samtidigt används samma dokument 
som historiska källor.  När så sker används grundläggande källkritiska krav (jfr Nilsson 
2002). Som beskrivningar av den statliga organisationen uppfattas texterna dock som 
generellt sett mycket trovärdiga. I avhandlingen studerades samtliga betänkanden från 
samtliga statliga utredningar som tillsattes eller avslutades under perioderna 1971-1973 
och 1991-2002, samtliga propositioner som framlades under perioderna, eller som kan ses 
som resultat av sådana utredningar, samtliga betänkanden från kulturutskottet från de 
perioderna eller som svar på sådana propositioner, liksom även partimotioner och betänk-
anden från andra utskott i anslutning till sådana förslag. Detta material har här 
kompletterats med ytterligare betänkanden och propositioner från perioderna 1974-1991 
och 2002-2009 (fram t.o.m. sommaren 2009), samt från andra politikområden. Även om 
många av de utredningar som publicerats efter 2002 tillsatts då eller tidigare, och därmed 
ingår i avhandlingsmaterialet, kan materialet från andra politikområden och från de 
perioder som jag inte studerade i samband med avhandlingen dock inte göra anspråk på 
att vara heltäckande.   
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 Ett sådant materialurval innebär med nödvändighet ett fokus dels på den explicita 
kulturpolitiken och dels på vad som sägs officiellt i statens centrala organ, samt på andra 
aktörers agerande i förhållande till dessa (till skillnad från deras agerande i övrigt). En 
fördel är att de dokument som behandlas kan ses som handlingar snarare än beskrivningar 
av handlingar, och följaktligen som primärkällor. De utgör också en handlingskategori där 
det inom givna ramar blir möjligt att vara tämligen heltäckande i beskrivningen av 
framförallt riksdagens, regeringens och de statliga utredningarnas agerande. Samtidigt 
innebär urvalet att man till viss del också kan följa andra aktörers respons på dessa 
handlingar, i första hand genom beskrivningen av inkomna remissvar men också genom 
övriga beskrivningar, t.ex. riksdagsutskottens betänkanden och i motioner.3 Det är viktigt 
att notera att vilka som får inflytande över policyprocessen i sig är en viktig del av politik-
områdets uppbyggnad och avgränsningar. 
 

Vad är kultur (i ”kulturpolitik”)? 
 
Frågan ”Vad är kultur?” framstår som närmast hopplös att besvara. Förutsättningarna för-
bättras heller inte av att den i en kulturpolitisk kontext blir uppenbart normativ; den får 
implikationer för vilka verksamheter som blir att betrakta som kulturpolitiskt relevanta 
eller värda statligt stöd.  
 Trots att kulturpolitiska dokument ofta uppvisar sympati för en ”antropologisk” 
eller ”sociologisk” syn på kultur är det tydligt att detta inte är vad som avses när man i 
dessa sammanhang talar om ”kultur” (t.ex. i SOU 1972:66 eller i SOU 1995:85). En 
konsekvent användning av ett antropologiskt kulturbegrepp skulle innebära att en mängd 
praktiker skulle betraktas som kulturella drag, t.ex. hur människor hälsar på varandra, hur 
riksdagsmännen bemöter varandra eller hur de klär sig vid möten. Edward Tylor 
definierade t.ex. kultur som ”the complex entity, which encompasses knowledge, faith, 
art, morals, laws, customs, use, and all other forms of skills and habits, which a person 
acquires as a member of society”, Tylor 1871). Detta är uppenbarligen inte vad som avses 
med ”kultur” så som ordet används i sammansättningar som ”kulturpolitik” och 
”kultursektor”. En politik med inriktning på kultur i den meningen tycks däremot 
motsvara vad Ahearne menar när han talar om implicit kulturpolitik. Kulturpolitiken tycks 
snarare handla om att peka ut vissa verksamheter som kulturella, till skillnad från andra. 
Dessa verksamheter förefaller i första hand vara sådana som handlar antingen om 
kulturarvets bevarande eller om konstformerna. När man talar om en bred kultursyn eller 
om en breddad kulturpolitik skulle detta i så fall innebära att fler verksamheter skulle 
kunna innefattas i området konst och kulturarv eller att fler grupper i samhället erkänns 
som utövare av dessa verksamheter. Detta förefaller också vara vad som avses. I den förra 
Kulturutredningens betänkande från 1995 var denna avgränsning till och med uttalad, 
även om den då också innefattade ”bildningssträvandena” och media (SOU 1995:85). Det 
är också mot den bakgrunden som ambitionen att bredda kultursynen har demokratiska 
implikationer; inte därför att allt är kultur, utan därför att ett erkännande av en 
verksamhet som kulturell innebär att status tillerkänns såväl verksamheten som dess 
utövare. 

                                              
3
 Se vidare Harding 2007 angående urval och metod i avhandlingen. 
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 När det gäller konstarterna förefaller denna begreppsanvändning ligga nära Pierre 
Bourdieus beskrivning av konstens fält som en autonom sfär i samhället där autonomi 
innebär egna normer för att definiera delaktighet och intern status (Bourdieu 1977, [1972] 
1977 och 2000). Att konstens fält, inklusive alla de (av fältet) erkända konstarterna, är ett 
objekt för kulturpolitiken tycks framstå som i det närmaste självskrivet. Därtill kommer de 
kulturarvsbevarande institutionerna vars anspråk på autonomi dels kan relateras till det 
vetenskapliga fältet (i Bourdieus mening, jfr Bourdieu 1977), dels till deras status som 
autonoma kulturinstitutioner och dels till det självstyre som ligger i deras status som 
stiftelser eller statliga myndigheter (som av Regeringsformen skyddas från ministerstyre, 
Premfors et al 2003, ESV 2008:34). Även de övriga statliga myndigheterna på 
kulturområdet åtnjuter ett visst mått av autonomi tack vare en eller flera av dessa 
principer; å ena sidan är de statliga myndigheter, å andra sidan besätts deras styrelser ofta 
av personer som kan anses representera de berörda konstarterna. Det senare är 
naturligtvis i sig ett resultat av att politikens utveckling vävts samman med fältets strävan 
efter oberoende och inflytande. Så har t.ex. varit fallet när Konstnärsnämden etablerades, 
liksom när biblioteksersättningen inrättades (Bennich-Björkman 1991, Gustavsson 2002). 
Såväl det konstnärliga fältet som kulturinstitutionerna (de kulturarvsorienterade likaväl 
som de konstnärliga) betraktas här som delar av kulturområdet i trängre mening. Detta 
betraktas således som ett av autonomi kännetecknat avgränsat område inom samhället 
och staten.  
 Å andra sidan kan man också tala om kulturområdet i en bredare mening, som även 
den ibland anses relevant i kulturpolitiska sammanhang. Till detta område kommer jag här 
att räkna verksamheter utanför detta vilka liknar dem som bedrivs inom det beskrivna 
området. Det handlar i första hand om vad som ofta beskrivs som amatörkultur och 
kulturella näringar. Så som dessa begrepp används i de kulturpolitiska dokumenten beror 
skillnaden mellan amatörer och professionella utövare dock inte enbart på vilka som 
försörjer sig på sitt utövande. De som i olika mening kan anses erkännas av fältet (t.ex. till 
följd av utbildning, organisationsmedlemskap, distributionskanaler, stipendier etc.) 
uppfattas istället som professionella oavsett hur de försörjer sig. De som försörjer sig på 
kommersiell basis räknas istället till de kulturella näringarna, men endast i undantagsfall till 
kulturområdets professionella (traditionellt beskrivna som ”kulturarbetare”).  
 Amatörerna blir därmed, per definition, alla de utövare som antingen inte erkänns 
av fältet, eller inte kan försörja sig på sina verksamheter på rent kommersiell basis. 
Typiska exempel på amatörkultur organiserad i statsunderstödda former är körsång, 
arbetslivsmuseer, folkrörelsearkiv eller studieförbundens kulturverksamhet. Naturligtvis 
bedrivs också betydande mängder kulturaktiviteter även utan att det leder till förenings-
medlemskap eller anmäls som underlag för offentliga bidrag. Här kan man nämna allt 
ifrån graffiti till ännu icke erkänd poesi, områden som då och då uppmärksammas som 
källor till förnyelse, men som sällan får utrymme i den institutionaliserade kulturpolitiken. 
Liksom de kulturella näringarna är de snarare ett område som hänvisas till när 
kulturpolitikens företrädare vill betona sin bredd, men sällan annars. 
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Den explicita kulturpolitiken och dess gråzoner 
 
Vad statens kulturpolitik är i explicit mening tycks vid första påseende vara en tämligen 
lättbesvarad fråga. I de flesta av de officiella dokument som behandlas tas det mycket 
riktigt för givet att läsaren vet vad som avses med begreppet. Detta är heller inte helt 
ovanligt i den kulturpolitiska forskningen. Inte ens detta är emellertid en helt enkel fråga. 
Man kan dock se vissa alternativ. Med statlig kulturpolitik skulle t.ex. kunna avses den 
politik som kulturministern, eller Kulturdepartementet ansvarar för. Tills denna delades 
upp i två enheter vid årsskiftet 2007/2008 skulle man också ha kunnat använda en trängre 
avgränsning till departementets kulturenhets ansvarsområden (och därmed exkludera 
mediefrågorna). Man skulle också kunna syfta på de områden som diskuteras i riksdagens 
kulturutskott eller dem som ingår i statsbudgetens utgiftsområde ”kultur, medier, fritid 
och trossamfund” (nr. 17 i prop. 2008/09:1), möjligen med undantag för dem som ingår i 
mediepolitiken, fritidspolitiken eller bland trossamfunden. Dessa definitioner är i stor 
utsträckning överlappande. En stor del av området ingår oavsett vilken definition man 
använder. Detta område beskrivs i det följande som explicit kulturpolitik. Den gråzon som 
ingår inom vissa av dessa avgränsningar, men inte i andra, är emellertid ganska stor. 
 För trossamfunden, eller i alla fall för Svenska Kyrkan, fanns fram tills kyrkans 
skiljande från staten en särskild kyrkoenhet i regeringskansliet. Numera sorterar frågorna 
emellertid under enheten för kulturarv och trossamfund. Nämnden för statsbidrag till 
trossamfund är ansvarig myndighet. I riksdagen har dessa frågor behandlats i 
kulturutskottet ända sedan detta infördes tillsammans med enkammarriksdagens nya 
utskottsorganisation 1971. Trossamfunden har dock endast sällan betraktats som en del 
av kulturpolitiken sedan denna började framträda som ett eget område kring 1970. Detta 
framstår särskilt tydligt när trossamfunden faktiskt diskuteras i kulturpolitiska 
sammanhang. Det som diskuteras är då nämligen nästan genomgående verksamheter som 
anknyter till annan kulturverksamhet, så som t.ex. kyrkokörer och bevarandet av 
kulturmiljöer och minnesmärken. Det framgår alltså att trossamfundens verksamhet som 
sådan inte betraktas som kulturverksamhet. 
 Idrottsfrågorna har, liksom kyrkofrågorna, flyttats runt mellan departementen i 
regeringskansliet och har nu hamnat under Kulturdepartementet. Detta hände så sent som 
från och med 2007. I riksdagen har frågorna flyttats mellan utskotten och behandlas nu i 
kulturutskottet. Hittills verkar de dock inte i någon större utsträckning ha betraktats som 
en integrerad del av den övriga kulturpolitiken. Hur förhållandet kommer att se ut fram-
över återstår dock att se. Det skulle t.ex. kunna visa sig relevant att frågorna på lokal 
politisk nivå ofta hanteras av gemensamma kultur- och fritidsnämnder. 
 Även medier som film och böcker hamnar i en gråzon mellan film- och mediepolitik 
(som sorterar under olika enheter vid Kulturdepartementet men som i riksdagen båda 
behandlas i kulturutskottet, med undantag för frågor som rör presstödet eller 
yttrandefriheten, som behandlas i konstitutionsutskottet). Filmfrågorna sköts på 
myndighetsnivå i första hand av Svenska Filminstitutet. Detta är en stiftelse finansierad 
dels genom statliga bidrag och dels genom filmavtalet, dvs. av branschföreträdare som 
biografägare och andra, i utbyte mot att staten gett dem skattemässiga förmåner. Film 
behandlas emellertid också som en kulturyttring, bl.a. i översiktliga kulturpolitiska 
dokument som t.ex. kulturutredningarna från 1972, 1995 och 2009, liksom i de 
kulturpolitiska propositionerna. Film verkar i den statliga politiken betraktas både som ett 
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medium och som en kulturyttring (till skillnad från t.ex. utställningsmediet som aldrig 
behandlas som relevant ur mediepolitisk synvinkel) (jfr Blomgren 1998).  
 Litteraturen stöds även den av statliga medel samtidigt som böcker är en vara på 
marknaden. Stödet till författare, förlag och andra delar av bokmarknaden sköts emellertid 
helt och hållet av myndigheter som rapporterar till Kulturdepartementets enhet för 
konstarterna och kulturskaparnas villkor. Statens förhållande till litteraturen är således 
betydligt mindre av ett gränsfall än filmpolitiken. Båda områdena kännetecknas dock av 
att de har utvecklats i nära samband med konstens fält och av att representanter för detta 
fortfarande bereds stort inflytande i statliga beslut som rör dessa områden, t.ex. via 
Filminstitutet och Författarfonden (Bennich-Björkman 1991, Blomgren 1998).  
 TV och radio behandlas av kulturpolitiken, i likhet med trossamfunden, 
genomgående som ett område som ibland har beröringspunkter med kulturen, men 
definitivt inte som någon kulturyttring i sig. Det är alltså bara kulturprogrammen som 
betraktas som kulturella. Detta hindrar dock inte att även public service omfattas av en 
viss grad av autonomi. Denna tycks dock inte motiverad främst av konstens fält, utan 
snarare av det politiska livets behov av bl.a. journalistisk granskning.  
 Ett sista gränsfall utgörs av folkbildningsorganisationerna. Såväl utredningen 
Kulturrådet (SOU 1972:66) som den 1995 levererade Kulturutredningen (SOU 1995:85) 
behandlar folkbildningen som en del av kulturpolitiken. Den senaste kulturutredningen 
talar om vikten att knyta folkbildningen närmare till kulturpolitiken (ibland beskriven som 
den ”övriga kulturpolitiken”). 1972 sorterade kulturpolitiken (i utredningen Kulturrådets 
mening) fortfarande under Utbildningsdepartementet. Sedan Kulturdepartementet 
inrättades 1991 har folkbildningen emellertid fortsatt att sortera under 
Utbildningsdepartementet. Detta hindrar dock inte att den i statsbudgeten räknas till 
kulturområdet, eller att den ingår i Statens Kulturråds övergripande ansvar för detta. Folk-
bildningsrådet sorterar däremot inte under Kulturdepartementet, utan under Utbildnings-
departementet. I den officiella statistiken (publicerad av Statens Kulturråd men samman-
ställd av Folkbildningsrådet) skiljer man ut kulturverksamheten från den övriga 
folkbildande verksamheten. I folkbildningspolitiska dokument behandlas kultur som ett 
av flera syften med folkbildningen. Enligt dessa synsätt tycks folkbildning således inte 
vara att betrakta som en per definition kulturell verksamhet. Det bör dock noteras att 
kulturverksamheten, åtminstone för studieförbundens del, anses utgöra huvuddelen av 
verksamheten (SOU 1972:66, SOU 2009:16, Kulturrådet 2008, Harding 2010).  
Utanför denna gråzon finns en mängd andra politikområden som även de i stor utsträck-
ning finansierar kulturverksamhet – inklusive verksamhet som även finansieras inom 
ramarna för den explicita kulturpolitiken. Inte minst närings-, ungdoms- och folkrörelse-
politiken kan nämnas i detta sammanhang. Därutöver finns också områden där regler och 
beslut formuleras som är av minst lika stor betydelse för kulturområdets fält och institu-
tioner som de som formuleras vid Kulturdepartementet eller i Kulturutskottet. I 
synnerhet skatter, upphovsrätt, arbetsmarknadspolitik och näringspolitik förtjänar att 
nämnas som sådana. Det finns med all sannolikhet fler. 
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Det medlemsbaserade kulturområdet – och det fältbaserade 
 
Ser man till kulturområdet, definierat så att det även innefattar aktiviteter utförda av andra 
än dem som erkänns som delaktiga i fälten, framträder en ny bild av vad som är kultur-
politiskt relevant. Denna bild innefattar å ena sidan den explicita kulturpolitiken, å andra 
sidan även en vidare kulturpolitik som tycks innefatta även det som är icke-professionellt 
eller är rent kommersiellt. Statens agerande gentemot detta område sorterar i stor ut-
sträckning under andra departement än Kulturdepartementet. 
 Visserligen finansieras amatörkulturen i viss utsträckning av bidrag från Statens 
Kulturråd, Riksantikvarieämbetet och andra myndigheter under Kulturdepartementet. 
Detta är emellertid bara en bråkdel av de statliga medel som går till att finansiera icke-
professionellt kulturutövande i organiserad form. Någon statistik sorterad på detta sätt 
finns dock inte. Man kan notera att Kulturdepartementets bidrag till amatörkultur 
huvudsakligen används för att finansiera amatörkulturorganisationernas nationella nivå 
(kansliresurser, arvoden o.d.). I jämförelse med andra departements bidrag till ideella 
organisationer ter sig dessa anslag tämligen blygsamma. De mest omfattande bidragen till 
ideella organisationer ges istället av Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet och 
Integrations- och Jämställdhetsdepartementet (IJ), eller av myndigheter under dessa (i det 
senare fallet av enheter som då detta departement bildades överfördes från bl.a. 
Justitiedepartementet).4 
 

 
 
Diagram: Det statliga stödet till frivilliga organisationer 2005 räknat i miljoner kronor. Anslaget till 
Justitiedepartementet gäller huvudsakligen verksamheter som idag sorterar under Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet, IJ (SOU 2007:66). 

 
Huvuddelen av de relevanta anslagen under Utbildningsdepartementet är de som 
finansierar folkbildningen. Dessa anslag har de senaste åren ökats kraftigt. Med tanke på 
att studieförbunden själva redovisar mer än hälften av sin verksamhet som 
kulturverksamhet (Kulturrådet 2008) och att stöd till kulturverksamhet är ett av 
folkbildningens huvudsyften blir det rimligt att anta att detta stöd står för en betydligt 
större del av de statliga stöden till amatörkulturen än vad Kulturdepartementets gör. Det 

                                              
4
 Se Harding 2010 för en mer ingående beskrivning av svenska frivilligorganisationer på kulturområdet. För en 

jämförelse mellan de olika departementens anslag till frivilligorganisationer se SOU 2007:66. 

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500



Arkitekter på armlängds avstånd? 

 
 

40 
 

kan dock noteras att åtminstone vissa av dessa aktiviteter är sådana som sker i samarbete 
mellan studieförbunden och de nationella amatörkulturorganisationer som stöds av 
kulturområdets myndigheter. Flera av dessa organisationer har också stöd som ungdoms-
organisationer. Detta är ett ungdomspolitiskt stöd och räknas således till Integrations- och 
Jämställdhetsdepartementets budget (tidigare till Justitiedepartementets). Det kan alltså 
antas att även de över kulturbudgeten finansierade frivilligorganisationerna får merparten 
av sina resurser från annat håll. Slutsatsen blir att Kulturdepartementet rent empiriskt sett 
knappast kan sägas agera som ansvarigt departement för stödet till amatörkulturen, i alla 
fall inte för merparten av det ekonomiska stöd som faktiskt ges.  
 En annan omedelbar slutsats av dessa förhållanden är att det som definierar kultur-
politiken inte enbart är att den inriktar sig på vissa typer av verksamheter (som t.ex. musik 
eller film) utan att den inriktar sig på stöd till det professionella kulturlivet, dvs. till 
konstens fält samt till vissa historiskt orienterade kulturinstitutioner. Detta är det stöd 
som styrs i den statliga kulturbudgeten och som fördelas till och via statliga myndigheter 
och myndighetsliknande organ under Kulturdepartementets enheter för kulturarv och 
trossamfund respektive för konstarterna och kulturskaparnas villkor. Det inkluderar en 
mängd olika bidrags- och stipendiesystem samt en stor flora av institutioner och andra 
aktörer, de flesta av dem legitimerade både av den politiska makten och av det 
konstnärliga, eller i vissa fall det vetenskapliga, fältet, något som ofta återspeglas i deras 
styrelsers sammansättning. Detta kan naturligtvis förklaras utifrån att politikområdet 
historiskt sett har vuxit fram i samspel med fältet, och i utbyte mot legitimitet hämtad 
därifrån (jfr Bennich-Björkman 1991, Blomgren 1998, Blomgren & Blomgren 2002, 
Gustavsson 2002). 
 Den del av kulturlivet som inte erkänns som delaktig i det av fältet definierade 
professionella kulturlivet stöds visserligen även det av staten, men detta stöd organiseras 
helt annorlunda och följer andra logiker. Faktorer som kvalitet och konsacrering (i 
Bourdieus mening) spelar här ringa eller ingen roll för medelsfördelningen. De i särklass 
viktigaste faktorerna för amatörkulturen är istället medlemstal, aktivitetstid och antal 
deltagare (det senare i synnerhet för folkbildningen, som inte har några individuella 
medlemmar att hänvisa till). Den viktigaste kategorin normativa värden som man hänvisar 
till är (sällan definierade) demokratiska värden. Den vanligast förekommande akademiska 
referensen är Robert D. Putnam. Hans teori om det civila samhällets betydelse för 
demokrati och medborgaranda (Putnam 1996, Putnam 2000) framstår också som 
betydligt mer näraliggande de på detta område dominerande normerna än vad t.ex. 
Bourdieus fältteori skulle vara.  
 Även detta stöd gynnar dock en viss form av autonomi, nämligen organisatorisk 
autonomi institutionaliserad i stora etablerade medlemsorganisationer och studieförbund. 
Organisationen skiljer sig betydligt från kulturpolitikens myller av statliga myndigheter 
och mer eller mindre myndighetsliknande organ. Istället ser vi ett antal stora oberoende 
medlemsorganisationer. Medan kulturmyndigheternas styrelser och högsta chefer utses av 
regeringen (om än i vissa fall med hänsyn till reaktionerna i relevanta delar av konstens 
och vetenskapens fält) utses styrelserna i den medlemskapsbaserade delen av 
kulturområdet av organisationerna själva på interndemokratisk väg. Autonomin på dessa 
delar av kulturområdet är alltså ganska olik den som råder inom Kulturdepartementets 
område, men inte nödvändigtvis svagare.  
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 I kulturpolitikens ovan skisserade gråzoner finns ett par organisationer som helt 
dominerar sina respektive områden: Riksidrottsförbundet respektive Folkbildningsrådet. 
Båda får sina bidrag direkt från regeringen och fördelar dem sedan på olika sätt vidare till 
idrottsorganisationer respektive studieförbund och folkhögskolor. Svenska kyrkan har i 
viss mån en likande ställning som särbehandlat trossamfund, men dess förhållanden liknar 
i praktiken mycket dem som gäller för övriga trossamfund. De senare får bidrag i 
förhållande till medlemsantal via en särskild myndighet (Nämnden för statsbidrag till 
trossamfund). Alla trossamfund kan därtill få hjälp av Skatteverket med sin 
avgiftsinsamling och Svenska kyrkan får särskild ersättning för sina insatser för 
bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Inom ungdomspolitiken fördelar 
Ungdomsstyrelsen (en myndighet under IJ) bidragen till ett antal organisationer med 
utgångspunkt i deras förmåga att engagera ungdomar i åldrarna under 25. Även i denna 
grupp finns flera amatörkulturorganisationer. Gruppen ungdomsorganisationer är i själva 
verket tydligt överlappande med den grupp organisationer som stöds av 
kulturmyndigheterna. Minst pengar får de organisationer som bland de statliga 
företrädarna är helt hänvisade till Kulturdepartementet och dess myndigheter, dvs. de 
amatörkulturorganisationer som inte samtidigt är t.ex. ungdomsorganisationer. De är 
också, i de flesta fall, hänvisade till stöd via någon av de mer allmänna 
kulturmyndigheterna, också detta i kontrast till de andra områdena, där stödet kommer 
direkt ifrån regeringen eller via en myndighet som har detta som sin huvuduppgift (se 
vidare Harding 2007 angående kulturpolitik och kyrkopolitik, Bjurström 2006, Harding 
2009 eller Ljungberg 2009 ang. ungdomspolitik, Norberg 2008 ang. idrott, samt 
Sundström 2007 eller Andersson 1980 ang. folkbildning).  
 Det enda undantaget bland de via kulturbudgeten finansierade organisationerna är 
Riksteatern. Denna kan på många sätt ses som en hybrid mellan statlig och 
civilsamhällelig verksamhet. Å ena sidan är den en medlemsbaserad organisation med 
medlemsföreningar över större delen av landet och omkring 43 000 medlemmar. Å andra 
sidan är den på riksnivån en professionellt baserad turnerande teater som erkänns som 
sådan inom fältet. Den är den enda ideella organisation som får pengar genom ett anslag 
angett direkt i statsbudgeten inom ramarna för kulturbudgeten. Det är dock belysande att 
den enda organisation som får detta också är den enda ideella organisation som betonar 
sin professionalitet i förhållande till konstens fält istället för att enbart hänvisa till sina 
medlems- och aktivitetssiffror. Det är intressant att man på senare år också har börjat lyfta 
fram de senare på sätt som åtminstone presenteras som nya samt att man framgångsrikt 
har rekryterat nya medlemmar, medlemsföreningar och medlemsgrupper. Det är också 
intressant att man nu har börjat beskriva verksamheten på sätt som inkluderar volontärer 
och som därmed åtminstone skulle kunna anses implicera ett ifrågasättande, om än aldrig 
så vagt, av den tidigare knivskarpa distinktionen mellan professionella och amatörer.5 
 Om man blickar bakåt blir det lättare att förklara hur uppdelningen har uppstått. 
Medan den explicita kulturpolitiken har formulerats med företrädare för konstens fält 
som viktiga aktörer har det som jag här beskriver som det medlemsbaserade 
kulturområdet uppstått i relationen mellan staten och de civilsamhälleliga 
organisationerna, eller mer exakt till folkrörelserna och till Svenska kyrkan. Gemensamt 
för studieförbunden och Riksteatern, några av de starkaste aktörerna på detta område, är 

                                              
5
 Detta blir tydligt om man studerar t.ex. Riksteaterns årsredovisningar för de senaste åren eller hur den 

presenterar sig på sin webplats (www.riksteatern.se). 
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nämligen just deras historiska relation till folkrörelserna (jfr Andersson 1980, Blomgren & 
Blomgren 2002, Harding 2010). 
 Stora delar av stödet till kulturområdet, i vid mening, kanaliseras därför genom 
medlemsbaserade organisationer. Det står helt klart att de som inte synliggörs av de 
dominerande normsystemen och organisationen i något av dessa politikområden är de 
som varken är av fältet erkända professionella eller i ideella föreningar organiserade 
amatörer. Vissa tecken finns dock på att offentliga aktörer på senare år har börjat 
uppmärksamma även dessa. Att frågan om hur dessa skall betraktas är minerat område 
framgår inte minst av debatten kring rapporten Laboratorium för spontankultur. Denna 
skrevs på uppdrag av Malmö stad för att utreda möjligheterna att stödja vad man 
beskriver som ”spontankulturen” i stadsdelen Möllevången och innehåller bl.a. 
beskrivningar av svartklubbarnas betydelse för det lokala kulturlivet (Arvidsson & Tjäder 
2008). Det mer okontroversiella sättet att närma sig ungdomar och nya kulturyttringar 
verkar dock vara att försöka underlätta för dem att inordna sig i existerande organisa-
tionsformer, t.ex. genom att organisera sig i föreningsform (jfr SOU 2009:16). Följaktligen 
sker statligt understödda satsningar på att förmå dem att antingen individuellt eller genom 
att bilda nya föreningar ansluta sig till en ny eller gammal formell organisation. Det statliga 
stödet till amatörkulturen präglas alltså fortfarande märkbart av att det har vuxit fram i 
mötet mellan staten och de nu etablerade folkrörelseorganisationerna. 

 

Andra politikområden som förhåller sig till den professionella 

kulturen 
 
Inte ens för dem som är delaktiga i konstens fält är det emellertid självklart att 
kulturpolitiken är det viktigaste politikområdet. I den allmänna debatten är det som sagt 
långt ifrån alltid kulturpolitiska frågor som debatteras när politikens förhållande till 
konstens fält berörs. Redan inledningsvis nämnde jag ett par exempel på detta. I 
synnerhet debatten kring studenter vid Konstfack och Dramatiska Institutet kan anses 
beröra det konstnärliga fältets avgränsning och legitimitet, dvs. vad som egentligen är 
konst och – i förlängningen – om verksamheten vid dessa institutioner är förtjänt av 
offentligt stöd. Frågorna har direkt samröre med fältets legitimitet eftersom utbildnings-
institutionerna, i egenskap av grindvakter, bidrar till att legitimera och avgränsa detta. 
Eftersom de samtidigt rör sig inom högskolesfären, som i övrigt brukar anses ingå i 
vetenskapens fält (jfr Bourdieu 1977), är det möjligt att ifrågasättandet av just dessa 
institutioner underlättas av att de kan jämföras med ett annat normsystem som möjligen 
kan uppfattas som än fastare.  
 Dessa frågor kan man dock endast spekulera kring så länge inte den mediala 
debatten studerats mer ingående. I så fall skulle det också vara intressant att jämföra 
denna med den debatt som uppstod kring Historiska Museets utställande av verket 
”Snövit och sanningens vansinne” i samband med förintelsekonferensen i Stockholm 
(von Rosen 2004).  Även om de statliga kulturarvsinstitutionerna sorterar under 
Kulturdepartementet och finansieras via kulturbudgeten så befinner sig även de i 
gränslandet till vetenskapens fält, kanske t.o.m. i högre grad än vad de konstnärliga 
högskolorna gör. Här kan mötet mellan konstens och vetenskapens fält och deras skilda 
normer således vara avgörande. Ett annat alternativ är att institutionerna trots sin 
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autonomi här snarare trätt över det kontroversiellas gräns genom att överträda de 
byråkratiska och politiska normer som antas gälla för statliga verksamheter. 
 Ett annat politikområde som på ett uttalat sätt relaterar till de professionella 
kulturutövarna är arbetsmarknadspolitiken. Här har det handlat om hur staten behandlar 
dessa då de är arbetslösa. Kanske just därför upprätthålls skillnaden mellan amatörer och 
professionella om möjligt ännu tydligare än inom den explicita kulturpolitiken. 
Arbetslöshetsstöd riktar sig till professionella, inte till amatörer. Det riktas till personer 
som visserligen inte just nu kan försörja sig som kulturutövare, men som anses kunna – 
eller ha rätt att – göra detta. Samtidigt skiljer sig arbetsmarknadspolitiken från 
kulturpolitiken. Här utgör kulturarbetsmarknaden en marginell del av ett större 
politikområde. Historiskt sett har särskilda hänsynstaganden till kulturutövarna ändå 
tagits, möjligen som ett resultat av att det inom det större politikområdets budget har varit 
lättare att ta hänsyn till – och dra politisk nytta av – den auktoritet som konstens fält och 
dess försvarare kan utöva i den allmänna debatten. Under den sittande regeringen före-
faller arbetsmarknadspolitikens funktion som stöd till professionella kulturutövare em-
ellertid ha tappat politiskt stöd (SOU 1997:183 ang. arbetsmarknadspolitisk analys, SOU 
2009:26 som kulturpolitisk respons på arbetsmarknadspolitiken). Detta kan tolkas som att 
de undantag som hittills har gjorts för kulturarbetsmarknaden inte längre anses som 
legitima i förhållande till de normer som råder inom den övriga arbetsmarknadspolitiken, 
normer som nu förefaller utvecklas i riktning mot att ställa strängare krav på de arbetssök-
ande. 
 Även skatte- och näringspolitiken kan nämnas som områden där kulturfrågor 
behandlas, men då i första hand ur ekonomiskt hänseende. Även här tycks det klart att de 
kan uppfattas som avvikande och att de rådande normerna har uppstått med andra typer 
av varor och tjänster i åtanke. Å ena sidan behandlas kulturmarknaden som en potentiellt 
betydelsefull marknad. Å andra sidan diskuteras möjligheter att uppmuntra och underlätta 
ekonomiskt stöd till kultur i form av sponsring och donationer. Det är i synnerhet det 
sistnämnda frågekomplexet som har förmått intressera t.ex. den senaste 
Kulturutredningen (SOU 2009:16). Detta kan tolkas som att denna fråga – som handlar 
om ekonomiska medel som tillförs konstens fält – är det som lättast känns igen som en 
kulturpolitisk fråga. Det skall dock noteras att de framstötar som har gjorts från 
kulturpolitiskt håll för att uppnå en sådan avdragsgillhet hittills har nått föga framgång. 
Kulturområdet har till exempel helt ignorerats av den några månader senare avslutade 
Skatteincitamentsutredningen (SOU 2009:59). 
 I synnerhet på regional nivå ser man ofta även samband mellan kulturlivet som 
sådant och regionens tillväxtpotential, en tendens som t.ex. märks i det ökande intresset 
för cultural planning (Lindkvist & Månsson 2008). Möjligen är det så att satsningar på 
kultursektorn ofta används i symbolpolitiskt (Santesson-Wilson 2003) syfte för att stärka 
intrycket av att insatser görs för regionens framtida utveckling. Att denna trend inte riktigt 
har fått fotfäste på riksnivå kan ha att göra med att den institutionella gränsen mellan 
Kulturdepartementet och andra relevanta departement är starkare än motsvarande gränser 
på lokal och regional nivå.  
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Immaterialrätt som kulturpolitik 
 
Medan de frågor som diskuteras ovan främst handlar om statligt finansierade, 
subventionerade eller skattemässigt gynnade verksamheter finns emellertid även andra än 
ekonomiska sätt på vilka staten skapar förutsättningar för kulturområdet.  
 De kanske för närvarande mest omdebatterade frågorna med relevans för det 
konstnärliga fältet är rimligen ingen av dem som diskuterats ovan utan snarare de 
upphovsrättsliga. Upphovsrätten kan anses nära förbunden med uppkomsten av ett 
konstnärligt fält, och i synnerhet med den därmed sammanhängande föreställningen om 
upphovsmannen (Hemmungs Wirtén 2004). I den mån som professionella kulturutövare 
får sina inkomster från marknaden (och merparten av kultursektorns intäkter kommer 
från marknaden, enligt Statens Kulturråd 2008) är upphovsrätten en del av fundamentet 
för den ekonomiska strukturen på området, åtminstone i den utsträckning som 
kulturmarknaden är en marknad där det som saluförs är immateriella rättigheter. I denna 
mening är upphovsrättsfrågorna den politiska debatt som tydligast och på det mest 
fundamentala sättet berör kulturens fält. Huruvida marknaden kommer att tvingas ställa 
om ifrån upphovsrättsliga inkomster till nya typer av vinstdrivande verksamhet är en fråga 
som i hög grad hänger samman med hur upphovsrätten och metoderna för att 
upprätthålla den utvecklas. Typiskt nog är detta ett ansvar för Justitiedepartementet och 
inte för Kulturdepartementet. I stor utsträckning är det också en fråga som (just därför) 
hanteras internationellt snarare än nationellt. 
Den största händelsen på området i Sverige på senare år torde vara rättegången mot The 
Pirate Bay, som man kunde följa på tidningarnas nyhetssidor (inte enbart på 
kultursidorna), i internationella media och via nyhetstjänster på nätet, i en helt annan 
omfattning än svenska explicit kulturpolitiska frågor. Frågan behandlades med andra ord 
även av journalister och aktörer utan anknytning till kulturens fält. Den är kanske det 
främsta exemplet på att frågor som handlar om konstens fält idag varken är 
okontroversiella, saknar medialt intresse eller sker inom ramarna för de normer som 
uppställs inom konstens fält. Tvärtom är dessa ramar, sådana de formulerades under 
fältets uppbyggnadsfas, idag, av allt att döma, under omförhandling, även om det är svårt 
att sia om i vilken riktning denna omvandling rör sig. Däremot kan man redan nu 
konstatera att omförhandlingen inte i första hand sker på fältets, eller ens kulturpolitikens, 
villkor (Hemmungs Wirtén 2004, Rydell & Sundberg 2009).  
 Det vore kanske att överdriva om man påstod att Piratpartiet utgör ett empiriskt 
bevis mot tesen att man inte kan vinna val på kulturpolitiska frågor (rättssäkerhets- och 
integritetsfrågorna tycks ha varit mer framskjutna under valet). Det är dock värt att notera 
att ett parti som grundades med utgångspunkt i en kulturpolitisk fråga i skrivande stund är 
det tredje största partiet i Sverige räknat i antal medlemmar. Det är också värt att notera 
att Piratpartiet sällan eller aldrig har diskuterat frågor som rör kulturbudgeten. Å andra 
sidan hör det också till ovanligheterna att de som deltar i diskussioner kring den explicita 
kulturpolitiken relaterar till upphovsrättsliga frågor. Kulturutredningen 2009 refererar till 
exempel endast i förbigående till de upphovsrättsliga frågorna, och aldrig till fildelningen 
eller till The Pirate Bay-målet eller Piratpartiet. Inte heller tycks det som att man i de, 
oftast internationella diskussioner, där upphovsrätten idag omformas i någon större 
utsträckning refererar till explicit kulturpolitiska åtgärder (Piratpartiet 2009, Rydell & 
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Sundberg 2009, SOU 2009:16). Alla dessa diskussioner tycks ske helt avgränsade från 
varandra. 
 Tendenserna tycks motstridiga. Å ena sidan pågår i akademiska sammanhang en 
dekonstruktion av upphovsmannen som tankefigur. Liknande tendenser finns också i 
masskulturen i en mängd olika former där kulturkonsumenterna kan sägas ta makten över 
kulturprodukten genom att omforma den i ständigt nya former och kombinationer. 
Åtminstone är det så som många tolkar det, både inom ramarna för det akademiska 
studiet av populärkulturen och i den allmänna kritiken av upphovsrätten. Å andra sidan 
pågår en rörelse emot en striktare och mer omfattande upphovsrätt. Därmed inskränks 
också ständigt den så kallade kreativa allmänningen, dvs. det material, i form av t.ex. äldre 
litteratur och musik som är tillgänglig för alla att använda och förändra fritt. Mot detta 
står idag en aktiv och ideologiskt präglad rörelse för att försvara och utvidga allmänningen 
(Bjereld & Demker 2008, Hemmungs Wirtén 2004, Rydell & Sundberg 2009). Här blir det 
också uppenbart att upphovsrätten inte är en fråga som intresserar enbart några få. 
Tvärtom berörs en stor del av befolkningen, inte minst i egenskap av fildelare. Många 
uppfattar systemet som stående på randen till ett paradigmskifte. Här finns också starka 
ekonomiska intressen. Mycket tyder på att det är dessa som idag har problem-
formuleringsprivilegiet i de politiska sammanhangen. Det är inte orimligt att betrakta detta 
som vår tids stora kulturpolitiska slagfält. Striden sker dock nästan helt utan inblandning 
av kulturpolitiker (i explicit mening) (Hemmungs Wirtén 2004). 

 

Bredare grepp? 
 
Vi lämnas med slutsatsen att den kulturpolitik som bedrivs vid Kulturdepartementet är 
ganska långtifrån att vara identisk med statens politik gentemot kulturområdet. Vill man 
studera den senare bör man ha betydligt bredare fokus. Vill man studera denna 
kulturpolitik i dess helhet finns det dessutom också andra aktörer än staten att ta hänsyn 
till. Till exempel frivilligorganisationerna och EU, såväl som regionala och lokala aktörer 
(jfr Ahearne 2009).  
Nu är denna slutsats vare sig ny eller särskilt överraskande. Den senaste kulturutredningen 
gjorde t.ex. en liknande beskrivning av situationen. I sin Grundanalys förklarar Kulturutred-
ningen att den uppfattar kulturen som en (potentiell) aspekt i alla, eller åtminstone de 
flesta, politikområden. Följaktligen talar man om ”aspektpolitik”. Här drar man synbart åt 
ett brett, kanske till och med antropologiskt, kulturbegrepp. När utredningen i sitt Förnyel-
seprogram ska dra praktiska slutsatser av denna iakttagelse landar den emellertid i en be-
skrivning av att kulturpolitiken i högre grad bör samverka med andra politikområden. 
Genom att göra sig nyttig kan kulturpolitiken skapa sig en bättre position för att på sikt 
bland annat öka sin budget. Här är identifikationen av kulturpolitiken med 
Kulturdepartementets område mycket tydlig. I en av Kulturutredningens Power Point-
presentationer illustrerades resonemanget med bilden nedan. Denna illustrerar också hur 
man tänkte sig att sådana samarbeten skulle kunna formeras kring områden där de olika 
politikområdena överlappar varandra. Flera sådana områden diskuteras också i särskilda 
kapitel, eller delkapitel, i betänkandet, däribland kulturen i skolan, kultur och miljö, samt 
kultur och näringsliv (Kulturutredningen 2007, SOU 2009:16). 
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Bild. Kulturutredningen illustrerar i en Power Point vad den senare skulle beskriva som aspektpolitiken 
(Kulturutredningen 2007). 

 
Samtidigt tycks Kulturutredningen ha tänkt sig både att konstpolitiken utgör 
kulturpolitikens kärna och att den explicita kulturpolitiken – och därmed 
Kulturdepartementet – med självklarhet är det mest relevanta både för konsten och för 
kulturområdets övriga delar. Resonemanget i denna artikel visar att detta i mångt och 
mycket kan ifrågasättas.  

 

Var finns den statliga kulturpolitiken? 
 
Även om stora delar av statens politik gentemot kulturområdet inte bedrivs via 
Kulturdepartementet finns det emellertid en annan koppling mellan detta och 
kulturområdet. Det som utmärker den explicita kulturpolitiken tycks vara just normen om 
att respektera fältets autonomi. Med inspiration hämtad från Bourdieu kan man hävda att 
den explicita kulturpolitiken är det politikområde som i första hand utvecklats under 
inflytande av det konstnärliga fältets formeringsprocesser och vars normer i hög grad är 
präglade av detta. Även om den inte, som man skulle kunna tro, är identisk med statens 
politik gentemot fältet spelar denna kulturpolitik en roll i legitimerandet av statens hela 
politik gentemot detta. Denna legitimering kan inte minst bidra till att hänsyn till fältet vid 
behov kan utelämnas i andra politikområden, med hänvisning till att de tas i (den 
explicita) kulturpolitiken. På ett liknande sätt förhåller det sig med relationen till 
vetenskapens fält inom de ämnen och institutioner på kulturområdet där detta är relevant. 
Förhållandena påminner också om hur politiken gentemot forskning och högre utbildning 
förhåller sig till vetenskapens fält. 
Det måste betecknas som extremt sällsynt att stöd till statliga organisationer (som museer 
och teatrar) påverkas av andra politiska syften än att den förgivettagna föreställningen att 
de bör stödjas är etablerad i det allmänna medvetandet, och att stödet till dem därmed 
bidrar till att stärka ”mecenatens” legitimitet. De myndigheter och liknande organ som 
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Kulturdepartementet rent statsrättsligt har till sitt förfogande har under sin historiska 
utveckling blivit aktörer inom fältet i minst lika hög grad som de är redskap för politiken 
(se Bennich-Björkman 1991, Blomgren 1998, Blomgren & Blomgren 2002 och Gustavs-
son 2002 för exempel på detta). Visserligen förekommer motiveringar där medborgarna 
utgör målet här och var i kulturpolitiska måldokument. Det tycks dock höra till 
ovanligheterna att praktiska åtgärder motiveras utifrån dessa målsättningar. Om ”den 
offentliga makten”, som det heter i regeringsformen, ”utgår ifrån folket” (RF kap.1 § 1) 
tycks dess mål i kulturpolitiska sammanhang vara någonting annat.6 
 Kulturpolitiken, i denna mening, blir ett politikområde som i stort sett aldrig be-
handlar kulturformernas innehåll. Frågor kring denna har politiken redan delegerat till 
fältet. Att ge sig in i sådana debatter blir, paradoxalt nog, lättare för t.ex. skolpolitiker och 
integrationspolitiker, dvs. för politiker vars legitimitet inte är lika beroende av erkännande 
ifrån fältet. De (i allmänhet förgivettagna) normer som förbjuder detta tycks alltså vara 
väsentligt starkare för politiker inom den explicita kulturpolitiken. Den enda fråga som 
blir oomtvistligt legitim att diskutera för politiker inom detta område blir hur mycket, eller 
hur lite, ekonomiska resurser som skall gå till dess olika delar. Endast en aning mindre 
legitim ter sig ett ifrågasättande av kulturpolitikens organisation.  Inget av detta ter sig 
emellertid till närmelsevis lika upprörande som t.ex. en kommentar om den konstnärliga 
och etiska nivån på ett examensarbete vid Konstfack (oaktat att Konstfack inte sorterar 
under Kulturdepartementet). Normen tycks alltså vara den att kvalitetsfrågor helt tydligt 
är fältets uppgift, inte politikernas. Då och då uppstår debatt i spänningen mellan 
konstens, vetenskapens och politikens fält. Så länge ingen utmanar demarkationslinjerna 
blir det emellertid ingen debatt.  
 Beroendet av legitimitet grundad i kulturens fält skiljer Kulturdepartementets 
kulturpolitik ifrån annan statlig politik gentemot kulturområdet. Det statliga stödet till 
frivilligorganisationerna motiveras t.ex. utifrån den demokratiska målsättningen att de 
antas stärka demokratin. Det oberoende som de ändå har motiveras instrumentellt utifrån 
denna roll, inte i förhållande till något fält. Uppdelningen tycks historiskt sett ha sin 
bakgrund i att folkrörelserna, och framförallt studieförbunden, etablerade sig på 
amatörkulturens område innan den explicita kulturpolitiken började intressera sig för 
detta. Eftersom den explicita kulturpolitiken formulerats med fältets professionella som 
viktiga aktörer har trycket därifrån att vinna inflytande över amatörkulturen sällan varit 
särskilt starkt. Uppdelningen mellan civilsamhälle och stat blir därmed också en 
uppdelning mellan amatörer och professionella utövare. Detta är ett tydligt exempel på 
stigberoende. Till dem som får svårast att passa in i denna uppdelning är de kulturutövare 
som varken är del av etablerade organisationer eller som erkänns av fältet. 
 Detta område skiljer sig också ifrån stödet till kulturnäringarna, som oftast 
motiveras utifrån sina förmodade konsekvenser för tillväxten, men inte nödvändigtvis 
ifrån förslagen om att underlätta för privata donationer till kulturverksamhet. De senare 
drivs mycket riktigt ofta av företrädare för just kulturinstitutionerna och andra aktörer 
inom Kulturdepartementets område, nu senast av Kulturutredningen. Dessa röster har 
dock hittills inte vunnit något gehör inom de fält där skattefrågor avgörs. De tycks alltså 

                                              
6
 Detta skall dock inte tolkas som något ifrågasättande av kulturpolitikens demokratiska legitimitet. Denna 

grundar sig i så fall inte ifrån att politiken antas påverka medborgarna på något specifikt sätt (jfr Vestheim 
2009), utan ifrån det faktum att folkets valda representanter beslutar sig för att finansiera upprätthållandet av 
konstens och vetenskapens fält. 
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stämma bättre överens med de normer som råder inom kulturområdet än med dem som 
råder inom skattepolitiken. Att döma av reservationen mot Kulturutredningens 
betänkande (SOU 2009:16) tycks t.ex. motståndet mot undantag i lagstiftningen vara en 
viktigare skattepolitisk norm än behovet av resurser till kulturen. Detta är kanske inte så 
överraskande. Det är tvärtom ett ovanligt tydligt exempel på hur olika normer råder inom 
olika politikområden. 
 De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i förhållande till konstens fält tycks å andra 
sidan ha gått ifrån ett relativt nära förhållande till konstens fält till en mera rationaliserad 
syn på arbetsmarknad, dvs. från en normativ roll som liknar den kulturpolitiska till en som 
kan antas vara mera lik den övriga arbetsmarknadspolitikens. Folkbildningen betraktas 
idag i mindre utsträckning än tidigare som kulturpolitik. Istället väljer man att söka 
legitimitet i sin roll som stärkare av demokratin och inom utbildningsområdet. 
Upphovsrätten och skattepolitiken bidrar med en juridisk infrastruktur och ekonomiska 
incitament till fältets autonomi. Inte heller på dessa områden tycks det emellertid som att 
några större reformer till förmån för fältet skulle vara i sikte inom en nära framtid. 
Samtidigt flyttar också regioner och kommuner, liksom EU, fram sina positioner i förhåll-
ande till staten. Även här har andra aktörer inflytande över politiken. 
 De institutionella gränserna mellan politikområdena är alltså vare sig konstanta eller 
ointressanta för studiet av politikens inriktning. Tvärtom hänger de nära samman med 
vilka normer som vägleder arbetet, och med vilka aktörer som får möjlighet att göra sig 
hörda, eller som uppfattar sig som berörda. Kulturområdets aktörer uppfattas som 
relevanta i första hand då det som diskuteras är kulturpolitik i explicit mening. Det står 
helt klart att politikens styrkeförhållanden utvecklas i samband med hur områden 
avgränsas. Förändringar i dessa institutionella gränser har därmed direkta konsekvenser, 
både för den samlade politikens och för enskilda reformers utformning. De kan också 
relateras till förändringar i den auktoritet som konstens fält åtnjuter i politiken och i det 
övriga samhället. Mycket tyder på att konstens fält är på väg att försvagas i förhållande till 
övriga samhället. Den process vi ser idag kan emellertid också beskrivas som en 
(re)integrering i detta. Ur det perspektivet blir fältets avskildhet ett karaktärsdrag hos ett 
tidigare skede i moderniteten. Oavsett om vi är på väg mot en postautonom konst-
uppfattning så förefaller det rimligt att det kulturella kapitalets relation till det politiska 
hänger samman med såväl fältets position i samhället som med det till fältet kopplade 
kulturpolitiska områdets relation till politikområden styrda av andra normer. 
En viktig slutsats av detta är att det vetenskapliga studiet av kulturpolitiken inte bör låta 
sig ledas av institutionella avgränsningar utan istället göra dessa till en del av sitt 
studieobjekt. Man får då heller inte bortse ifrån maktaspekterna hos dessa gränser. 
Kulturpolitikens begränsade maktområde har knappast att göra med någon inneboende 
trångsynthet hos dess företrädare, utan snarare med att de aktörer – inom och utom 
gränserna för den statliga organisationen – som agerar inom andra politikområden visat 
sig starkare än de som verkar i förhållande till kulturpolitiken, något som i sin tur kan 
sättas i samband med förhållanden i samhället i stort. Detta är inget skäl för den 
kulturpolitiska forskningen att betrakta endast det som utger sig för att vara kulturpolitik 
som sitt forskningsobjekt. Tvärtom innebär det ett starkt skäl för att granska de 
kulturpolitiker som väljer att hålla sig inom de givna ramarna, liksom de politiker och 
andra aktörer som agerar inom andra områden.  
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 Det är emellertid inte heller något skäl för att ignorera det som allmänt kallas för 
kulturpolitik. Vill vi förstå dess utveckling bör vi dock rimligen också se mer på hur 
företrädare för andra områden påverkar det, kanske i synnerhet om det vi är intresserade 
av är den statliga politiken av idag. Detta gäller kanske inte minst om man tänker sig att 
förändringar pågår i fältets struktur. Eftersom den explicita kulturpolitiken domineras av 
fältet kan det i så fall också finnas anledning att studera nya gruppers och kulturformers 
relation till andra politikområden än det som domineras av det fält till vilket de ännu inte 
beretts tillträde. Sådan forskning pågår redan, såväl inom den kulturpolitiska forskningen 
som inom andra fält, som därigenom blir relevanta att samarbeta med. 
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Bilaga: Departement, sakenheter och myndigheter (och motsvarande) som nämns i texten. 
 
 
Departement 

 
Sakenheter vid departementet 

 
Myndigheter (eller motsvar-
ande) under departementet 
 

Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten 
 
Arbetsmarknadsverket (AMV) 
 

Finansdepartementet 

 
Budgetavdelningen 
Skatte- och tullenheten 
 

Skatteverket 

Integrations- och jämställdhets-
departementet (IJ) 

 
Enheten för integration och 
urban utveckling  
Ungdoms- och folkrörelse-
enheten 
 

Ungdomsstyrelsen 

Justitiedepartementet 

 
Enheten för immaterialrätt och 
transporträtt 
 

Framförallt domstolarna berörs 
i detta sammanhang 

Näringsdepartementet 
 
Ingen specifik ansvarig enhet 
 

Ingen specifik ansvarig 
myndighet 

Kulturdepartementet 

Enheten för kultur och 
kulturskapares villkor 
Enheten för kulturarv och 
trossamfund 
Enheten för medier, film och 
idrott 

 
Under kulturdepartementet 
sorterar ett hundratal myndig-
heter, stiftelser, bolag och 
andra motsvarande organ, 
däribland Kulturrådet, 
Riksantikvarieämbetet, de 
statliga kulturinstitutionerna 
och flera andra. Samtliga kan 
anses relevanta i detta 
sammanhang. 
 

Utbildningsdepartementet 

Enheten för studiefinansiering 
och vuxenutbildning 
Skolenheten 
Universitets- och 
högskoleenheten 

 
Folkbildningsrådet 
Skolverket 
Universitet och högskolor 
(däribland de konstnärliga 
högskolorna) 
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Kulturpolitiska modeller i Västeuropa1 
 (Tidigare publicerad i Kulturårboka 1995 (red. Georg Arnestad))  

Översättning: Sven-Erik Torhell 

 

 
Offentligt stöd till kultur har långa historiska traditioner. Men det är först under 
efterkrigstiden som det har byggts upp en mer systematisk offentlig kulturpolitik i 
västländerna. I de olika västeuropeiska länderna har det funnits många gemensamma drag i 
den här kulturpolitiska utvecklingen. Det har särskilt lagts stor vikt vid demokratiseringen 
av tillgången till kulturutbudet och decentraliseringen av ansvaret för kulturpolitiska 
beslut. Det finns annars många gemensamma drag i de mer generella politisk-
administrativa traditionerna i de västeuropeiska länderna. Efter antagandet av 
Maastrichtfördraget ser vi också en gemensam ”europeisk kulturpolitik” inom EU.  
 I den här artikeln ska jag emellertid lägga huvudvikten vid de kulturpolitiska 
skillnaderna i Västeuropa. Har till exempel norsk eller nordisk kulturpolitik några särdrag 
som skiljer den från kulturpolitiken i andra västeuropeiska länder? Kan vi i så fall med 
någon rimlighet tala om en egen norsk eller nordisk kulturpolitisk modell? Och i vilken grad 
och på vilket sätt skiljer den norska eller nordiska modellen sig från den eventuella tyska, 
franska, brittiska eller spanska modellen? Finns det å andra sidan någon tendens till 
närmande mellan dessa länders kulturpolitik? Det är sådana frågor jag vill belysa närmare i 
artikeln. Till att börja med avgränsar jag mig till Västeuropa. Men jag drar också in 
kulturpolitiska erfarenheter från andra delar av världen. 
  

                                                 
1
 Den här artikeln utgår från forskningsprojektet “Den norske kulturpolitiske modellen i et europeisk 

komparativt perspektiv”, som genomfördes av Georg Arnestad, Svein Bjørkås och undertecknad under 
perioden 1993–96 med stöd av Norges forskningsråd-Kult. Projektet befinner sig fortfarande i en 
problemdiskussions- och datainsamlingsfas. Föreliggande artikel bygger i huvudsak på litteraturstudier. Men 
jag har också gjort en del intervjuer med informanter i Frankrike, England och Sverige. En tidigare version av 
artikeln presenterades som ett paper på mötet i ”Kulturpolitisk forskernettverk” i Stavanger, oktober 1993. Jag 
tackar dem som har kommenterat denna version och senare artikelutkast.  
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Analysen utgår från en inflytelserik typologi över kulturpolitiska modeller som den 
kanadensiske kulturekonomen Harry Hillman Chartrand (1989) har utvecklat. Jag 
diskuterar vidare hur fruktbar den typologin är för att beskriva och förstå de 
kulturpolitiska skillnaderna mellan västeuropeiska länder. 

 

Avgränsning 
 
Det är emellertid nödvändigt att klargöra ett par förutsättningar innan jag går vidare. 
 För det första: Jag utgår från ett ganska smalt kulturpolitikbegrepp i artikeln. 
Mediepolitiken och ungdoms- och idrottspolitiken berörs föga. Det är först och främst 
den traditionella kulturpolitiken, knuten till skapande och förmedling av konstuttryck och 
bevarande av konst- och kulturtraditioner, som är temat här. Det medför också att 
artikeln handlar mest om organiseringen av den statliga kulturpolitiken. Hade jag lagt 
större vikt vid de sociokulturella aspekterna av kulturpolitiken – inklusive 
amatöraktiviteter och fritidsvanor – skulle jag varit tvungen att ge mer utrymme åt den 
regionala och den lokala kulturförvaltningsnivån.  
 För det andra: Konstproduktionen i alla västländer – i synnerhet ”levande 
föreställningar” vid teatern, operan, baletten eller i konsertsalen – har det gemensamt att 
den har svårt att överleva på en marknad. Den lider av det som kulturekonomerna har 
kallat ”Baumols sjuka” (efter kulturekonomen W. J. Baumol; jfr Baumol & Bowen 1968).2 
Det är inte först och främst på grund av dålig ekonomistyrning som Nationaltheatret 
behöver offentligt stöd. Ingen större institutionsteater – varken i Norge, Frankrike, 
England eller USA – kan i dag klara sig utan en eller annan form av offentligt eller privat 
stöd förutom biljettintäkterna. Enligt komparativa undersökningar från mitten av 1980-
talet förmådde de stora kulturinstitutionerna inte – ens i det mest marknadsorienterade 
systemet, i USA – komma upp i mer än 60 till 70 procent av driftsintäkterna från sina 
biljettkontor. I andra västländer låg egenintäkterna hos dylika kulturinstitutioner ofta 
mellan 10 och 30 procent (Ca’Zorzi 1989: 11; Schuster 1989: 25). De stora 
kulturinstitutionerna har under det här århundradet stått inför ett ständigt växande 
”intäktsgap”. Medan andra delar av produktionslivet har kunnat minska sina löneutgifter 
genom teknisk rationalisering, har kulturproduktionen haft begränsade möjligheter att 
göra samma sak. Det ökande intäktsgapet är ett av de viktigaste skälen till framväxten av 
en modern kulturpolitik. I alla västländer måste intäktsgapet hos de stora 
kulturinstitutionerna fyllas på ett eller annat sätt, om inte stora delar av konstproduktion 
ska duka under. Vad för slags ”kulturpolitisk modell” som ett land bygger på handlar 
därmed till stor del om hur man löser det ”problemet”.  

 

                                                 
2
 Teorin om “Baumols sjuka” formulerades så tidigt som i mitten av 1960-talet och har sedan haft stort 

inflytande på kulturekonomiskt tänkande. Teorin har förvisso utsatts för kritik och modifikationer. Det framgår 
bland annat av David Throsbys recensionsartikel i Journal of Economic Literature (mars 1994). Men Throsby slår 
samtidigt fast att ”den grundläggande logiken i kostnadssjukdomen är oomtvistlig” (1994: 15).  
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En typologi över kulturpolitiska modeller 
 
För att kunna beskriva huvudskillnaderna mellan olika länders kulturpolitik skiljer Harry 
Hillman Chartrand mellan fyra olika idealtypiska modeller:3 1) hjälparemodellen (the 
Facilitator), 2) mecenatmodellen (the Patron), 2) arkitektmodellen (the Architect) och 4) 
ingenjörsmodellen (The Engineer) )(Chartrand & McCaughey 1989). 
 I länder som bygger på hjälparemodellen (i synnerhet USA), måste produktion och 
förmedling av konst i stor utsträckning lita på intäkter från marknaden. Dessutom stöds 
(”hjälps”) konsten genom olika typer av privat finansiering: skatteavdrag för gåvor, 
sponsring med mera. I USA kopplas således en välorganiserad, privat filantropisk 
tradition samman med fördelaktiga skattearrangemang som uppmuntrar privatpersoner 
och privata institutioner att ge pengar till kulturändamål. Chartrand menar att 
hjälparemodellen både säkrar en mängd olika finansieringskällor och främjar en mängd 
olika kulturaktiviteter – såväl inom professionell konst som inom amatörkultur. Svagheten 
med modellen är emellertid – enligt Chartrand – att den inte bygger på några kvalitativa 
normer om vad som är god professionell konst. Bedömningen av kvalitet överlåts i 
praktiken på givarnas – det vill säga penningstarka företags och enskilda personers – 
växlande tycke och smak. Dessutom är det svårt att beräkna kostnaderna (jämför 
förlusten av skatteintäkter) för det offentliga vid en sådan modell. 
 Mecenatmodellen vill – som komplement till biljettintäkter, andra marknadsintäkter och 
privata gåvor – stödja konsten via ett halvoffentligt, nationellt kulturpolitiskt 
styrningsorgan, som hålls på ”armlängds avstånd” från de politiska makthavarna. Det 
bästa exemplet är det brittiska Arts Council (1945) som – åtminstone fram tills i dag – har 
varit det enskilt viktigaste organet för fördelning av offentligt stöd till konstnärer och 
konstinstitutioner i Storbritannien. Detta ”konstråd” utnämns av regeringen. Men det ska 
annars bestå av helt oberoende enskilda personer och uppfylla sina förpliktelser utan 
hänsyn till myndigheter eller intressegrupper. ”Konstrådet” har till uppgift att fördela 
statliga medel till kulturlivet – bland annat mot bakgrund av råd från oavhängiga 
professionella konstnärer. Enligt Chartrand lyckas mecenatstaten på ett utmärkt sätt ta 
hänsyn till konstnärlig kvalitet. Samtidigt framodlar modellen elitism: det uppstår ett 
avstånd mellan den professionella kvalitetskonst som ”konstrådet” stöder och 
konstsmaken hos folk i allmänhet.  
 Arkitektstaten stöder konst direkt via ett statligt kulturdepartement. Det är statliga 
byråkrater snarare än kulturpersonligheter som beslutar om fördelningen av stöd. 
Offentligt kulturstöd får ofta en social välfärdsmotivering i den modellen. Det är 
samhällsbehov snarare än professionell kvalitet som läggs till grund för fördelningen. 
Konstnärernas ekonomiska ställning beror mycket på medlemskap i 
konstnärsorganisationer. Genom sådant medlemskap blir konstnären nästan en offentlig 
funktionär, menar Chartrand (1989: 51). Biljettintäkter och privata gåvor spelar liten roll 
för konstnärernas ekonomi. Ändå behåller konstnärerna i stor sett sin konstnärliga frihet i 
modellen. Svagheten med modellen är först och främst att den kan leda till stagnation i 
den konstnärliga kreativiteten. Chartrand nämner Nederländerna och Frankrike som 

                                                 
3
 En “idealtypisk modell” är ett slags metodiskt redskap för en sociologisk beskrivning av ett socialt fenomen 

(till exempel av ”byråkratin” eller ”demokratin”). Modellen renodlar typiska drag hos fenomenet. Man kan 
emellertid inte räkna med att återfinna idealtypen (modellen) i samma renodlade form ute i verkligheten.  
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exempel på länder med kulturpolitiska arkitektmodeller. Men många västeuropeiska 
länder – inklusive de nordiska – måste nog huvudsakligen hänföras till den modellen.  
Den fjärde modellen hos Chartrand är ingenjörsmodellen. Här äger staten alla konstnärliga 
produktionsmedel. Politiska hänsyn bestämmer vem som ska få kulturstöd, och politiska 
kommissarier fattar de operativa besluten. Fördelningen har som mål att främja politisk 
fostran – inte konstnärlig kvalitet. Inom den modellen bestäms konstnärernas ekonomiska 
ställning av medlemskapet i officiella, av partiet godkända fackföreningar. 
Ingenjörsmodellen existerade framför allt i de tidigare kommuniststaterna i Östeuropa. 
Efter dessa regimers upplösning har modellen förlorat i intresse.  

 

Kulturpolitiska skiljelinjer i Västeuropa 
 
Var går då huvudskiljelinjerna i västeuropeisk kulturpolitik, enligt forskarna på fältet? Och 
hur mycket hjälp kan vi ha av Chartrands typologi för att belysa dessa skillnader? Den 
tyske kulturforskaren Andreas Wiesand har argumenterat för att det bara finns två 
kulturpolitiska huvudmodeller i västländerna (enligt Mitchell & Fischer 1992): 
 Den kontinentaleuropeiska modellen bygger på den traditionella uppfattningen att 
offentliga myndigheter har ett viktigt ansvar för att främja konst och kultur, medan den 
angloamerikanska modellen däremot betonar att kultur är en privat angelägenhet Den 
senare modellen är följaktligen klart marknadsorienterad. Enligt Wiesand går utvecklingen 
i Europa nu ganska entydigt i riktning mot att marknaden får mer att säga till om i 
kulturpolitiken. Skiljelinjerna i europeisk kulturpolitik håller därmed på att utplånas i den 
meningen att alla länder närmar sig den angloamerikanska modellen. Mitchell och Fisher 
(1992: 39) kritiserar emellertid Wiesand för att vara för schematisk och enkel. De menar 
att han undervärderar de traditionella kulturpolitiska skillnaderna i Europa. Bland annat 
skiljer han inte mellan kulturpolitiken i de nordiska välfärdsstaterna och kulturpolitiken i 
det som Mitchell och Fisher kallar den ”traditionella, kontinentala ’Kulturstaat’” (Tyskland, 
Frankrike och så vidare). De menar att den skillnaden fortfarande är viktig.  
Wiesand kan å andra sidan hämta stöd från annat håll för sitt påpekande att det finns en 
särskild angloamerikansk modell. Montias (1986) har nämligen dokumenterat viktiga 
kulturpolitiska likheter mellan flera engelsktalande länder. I dessa länder har de 
professionella kulturinstitutionerna tämligen höga marknadsintäkter och får lite offentligt 
stöd. Det gäller inte bara i Storbritannien och USA – utan också i Canada, Australien och 
Nya Zeeland.  
 UNESCO genomförde för några år sedan en utredning och arrangerade en 
konferens om ”the status of the artist” i samarbete med den finska Centralkommissionen för 
konst (Irjala 1992). Rapporten skiljer mellan tre olika kulturpolitiska huvudmodeller, 
knutna till 1) de nordiska länderna, social welfare states, 2) de västeuropeiska länderna – i stor 
sett de centrala EU-länderna, och 3) de östeuropeiska, så kallade postsocialistiska 
länderna. Dessutom väcker den frågan om det finns en särskild kulturpolitisk modell 
knuten till 4) de sydeuropeiska länderna. Men här reserverar rapporten sig för brist på 
data.  
 De nordiska sociala välfärdsstaterna kännetecknas – enligt UNESCO-rapporten – 
av en tung och dyrbar offentlig sektor. De lägger vikt vid jämlikhet och demokratisering. 
Kommunnivån spelar en särskilt viktig kulturpolitisk roll i dessa länder, och 
kulturpolitiken har ofta en instrumentell välfärdsmotivering. En enhetlig nationalkultur 
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förmedlas till så många befolkningsgrupper som möjligt. Inslaget av privat finansiering av 
kulturändamål i form av sponsring och liknande är litet. Konstnärsorganisationer har stort 
inflytande, och statligt stöd till konstnärer motiveras med sociala trygghetsargument 
snarare än med konstnärliga kvalitetsargument. Det finns visserligen ”armlängdsorgan” 
som fördelar stöd till konständamål även i de nordiska länderna, men de är inte lika 
självstyrda som det brittiska Arts Council. Det är dessutom små skillnader i det 
kulturpolitiska mönstret mellan de nordiska länderna, enligt rapporten.  
 UNESCO-rapporten placerar å andra sidan de flesta andra västeuropeiska länder inom 
en och samma kulturpolitiska modell. Det erkänns samtidigt att det finns större 
kulturpolitiska skillnader mellan dessa västeuropeiska länder än vad det finns mellan de 
nordiska länderna. Det franska kulturstödet beskrivs till exempel som mer synligt – mer 
spektakulärt – än det brittiska och det tyska. Franska myndigheter ger en mängd olika 
former av stöd till kulturlivet, men samtidigt kritiseras fransk kulturpolitik för att vara 
centralistisk. Det tyska systemet präglas av att det är fråga om en förbundsstat. Det är 
således de olika delstatsregeringarna – och inte förbundsregeringen – som har 
huvudansvaret för kulturpolitiken. Storbritannien skiljer sig å sin sida från många andra 
länder genom att fram till 1992 inte ha något eget kulturdepartement, och att mycket av 
den kulturpolitiska myndigheten är delegerad till det halvoffentliga Arts Council. Landet 
är också präglat av kulturpolitisk förnöjsamhet och en stark marknadsorientering, enligt 
UNESCO-rapporten (Irjala 1992). 
 Jag ska i det följande försöka ge en fylligare framställning av några särdrag i norsk 
(nordisk), fransk och brittisk kulturpolitik – och i kulturpolitiken i några västeuropeiska 
förbundsstater. 

 

Norsk kulturpolitik4 
 
Eftersom kulturpolitiken i alla de nordiska länderna till stor del bygger på sociala 
välfärdsmålsättningar, som ganska starka statliga kulturdepartement försöker uppfylla med 
lite hjälp av privat stöd, måste de i huvudsak falla in under Chartrands arkitektmodell. 
Samtidigt tyder den tidigare diskussionen på att viktiga särdrag i den nordiska 
kulturpolitiken inte fångas upp av ett sådant sätt att se. Jag har tidigare försökt beskriva de 
traditionella huvudpelare som norsk kulturpolitik vilar på (Mangset 1992). Men nu finns 
det flera tecken på att dessa huvudpelare håller på att försvagas. Låt oss mot den 
bakgrunden diskutera de nämnda huvudpelarna i norsk kulturpolitik närmare. 

 

Singularism 
 
Norsk kulturpolitisk tradition har präglats av singularism, det vill säga motsatsen till 
pluralism. Ända fram tills på senare år har vi i stort sett bara haft en enda tongivande 
institution eller organisation på flera av kulturlivets huvudområden – i alla fall om vi 
opererar med ett brett kulturbegrepp. Det vill säga vi har bara ett dominerande, statligt 
radio- och tv-bolag, ett idrottsförbund, ett enhetligt skolsystem och en 

                                                 
4
 Avsnittet är dels en sammanfattning av och dels en vidare diskussion av teman från kapitel 9 i boken Kulturliv 

og forvaltning (Mangset 1992). 
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konstnärsorganisation på vart och ett av konstområdena. Den norska singularismen 
hänger ihop med att vi är ett litet land med en ganska enhetlig kultur. 
 Traditionen saknar inte undantag. Det finns särskilt anledning att nämna 
språkdelningen mellan ”nynorska” och ”bokmål”. Den har medfört att vi har en 
språkbaserad tudelning inom delar av det institutionaliserade kulturlivet (jämför 
Nationaltheatret och Det Norske Teatret). Singularismen är dessutom på reträtt. Den 
växande mångfalden i etern (åtminstone i institutionell mening) är det klaraste uttrycket 
för det. Det sista steget i den utvecklingen var upprättandet av tre olika, 
målgruppsanpassade norska radiokanaler (en ”folklig”, en ”kulturell” och en 
”ungdomlig”) – i stället för två allmänkanaler – på hösten 1993.  

 

Jämlikhetsvärderingar 
 
Den starka tonvikten på jämlikhetsvärderingar är en annan huvudpelare i norsk 
kulturpolitik. En stark arbetarrörelse bidrog till att riksinstitutionerna (det vill säga 
Riksteatret med flera) byggdes ut – med sikte på demokratiseringen av kulturen – under 
de första efterkrigsåren. Vi var tidigare ute med utbyggnaden av sådana institutioner i 
Norden än i länder som Frankrike och Storbritannien.  
 Jämlikhetsvärderingarna står också starkare i Norges än i många andra länders 
konstnärspolitik: vår garanterade minimiinkomst till konstnärerna har en viss prägel av 
egalitärt fackföreningstänkande. Vi prioriterar också kollektiva (solidariska) 
ersättningssystem till konstnärer framför individuella (subjektiva) system. Till exempel 
administreras och fördelas (delvis) treprocentsersättningen för omsättningen av bildkonst 
solidariskt till gamla, sjuka och behövande konstnärer inom konstnärskollektivet. 
Ersättningen går alltså inte tillbaka till den enskilde konstnären i enlighet med dennes 
framgång på marknaden, som det gör i flera andra länder (jämför droit de suite-systemet).  
Nu kan man förvisso invända att jämlikhets- och utjämningsvärderingar i högre eller lägre 
grad präglar kulturpolitiken i de flesta länder. Dessutom har nog den kulturpolitiska 
utjämningsoptimismen försvagats i Norge på senare år. 

 

Utvidgat kulturbegrepp 
 
Det utvidgade, sociokulturella kulturbegreppet är också en huvudpelare i norsk 
kulturpolitik. Amatöraktiviteter, ungdomsarbete och idrott har haft en särskilt central 
position i uppbyggandet av norsk kulturpolitik – inte minst i samband med reformerna på 
1970-talet.  
 De flesta västeuropeiska länder har ju utvidgat sina kulturbegrepp sedan den tiden – 
i den meningen att de har upprioriterat andra kulturyttringar än de högkulturella: amatör- 
och fritidsaktiviteter och delar av masskulturen har blivit mer rumsrena som mål för 
kulturpolitiska insatser i många länder. Men i Norge har vi kanske vidgat kulturbegreppet 
mer än andra, eftersom vi också räknar idrott som kultur? Nej, det visar sig faktiskt att 
”sport och idrott” sorterar under samma statliga myndighet som ”kultur” i flera länder – 
till exempel i Danmark, Spanien, Storbritannien och Nederländerna (Ca’Zorzi 1989; 
Eckstein 1993). 
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Lokal förankring 
 
Den lokala förankringen – särskilt förankringen i kommuner och fylkeskommuner – har 
också präglat norsk kulturpolitik starkt sedan 1970-talet. Kommunsektorn har på många 
sätt varit drivkraften i de kulturpolitiska reformer som har genomförts sedan dess (jämför 
upprättandet av fylkeskommunala kulturförvaltningar 1976 och huvudutskottsmodellen 
med egna huvudutskott för kultur från 1977–78).  
 Samtidigt är det uppenbart att den regionalisering av kulturpolitiken som har skett 
sedan 1970-talet är mer allmäneuropeisk än särnorsk. Det har skett en förskjutning av det 
kulturpolitiska ansvaret till lokal – och regionalförvaltningen i flera europeiska länder. I 
Norge verkar det dessutom som att decentraliseringsreformen – som först bidrog till att 
stärka den lokala och den regionala kultursektorn – så småningom kan komma att 
försvaga dem: ökad lokal frihet i valet av förvaltningsmönster leder till att några 
kommuner lägger ner kulturförvaltningen, medan andra slår ihop den med andra 
kommunala sektorer (skola, miljö, näringsliv och så vidare( (Mangset & Kogstad 1994).  

 

Puritanism och förmynderi 
 
Puritanism och förmynderi har också starkt fotfäste i den norska kulturpolitiska 
traditionen. Det norska systemet med kommunal biografkoncession och sträng filmcensur 
(1913) är uttryck för det. Nu är visserligen puritanismen på tillbakagång i norskt kulturliv. 
Få skulle väl ha höjt moraliskt på ögonbrynen på grund av Agnar Mykles bok ”Sången om 
den eldröda rubinen” i dag. Och hur särnorsk är förresten den kulturpolitiska 
puritanismen? En form av puritanism har till exempel präglat brittisk kulturpolitik starkt.  

 

Offentligt stöd 
 
Det ges nog förhållandevis mer offentligt stöd till norskt kulturliv än vad det ges till 
kulturlivet i till exempel Storbritannien. Så ser det i alla fall ut om man jämför hur stor del 
av budgeten för de stora kulturinstitutionerna som finansieras av myndigheterna i de båda 
länderna (Eckstein 1993; Statistisk Sentralbyrå 1994). De norska kulturmyndigheterna tar 
också mer ansvar för att bygga upp ett socialt och ekonomiskt säkerhetsnät för 
konstnärerna (jämför den garanterade minimiinkomsten och de fasta ensemblerna vid 
teatrarna).  
 De flesta fackmänniskor menar nog också att det norska kulturstödet är bättre 
utbyggt än kulturstödet i de centrala EU-länderna på kontinenten. Men det är mer 
osäkert. Det är nämligen ytterst svårt att jämföra nivån av offentliga bidrag till kultur (eller 
andra ändamål) mellan olika länder. Stödsystemen är ofta utformade på olika sätt och 
kategorierna i kulturstatistiken varierar från land till land. Därmed riskerar man att 
jämföra äpplen med päron. 
 Under hela det senaste decenniet har myndigheterna dessutom uppmuntrat till mer 
privat finansiering av kulturlivet. Det beror bland annat på ökade kostnader för de stora 
kulturinstitutionerna, stramare offentlig ekonomi generellt och starkare frihetliga 
strömningar i det politiska livet. Myndigheterna är alltså inte lika villiga att ta hela ansvaret 
för finansiering av kulturinitiativ och kulturinstitutioner längre. Kulturministerns initiativ 
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att diskutera en uppmjukning av ensemblemodellen vid institutionsteatrarna är ett annat 
tecken på att den offentligt garanterade ”konstnärstryggheten” håller på att försvagas. I 
praktiken är dessutom ensemblemodellen redan starkt försvagad i Norden. Det är 
nämligen långt fler av de utövande konstnärerna i Norge som är frilansare än vad det var 
för ett par decennier sedan (NOU 1993: 14). Tendensen till övergång från fasta 
engagemang till kortsiktig projektanknytning och frilansstatus ser för övrigt ut att ha 
kommit ännu längre bland danska utövande konstnärer (Duelund 1994).  

 

Marknadsreglering och korporativism 
 
En sista huvudpelare i den norska kulturpolitiska modellen är tendensen till 
marknadsreglering och korporativism (nära elitsamarbete mellan stat och 
intresseorganisationer). Det är således typiskt för norsk kulturpolitik att bokmarknaden 
regleras genom branschavtal och biografmarknaden bland annat genom kommunal 
koncession. Det är också typiskt att konstnärsorganisationerna ingår i ett nära samarbete 
med staten om förvaltning och fördelning av konstnärsstödet: de har en ganska 
enastående förhandlingsrätt med staten, och de har länge haft en hel inflytande på 
fördelningen av statliga stipendie- och garantiinkomster genom Statens utvalg for stipend- 
og garantiinntekter. Intrycket av korporativism förstärktes då förvaltningen av dessa 
system delegerades till samorganisationen för norska konstnärsorganisationer, Norsk 
kunstnerråd, från 1991–92. Så det är kanske inte helt oberättigat att tala om att sätta 
bocken till trädgårdsmästare? 
 Men man kan också fråga sig hur giltig ”korporativismhypotesen” är. I en artikel i 
Kulturårboka ’95 varnar Svein Bjørkås för att övervärdera konstnärsorganisationernas reella 
makt: deras inflytande på myndigheterna är kanske mer formellt än reellt. Och i alla fall 
bland bildkonstnärerna bidrar en stark intern organisationsuppsplittring till försvagad 
slagkraft utåt.  
 Den korporativa kanalen i konstpolitiken har dessutom försvagats på grund av 
ändrad sammansättning av de statliga inköpskommittéerna för bildkonst. Här har man 
övergett principen om ”konstnärsmajoritet” för en princip om ”konstsakkunnig 
majoritet” (KUD 1992).5 

 

Nordisk modell? 
 
Kan man därmed tala om en särskild norsk kulturpolitisk modell? Eller är modellen 
snarare nordisk? När människor som känner till nordisk kulturpolitik möts upptäcker de 
snabbt att de – i dubbel mening – talar ”samma språk”. De olika nordiska länderna står till 
exempel inför liknande problemställningar när det gäller administrativ decentralisering: 
statliga myndigheter överlåter nu mer av ansvaret för ekonomiska prioriteringar och val av 
förvaltningsorganisation till kommunnivån. I flera nordiska länder är kultursektorns folk 
bekymrade över den utvecklingen – bland annat över bortfallet av öronmärkta anslag till 

                                                 
5
 Man finner motsvarande tendenser i svensk kulturpolitik. Medlemmarna i Konstnärsnämnden (som mer eller 

mindre motsvarar Statens utvalg for stipend- og garantiinntekter.) representerar inte längre 
konstnärsorganisationerna och utnämns direkt av regeringen (enligt informanter i Statens kulturråd och 
Konstnärsnämnden).  
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kommunala kulturändamål. Och frågan om alternativa, statliga styrningsverktyg – till 
exempel en kulturlag – diskuteras såväl i Sverige och Finland som i Danmark och Norge. 
Som tidigare nämnts finns det också parallella utvecklingsdrag och problemställningar 
mellan de nordiska länderna inom konstpolitiken (jämför ”ensemblemodellen” och 
”konstsakkunnig majoritet”). 
 Alla de nordiska länderna faller i huvudsak inom Chartrands arkitektmodell. Men de 
har också drag från mecenatmodellen, eftersom viktiga kulturpolitiska uppgifter delegeras 
till ”armlängdsorgan” som Norsk kulturråd (Norge), Statens kulturråd (Sverige) och 
Centralkommissionen för konst (Finland). Mest delegering finner vi i Sverige, där man 
skiljer mellan ”politikutformning”, som är departementets ansvar, och ”genomförande” 
(det vill säga fördelningen av kulturstöd med mera) som Statens kulturråd, 
Konstnärsnämnden med flera har ansvaret för (Arnestad 1994). Den konkreta 
fördelningen av det statliga kulturstödet har till stor del överlåtits till ”armlängdsorgan”, 
antagligen för att skydda sig mot politikers inblandning i den konstnäriga yttrandefriheten. 
Statens kulturråd har ändå en mindre fri och självständig ställning än det brittiska Arts 
Council. 
 Allt som allt finns det en del gemensamma kulturpolitiska drag som tycks skilja de 
nordiska länderna från andra västeuropeiska länder inom arkitektmodellen, bland annat de 
starka sociala välfärdsmålsättningarna, det ganska generösa offentliga stöder, tonvikten på 
konstnärernas sociala trygghet, korporativismen och betoningen av kulturpolitisk 
decentralisering. Men det finns också viktiga skillnader – i både kulturmönster och 
offentliga resursanvändning – mellan de nordiska länderna. Till exempel decentraliserar de 
flesta nordiska länderna helst kulturförvaltningsmyndigheten till folkvalda regionala och 
kommunala organ, medan Finland har en tradition med egna statliga-regionala 
kulturorgan. Här liknar Finland mer Frankrike än de andra nordiska länderna.  
 Att det finns viktiga skillnader i kulturaktivitetsmönster och offentligt kulturstöd 
mellan de nordiska länderna framgår också av nordisk jämförande kulturstatistik 
(Månsson 1993). Norge skiljer här ut sig genom ytterst få besök på flera traditionella 
kulturarenor – nämligen på teatern, på konstutsällningen och i biblioteket. Den offentliga 
resursinsatsen är dessutom påfallande svag på ett av dessa områden: biblioteket.  
 Den större uppslutningen kring traditionella, högkulturella yttrandeformer i Sverige 
och Danmark kan ha sina historiska rötter i en starkare hovkultur, en tidigare utbyggnad 
av de traditionella kulturella basinstitutionerna och en starkare utveckling av en urban 
borgerlighet. Ändå bör huvudslutsatsen vara att de nordiska länderna har många 
gemensamma kulturpolitiska drag som skiljer dem från både de kontinentaleuropeiska och 
de angloamerikanska traditionerna.  

 

Fransk kulturpolitik 
 
Chartrand (1989: 54) nämner explicit Frankrike som ett ”modelland” för arkitektstaten, 
alltså som ett land inom samma kategori som de nordiska länderna. Därmed skulle 
Frankrike tendera att ställa upp social välfärd som mål för kulturpolitiken, och ett 
kulturdepartement skulle ha huvudansvaret för det offentliga kulturstödet. Samhällsnyttig 
konst – snarare än kvalitetskonst – skulle prioriteras av myndigheterna, och konstnärerna 
skulle närmast vara offentliga funktionärer med sociala trygghetsgarantier från 
myndigheterna i kraft av sitt medlemskap i officiella konstnärsorganisationer. Chartrand 
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(1989: 50) pekar också på risken för att arkitektmodellen leder till ”stagnation för 
kreativiteten, som man nyligen har observerat i Frankrike” (1989: 50). Beskrivningen 
verkar emellertid inte helt täckande. 

 

Offentligt stöd 
 
Det är inte bara i Norden som kulturen får ett ganska stort offentligt stöd. Det finns 
också en stark fransk tradition med statliga ingrepp i kulturlivet. Traditionen kan föras 
tillbaka på enväldets tid, det vill säga tiden före revolutionen 1789 (l’Ancien Régime). 
Konsten skulle helst avspegla monarkins storhet och ära (Andrault & Dressayre 1987). 
Och så har det i grunden fortsatt att vara i franskt kulturliv – långt efter det att de sista 
monarkerna har gått i graven. Skillnaden är att den världsliga staten – representerad av 
presidenten och kulturministern – har övertagit mycket av monarkens tidigare roll. 
Men vid sidan av denna monarkistiska tradition kan man finna spåren av en republikansk 
– och mer folklig – tradition i fransk kulturpolitik efter 1789 (Erlandsson 1993). Till 
exempel föddes tanken på att upprätta folkbibliotek redan 1794. Även denna 
republikanska tradition har lagt en väsentlig del av grunden för ett starkt offentligt 
engagemang i kulturlivet i Frankrike. 
 Frankrike upprättade ett eget kulturdepartement 1959 – med författaren André 
Malraux som den förste kulturministern. Detta departement ger mer pengar till kultur än 
många motsvarande departement i andra länder. Det stora språnget framåt när det gäller 
offentliga kulturpolitiska insatser togs emellertid under den socialistiska regeringsperioden 
från 1981 till 1986. En mängd statliga kulturpolitiska verkningsmedel sattes då in. Den 
statliga kulturbudgeten fördubblades på ett år (1982), från tre till sex miljarder franc. 
Kulturens andel av statsbudgeten ökade samtidigt från 0,46 till 0, 76 procent (Moulin 
1992: 199).  
 Kulturdepartementet anses stå starkare inom den franska modellen än inom flera andra 
länders kulturpolitik. På så sätt har Frankrike drag från arkitektmodellen – men kanske 
också från ingenjörsmodellen. Kulturdepartementet är emellertid långt ifrån ensamt på 
den statliga nivån om att stödja kulturlivet. Ansvaret för kulturella angelägenheter är 
utspritt på ganska många departement: utrikesdepartementet har till exempel hand om 
kultursamarbetet med utlandet och departementet för ungdom och idrott stöder olika 
sociokulturella aktiviteter.  
 Det offentliga kulturpolitiska ansvaret är alltså starkt i fransk kulturpolitik – i 
enlighet med arkitektmodellen. Men kan man – i linje med samma modell – säga att staten 
ger konstnärerna ett socialt säkerhetsnät? Nej, inte i samma grad som i Norden. Till 
exempel är stipendie- och garantisystemen för skapande konstnärer sämre utbyggt. 
Däremot finns det ett viktigt säkerhetsnät för utövande konstnärer. Frankrike erbjuder 
förvisso inte anställda på teatrar, operor och så vidare trygghet med anställning i fasta 
ensembler. Däremot finns det en generös arbetslöshetsförsäkring för sådana konstnärer 
”mellan uppsättningarna”.  
 Den starka traditionen med offentligt kulturstöd har under senare år inte heller 
hindrat att olika former av privat finansiering av kulturlivet har uppmuntrats. Samtidigt 
med att den socialistiska regeringen ökade den offentliga kulturbudgeten kraftigt 
genomförde den olika åtgärder för att stimulera ökad privat kulturfinansiering i form av 
sponsring, skattelättnader med mera. ”Kultur och näringsliv – samma kamp”, förklarade 
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socialisternas mångårige kulturminister Jack Lang (Lindeborg 1991: 17). Men denna 
kulturpolitiska nyorientering har inte lett till någon påtaglig och principiell förskjutning av 
förhållandet mellan offentlig och privat finansiering av franskt kulturliv (Ca’Zorzi 1989: 
35). 

 

Makthavarnas personliga inflytande 
 
Ett annat huvudkännetecken för fransk kulturpolitik är politikernas starka personliga 
inflytande. Det kan också spåras tillbaka till den monarkistiska traditionen och arvet från 
det upplysta enväldet. Framför allt är kulturministerns person central. Dessutom har ofta 
presidenten själv – åtminstone Mitterrand – en självständig ambition att utmärka sig 
kulturpolitiskt.  
 Det är alltså den lätt majestätiske kulturministern Jack Lang – med en ännu mer 
majestätisk ruvande president Mitterrand i bakgrunden – som har satt sin högst personliga 
prägel på fransk kulturpolitik under 1980-talet och i början av 1990-talet. Och 
massmedierna har fungerat som förstärkare av de personliga kulturpolitiska utspelen. Man 
kan säga att det har skett en personalisering av makten, som skiljer sig en hel del från den 
tradition vi känner för maktdelningen i andra västdemokratier. Det innebär att 
kulturministern fattar många viktiga kulturpolitiska beslut själv utan att parlamentet eller 
regeringschefen blandar sig i. Han tar hand om både ”politikutformningen” och 
”genomförandet”. Medan britterna vill hålla ”armlängds avstånd” mellan politikerna och 
kulturlivet – med yttrandefriheten som motivering – har franska kulturministrar inte visat 
någon förfinad, liberal försiktighet med att blanda sig direkt i kulturpolitiska åtgärder och 
prioriteringar. Det har inte minst kommit till uttryck i mediepolitiken genom att den 
statliga televisionen har gjorts till mer eller mindre direkt språkrör för skiftande politiska 
regimer. Dessa drag förstärker intrycket av ingenjörsmodell, enligt Chartrands 
klassificering.  

 

Storhetsvansinne och spektakulära initiativ 
 
Ett tredje viktigt drag i fransk kulturpolitik kan – lite vanvördigt – sammanfattas under 
stickorden storhetsvansinne och spektakulära initiativ. Franska kulturpolitiker av olika 
politisk färg har haft en stark förkärlek för att sätta i gång stora och iögonfallande 
kulturprojekt (grands travaux), projekt som slukar en väsentlig del av den statliga 
kulturbudgeten. Välkända exempel på sådana projekt är Centre Pompidou, Musée 
d’Orsay, pyramiden i Louvren, museet för vetenskap och industri i La Villette, det stora 
och dyrbara firandet av tvåhundraårsjubileet för 1789 års revolution och byggandet av den 
nya operan vid Place de la Bastille. Sådana projekt kommer ofta till stånd till följd av 
presidentens (eventuellt kulturministerns) personliga initiativ – och tjänar till att resa ett 
ärofullt monument över honom för framtiden. Det understryker den tidigare nämnda 
monarkistiska traditionen i fransk kulturpolitik.  
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Centralism 
 
Den starka centralismen – dominansen från Paris – är ett annat huvuddrag i fransk 
förvaltningstradition, något som också präglar kulturpolitiken. Detta är också en 
monarkistisk tradition som i hög grad överlevde franska revolutionen: ”Alla” centrala 
institutioner låg i Paris. ”Alla” eliter sökte sig till Paris. 
 Denna centralism har fått flera olika kulturpolitiska uttryck. Ett av dem är att väldigt 
många av de stora kulturpalatsen uppfördes i Paris. Därmed hamnar en ytterst stor del av 
den statliga kulturbudgeten också i Paris, till exempel i projekt av typen Centre Pompidou.  
Centralismen är både geografisk och institutionell: departementsorganen i Paris blandar 
sig mer direkt i styrandet av den enskilda kulturinstitutionen – både centralt och i 
regionerna – än vad som är vanligt i många andra länder. Det är till exempel regeringen 
som direkt tillsätter teaterchefer vid de nationella teatrarna. Sådana tillsättningar kan få en 
politisk prägel så att teaterchefen blir tvungen att avgå om ministern avgår. De nationella 
teatrarna måste också lägga fram sina program för godkännande av kulturministern 
(Abirached 1992 samt egna intervjuer). Närheten till ingenjörsmodellen blir ännu 
tydligare.  

 

Decentralisering 
 
Det betyder inte att fransk kulturpolitik har varit oberörd av de decentraliseringsreformer 
i offentlig förvaltning som har präglat Västeuropa sedan 1970-talet. Men fransmännen 
genomför sin ”decentralisering på franska”, det vill säga en decentralisering utan att staten 
lösgör sitt grepp (Wangermée 1989; Moulin 1992). 
 Ett viktigt, tidigt kulturpolitiskt decentraliseringsinitiativ var de stora regionala 
kulturhusen som André Malraux lät uppföra på 1960-talet. Det första stod klart i Le Havre 
1961. Så småningom restes minst tolv regionala ”kulturkatedraler” av den typen. Den 
konstart det satsades mest på var teatern. De stora kulturhusen blev led i en storslagen 
kulturdemokratiseringsoffensiv. De skulle bidra till att sprida högvärdig kultur ut till 
regionerna. Till grund för detta låg en ideologi som hade mycket gemensamt med 
ideologin bakom de norska riksinstitutionerna. Decentraliseringen skedde mycket på Paris 
och centralkulturens premisser. Det är till exempel typiskt att då André Malraux öppnade 
kulturhuset i Grenoble 1968 ska han ha uttalat att ”den främsta motiveringen för det här 
kulturhuset är att allt som sker i Paris också ska försiggå här i Grenoble” (Andrault & 
Dressayre 1987: 30). 
 Senare har det genomförts en rad decentraliseringsreformer – både av generell 
administrativ och av specifik kulturpolitisk karaktär. Men i Frankrike är det fortfarande 
sällan – åtminstone på kulturområdet – fråga om att överlåta beslut och ansvar fullt ut på 
den regionala eller lokala förvaltningsnivån. I stället har det skett en 
geografisk/administrativ spridning (déconcentration) av departementets aktiviteter och 
ansvar. Vi har alltså fått en förstärkning av den statliga kulturpolitiska myndigheten i 
regionerna (Wangermée 1993: 17). 
 Flera decentraliseringsreformer har genomförts i Frankrike sedan mitten av 1970-
talet. Det har bland annat byggts ut ett system av kontrakt och delad finansiering där staten 
behåller en väsentlig del av styrningen genom lokalt bruk av statliga kulturmedel. 
Fransmännen har också behållit en typ av statliga regionala kulturförvaltningar (diréctions 



Arkitekter på armlängds avstånd? 

 

 

63 
 

régionales des affaires culturelles), ett slags statliga konstkommissionärer i regionerna (sedan 
1977). Det finns också liknande statlig-regionala organ, fonder med mera på kulturella 
delområden – till exempel för bildkonst och museer. I Norge överlåts däremot sådana 
förvaltningsuppgifter numera ofta helt på fylkeskommun, kommuner eller regionala 
kulturinstitutioner.  
 Påverkan från centrum är fortfarande mycket starkare i franskt kulturliv än i 
kulturlivet i många andra länder. Det har förvisso skett ett starkt uppsving för de 
regionala kulturpolitiska satsningarna under 1980- och 1990-talen, men fortfarande är det 
Paris som utgör normen för vad slags kulturpolitiska åtgärder det ska satsas på. De stora 
byggprojekten i Paris har till exempel bildat mönster för motsvarande, storslagna 
regionala kulturbyggnadsverk i städer som Nîmes, Montpellier och Lyon (Erlandsson 
1993). I samma riktning pekar den påfallande starka satsningen på modern bildkonst i 
flera regioner: ”För kommun- och regionpolitikerna har samtidskonsten blivit ett sätt att 
skapa en djärv, modern bild av sig själva; Centre Pompidous prestigefyllda mönster har 
exporterats till provinsen” skriver Moulin (1992: 131). Den regionala satsningen på 
modern konst har i så hög grad blivit ett mode att till och med kulturministern (det vill 
säga Lang) varnade för det 1991 (1992: 124)!  

 

Konstnärsorganisationer 
 
Konstnärsorganisationerna har en svagare plats i fransk än i nordisk kulturpolitik. För en 
centralt placerad observatör inom fransk konstförvaltning framstår det norska systemet 
med starka konstnärsorganisationer som styr över och fördelar en väsenlig del av 
konstnärernas fond- och ersättningssystem som ganska ”kollektivt och socialistiskt” 
(1991: 14). [Avses 1992? Se litt.] Den franske kultursociologen Raymond Moulin beskriver 
för sin del det skandinaviska systemet – med förhandlingsrätt, garantiinkomst med mera – 
som ett system som närmast gör konstnärerna till ”statsfunktionärer” (1992: 118). För 
Chartrand (1989) var ju konstnärens roll som ”offentlig funktionär” typisk för 
arkitektmodellen generellt. Men nordiska konstnärer står troligen långt närmare en sådan 
roll än vad franska konstnärer gör.  
 Det franska systemet är, som tidigare nämnts, präglat av en stark personalisering av 
makten. Det ser också ut att gälla makt- och inflytandeförhållandet mellan konstnärerna 
och staten: kontakten mellan konstnärsmiljöerna och kulturdepartementet har därmed 
mer prägel av personliga relationer än av formella förhandlingar mellan intressegrupper 
och myndigheter. Det harmonierar väl med den betydelse ”vänskap” (amitié) tycks ha i 
fransk politik mer generellt: de politiska partierna i Frankrike är vanligen uppdelade 
internt i mer informella ”strömningar”, som exempelvis kan bestå av ”Mitterands vänner” 
eller ”Jack Langs vänner”. Ett sådant system, där politiska myndighetspersoner omger sig 
med informella rådgivare, drar nytta av deras råd och kanske ger förmåner tillbaka, kallar 
franska samhällsforskare för ”klientism”.6 Det är åtminstone en rimlig hypotes att 
förhållandet mellan staten och konstnärerna är mer präglat av en sådan klientism i 
Frankrike än i Norden. Hypotesen kräver emellertid ytterligare empiriska prövning. 

                                                 
6
 I antikens Rom betecknade “klientväsen” ett system där socialt högre stående personer (”patroner”) omgav 

sig med ”klienter”, som fick beskydd och understöd från patronen i utbyte mot politiskt stöd, social 
uppvaktning och så vidare. 
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Men de franska konstnärsorganisationerna saknar inte heller kulturpolitiskt inflytande. 
Det finns dessutom skillnader i organisationsmakt och organisationsinflytande mellan 
olika konstområden. Bildkonstfältet präglas av stor organisationsmångfald och svaga 
organisationer. På scenkonstområdet är däremot organisationerna starkare. Här är det de 
traditionella fackförbunden (till exempel det stora, ”kommunistiska” CGT) som 
förhandlar med arbetsgivarna på konstnärernas och andra kulturarbetares vägnar. 
Visserligen har de inte så många konstnärer som medlemmar, men de har ändå stor 
betydelse i kraft av sin förhandlingsrätt och som försvarare av den viktiga 
arbetslöshetsförsäkringen för utövande konstnärer.  
 Bildkonstnärerna har också inflytande genom de många råd och utskott (commissions) 
som har upprättats sedan början av 1980-talet. Fördelningen av en rad statliga stödsystem 
görs av dylika råd och utskott. Fördelningsmyndigheten tycks vara spridd på fler utskott 
än i Norge. Det rapporteras om mer än tjugo statliga råd och utskott av den typen bara på 
bildkonstområdet (Moulin 1992). Konstnärerna är representerade i utskotten. Men deras 
representation är nog mer omstridd än i Norge – utifrån en oro över korporativism och 
kompetens. Andra yrkesgrupper (kulturbyråkrater, kritiker, konstförmedlare) är också 
med.  
 Sammanfattningsvis ser konstnärsorganisationernas inflytande ut att vara svagare än 
i Norge. Det beror nog inte bara på svagare formella inflytandekanaler. Skälet är lika 
mycket brist på representativa och legitima konstnärsorganisationer. Men hur stor 
skillnaden egentligen är går inte att säga utan en mer systematisk undersökning. 

 

Upphovsrätt och ersättning 
 
Dt är också viktigt att lägga märke till den starka plats som de upphovsrättsligt baserade, 
individuella ersättningssystemen för konstnärer har i fransk kulturpolitik (jämför systemet 
med följerätt – droit de suite – på bildkonstområdet). Ersättning för bruk och omsättning av 
konst betraktas här som en individuell rättighet som ska tillfalla den enskilde konstnären, 
inte som en gemensam resurs som hela konstnärskollektivet kan styra och fördela, som 
det till stor del är i Norge.  

 

Brittisk kulturpolitik 
 
Enligt Chartrands typologi skulle brittisk kulturpolitik (mecenatmodellen) skilja sig klart 
både från den kontinentala och den nordiska kulturpolitiken (arkitektmodellen) och från 
den amerikanska kulturpolitiken (hjälparemodellen). Men som nämnts tidigare har andra 
forskare pekat på klara gemensamma drag mellan brittisk kulturpolitik och kulturpolitiken 
i andra engelskspråkiga länder (Montias 1986). Kan vi ändå peka på några särdrag i brittisk 
kulturpolitik – som skiljer den från både den kontinentala och den övriga traditionen?  

 

En protestantisk-liberal tradition 
 
Det mest slående särdraget – i alla fall sett från en kontinental och en nordisk synvinkel – 
är nog den brittiska oviljan mot att alls ha någon kulturpolitik. Det är mindre självklart för 
britterna än för andra västeuropéer att betrakta kulturlivet som ett viktigt offentligt 
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ansvarsområde (Quine 1992). Denna vägran att ta ett offentligt kulturpolitiskt ansvar 
bygger på en protestantisk-liberal tradition som är långt äldre än Margaret Thatchers 
liberalism. Till skillnad från i länderna på kontinenten skedde det ingen egentlig övergång 
från furstligt mecenatskap till statligt i Storbritannien, skriver Ridley (1987: 225). 
Myndigheterna övertog inte ansvaret för kulturlivet som de hade gjort i de flesta 
västländer. Storbritannien har dessutom traditionellt varit präglat av en typ av puritanism, 
som innebar en hel del skepsis till konst. Dekorativ konst betraktades av många som 
frivol och teatern som en plats för utsvävningar. Den brittiska aristokratin köpte nog 
konst – till exempel porträtt – för att dekorera sina privata hem. Men konstyttringar som 
krävde ett offentligt rum – det vill säga en teater eller en konsertsal – hade mindre plats i 
deras livsstil. 
 I Storbritannien har konst och kultur inte heller använts för att markera nationell 
identitet på samma sätt som i till exempel Frankrike. Den protestantiska puritanismen i 
Storbritannien knöts samma med en starkt frihetlig uppfattning om staten: den skulle ha 
nattväktarens tillbakadragna roll och gripa in i samhällslivet, inklusive kulturlivet, så lite 
som möjligt. Således kunde en tidigare ledare för Arts Council komma med följande, 
något överraskande uttalande: ”En av de mest värdefulla brittiska friheterna är friheten 
från kultur” (Ridley 1987: 227). 

 

Nyttomotivering 
 
Inom den brittiska traditionen måste offentligt stöd till kulturlivet – om det alls ska ges – 
åtminstone motiveras med nyttoargument. Det skulle på sätt och visa vara lite hädiskt att 
slösa bort pengar på konst bara för konstens egen skull! Ska det ges stöd till de stora 
offentliga kulturinstitutionerna bör det i alla fall motiveras med att det bidrar till något 
utanförliggande samhällsnyttigt – det vill säga ökad turism, upplysning och utbildning av 
folket, ekonomiska biverkningar för det lokala näringslivet och så vidare. Offentligt stöd 
till kultur kräver således en utanförliggande, instrumentell motivering (Ca’Zorzi 1989). 

 

Offentligt stöd – privat finansiering 
 
Mot den bakgrunden är det inte överraskande att det ges lite offentligt stöd till kulturlivet 
i Storbritannien. Den speciella protestantisk-liberala traditionen har medfört att 
myndigheterna vägrat att betrakta konst och kultur som något som förtjänar särskild 
behandling eller särskilt stöd (Ridley 1987). Det har följaktligen inte funnits något gott 
klimat för att införa fasta, öronmärkta stödsystem till konst och kultur.  
 Det hindrar inte att en rad – framför allt större – kulturinstitutioner mottar 
offentligt stöd. Men stödnivån tycks vara lägre än i de flesta andra västeuropeiska länder. 
Till exempel var det offentliga driftstödet till de institutioner som mottar stöd från Arts 
Council inte högre än 45 procent i genomsnitt under åren 1991–92 (Eckstein 1993: 7). I 
Norge ligger det offentliga driftstödet till motsvarande institutioner vanligen mellan 75 
och 95 procent (Statistisk Sentralbyrå 1994). 
 Även om brittiska myndigheter utifrån en principiell frihetlig position borde 
favorisera privat finansiering av kulturverksamheter har de också varit återhållsamma med 
att införa fördelaktiga skatteregler för kulturlivet – eller för privatpersoners gåvor till 
kulturlivet. Kulturlivet ska ju inte särbehandlas! Näringslivssponsring har således bara 
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varit avdragsberättigad om den endast och allenast kan sägas främja ”affärsintressen”, det 
vill säga i praktiken marknadsföra sponsorn (Ridley 1987: 232).  
 På senare år har det ändå gjorts flera försök att stimulera till plural funding och 
partnerskap i finansieringen av kulturverksamhet, det vill säga samverkan mellan privat 
och offentlig finansiering (jämför Business Sponsorship Incentive Scheme från 1984, 
Incentive Funding Scheme från 1988/89 och Enhancement Scheme från 1990). 

 

Central kulturförvaltningsapparat 
 
Britterna har traditionellt varit skeptiska till att bygga upp en central 
kulturförvaltningsapparat eftersom konst och kultur knappt förtjänade ett särskilt 
offentligt stöd. I alla fall var det inget som politikerna skulle blanda sig i. 
 Det borde vara ”armlängds avstånd” mellan politikens och konstens sfär. Här var 
det inte bara puritanismen utan också en liberal omsorg om yttrandefriheten som visade 
sig: politiker skulle inte blanda sig i och dirigera människors konstsmak. Följaktligen har 
britterna fram tills för ett par år sedan inte haft något eget kulturdepartement. Det 
upprättades emellertid ett eget departementskontor för kulturangelägenheter, Office of 
Arts and Libraries (OAL). Formellt var det ett kontor under utbildnings- och 
forskningsdepartementet, men det hade reellt en ganska självständig ställning. Chefen för 
kontoret benämndes vanligen Minister of the Arts även om han inte var chef för något 
eget departement (Ca’Zorzi 1989). Kontoret för konst och bibliotek var alltså länge det 
centrala departementsorganet för kulturpolitik. Men 1992 upprättades ett eget 
kulturdepartement – Department of National Heritage. Det har ansvar för konst, 
kulturarv, bibliotek, radio och tv, film, press, turism, allmän kulturpolitik – och idrott 
(Department of National Heritage 1993). 
 Det mest centrala organet i brittisk kulturförvaltning är ändå Arts Council. Det 
upprättades 1945. Det är inte någon direkt del av statsförvaltningen. Men budgeten för 
Arts Council godkänns slutligen av parlamentet och medlemmarna utnämns av 
regeringen. För övrigt är det i princip ett ytterst självständigt och oavhängigt organ – som 
är alltså är placerat på ”armlängds avstånd” från regering och parlament. Arts Council ska 
således enligt traditionen bemannas av oavhängiga och omutbara personer som fördelar 
kulturmedel efter personligt omdöme. Det ska inte representera vare sig speciella politiska 
fraktioner eller intressegrupper i kulturlivet. Men trots formell oavhängighet kan det 
finnas informella band som försvagar armlängdsavståndet. Ridley (1987: 236) påpekar att 
de ”oavhängiga personerna” i Arts Council vanligen är knutna till den politiska makten 
genom ett ”nätverk av personliga relationer” baserat på gemensam klassbakgrund och 
likartad socialisation, till exempel genom de privata elitskolorna. Cheferna för de stora 
nationella teatrarna och operorna är vanligen med i samma nätverk. Kulturelit och politisk 
elit tillhör således samma elitgemenskap.  
 Arts Council ska – i linje med den principiella icke-interventionstraditionen – inte 
heller formulera någon konst- eller kulturpolitik. Dess uppgift är i stället att fördela medel 
till olika delar av kulturlivet på grundval av kvalificerade fackmannamässiga råd och 
självständig fackmannamässig bedömning. På grund av sin sammansättning och fria 
ställning kommer Arts Council helst att prioritera kvalitetskonst. I stället för att sprida 
medlen jämnt – utifrån tanken om en ”rättvis fördelning” – prioriterar det ”few but roses” 
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(Nilsson 1993). Därmed får Arts Council en tämligen konservativ och elitistisk prägel 
(Ca’Zorzi 1989). 
 Arts Council är bara ett av flera armlängdsorgan i brittisk kulturförvaltning. 
Britterna har nämligen en mer allmän tradition att delegera förvaltningsuppgifter till 
quangos (quasi-autonomous non-governmental organizations). British Film Institute och Crafts 
Council är de andra viktigaste exemplen på sådana organ på kulturområdet. 
 Arts Council håller nu på att omorganiseras. Tidigare har det haft ett överordnat 
ansvar för fördelningen av kulturstödet i hela Storbritannien (Arts Council of Great 
Britain), med underordnade Arts Councils för Wales och för Skottland – och ett Arts 
Council för Nordirland. Från 1994 har det tidigare Arts Council of Great Britain bara 
kvar ansvaret för England, medan råden i Wales, Skottland och Nordirland har fått 
motsvarande självständiga ställning inom sitt geografiska område. 

 

Decentralisering och regional förvaltningsapparat 
 
Det har också byggts upp ett system av regionala konstråd (Regional Arts Boards) i 
England. Det finns nu tio sådana råd. De får det mesta av sina medel (cirka 80 procent) 
från de nationella Arts Councils. Dessutom får de bidrag från British Film Institute, Crafts 
Council, lokala myndigheter och delvis från den privata sektorn (sponsorintäkter och 
liknande). De regionala konstråden är också uppbyggda i linje med principen att ha 
armlängds avstånd till politikerna (Eckstein 1993). 
 Medan Arts Council traditionellt särskilt har stött professionell högkultur i städerna 
har det under senare år funnits en tendens till decentralisering av ansvaret till de regionala 
konstråden. 1992 fick de delegerat till sig ansvaret för stöd till tjugotvå kulturinstitutioner. 
Från 1994 sker det ytterligare delegering av ansvaret för stöd till några teatergrupper 
(Eckstein 1993). Därmed står också britterna inför ett av decentraliseringens klassiska 
problem: Hur ska man säkra en viss miniminivå av kulturstöd över hela landet när 
beslutsansvaret delegeras till en lägre förvaltningsnivå (Wangermée 1993)? I det 
sammanhanget har frågan om en viss lagreglering av den lokala kulturförvaltningen också 
väckts i Storbritannien (Eckstein 1993).  

 

Många offentliga organ stöder brittiskt kulturliv 
 
Arts Council är som nämnts ett viktigt organ i brittisk kulturförvaltning. Men det är inte 
så allenarådande som modelltänkandet ofta antyder. Flera offentliga instanser ger i själva 
verket stöd till kulturändamål. Det gäller för det första 1) Arts Council. Men det gäller 
också 2) Department of National Heritage, som å ena sidan ger medel till quangos som 
Arts Council som sedan fördelas vidare till kulturlivet därifrån, och å andra sidan fördelar 
medel direkt till kulturlivet, det vill säga några nationella museer och gallerier. 3) Vidare 
ger lokala myndigheter även en hel del pengar direkt till konst- och kulturändamål i sin 
region, däribland de regionala konstråden (jfr bl.a. Bennett 1991). Storbritannien 
motsvarar således inte fullt ut the Patron State, som enligt Chartrands beskrivning endast 
och allenast ”finansierar de sköna konsterna genom konstråd på armlängd avstånd” 
(Chartrand & McCaughey 1989: 49).  
 Ansvaret för brittisk kulturförvaltning är därmed ganska fragmenterat. Dessutom är 
den kulturpolitiska myndigheten ytterligare uppsplittrad på departementsnivå. 
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Department of National Heritage är inte det enda departementet som har ansvar för 
kulturpolitiska frågor. Därtill kommer Utrikesdepartementet som har hand om det 
brittiska kulturutbytet med utlandet, Miljödepartementet som har hand om skyddet av 
gamla byggnader, Handelsdepartementet om filmindustrin och Industridepartementet om 
radio och tv. 

 

Brittisk kulturpolitik i klämma 
 
Även om det finns ”många kockar” i brittisk kulturförvaltning så tillfaller det inte 
kulturlivet så mycket offentliga medel. Antagligen ges det förhållandevis mindre offentligt 
stöd till kulturlivet än i de flesta andra västeuropeiska länder (Bennett 1991; Ca’Zorzi 
1989). Brittisk kulturpolitik motsvarar, som nämnts, inte fullt ut Chartrands beskrivning 
av mecenatmodellen, eftersom långt fler offentliga institutioner än Arts Council ger stöd 
till kulturlivet. Inrättandet av ett eget kulturdepartement kan i stället ses som ett steg på 
vägen mot arkitektmodellen. Brittisk kulturpolitik skiljer sig å andra sidan klart från 
hjälparemodellen: man siktar nog mot ökad privat finansiering av kulturlivet, men i 
praktiken är det privata stödet fortfarande begränsat.  
 Bennett (1991) har påpekat att den brittiska kulturpolitiska modellen befinner sig i 
något av en klämma mellan en kontinental modell – med stor tonvikt på offentligt 
kulturstöd – och en amerikansk modell – med ett ännu mer privatiserat kulturliv. Men i 
USA har det byggts upp ett eget privat system med fördelaktiga skattearrangemang, 
sponsring samt stöd- och vänföreningar för olika kulturinstitutioner. Britterna saknar ett 
motsvarande system. Därför finns det inga omedelbara utsikter till att brittisk kulturpolitik 
ska komma ur klämman. 

 

Kulturpolitik inom förbundsstater eller länder med federativa drag 
 
Flera västeuropeiska länder är som bekant antingen rena förbundsstater eller har klara 
federativa drag. Detta präglar också styrningen av kulturpolitiken i dessa stater. Tyskland, 
Belgien, Österrike och Schweiz är alla förbundsstater, och Italien och Spanien har klara 
drag av kulturpolitisk federalism. I tre av dessa länder – Tyskland, Italien och Spanien – 
kan federalismen (eller kvasifederalismen) delvis ses som en reaktion mot ett centralistiskt, 
fascistiskt förflutet.  
 I Tyskland är ansvaret för kulturpolitiken, enligt 1949 års grundlag, i huvudsak 
decentraliserat till de enskilda delstaterna (Wangermée 1993). Varje enskild delstat har 
vanligen ett eget kulturdepartement eller ett utbildnings- och kulturdepartement. Men för 
att säkra en viss grad av nationell samordning av kulturpolitiken träffas också alla 
utbildnings- och kulturministrar i ett samordningsorgan, den ”Stående konferensen för 
utbildnings- och kulturministrar”. Om man utgår från styrelsestrukturen i de enskilda 
delstaterna kan Tyskland i huvudsak hänföras till arkitektmodellen: (del)statliga 
myndigheter tar ett väsentligt ansvar för finansieringen av kulturlivet. Strukturen bygger 
inte på armlängdsorgan och konstnärsorganisationerna står ganska starkt. 
 Det ges också väsentligt stöd till kulturlivet – bland annat till teater- och 
musikändamål – från kommunala myndigheter i Tyskland (Ca’Zorzi 1989). I tyska 
storstäder kan lokala myndigheter bidra kraftigt till finansieringen av större, professionella 
kulturinstitutioner, exempelvis till institutionsteatrar med fasta ensembler. Det finns också 
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flera nationella gemensamma organ för lokala och regionala myndigheter (till exempel 
Deutscher Städtetag) som spelar en viss nationell kulturpolitisk samordningsroll på sina 
förvaltningsnivåer.  
 Men några kulturpolitiska uppgifter betraktas också som ett federalt ansvar – och 
omhändertas av förbundsregeringen. Det gäller bland annat internationellt 
kultursamarbete, upphovsrättsfrågor och biografpolitik/filmindustri. 
Denna decentraliserade förbundsstatsstruktur leder till ytterst stora skillnader i offentliga 
kulturresurser (till exempel mätt i kronor per invånare) mellan olika delstater (Ca’Zorzi 
1989). Det aktualiserar ett behov av starkare nationell kulturpolitisk samordning i 
Tyskland. Det har också skett en något starkare markering av den gemensamma nationella 
kulturpolitiska nivån på senare år – både på grund av föreningen av väst och öst (det 
centraliserade Östtyskland hade en svag regional förvaltningsstruktur) och på grund av 
integrationen i EU (i vissa EU-sammanhang måste Tyskland tala med en kulturpolitisk 
röst).  
 I Belgien har den kulturpolitiska federalismen tagit en något annan form. Här har det 
som bekant utvecklats en allt starkare federativ åtskillnad mellan olika folkgrupper efter 
språklig-kulturella skiljelinjer. Huvudskillnaden går mellan de två stora folkgrupperna – de 
fransktalande och de flamsktalande. Dessutom finns det en tredje, mindre, tysktalande 
folkgrupp i landet. Kulturpolitiken är i huvudsak ett delstatligt ansvar. Viljan till 
kulturpolitisk autonomi inom den enskilda folkgruppen är mycket stark. Men några 
kulturpolitiska uppgifter tar man – åtminstone på papperet – hand om på federal nivå. 
Det gäller särskilt internationellt kultursamarbete, byggnadsvård, lagstiftning på 
upphovsrättens område och stöd till en del kulturinstitutioner i det tvåspråkiga Bryssel 
(Ca’Zorzi 1989; Wangermée 1993). 
 Spanien är det tredje exemplet inom den här kategorin. Även om landet inte 
egentligen är någon förbundsstat har den kulturpolitiska decentraliseringen gått så långt 
att man närmar sig en förbundsstatsmodell. Den kulturpolitiska federalismen i Spanien 
har växt fram efter den centralistiska Francoregimens fall som uttryck för en språklig, 
kulturell och nationell självständighetssträvan i flera spanska regioner (Katalonien, 
Baskien, Galicien). Den enskilda regionen har således betydande kulturpolitisk autonomi, 
till exempel när det gäller kulturförmedling, regionalt kulturskydd, språkskydd och 
administration av lokala kulturinstitutioner (Ca’Zorzi 1989; Wangermée 1993; Duelund 
1994). 
 Spanien ha emellertid också sedan 1986 ett nationellt kulturdepartement som bland 
annat har ansvaret för nationellt kulturskydd, nationella museer, arkiv och bibliotek, 
internationellt kultursamarbete, samarbete och utbyte mellan regioner, administration av 
statliga kulturinstitutioner, lagstiftning, skatte- och avgiftspolitik, upphovsrättsliga frågor 
med mera.  

 

Kulturpolitiska modeller – en alternativ ansats 
 
Hur fruktbar är då Chartrands (1989) typologi över kulturpolitiska modeller när vi ser den 
i ljuset av den beskrivning av kulturpolitiska skillnader i Västeuropa som jag har gett 
ovan? Typologin är fortfarande förförande pedagogiskt enkel. I linje med en idealtypisk 
beskrivning kan vi dessutom knappast räkna med att återfinna hjälparemodellen, 
mecenatmodellen, arkitektmodellen eller ingenjörsmodellen i ren och oförfalskad form i 
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något enskilt land. Typologin verkat kanske föga lämpad för att fånga upp den 
kulturpolitiska variationen i Västeuropa – isolerat sett. Men en sådan typologi ska ju se 
verkligheten lite i ett fågelperspektiv. Och sedda riktigt högt uppifrån kan de 
kulturpolitiska variationerna i Västeuropa (bortsett från Storbritannien) framstå som 
ganska obetydliga, samtidigt som typologin väl fångar upp de kulturpolitiska skillnaderna 
mellan Västeuropa (med undantag för Storbritannien) och de angloamerikanska länderna.  
Men trots sådana förbehåll blir min slutsats att Chartrands typologi är otillräcklig – om än 
inte vilseledande – som verktyg för analys av kulturpolitiska skillnader mellan länder. Det 
finns fler skäl till det. 
 För det första koncentrerar typologin sig tämligen ensidigt på den kulturpolitiska 
organiseringen på den centrala förvaltningsnivån. Det tycks medföra att det centralistiska 
Frankrike, det mer decentraliserade Norden och det federativa Tyskland måste placeras 
inom samma kulturpolitiska modell (arkitektmodellen). Det kan kanske försvaras med att 
a) strukturlikheten i ett kulturpolitiskt styrningssystem är principiellt viktigare än b) graden 
av decentralisering av styrningsansvaret. Det vill säga att om Tyskland har ungefär samma 
styrningssystem på regional nivå som Frankrike har på central nivå så tillhör de samma 
kulturpolitiska modell. Men det skulle vara ett orimligt resonemang eftersom en 
centraliserad och en decentraliserad styrningsmodell ofta kommer att få högst olika 
fördelningsverkningar. Möjligheten att åstadkomma lika fördelning av kulturutbudet och 
kulturresurserna kommer således att vara olika i de två modellerna. Och 
jämlikhetsmålsättningar står ju centralt i de flesta länders kulturpolitik. Så kulturpolitiska 
styrningssystem som ”löser” denna fråga på helt olika sätt bör knappast hänföras till 
samma modell.  
 För det andra fångas intresseorganisationernas inflytande på kulturpolitiken inte heller 
upp så väl av Chartrands typologi. Han postulerar att konstnärsorganisationerna generellt 
står starka inom arkitektmodellen och ingenjörsmodellen. Min genomgång tyder 
emellertid på att graden av korporativism just är en av de dimensioner som skiljer olika 
västeuropeiska länders kulturpolitik starkast från varandra (jämför Norden och Frankrike) 
– länder som annars har flera drag gemensamma med arkitektmodellen.  
 På det hela taget lyckas Chartrand i sin analys inte riktigt komma åt skillnaderna 
mellan den nordiska, korporativa och jämlikhetspräglade välfärdsstaten och de kontinentala, 
mer marknads- och rättighetsorienterade samhällsmodellerna. Således skiljer typologin 
inte mellan a) länder som har en stark statlig kulturförvaltning, ett eget kulturdepartement, 
prioriterar offentligt stöd till kulturlivet – och driver en social/kollektiv välfärdspolitik med 
tonvikten på att säkra konstnärernas levnadsvillkor (som i de nordiska länderna) och b) 
länder som också har en stark statlig kulturförvaltning, ett eget kulturdepartement, 
prioriterar offentligt stöd till kulturlivet – men som också driver en mer individuell 
rättighetspolitik gentemot konstnärerna (som i Frankrike).  
 Chartrands typologi fångar därmed inte tillräckligt väl upp hur komplexa 
skillnaderna mellan olika kulturpolitiska styrningsmodeller är. Den redogör bara för vissa 
drag medan andra viktiga skillnader undkommer analysen. Ett huvudproblem är nog 
dessutom att det sällan är fråga om den typ av systematiskt sammanfall i skillnadsdimensioner 
inom de olika ländernas kulturpolitik som typologin förutsätter. 
 Ett sådant modelltänkande antyder dessutom bestämda, systematiska 
orsakssamband mellan de olika elementen i styrningsmodellen. I mecenatmodellen ligger 
det exempelvis implicit en hypotes om att a) en statlig kulturförvaltning byggd på 
”armlängdsprincipen” leder till b) prioritering av elitkultur och hög konstnärlig kvalitet. 
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Arkitektmodellen antyder ett motsvarande samband mellan a) ett tungt nationellt 
kulturdepartement och b) en mer social och välfärdsorienterad konst- och kulturpolitik. 
Men det är inte givet att dessa orsakshypoteser håller för närmare empirisk prövning.  
Mot den bakgrunden borde man antagligen hellre operera med olika skillnadsdimensioner än 
med helhetliga modeller när man ska analysera kulturpolitiska skillnader mellan länder 
Några viktiga skillnadsdimensioner kunde då vara: 
 
1) Statlig styrning. Starkt kulturdepartement eller armlängdsorgan? 
Flera länder placerar sig i praktiken i en mellanposition längs den dimensionen. Till och 
med Storbritannien – modellandet för the patron state – har ju nu både ett 
kulturdepartement och ett något försvagat armlängdsorgan (Arts Council). Norge, 
Sverige, Finland och Nederländerna har också en form av ”kulturråd” – vid sidan av ett 
kulturdepartement eller ett annat departement som har kultur som viktigt ansvarsområde. 
Men det finns flera varianter av ansvars- och arbetsdelning mellan departement och 
kulturråd. Och man kan nog också spåra en viss grad av korporativt inflytande i något av 
de nordiska kulturråden – till skillnad från det brittiska. 
 
2) Statlig styrning: Mycket kulturpolitisk myndighet i ett departement eller fragmentering på många 
departement? I många länder är den kulturpolitiska myndigheten spridd på en rad 
departement. Även om landet har ett dominerande kulturdepartement kommer ofta en 
del saker (kultursamarbete med utlandet, kulturskydd och byggnadsvård, vissa 
medieangelägenheter med mera) att sortera under andra departement. Men graden av 
fragmentering varierar: nästan all myndighet kan vara samlad i det ensamma 
kulturdepartementet (jämför arkitektmodellen och ingenjörsmodellen) eller så kan den 
kulturpolitiska myndigheten vara ganska jämnt spridd på flera departement. 
 
3) Central styrning eller decentralisering av förvaltningsmyndigheten? Decentralisering av 
myndigheten har stått högt på den kulturpolitiska dagordningen i de flesta västländer 
under de senaste tjugo till trettio åren. Men decentralisering kan betyda olika saker: 
a) Det kan betyda regionalisering av den statliga beslutsmyndigheten. I Norge kunde en 
sådan strategi till exempel ha tagit sig uttryck i utbyggnad av kulturförvaltningen på 
fylkesnivå. Regionalisering av den statliga myndigheten har varit den mest framträdande 
strategin i Frankrike. Finsk kulturförvaltning är också präglad av den formen av 
decentralisering. En sådan regionalisering betyder på sätt och vis en starkare centralisering 
av makten (till staten). Samtidigt kan det ju bidra till att säkra en utjämning av resurser 
mellan individer och/eller regioner.  
b) Decentralisering kan vidare betyda stark eller full delegering av beslutsmyndigheten 
till den regionala och lokala folkvalda nivån. Vinsten blir då att lokala och regionala 
folkvalda får större möjligheter att göra egna kulturpolitiska prioriteringar. Kostnaden kan 
bli ökad olikhet mellan regioner. De nordiska länderna har gått ganska långt i riktning mot 
den typen av decentralisering i samband med 1970- och 1980-talens förvaltningsreformer.  
c) Decentralisering till regional nivå kan också vara så omfattande och principiell att 
det är naturligt att tala om en federativ styrningsmodell. Tyskland, Schweiz, Belgien med 
flera är exempel på sådana modeller. I förbundsstater finns det naturligt nog en väsentlig 
regional folkvald styrning. Samtidigt står man inför samordnings- och olikhetsproblem 
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4) Offentligt stöd eller privat finansiering? Här går en traditionell huvudskiljelinje mellan de 
angloamerikanska länderna – med USA som mest privatiserat (jämför hjälpare- och 
mecenatmodellerna) – å ena sidan och det kontinentala Europa och Norden (jämför 
arkitektmodellen) å andra sidan. Nya/postsocialistiska stater i Östeuropa har också 
kommit in på arenan – och har i första omgången ofta hämtat inspiration från 
angloamerikanska, privatiserade kulturpolitiska styrelsesystem. 
 
5) Konstnärspolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter för de få? Här 
går det en skiljelinje mellan de nordiska länderna och andra västeuropeiska länder. 
Dessutom lägger de nordiska länderna större vikt vid en social välfärdslegitimering, 
medan de flesta andra västeuropeiska länder betonar kvalitetslegitimeringen av 
konstpolitiken. Dessa skillnader förmår inte Chartrands typologi helt fånga upp.  
 
6) Konstnärsorganisationernas korporativa inflytande. De nordiska länderna och de flesta 
andra västeuropeiska länder skiljer sig också från varandra längs den dimensionen – som 
inte heller fångas upp av Chartrands typologi. 
 
Så kan resultatet bli om vi splittrar upp Chartrands modeller i en samling ”renare” 
skillnadsdimensioner – och fogar till några egna dimensioner. Man kunde säkert också ha 
pekat på andra viktiga differentierande dimensioner. Ska man utveckla ett bättre 
analysverktyg behövs det också ett bättre klargörande av på vilka nivåer de kulturpolitiska 
skillnaderna ligger. Handlar det om 1) målsättningar och ideologiska skillnader, 2) 
skillnader i reell makt och inflytande, 3) skillnader i faktisk fördelning av resurser eller 4) 
andra typer av skillnader? Den vidare vetenskapliga utmaningen ligger alltså i att utveckla 
ett mer flexibelt och flerdimensionellt analysverktyg för att studera kulturpolitiska 
skillnader. 

 

Avslutning 
 
Syftet med den här artikeln har varit att analysera kulturpolitiska skillnader i Västeuropa 
och diskutera den teoretiska fruktbarheten hos Chartrands typologi över kulturpolitiska 
modeller. Men till slut är det på sin plats att påminna om att internationella skillnader i 
kulturpolitiska styrningssystem håller på att slipas ner. Allmän internationalisering, 
integrationen i EU och internationell harmonisering av upphovsrättsliga system pekar i 
den riktningen. Flera av de drag vi särskilt förknippar med nordisk kulturpolitik suddas ut 
mer och mer. Det stimuleras till ökad privat finansiering av kulturlivet. Principen om 
konstnärsmajoritet vid sakkunnig bedömning försvagas. Det läggs ökad vikt vid 
individuella ersättningssystem. Mer kortsiktig projektfinansiering av föreställningar 
kombinerat med ett ökat antal frilanskonstnärer försvagar institutions- och 
ensemblemodellen inom scenkonsten. Det finns således flera tecken på att de nordiska 
särdragen i kulturpolitiken slipas ner – och vi blir mer lika andra västeuropeiska länder.  
Samtidigt ifrågasätts de nordiska kulturpolitiska särdragen också inifrån 
konstnärskollektivet. Den norska eller nordiska modellen tycks ha fått svagare legitimitet 
bland konstnärerna själva. Särskilt verkar det som att statusen hos 1970-talets 
samhällsorienterade ”hantverkare-konstnär” har försvagats (Vaagland 1993; Mangset 
1995). Är den kallorienterade, individualistiske och kosmopolitiske konstnären, som har 
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lite till övers för fackliga strävanden och politiskt engagemang, på väg tillbaka i full fart? 
Detta är aktuella utvecklingstendenser som borde undersökas närmare.  
Men trots sådana tendenser till internationell kulturpolitisk konvergens finns det skäl att 
tro att starka, historiskt betingade skillnader inom västeuropeisk kulturpolitik kommer att 
bestå ännu ett bra tag.  
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Linnéa Lindsköld 

 

Vem är konstnär och vem sitter i publiken?  

– Genus och kulturpolitik 
 
 
Vem står på scen och vem sitter i publiken? Vem skapar och vem står modell? Är det en 
slump att majoriteten av alla teaterregissörer i Sverige är män samtidigt som majoriteten i 
teaterpubliken är kvinnor? Och vad beror det på att kvinnor läser fler böcker än män? Att 
kultursfären är könssegregerad, det vill säga att män och kvinnor dominerar inom olika 
områden, går lätt att urskilja genom statistisk över könsfördelningen i olika yrken. Svårare 
är att svara på frågan om varför det är så. En början till ett svar är att det i samhället finns 
olika förväntningar på vad män och kvinnor bör göra, hur de bör uppträda, vad de bör 
arbeta med och göra på sin fritid. Detta är inga uttalade regler utan normer och historiska 
och kulturella förväntningar som utvecklats under flera hundra år. Ojämställdhet mellan 
könen är knappast unik för kulturvärlden, överallt i samhället finns det stereotypa och 
traditionella syner på vad män och kvinnor förväntas vara och vilja göra. Samhället och 
konst/ kultur påverkar och påverkas av varandra.  Därför är det intressant att se vad som 
tas upp och vad som inte tas upp i konsten, vad som blir populärt och vad som blir ett 
fiasko. För det handlar om makt, makten att bestämma vad som är bra eller dålig konst, 
makten att bestämma vem eller vad som ska framställas. Kultur beskrivs ofta som en fri 
och obunden kraft, men det är viktigt att ifrågasätta ett sådant påstående. En som gjort 
det är förre kulturministern Leif Pagrotsky som skrev:  
 
Som nybliven kulturminister blev jag förvånad över att scenkonstområdet låg så långt efter när det gäller 
jämställdhet och har en sådan övervikt av manliga chefer. Kulturen har för mig alltid varit en plats för 
nyskapande och föregångstänkande. (SOU 2006:42, s. 15) 
 
Pagrotskys citat visar på två saker: dels att ojämställdheten i konstvärlden är väldigt tydlig 
när det gäller könsfördelning och dels att det finns en bild av kultur och konst 
(nyskapande) som krockar med faktiska förhållanden (diskriminering, ojämställdhet). För 
att få svar på varför det har blivit så och hur det kan förändras behövs det forskning. Ett 
begränsat antal forskare och utredare har med olika metoder studerat hur kulturpolitik 
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och genus förhåller sig till varandra, men mer behövs. I det här kapitlet beskrivs hur 
genusbegreppet kan användas för att studera kulturpolitik. I kapitlet presenteras även ett 
urval av forskning som gjorts om kulturpolitik och genus och vad resultaten har blivit. 
Avslutningsvis reflekterar jag kring andra dimensioner av en maktanalys såsom klass och 
etnicitet.  
  Varför är det relevant med ett genusperspektiv i kulturpolitisk forskning? Det är ett 
problem om konstuttryck tolkas olika beroende på konstnärens kön, det är ett problem 
om människor har olika förutsättningar att uttrycka sig kreativt beroende på vilket kön de 
identifierar sig med. Det är ett problem om ett kön dominerar kulturvärlden på bekostnad 
av det andra. Det finns många aspekter och det är omöjligt att ta upp alla i denna text som 
inte gör anspråk på att vara heltäckande utan snarare bör ses som en introduktion till hur 
genus och kulturpolitisk forskning kan sammanföras. Men först en kort presentation av 
begreppet genus. 

 

Genus 
 
Begreppet genus syftar till att problematisera relationen mellan kategorierna man och 
kvinna. Många människor anser idag att våra föreställningar om manligt och kvinnligt är 
historiskt och kulturellt skapade och begreppet genus används för att sätta ord på dessa 
sociala och kulturella konstruktioner. Genus är alltså inte något vi är utan något vi gör. För 
att framstå som en riktig man eller riktig kvinna måste vi se ut på ett visst sätt och leva 
upp till vissa krav. En kvinna bör vara feminin och en man bör vara maskulin och dessa 
två konstruktioner definieras som varandras motsatser, samtidigt som de har en 
underförstådd heterosexualitet. För att fördjupa förståelsen av hur genus påverkar våra 
beteenden använde jag mig här av en förenklad variant av den amerikanska forskaren 
Judith Butlers heterosexuella matris som den presenteras av Fanny Ambjörnsson i Vad är 
queer? (2006). Den heterosexuella matrisen innebär alltså: 
 

 Att de enda positioner som står oss till buds är kvinna eller man 

 Att dessa positioner ställs i motsats till varandra, kroppsligt och beteendemässigt 

 Att de samtidigt förväntas åtrå, begära och ha sex med varandra. (Ambjörnsson, 2006) 
(s. 112f) 

 
Kön, genus och begär kopplas samman och om en individ går utanför de här ramarna 
som matrisen bildar så uppstår förvirring och/eller obehag hos andra. (Ambjörnsson, 
2006, s. 112f)  
  Mannen och de manliga egenskaperna värderas oftast högre än kvinnan och de 
kvinnliga egenskaperna, det finns alltså en hierarkisk aspekt av denna isärhållning av 
könen. Dessa två ”logiker”: Isärhållandet (dikotomin) och hierarkin ingår i genussystemet, en 
ordningsstruktur av kön. Detta teoretiska verktyg har utvecklats av Yvonne Hirdman och 
det ska användas på ett abstrakt plan för att urskilja kvinnors underordning i samhället. 
Genussystemet har bland annat använts som grund för jämställdhetspolitiken i Sverige. 
(Hirdman, 1997, s. 404) Att det är en stor del av, ja nästan synonymt med, svensk 
jämställdhetspolitik är värt att notera. (SOU 2006:42, s. 54) En problematisering av 
Hirdmans genussystem, med tanke på dess dominans i svensk jämställdhetspolitik, hade 
här varit intressant, men jag nöjer mig med att konstatera att dikotomin mellan manligt 
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och kvinnligt förefaller förrädiskt stillastående. ”Kvinnan” som analytisk kategori har av 
de flesta genusforskare idag döms som otillräcklig. ”Hon” finns helt enkelt inte, utan det 
finns mycket mer som påverkar oss, exempelvis kategorier såsom klass, etnicitet, 
sexualitet, ålder och religion och det är omöjligt att urskilja en kategori som viktigare än 
någon annan. (Butler, 2005, s. 40) 
  Till orden man och kvinna kan det knytas en mängd egenskaper, exempelvis 
omnämns kvinnor ofta som vårdande, svaga och känsliga medan män omnämns som 
starka och förnuftiga. Om sedan en man eller kvinna inte lever upp till dessa normer 
upplevs han eller hon som mindre manlig eller kvinnlig. I olika perioder har olika 
beteenden ansetts vara typiskt kvinnliga eller typiskt manliga, detta är dock föränderligt, 
även om det ofta beskrivs som något naturligt eller något som ”alltid har varit så”. Ett 
exempel på det är gråt som på 1700-talet var något som män förväntades ägna sig åt men 
som sedan blivit ett känslouttryck som främst förknippas med kvinnor. Ett annat exempel 
är bibliotekarieyrket som från början var förbehållet män men som numera är 
kvinnodominerat (med bland annat följden att lönenivån har sjunkit). Samtidigt finns det i 
olika kulturer olika uppfattningar om manligt och kvinnligt, detta även i olika 
samhällsklasser.  
  Generellt har det som beskrivs som manligt alltid haft högre status och mer 
inflytande/ makt än det som beskrivits som kvinnligt. Detta betyder dock inte att alla män 
är överordnade alla kvinnor alltid, ovanstående beskrivning gäller på strukturnivå, 
exempelvis går det att se att män generellt sett får högre lön än kvinnor trots att de har 
likadana arbetsuppgifter och erfarenheter. Som Wendy Brown skriver: ”[…] while gender 
identities may be diverse, fluid, and ultimately impossible to generalize, particular modes of 
gender power may be named and traced with some precision at a relatively general level.” 
(Brown, 1995, s. 166) Med detta citat vill jag påminna om att det är på strukturnivån vi 
kan urskilja maktrelationer mellan olika grupper. Makt är ett komplext begrepp som kan 
studeras på olika sätt. Det finns inte utrymme här att redogöra för alla teorier om makt, 
men några grundläggande premisser kan ges. Det finns många definitioner av vad makt är, 
professorerna Mats Börjesson och Alf Rehn sorterar in maktbaser i fyra grupper:  
 
”1. Förmågan att utöva påtryckning, via våld eller tvång.  
2. Tillskriven eller tilldelad (legitim) makt. 
3. Kontroll över begränsade resurser, som möjliggör belöning eller bestraffning. Detta 
innefattar även information.  
4. Förmågan att övertala eller övertyga. Detta innefattar även expertmakt” (Börjesson, 
Mats & Rehn, Alf , 2009, s. 34).  
 
Dessa maktbaser flyter lätt in i varandra och studiet av dem handlar oftast om hur de 
etableras och utnyttjas (Börjesson, Mats & Rehn, Alf , 2009, s. 34).  Viktigt att notera är 
att de kan yttra sig på både individ- och strukturnivå. Punkt två kan exempelvis innefatta 
både en person som arbetar som domare eller är ordförande i en studentförening och en 
organisation som exempelvis Unesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur. 
De fyra maktbaser som jag räknade upp går alla att hitta i kultursfären och i 
kulturpolitiken, precis som i samhället i stort. Makt är inte något som en person, 
institution eller exempelvis en tidning innehar i sig självt, utan makt bör ses som ett 
flytande begrepp som existerar i relation till något annat. Precis som med det för 
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kulturpolitik viktiga begreppet autonomi, som diskuteras senare i texten, så kan inte makt 
existera i ett vakuum. I olika situationer kan olika personer eller institutioner inneha makt.  
  Det finns även en diskursiv definition av begreppet med det mens att makt handlar 
om reglering av mening, den person eller institution som utövar makt gör det genom att 
kontrollera vad som får och inte får sägas, som en chefredaktör för en tidning kontrollerar 
vad som får stå i tidningen. Makten syns i språket, där den som har makt också har 
tolkningsföreträde. Detta är relevant för den kulturpolitiska forskningen där kulturpolitik 
ofta handlar om att avgöra vilken typ av kultur som ska gynnas exempelvis genom 
ekonomiska bidrag. Tolkningsföreträde begränsas inte till praktiska beslut av typen 
bidragsfördelning, utan gäller även en högre, abstrakt nivå. Grupper som har makt avgör 
genom språket, genom vad som sägs och inte sägs, vad som är intressant/viktigt att 
uppmärksamma och vad som är ointressant.  
  Kultur och konst påverkar och påverkas, precis som alla andra företeelser i 
samhället, av våra föreställningar om manligt och kvinnligt. I Sverige är män överordnade 
i kulturproduktionen och kvinnorna överordnade i kulturkonsumtionen. (Nilsson, 2003, s. 
323) Som ett exempel på detta kan vi ta scenkonsten. Män dominerar som regissörer och 
författare/dramatiker, 56 % av regissörerna var män och 60 % av 
författarna/dramatikerna var män år 2008. (Nilsson, Ann Sofie red., 2010, s. 19) Medan 
männen regisserar och skriver pjäser så sitter kvinnorna i teaterpubliken, år 2009 hade 46 
% av kvinnorna gått på teater mot männens 34 % och det har varit en majoritet kvinnor i 
teaterpubliken sedan 1989.( SOM-institutet, 2010, s. 14) En sådan ordning kan härledas 
till början av 1800-talet när kulturvärlden institutionaliserades. Precis som i övriga 
samhället gavs männen tillgång till det offentliga rummet där de professionella 
kulturskaparna fick utrymme. Kvinnor förpassades till det privata där de gärna fick 
sysselsätta sig med kultur såsom handarbete, musicerande och läsning, men endast på 
amatörbasis. Konstskapande i offentligheten förbehölls männen, medan kvinnorna fick 
nöja sig med att sitta i publiken. (Nilsson, 2003, s. 323). Flera feministiska forskare har 
strävat efter att belysa de kvinnliga kulturskapare som faktiskt var verksamma vid denna 
tid men som fallit i glömska när män skrivit ned kanon. Ett exempel på bidrag till en 
förändring av kanon är Nordisk kvinnolitteraturhistoria, ett litteraturvetenskapligt 
samlingsverk där bortglömda kvinnliga, svenska författare lyfts fram (Møller Jensen, 
1993). Historiskt sett har olika delar av konsten ”genusfierats” som kvinnlig eller manlig. 
Ett exempel är romanen som under slutet av 1800-talet ansågs vara en kvinnlig genre och 
inte riktig konst. (Battersby, 1989, s. 40) Med detta vill jag poängtera att inte bara personer 
kan kategoriseras som manliga eller kvinnliga utan i princip vad som helst, även 
konstarter, kan tilldelas egenskaper såsom könstillhörighet och detta påverkar i sin tur 
konstarternas status. Efter denna introduktion till genusbegreppet ska vi nu fokusera på 
kulturpolitik och genus. 

 

Kulturpolitik och genus: 
 
Var ”görs” kulturpolitiken? Tobias Harding skriver att kulturpolitiken inte bara finns på 
kulturdepartementet. Han hänvisar till att viktiga (implicita) kulturpolitiska frågor kan 
behandlas som exempelvis immigrations- eller utbildningspolitik. Den politik som 
kulturdepartementet faktiskt bedriver är förhållandevis begränsad och fokuserar på det 
professionella kulturlivet. (se Hardings artikel, s. 31) Kulturpolitik begränsas inte heller till 
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de olika departementen utan kulturpolitik kan vara även vilka konstnärer som får pris, 
vilka som recenseras och hur konst beskrivs och framställs. Självklart är även vad stat, 
kommuner och landsting inte gör också kulturpolitik. Jag menar att det är intressant att 
inte bara studera åsikter om kulturpolitik och genus från politikers håll och texter skrivna 
på uppmaning från regeringen utan det är också intressant ur ett kulturpolitiskt 
forskningsperspektiv att studera vad kulturarbetare, forskare och kulturarbetares 
intresseorganisationer säger om relationen mellan konst och kön. Det är till exempel 
troligt att anta att en litteraturkritikers åsikt om ett författarskap eller ett verk inte skiljer 
sig stort från en person som har i uppgift att bedöma om statliga stöd eller bidrag till 
sagda verk. Sverige är ett litet land och det är ofta samma människor som rör sig i dessa 
grupper. Med anledning av detta är det alltså viktigt för den kulturpolitiska forskningen att 
studera vilka som ges tolkningsföreträde att bestämma vad konst och kultur är och bör 
vara samt på vilket sätt detta görs. Ett sätt att göra detta är att utgå från centrala begrepp i 
kulturpolitiken. 

 

Kvalitet – ett centralt begrepp 
 
Makten finns i språket skrev jag tidigare, det är på sin plats att lägga ut texten kring ett av 
de mest laddade orden i kulturen och kulturpolitiken. Begreppet kvalitet är en central 
punkt som kulturpolitiken kretsar kring. Även ord och uttryck som verkar neutrala och 
objektiva innefattar värderingar och sociala strukturer. Ordet kvalitet ligger till grund för 
bedömningen av ett konstverk (bok, tavla, musikstycke, scenuppsättning, et cetera) och 
om det har lyckats eller ej. Om ett verk bedöms ha god kvalitet ökar chansen till 
uppmärksamhet från media och publik samt att få ekonomiska bidrag från staten eller 
andra aktörer. Men vad är kvalitet och vem har tolkningsföreträde att bestämma vad som 
är kvalitativ konst och vad som är bra nog att spara eller betala för?  Att ordet kvalitet 
kommer med underliggande problematik har uppmärksammats av bland andra den 
senaste Kulturutredningen (Kulturutredningen, 2009) som föreslog att ordet tas bort från 
de kulturpolitiska målen, vilket upprörde flera kulturdebattörer (Se exempelvis Karlsson 
2009-02-16 och Oscarsson med flera 2009-05-18). Detta trots att kvalitetsmålet inte var 
med i de första kulturpolitiska målen 1974 utan tillkom först 1996. (Frenander, 2005, s. 
198) Vare sig kvalitet omnämns i de kulturpolitiska målen eller inte så är det oftast en 
förutsättning för att få statliga bidrag till konst eller kulturverksamhet. Ordet definieras 
sällan och när det görs är det oftast genom att skriva ut vad kvalitet inte är. Den ”höga” 
kulturen eller finkulturen är per definition av god kvalitet medan den låga, som även kallas 
populärkultur, ofta framställs som utan kvalitet. ”Låg” kultur kan exempelvis vara 
såpoperor, dussindeckare och dansbandsmusik, det vill säga kultur som massproduceras 
för nöjes skull. Kvinnor, men även arbetarklassen, har sedan slutet av 1800-talet ofta 
beskyllts för att lägga tid på dålig kultur, först genom romanläsning och senare genom allt 
för mycket tv-tittande. Nuförtiden ses dock inte romanläsning som något dåligt per 
definition vilket hjälper till att påminna oss om att vad som är/ inte är kvalitet varierar 
över tid och rum. Kvalitet kan också användas som ett sätt att ifrågasätta satsningar på 
jämställdhet i kulturvärlden, något som jag ska återkomma till. 
   Faktum kvarstår dock att den konst vita män från medelklassen kan relatera till 
alltid är densamma som tillmäts hög kvalitet i samhället. Det finns en risk att koncept som 
kvalitet, som förefaller vara neutralt, hyser stereotypa och traditionella föreställningar om 
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exempelvis manligt och kvinnligt, jag kommer ge exempel på det i avsnittet om scenkonst. 
Att påstå att kvalitet och kulturens autonomi står över faktorer såsom genus, etnicitet, 
sexualitet, klass och ålder kan bidra till att ojämställdhet inte märks eller ses som ett 
problem som på andra områden i samhället. 

 

Statistik 
 
Vad vet vi om relationen mellan kultur, konst och genus i en svensk kontext? Inte mycket. 
Men detta vet vi: Kulturvärlden är könssegregerad. Som antytts finns det flera sätt att 
studera kulturpolitik ur ett genusperspektiv, ett är att med hjälp av statistik granska 
könsfördelning inom olika områden. Exempelvis är orkesterinstitutioner mansdominerade 
medan folkbiblioteket är en oerhört kvinnodominerad arbetsplats. Avseende 
kulturkonsumtion så läser fler kvinnor böcker än män; hela 89 % av kvinnorna mot 77 % 
av männen har läst bok de senaste tolv månaderna år 2009. Av de som läst bok varje 
vecka under de senaste tolv månaderna så blir skillnaden ännu större: 46% av kvinnorna 
mot 28% av männen.  Kvinnorna har varit i majoritet vad gäller läsning de senaste tjugo 
åren. (SOM-institutet, 2010, s. 29f) Liknande resultat såg vi tidigare vad gäller teaterbesök. 
Jämställdhetsfrågan i kulturvärlden handlar inte bara om producenterna utan även 
konsumenterna. Här finns det även plats för ett förtydligande: bara för att ett område är 
jämställt avseende könsfördelning betyder det inte att stereotypa könsskillnader inte 
produceras där. Kvantitativa metoder inskränker sig naturligtvis inte bara till att 
avrapportera könsfördelning. Genom att studera exempelvis fördelning av 
stipendiepengar går det att se hur materiella resurser fördelas olika utifrån kön i 
kulturvärlden. Manliga konstutövare får högre ekonomiska bidrag än kvinnliga 
konstutövare. Individuell visningsersättning heter en stödform som går till konstnärer vars 
verk köpts till institutioner eller myndigheter eller som pryder offentliga platser. Ju fler 
som kan se ens konst, det vill säga ju mer centralt ens verk är placerat, desto mer 
ersättning utgår (Hermele, 2009, S. 88). Av konstnärerna som fått stödet år 2008 fick 71 
% av männen betalt ur de två högsta ersättningsnivåerna (30 000 kr – 34 999 kr och 
35 000 kr – 40 000 kr), 61 % av kvinnorna fick betalt ur den lägsta (500 kr – 4 999 kr). 
Förutom att visa på skillnader i hur mycket reella pengar som utbetalas så visar dessa 
siffror också att mäns konst i högre utsträckning visas på centrala, offentliga platser. 
(Hermele, 2009, s. 88, 101) Ett sådant resultat väcker frågan om manliga konstnärers verk 
generellt faktiskt är mer värda än kvinnliga konstnärers eller om manliga verk värderas 
högre, undermedvetet. Det går inte att förklara diskrepansen med att män har en högre 
konstnärlig utbildning då statistiken visar att kvinnor är i majoritet vid de konstnärliga 
högskolorna. (Institutet för kulturpolitiska studier, 2009, s. 11) Som sista statistikexempel 
ska jag nämna filmen som konstform. Mellan åren 1995-2000 visades 1021 filmer på 
Göteborgs filmfestival. Av dessa filmer hade 82% en manlig regissör och 68% av filmerna 
hade en manlig huvudperson. (Lindell, 2004, bilaga II) En sådan förödande majoritet är 
svår att bortse från och det väcker frågor om hur jämställt ett samhälle är när den ena 
halvan av befolkningen får begränsat utrymme i konsten.  
  Det finns en annan, kvalitativ, aspekt av kulturpolitik som är svårare att mäta och 
den rör den typen av frågor som jag ställde i början av den här texten: Vad är det för 
konst som visas, vad anses vara bra? Vem har huvudrollen i filmen/boken? Vem 
framställs som passiv/aktiv? Har konst eller kulturuttryck olika kön? Varför framställs 
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män och kvinnor olika? Vad får det för konsekvenser att ha en segregerad konstvärld? Att 
ställa dessa frågor är ett sätt att öppna upp en problematisering av den befintliga 
kulturpolitiken. Hur män och kvinnor framställs i konst och vilken konst som blir 
uppskattad är också kulturpolitik. Även om vi oftast använder ordet i en snävare mening.  

 

Kulturpolitisk forskning och genus 
 
Jag nämnde tidigare att genus varit en förbisedd aspekt i den kulturpolitiska forskningen, i 
det här stycket kommer jag uppmärksamma några texter som trots detta har lyft fram de 
analysmöjligheter som ett genusperspektiv erbjuder. Heidi Stavrum, norsk kulturpolitisk 
forskare, beskriver kultursfären som ett ”könat fält”. Män dominerar inom de flesta 
kulturfälten, medan det finns några områden där fördelningen är mer jämställd. Däremot 
går det att se att det inom dessa sistnämnda områden alltid är männen som är de utövare 
som är mest erkända och privilegierade. (Stavrum, 2007, s. 9) Som ett exempel kan vi ta 
författaryrket vars könsfördelning är förhållandevis jämställt medan Nobelpriset i 
litteratur ytterst sällan har delats ut till en kvinna (eller till en författare med annan hudfärg 
än den vita). Detta stämmer överens med Hirdmans genussystem, där män som kategori 
har högre status än kvinnor. Det kan bli problematiskt för företrädare inom kulturfältet 
när skillnader av detta slag lyfts fram. Inom konsten och kulturens sfär finns nämligen en 
självbild av att vara en fri och obunden kraft i samhället. Denna bild solkas dock av 
rapporter om diskriminering och ojämställdhet på grund av kön. Som Heidi Stavrum 
skriver; kan det vara så att konsten, istället för att ge nya perspektiv, bidrar till att befästa 
västerländska stereotyper om kön? (Stavrum, 2007, s. 11) Något som försvårar 
möjligheterna att tala om genus och konst/kultur är uppfattningen om konstens 
autonomi. Autonomi ska förstås som självbestämmande och oberoende och i anslutning 
till konsten kan det syfta på både konstnären, institutionen och konstverket i sig (se 
Vestheims artikel, s. 90). Med konstens autonomi så menas exempelvis att konsten är en 
egen sfär med egna regler som skiljer sig från vetenskapen och lagen. Autonomi kan aldrig 
existera i ett vakuum, det som är autonomt är det alltid i relation till något annat och 
autonomi existerar i en social och historisk kontext (se Vestheims artikel, s. 91). Detta kan 
låta självklart, men är viktigt att komma ihåg.  
  Det hör till självbilden av konsten som autonom att flera konstutövare starkt vänder 
sig emot kvotering. Stavrum skriver att förslag om kvotering är omöjliga att uttala i 
debatter om kön och konst eftersom det går emot fältets inre logik. Konstnärer ska inte 
särbehandlas på grund av sitt kön enligt flera kulturarbetare, istället är det konstens 
autonomi och bedömningar av kvalitet som ska råda.  (Stavrum, 2007, s. 11f) Det låter ju 
som en fin och rättvis tes att leva efter, men det förutsätter att kvalitet är ett neutralt och 
objektivt begrepp. Konstvärlden är inte oberoende av samhället, sociala strukturer 
påverkar även konsten. (Stavrum, 2007, s. 12) En som har ägnat sig åt att undersöka 
relationen mellan makt, kultur och genus är genusvetaren Vanja Hermele som har utfört 
studier om konst, teater och film på uppdrag av intresseorganisationer för respektive 
konstart. (Hermele, 2002, 2009; Hermele & Stone, 2007) Hermele har särskilt intresserat 
sig för kvalitetsbegreppet och hur maktvariabler påverkar innebörden av begreppet, hon 
använder sig av både statistik och kvalitativa intervjuer i sina studier. Om varför det är 
viktigt att studera kultur utifrån ett maktperspektiv skriver hon: ”Lyxen att ”bara” vara 
människa är en maktposition som bara en särskild grupp av människor kan inneha – 
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resten av oss är kvinnor, lesbiska, invandrare etcetera.” (SOU 2006:42, s. 447) Ett sådant 
sätt att tänka riskerar att marginalisera konst skapad av människor som kan identifieras 
som exempelvis invandrare eller kvinnor eftersom den konsten då reduceras till att bli 
specifik för den egna gruppen. Lyxen att bli identifierad som människa i första hand 
innebär att ens erfarenheter betraktas som allmängiltiga, det vill säga något som alla kan 
känna igen sig i. Det finns en risk att skillnaden mellan män och kvinnor överdrivs 
(Hermele & Stone, 2007, s. 38f). Något som Hermele visar gång på gång i sina studier är 
hur respondenterna sätter jämställdhetskrav och kvalitet mot varandra, så att jämställdhet 
genomförs på konstens bekostnad. Kvotering blir som en följd av detta sett med skepsis 
bland flera kulturarbetare då det framställs som att jämställdhet och kvalitet inte kan 
existera samtidigt (Hermele & Stone, 2007, s. 19). Detta stämmer överens med Stavrums 
resultat ovan. Viktigt att notera är att män och kvinnor gemensamt håller uppe 
stereotyper om män och kvinnor i kulturvärlden. Resultatet blir att kvalitet och manlighet 
knyts till varandra eftersom konst av kvalitet är allmängiltig medan kvinnlighet och det 
specifika, avgränsade, sätts i ett motsatsförhållande till både manlighet och kvalitet.  
(Hermele & Stone, 2007, s. 38f) 
  Angående kunskapsstatus i den kulturpolitiska forskningen så menar Stavrum att 
konstfältets genusaspekter inte är tillräckligt utforskade i Norge, särskilt inte i jämförelse 
med hur andra arbetsområden i samhället har granskats utifrån jämställdhetsperspektiv. 
Den forskning med genusperspektiv som gjorts har gjorts inom specifika ämnen 
(musikvetenskap, litteraturvetenskap, kulturvetenskap etc.) och det finns ingen 
samordning bland forskarna själva. (Stavrum, 2007, s. 13f) Denna bild stämmer med den 
svenska även om det måste noteras att det i Sverige gjorts en del utredningar på initiativ 
från intresseorganisationer samt en statlig utredning om scenkonst och en 
departementsserie om museer. Det görs även flera vetenskapliga arbeten om genus inom 
specifika konstarters ämnesgränser, exempelvis teatervetenskap och konstvetenskap, men 
som inte behandlar den politiska aspekten. Vad för sorts kulturpolitisk forskning behövs 
rent konkret? På detta svarar Stavrum att det behövs kunskap som visar hur förförståelse, 
praxis och dylikt bidrar till att (re)producera den rådande maktstrukturen på fältet. 
(Stavrum, 2007, s. 14). Det vill säga en djupare kunskap om hur kulturpolitik hjälper till 
att forma kulturen (och vice versa) samt hur detta i sin tur relaterar till maktdimensioner 
såsom genus. Stavrum menar att det är möjligt att ta fram så kallade ”tillståndsrapporter” 
där det beskrivs hur könsfördelningen inom olika kulturområden ser ut. Men därifrån är 
det svårt att få fram forskning som svarar på varför, varför det ser ut som det gör och hur 
det skulle kunna gå att förändra. (Stavrum, 2007, s. 14) 
  Kulturpolitiken är byggd på dikotomier (motsatspar): hög/låg offentlig/privat 
professionell/amatör, man/kvinna, arbete/nöje. (Hemmungs Wirtén, 1999, s. 67). Dessa 
dikotomier känner vi igen från Sven Nilssons beskrivning, tidigare i denna text, av hur 
kulturlivet utvecklades på 1800-talet. Kulturpolitiken och i förlängningen den 
kulturpolitiska forskningen har främst uppehållit sig vid det höga, offentliga, 
professionella och manliga. Bokaffärer, museum och bibliotek är exempel på 
institutioner/platser där det idag råder kvinnodominans men som ännu är relativt 
obeforskade (Hemmungs Wirtén, 1999, s. 67). Enligt Hemmungs Wirtén behövs det 
forskning där existerande kulturpolitik granskas och problematiseras. Vems kultur är det 
som förespråkas? Som metod föreslår hon textanalyser av diskursiva strategier, intervjuer, 
observationer och kontextualisering. Hon varnar särskilt för att forskare bara legitimerar 
den existerande kulturpolitiken (1999, s. 69 & 71). Det går att se tydliga likheter mellan 
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Stavrums och Hemmungs Wirténs efterlysningar: Det är ett kvalitativt, problematiserande 
perspektiv med fokus på makt och resurser som eftersöks.  
  Efter detta generella avsnitt om kulturpolitik och genus följer nu två specifika 
exempel på hur kulturpolitik och genus kan sammanföras, det första gäller scenkonst och 
det andra gäller litteratur och litteraturkritik. 

 

Exemplet scenkonst 
 
Jag ska här ge ett exempel på hur det kan se ut när relationen mellan konst och genus 
undersöks i en svensk (nordisk) kontext, jag utgår ifrån den statliga offentliga utredningen 
(förkortas SOU) om genus och scenkonst. Genusperspektiv är ingen nyhet i 
teatervetenskapen, där flertalet forskare har fördjupat sig i hur genus (re)produceras på 
och av scen. Ett svenskt exempel är Tiina Rosenberg som skrivit om teater utifrån Judith 
Butlers queerteori. (Rosenberg, 2004). Inom kulturpolitiken har dock inte relationen 
mellan genus och teater varit lika utforskad, vilket ledde till SOU 2006:42 Plats på scen med 
Birgitta Englin (vd för Riksteatern sedan 2005) som ordförande. Utredningen undersökte 
förutsättningar för jämställdhetsarbetet inom scenkonsten1, främst ur ett 
organisationsperspektiv. Utredningen hade som huvuduppgift att lämna förslag till hur ett 
genusperspektiv kan förenas med scenkonstområdet. (2006:42. s. 15) Det är alltså ett 
konstruktivt förändringsarbete som eftersträvas: 
 
 ”Idag är mäns erfarenheter normen inom stora delar av scenkonsten, medan kvinnors 
erfarenheter är undantaget. Manliga perspektiv och mäns konstnärliga verk ses som 
allmänmänskliga, medan kvinnors perspektiv och verk ofta får representera ”endast 
kvinnor” och ges sämre status just därför.” (2006:42. s. 25)  
 
Det här citatet knyter an till Hermeles uttalande tidigare i texten om lyxen att vara 
människa. Utredningen ifrågasätter den begränsande karaktären som ordet jämställdhet 
kan få i kultursfären. Jämställdhet i scenkonsterna leder inte per automatik till mindre 
frihet utan snarare till att konstens frihet ökar genom att personer inte tvingas agera 
beroende av vad som bedöms som manligt eller kvinnligt . I utredningen ifrågasätts den 
manliga normen och hur den påverkar konstnärliga verk samt arbetsmiljön i scenkonsten.  
  Jämställdhetsarbete, enligt kommittén, fokuserar på organisationen och fördelning 
av makt och resurser.  Teatern är en sfär där skådespelarnas kroppar, deras arbetsredskap, 
är i fokus både på och utanför scen, vilket kan bli en fråga om makt. Människor på teatern 
arbetar väldigt nära varandra och berör frågor om sexualitet, känslor och kön/genus. 
Detta gör det svårare att definiera sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 
och kommittén menar sig ha kännedom om att trakasserier är ett betydande problem på 
scenkonstområdet. (2006:42, s. 398f) Även eventuell uppmärksamhet i media och osäkra 
anställningsvillkor kan påverka att människor inte vågar anmäla sexuella trakasserier eller 
trakasserier på grund av kön. (2006:42, s. 401) Denna aspekt återkommer jag till senare i 
texten. 

                                                 
1 I scenkonst ingår, förutom teater, även musik och dans. Jag fokuserar dock på de delar som handlar om 
teater. Detta därför att det är den del av scenkonsten där jämställdhetsarbetet kommit längst. (2006, s. 86) 
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  Bland de uttryck för könsmaktsordningar som utredningen menar sig ha funnit går 
det att urskilja olika teman. Jag har valt att lyfta ut några som särskilt fokuserar på kvalitet 
och värdering:  
 

 Män har tillgång till större resurser, där kvinnor är i majoritet finns det också mindre 
resurser. (2006:42, s. 89) 

 

 Könsmärkta uppgifter, så kallad intern könssegregering. Kvinnor tillåts vara regissörer 
och konstnärliga ledare[…] när det gäller barn- och ungdomsteater. Män regisserar 
verk av män, kvinnor regisserar verk av både män och kvinnor. Kommittén noterar att 
liknande resultat återfinns även i andra organisationer, konstnärliga organisationer 
utgör alltså inget undantag. Dessutom tillmäts de områden i teatern som associeras 
med män högre värde (2006:42, s. 93f) 

 

 Struktur eller individ. Det finns en svårighet i att arbeta med jämställdhetsfrågor 
eftersom personer inte alltid är medvetna om strukturella perspektiv. Istället finns en 
oro att individuella män ska pekas ut som förtryckare eller att individuella kvinnor 
pekas ut som offer, något som både män och kvinnor vänder sig emot. (2006:42, s. 99) 

 
Vanja Hermele jämför kvalitetsbegreppet2 och dess betydelse för kulturen med 
kunskapsbegreppet och dess betydelse för vetenskapen. Kulturen och vetenskapen har de 
senaste 250 åren dominerats av en tydlig västerländsk och manlig norm och Hermele 
frågar sig hur detta har påverkat innebörden av begreppen kvalitet och kunskap: ”Så vad 
händer med ett begrepp som är vanligt förekommande, traditionellt ansetts varandes 
neutralt och sällan definierat?” (2006, s. 444) Ett svar på den retoriska frågan blir att 
kvalitet ställs i motsats till begrepp som jämställdhet och mångfald, dessa senare begrepp 
rangordnas lägre än kvalitet som blir en osynlig norm. Hermele exemplifierar med att ett 
genusperspektiv ses som en politisk ideologi, vilket gör att exempelvis en pjäs med en 
normerande och oproblematiserande syn på manligt och kvinnligt ses som värdefri och 
apolitisk. (2006, s. 447) Hermeles förslag till att komma bort från kvalitetens inneboende 
problematik är att uppmana kulturministern och andra tolkningsföreträdare att definiera 
begreppet kvalitet och reflektera över hur det används. (2006, s. 453) 
  Konstens autonomi, med innebörden att konsten ses som en egen sfär frikopplad 
från vetenskap, lag och moral, nämndes innan och det kan uppstå konflikter när synen på 
autonomi krockar med andra sfärer. Ett exempel på det är hur arbetsmiljön kan påverkas 
på konstnärliga institutioner. Sigrid Røyseng har studerat hur gränser etableras mellan den 
artistiska (konstnärliga) domänen på en norsk teater och den ekonomiska och 
administrativa domänen. Hon finner att den administrativa delen av personalstyrkan på en 
norsk teater anpassar sig till den mer ”utlevande” artistiska personalen som kan vara 
aggressiva mot den förstnämnda gruppen. Den artistiska personalen framställs därmed 
som undantagna från vanliga regler på en arbetsplats. Den administrativa personalen har i 
Røysengs exempel till och med fått gå en specialutbildning i konstsociologi för att förstå 

                                                 
2
  Detta görs i en essä som ingår i utredningen. Där publiceras ett antal essäer skrivna av olika 

kulturarbetare/journalister/forskare på temat scenkonst och genus med syftet att stärka kunskapen om 
genusfrågor inom scenkonstområdet. Rekommenderas att läsa för den som är intresserad, finns att ladda ner på 
riksdagens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/62902.   
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skådespelarnas ”irrationella beteenden” (Røyseng, 2008, s. 46). Efter rapporter om den 
dåliga arbetsmiljön på flera stora konstnärliga institutioner i Sverige under våren 2010 
(Sveriges radio 2010) så framstår denna passage som mycket viktig. Innebär konstens 
autonomi i förlängning att konstnärer får bete sig som de behagar på sin arbetsplats? Ett 
svar på detta kan vara att de har (och eventuellt bör ha) större frihet än annan typ av 
personal på grund av konstfältets speciella förutsättningar. Samtidigt visar exempelvis 
Ekots undersökning om sexuella trakasserier i scenkonst att denna frihet missbrukas till 
att bli ett medel för makt, sexism och trakasserier.3  Förutom det allvarliga brott som 
trakasserier innebär så finns det andra aspekter av att ”kroppen står i fokus” på teatern, 
som det sägs i Plats på scen. I Sigrid Røysengs avhandling ägnar hon ett kapitel åt norska, 
kvinnliga skådespelares upplevelser av rollbesättning. Majoriteten av de klassiska 
kvinnorollerna går till ”unga, svala” flickor och kvinnliga skådespelare över 40 har ett 
oerhört begränsat utbud. De kvinnoroller som väl finns är dessutom väldigt likriktade och 
endimensionella. (Røyseng, 2007, s. 209ff.) Røyseng konstaterar krasst att den här sidan 
av teatern kan tolkas som att ”/…/ teatret ikke bare reproduserer forståelser av kjønn og 
seksualitet som er normaliserte i samfunnet generelt. Den forståelsen av seksualitet som 
ligger til grunn for den kjønns- og aldersvise rollefordelingen innenfor teatret, ligger også 
et godt stykke etter den almenne kulturelle utviklingen.” (Røyseng, 2007, s. 212.) På detta 
sätt finns en stereotyp kvinno- och manssyn integrerad i teatern som konstform. 
  Sammantaget visar materialet att det inom teatern finns en mängd bilder eller myter 
av vad konst och kvalitet är som sedan krockar med ”verkligheten” och får reella 
konsekvenser för dem som arbetar på teatern. 

 

Exemplet litteraturkritik  
 
I detta avsnitt ska jag ge ett annat exempel på hur vi kan studera kulturpolitik ur ett 
genusperspektiv. Materialet består av två bokrecensioner och tillhör således inte den 
explicita kulturpolitiken, i den här texten används en vidare definition av kulturpolitik där 
bedömningar av konstverk i massmedia också ses som en del av denna. Exemplet är tänkt 
att visa på andra möjligheter att studera kulturpolitik än genom politiska dokument. 
Recensionen blir en arena där tankar om kultur, politik och kvalitet får utrymme. Det är 
trots allt inte så stor skillnad mellan litteraturkritik och den statliga litteraturpolitiken som 
båda ägnar sig åt att bedöma litteratur.  
  Att män och kvinnor bedöms olika beroende på om de är just män eller kvinnor är 
ett grundantagande i genusteorin. När det gäller bedömning av litteratur har det visats att 
en kritiker kan bedöma en text diametralt olika beroende på om den är skriven av en man 
eller en kvinna. Pil Dahlerup återger en kritikers två positiva recensioner av två diktverk 
av samma författare, vid den första recensionen tror kritikern att författaren är en man 
och vid den andra har han förstått att författaren är en kvinna. Dahlerup visar hur 
kritikerns beskrivning av författaren i de båda fallen genomgår en radikal förändring. Hon 
går igenom vad för sorts ord som recensenten använder, när poeten är en kvinna används 
genomgående förminskande och bagatelliserande ord som ’liten’ medan den (förmodat) 
manliga poeten får desto mer upplyftande ord om sig och beskrivs som ’lysande’. Det är 

                                                 
3 Se exempelvis: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=10328, [2010-08-31] 
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ett språkligt mönster som styr recensenten och som undermedvetet nedvärderar kvinnor 
(Dahlerup, 2005, s. 23f). De recensioner hon refererar till är från mitten av 1950-talet och 
det borde idag finnas en ökad medvetenhet om hur (manliga) recensenter bemöter 
kvinnliga författare, med jämna mellanrum drar dock debatten igång igen. 
  Här kommer ett exempel från 2000-talet, över ett halvt sekel efter att Dahlerups 
exempel publicerades. År 2007 recenserade en skribent Maja Lundgrens roman Myggor och 
tigrar, åtta månader senare recenserade samme skribent Lars Noréns En dramatikers dagbok. 
Det dessa böcker har gemensamt är att de namnger ett flertal kända kulturpersonligheter i 
Sverige och omskriver dessa på ett inte alltid smickrande sätt. Meningen med detta 
exempel är inte att lyfta fram eller resonera kring böckernas faktiska innehåll, inte heller 
att raljera över recensentens sätt att skriva utan jag ska istället genom att återge delar av 
recensionerna visa hur recensenten valt att kommentera de båda författarnas val att 
namnge människor. Vad gäller Maja Lundgren skriver skribenten: 
  Den springande punkten är här namngivandet av ’fienderna’, de lömska 
kulturmännen som spelat och spelar med Maja Lundgren. Det rör sig inte om några 
rikskändisar, men journalister och författare med plats i offentligheten, kända i 
kulturvärlden. Att de namnges med för- och efternamn, beskrivs närgånget och tillskrivs 
allehanda sjaskigheter på erotikens och maktens domäner har givit ”Myggor och tigrar” 
ett kittlande förhandsrykte; det kommer säkert att bidra till bokens försäljningssiffror. 
Men namngivandet - något av ett svenskt litterärt mode sedan Carina Rydbergs ’Den 
högsta kasten’ är viktigt för Maja Lundgren av ett annat skäl: det gör boken till en 
revansch för upplevda kränkningar. (Malmberg, 2007-08-07) 
  Vidare konstateras det att namngivandet ger romanen ”en obehaglig grundton av 
illvilja”. (Malmberg, 2007-08-07) I Lars Noréns fall låter det istället såhär om 
förhandsryktena om namngivanden och avslöjanden om kulturpersonligheter:  
  Och sådant finns där, men allt detta är mest drastiskt och rolig (sic!)- och i många 
fall både träffande och riktigt- och inte verkligt chockerande. Avrättningarna, de 
småskuret illvilliga eller de tunga och tänkvärda, är inte värre än de tusentals samtal som 
dagligen förs på krogen, i sovrummet, på telefon eller på gatan mellan deltagarna i det 
svenska kulturlivet. Vad Norén (och hans förlag) har gjort är att publicera elakheterna i 
bokform, och det gör naturligtvis skillnad, men jag kan inte se annat än att man på så vis 
vidgar möjligheterna till frispråkighet och sanning i vårt ängsliga och konforma svenska 
2000-tal. (Malmberg, 2008-04-25) 
  Recensenten anser alltså att namngivningen i Maja Lundgrens fall är ett resultat av 
hämndlystnad samt en vilja att sälja mer exemplar av boken. Namngivandet i Lars Noréns 
roman är däremot både drastiskt och roligt, dessutom sant och i varje fall inte 
chockerande. Resultatet av detta namngivande blir inte den grundton av illvilja som finns i 
Myggor och tigrar utan istället en vidgning av ”möjligheterna till frispråkighet och sanning i 
vårt ängsliga och konforma svenska 2000-tal”.  Läsningen av dessa recensioner ger att 
Lundgren drivs av en personlig vilja att få hämnas samt att få uppmärksamhet för sin bok, 
medan Norén, som får dela ansvaret med sitt förlag, istället bedriver samhällskritik. Vi kan 
se likheter med uppfattningen om att det män gör tolkas som allmängiltigt medan det 
kvinnor gör är personligt. Dessutom jämförs Maja Lundgrens namngivande med en 
annan kvinnlig författare medan Lars Noréns text inte nämns tillsammans med någon 
annan författare. 
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 Andra faktorer än kön som kan spela in för recensentens bedömning kan vara ålder 
och placering i fältet, Norén är äldre och en av Sveriges mest kända dramatiker medan 
Lundgren är yngre och bara har gett ut en, om än prisbelönt, roman tidigare. Norén och 
Lundgren använder samma litterära grepp men bedöms helt olika, Noréns namngivande 
leder till en nästan nobel upphöjdhet, medan Lundgren blott är vedervärdig och småaktig. 
Slutresultatet kan eventuellt tolkas som att vissa litterära grepp inte kan användas av 
kvinnor. Det visar i alla fall att en manlig konstnär har större handlingsutrymme än vad en 
kvinnlig konstnär har. 
 Vad är då syftet med att lyfta fram ett sådant här exempel? Syftet är, återigen, inte att 
utpeka en speciell recensent eller två speciella recensioner utan att peka på att det kan 
finnas underliggande strukturer som påverkar vår syn på manligt och kvinnligt även när 
det gäller konst. Det går att utveckla resonemanget, om en recensent kan bedöma 
litteratur på detta sätt så finns det inget som förhindrar att stipendiefördelare, 
akademiledamöter och förlagsredaktörer också bedömer litteratur på liknande, 
undermedvetna, vis. Jag menar att det bara är genom att lyfta fram och visa på sådana 
omedvetna attityder om relationen mellan kvalitet och genus, i Pil Dahlerups anda, som 
det går att förändra dem.  

 

Sammanfattning och avslutande reflektion 
 
Visst finns det kunskap om kulturpolitik och genus, men den är utspridd och inte stor. 
Scenkonstområdet är klart mest utforskat och omdebatterat (vilket i sin tur har lett till 
olika åtgärder för förändring). Forskningen som har gjorts är praktisk, ofta på uppdrag av 
intresseorganisationer och av staten. Vad som efterlyses av flera av de forskare jag nämnt i 
denna text är mer kunskapsinhämtning i form av problematiserande vetenskapliga arbeten 
(i detta kan det även ingå studentuppsatser). De metoder som använts hittills är statistik i 
kombination med kvalitativa analyser samt kvalitativa intervjuer. Några gemensamma 
resultat i de exempel som lyfts fram är: 
 

 Konstverk som handlar om män upplevs som allmängiltiga, medan motsvarande om 
kvinnor upplevs som specifika och därmed sämre.  

 

 Män som grupp har tillgång till större resurser i kultursfären och är även mer vanligt 
förekommande på ledande positioner än vad kvinnor som grupp är. 

 

 Hos aktörer i kultursfären finns det klara bilder av, eller myter om, vad kvalitet och 
konst är eller bör vara. Dessa bilder kan hos vissa krocka med ”perspektiv” såsom 
jämställdhet med resultatet att ett konstverk anses inte kunna både sträva efter att vara 
jämställd och att vara av god kvalitet.  

 
Vid en genomläsning av den här texten framstår det som att kön är den enda aspekten 
som avgör en persons konsumtion eller produktion av kultur. Detta är naturligtvis inte 
hela sanningen. Med hjälp av statistik går det också att se att det är människor med hög 
utbildning eller med föräldrar med hög utbildning som utnyttjar de stora  
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kulturinstitutionerna. Socioekonomisk bakgrund, klass, har minst lika stor påverkan på 
kulturproduktion- och konsumtion som kön. Därtill bör etnicitet nämnas, det är 
försvinnande få människor med annan etnicitet än den vita, västerländska, som 
porträtteras och gestaltas i konsten. Detta är två exempel på maktkategorier (det finns 
fler) som kan vara av relevans för att studera kulturpolitik. Klassaspekten är dock möjlig 
att diskutera i kulturpolitiska sammanhang och även etnicitet har lyfts fram i utredningar.4 
(Frenander, 2005, s. 216)  
  Det viktiga att ta med sig är att det finns många kategorier som påverkar oss 
människor och det är omöjligt att isolera en aspekt från de andra. Istället bör vi när vi 
studerar kulturpolitik ta hänsyn till de maktdimensioner som tillsammans påverkar 
människor. Ingångar till forskning om kulturpolitik och genus skulle kunna vara att 
problematisera bilderna av vad konst och kvalitet är och bör vara samt hur konstnärer, 
institutioner och politiker, medvetet och omedvetet, tillsammans upprätthåller dessa 
bilder.  
 

                                                 
4
 Det har bedrivits viss forskning om etnicitet, mångfald och kulturpolitik i Sverige, främst genom Helene 

Egelands avhandling Det ekte, det gode og det coole om Södra teatern och mångfaldsdiskursen (Egeland, 2007) 
men även exempelvis kapitel 8 ”1998-2002: Nationalising World Culture” i Tobias Hardings avhandling 
Nationalising Culture (Harding, 2007).  
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Geir Vestheim 
 

Kulturens och konstens autonomi: Från den tidiga 

borgerliga epoken till den senmoderna ”skenande 

världen” 
(Tidigare publicerad i Miikka Pyykkönen, Simanainen, Niina, Sokka, Sakarias (Eds.), What 

about Cultural Policy?) 

Översättning: Sven-Erik Torhell 

 
Titeln på den här artikeln antyder två motsatta historiska utvecklingsförlopp. Å ena sidan 
en långsam, lineär process under vilken kulturen och konsten vinner allt större autonomi 
– med syftning på den västerländska, moderna, industrialiserade, liberala, kapitalistiska 
och borgerliga världen från 1700-talets amerikanska och franska revolutioner fram tills i 
dag. Å andra sidan en plötslig kris, dramatiska förändringar och – för somliga – till och 
med sönderfallet av samma värld, som Anthony Giddens har karakteriserat som en 
”skenande värld” (Giddens 2010). Den starka sociala kraft som enligt många 
samhällsteoretiker undergräver den moderna civilisationen och dess föreställningar om 
lineär historisk utveckling, nationsbyggande, sociala framsteg och ökad frihet och välfärd 
har kallats för ”globalisering”. Globaliseringen – i ekonomisk, social och kulturell mening 
– håller, enligt Giddens, på att ”förändra vårt sätt att leva”.  
 Vi tvingas därför ta många klassiska politiska och kulturella frågor under nytt 
övervägande. En sådan fråga gäller kulturens och konstens autonomi. Men eftersom den 
har diskuterats i nästan tvåhundra år räcker det inte med att bara se på dagens 
förhållanden, så jag ska därför diskutera den nuvarande situationen med breda 
hänvisningar till dess historiska rötter. 
 Huvudsyftet med den artikeln är att analysera och diskutera hur föreställningen om 
kulturen och konsten som en autonom social sfär har utvecklats historiskt, och hur de i 
dag påverkas av de strukturella förändringar i teknik, ekonomi, sociala beteenden, politik 
och kultur som de industrialiserade länderna har genomgått under de senaste decennierna. 

 

Några grundläggande begrepp 
 
Som framgår av titeln på den här artikeln ligger fokus i min studie på ”kulturens och 
konstens autonomi”. Begreppet ”autonomi” kommer jag att diskutera i nästa avsnitt, men 
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vad innebär ”kulturen och konsten” här? Jag ska förklara det genom att presentera en 
definition och diskussion av begreppet kulturellt fält, som oftast förknippas med den 
franske sociologen Pierre Bourdieu och hans forskning om kulturens och konstens roll i 
moderna klassamhällen. Men jag kommer att närma mig ämnet från empiriskt håll. 
Med kulturellt fält menar jag en sfär av sociala aktiviteter, tjänster, produktioner, 
distributioner, förmedlingar och bruk som kallas för ”kulturella”. Det ”kulturella” i vårt 
sammanhang omfattar konsterna, det kulturella arvet, medierna och de frivilliga, 
idealistiska och folkliga organisationerna. Det kulturella fältet inbegriper även det 
offentliga stödet till kulturell produktion, distribution, förmedling och konsumtion i form 
av pengar, organisation, information och normativt policyskapande. Det betyder att 
produkter (artefakter), tjänster och aktiviteter som politiskt och normativt definieras som 
”kulturella” är föremål för ideologiskt, politiskt och ekonomiskt intresse från ett politiskt 
system (på statlig, regional eller lokal nivå). Inom det samlade politiska systemet kan man 
urskilja ett specifikt och avgränsat undersystem som jag kallar för det ”kulturpolitiska 
systemet” (se även Mangset 1992) – precis som vi kan hitta undersystem för 
sjukvårdspolitik, utbildningspolitik, transportpolitik, utrikespolitik och så vidare.  
Kärnan i det kulturella fältet utgörs av produktionen, distributionen, förmedlingen och 
konsumtionen av kulturella artefakter och tjänster. Det kulturpolitiska systemet finns där 
för att främja den kulturella utvecklingen, det är alltså inget mål i sig. Den viktigaste 
uppgiften för kulturpolitiken är att stödja vissa former av kultur och göra dem tillgängliga 
för medborgarna. Att stödja en ”god sak” till förmån för en aktiv publik av medborgare är 
det yttersta och legitima motivet för att ha en offentlig kulturpolitik.  
 Kulturpolitiken spelar en underordnad roll i förhållande till kulturellt arbete, 
skapande och förmedlande. Det existerar ingen kulturpolitik förrän ett politiskt och 
ekonomisk system intervenerar direkt och aktivt i skapandet och mottagandet av kultur. 
En sådan intervention kan vara ekonomisk, administrativ eller ideologisk/normativ. 
Kulturpolitiken – och frågan om kulturens och konstens autonomi och/eller 
beroendeställning – uppstår i förhållandet mellan intressen och parter, som till exempel 
kan kallas A, B och C enligt nedan och som tillsammans bildar kulturpolitikens triangel. 
 A: Det kulturpolitiska systemet, som består av en vald församling av representanter 
(parlamentet på den nationella nivån), ett departement med ansvar för kulturfrågor (som 
ofta men inte alltid kallas för kulturdepartement) med sina interna avdelningar och sina 
eventuella ”armlängdsorgan”. Armlängdsorganen befinner sig på armlängds avstånd från 
politikerna i departementet för att hindra politisk styrning av enskilda beslut gällande 
ansökningar om ekonomiskt stöd från enskilda personer eller organisationer. Det 
förutsätts att besluten i dessa organ fattas av experter och professionella byråkrater på 
grunder som är politiskt oberoende av parlamentet och departementet. Men dessa är ändå 
ansvariga inför departementet och måste följa de principiella riktlinjer som politikerna har 
fastställt. Det är en ofta diskuterad fråga hur självständiga armlängdsorganen egentligen 
är. 
 Jag betraktar även det privata ekonomiska systemet och den privata marknaden som 
en del av det kulturpolitiska systemet. Marknaden kan utöva makt över kultursektorn, och 
privata marknadsintressen som rider på en nyliberal globaliseringvåg vinner allt större 
inflytande i vår tid. Dessutom har vi organisationer för specifika kulturella intressen som 
verkar för sig själva eller tillsammans med offentliga organ och/eller affärsintressen. 
Frivilliga och idealistiska organisationer försöker också påverka produktionen och 
förmedlingen av kultur, liksom även icke-statliga stiftelser och organisationer. Alla dessa 
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institutioner och organisationer och deras språkrör och ombud kan påverka 
producenterna och förmedlarna av kultur. I de nordiska länderna spelar det offentliga 
kulturpolitiska systemet en dominerande roll, medan det i exempelvis USA är privata 
företag och stiftelser snarare än offentliga organ som utövar inflytande över kultursektorn. 
De medel och verktyg som står till buds är pengar, skatteavdrag, organisering, 
ideologier/normer, information, regleringar, och för offentliga organ även lagstiftning. 
Kultursektorn styrs dock av få lagar jämfört med till exempel sjukvårdens eller 
utbildningens sektorer. 
 B: Producenter, distributörer och förmedlare av kultur kan vara enskilda individer 
(konstnärer, kritiker, akademiska experter/professionella, curatorer, bibliotekarier, 
förläggare och så vidare), institutioner (museer, teatrar, konserthus, förlag och så vidare), 
idealistiska eller frivilliga organisationer (studieförbund, fritidsklubbar och så vidare) eller 
privata företag och verksamheter, som kulturindustrin. 
 C: Publiker, användare och konsumenter är heterogena grupper av medborgare, men kan 
för enkelhetens skull delas in i två huvudkategorier: 1) De reella publikerna, det vill säga 
de publiker som verkligen deltar i kulturlivet som läsare, lyssnare, tittare eller i andra 
former av kulturverksamhet, och 2) de potentiella publikerna, det vill säga de grupper eller 
individer som kulturpolitikerna vill förvandla till reella publiker. Tillträde och deltagande 
är det yttersta målet för en publikorienterad kulturpolitik. I demokratiska samhällen 
sysslar kulturpolitiken trots allt med att göra potentiella publiker till reella publiker. 
 Frågan om autonomi är alltid en fråga om någons autonomi i förhållande till någon 
annans autonomi. Det är fråga om makt och inflytande och deras motsatser. Ur 
kulturproducenternas, kulturdistributörernas och kulturförmedlarnas perspektiv har 
autonomi främst att göra med deras förhållande till det politiska och ekonomiska 
systemet, det vill säga med förhållanden mellan A och B. Kärnfrågan är hur beroende eller 
oberoende de är eller vill vara i förhållande till det politiska och ekonomiska systemet. 
Man kan säga att de söker vara fria från inflytandet från den politiska och ekonomiska 
makten. Men samtidigt kan ett demokratiskt politiskt system garantera och trygga deras 
frihet till autonoma beslut och beteenden. Autonomi kan alltså definieras både negativt 
som frihet från och positivt som frihet till. 
 Frågan om autonomi kan också vara relevant i förhållandet mellan 
producenter/distributörer och publiker/konsumenter, det vill säga mellan B och C. 
Uttryckt i marknadstermer kan publikerna använda ”våld” mot producenterna och 
förmedlarna av kultur genom sina preferenser så att kulturproduktionen måste anpassas 
till marknadsefterfrågan och publikernas smak. Å andra sidan är efterfrågan och smaken 
starkt påverkad av producenterna och förmedlarna – eventuellt i samverkan med 
offentliga kulturorgan. Genom att stödja vissa former av kulturproduktion påverkar 
kulturpolitikerna vissa smaker hos publikerna.  
 I den offentliga debatten om autonomi talas det sällan om publikernas intressen. 
Oftare beskrivs publikerna som passiva mottagare. Samtidigt är det ett dominerande mål 
för kulturpolitiken att skapa aktiva och trygga publiker. Men föreställningen om den 
passiva och mottagande publiken tycks leva kvar. I fokus för den offentliga debatten om 
autonomi står förhållandet mellan ombud och strukturer representerande A:s respektive 
B:s intressen. 
 En intresseanalys visar att produktionen, distributionen och förmedlingen av kultur 
är starkt påverkade av strukturella intressen och mekanismer: de står direkt och indirekt 
under påverkan från den offentliga kulturpolitiken. Privata ekonomiska intressen påverkar 
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kulturen och konsten genom nationella och internationella marknader. Även den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, särskilt inom it, övar stark påverkan. 
Professionella intresseorganisationer och utbildningsorgan är också aktiva aktörer i 
maktkampen på kulturområdet. Och sist men inte – ofta sätter medierna dagordningen 
även här, vilket betyder att de definierar vad som över huvud taget existerar eller inte 
existerar . 
 Autonomifrågan är ofta på ett eller annat sätt förbunden med spänningar på grund 
av intresse- och maktkonflikter. I vissa fall kan spänningen vara av politisk, i andra fall av 
ekonomisk natur, eller den kan vara en blandning av båda. Men det kan också handla om 
att definiera smaker. Kampen för autonomi står i motsättning till disciplin, anpassning, 
lydnad, underordning. Möjligheterna är i princip obegränsade. 

 

”Autonomi” – nyckelbegreppet 
 
Eftersom begreppet ”autonomi” står i centrum för den här artikeln behöver det 
analyseras och definieras ur såväl historiska som nutida perspektiv. Begreppet har sitt 
ursprung i de antika grekiska stadsstaterna politiska tradition, där det betecknade den 
enskilda statens rätt att styra enligt sina egna lagar. Autonomi betydde därför i det 
sammanhanget politiskt självstyre. De styrande principernas och lagarnas legitimitet skulle 
komma från staden själv och inte från andra stadsstater. Under 1600-talet användes 
begreppet i den vetenskapliga och politiska kampen för att befria förnuftet från den 
religiösa makten och skapa en självständig intellektuell sfär för sekulär vetenskap och 
politisk filosofi. Den tidiga schismen mellan religionen och förnuftsodlingen var början på 
den differentieringsprocess som blev så typisk för västerländska samhällen. 
 Strävan efter autonomi, uppfattat som självstyre och oberoende, inte bara inom 
politiken utan även inom konsten har varit tydlig på olika nivåer under lång tid. En 
användbar distinktion går mellan personlig autonomi och självständighet å ena sidan och 
institutionell autonomi å andra sidan. Personlig autonomi skulle alltså innebära individers 
förmåga att fatta informerade beslut enligt sin egen vilja och sina egna önskemål 
oberoende av eller rent av i strid med andras åsikter. Besläktade begrepp skulle vara 
”självstyre”, ”självtillit” och ”självförtroende”. Institutionell autonomi syftar på en stats, 
en regions, en organisations eller annan institutions förmåga att fatta beslut på grundval 
av egna lagar, regler, normer och ideal, skyddad mot yttre makthavares godtyckliga 
utövande av makt. Båda formerna av autonomi är kontextbundna, och följaktligen är 
varje form av autonomi relativ, det vill säga den kan bara praktiseras i relation till andra 
agenter eller till strukturella restriktioner. Strukturella restriktioner på autonoma beslut 
och handlingar kan vara moraliska, politiska, ideologiska, ekonomiska och så vidare. De 
kan vara legitima eller illegitima. Poängen är att autonomi aldrig utövas i ett socialt eller 
politiskt vakuum utan bara i konkreta sociala och historiska kontexter. 
 De filosofiska och estetiska aspekterna av begreppet autonomi utvecklades av 
Immanuel Kant i Kritik av omdömeskraften (1790/2003), där han gjorde anspråk på en 
autonom sfär för konstens del och hävdade att de inte har något kristet moraliskt syfte 
utanför sig själva. Konst definierades som ”ändamålslös ändamålsenlighet ”, det vill säga 
konstens värde skulle bara bedömas efter de estetiska kategoriernas måttstock. Kants 
estetiska skrifter utövade stort inflytande på den diskussion som fördes om konstens 
befrielse från moraliska intressen och praktiska ändamålsenligheter, och under 1800-talet 
lade olika tolkningar av Kants estetik grunden för l’art pour l’art-rörelsen. Enligt Belfiore 
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och Bennett (2007) var denna rörelse, som drev tesen ”konsten för konstens egens skull”, 
delvis ansvarig för populariseringen och till och med förvrängningen av Kants skrifter. 
Kulturförmedlare som Madame de Staël (1766–1817) spridde föreställningen om Kants 
åtskillnad mellan det estetiska och det moraliska, vilket senare under 1800-talet ledde till 
förkastandet av varje som helst slag av fostrande och humaniserande funktion för 
konsten. L’art pour l’art-estetiken, med Charles Baudelaire som banerförare, föregrep den 
litterära modernismen, som med formella experiment och upproriska idéer försökte befria 
författaren och litteraturen från etablerade estetiska normer och politiskt inflytande. 

 

Föreställningen om den autonome konstnären och den liberala 

staten 
 
Frågan om – eller i vilken grad – konstnärer och andra professionella kulturarbetare (och 
forskare) och deras institutioner är självständiga eller obundna i förhållande till politiskt 
och ideologiskt inflytande, ekonomisk makt eller religiösa normer har, som tidigare 
nämnts tidigare, i västerländska samhällen i tvåhundra år. Enligt västerländska sekulära 
och liberala politiska idéer ska produktionen, distributionen och förmedlingen av konsten 
vara fria från yttre tryck från mäktiga individer, grupper eller institutioner. Konstens och 
vetenskapens autonoma position blev så att säga en indikator för om samhället kunde 
klassificeras som demokratiskt eller inte. Konstnärer, kulturarbetare och forskare kom så 
att säga att förkroppsliga några av de grundläggande och bärande principerna i den 
liberala demokratin: yttrandefrihet, idén om den ursprungliga, individuella och skapande 
människan, fri från vidskepelse och religiösa restriktioner, som följde Förnuftets logik i 
sin strävan efter en universalistisk Sanning. 
 Under 1800-talet förändrades de grundläggande villkoren för kulturellt och 
konstnärligt skapande radikalt. Från att ha varit ekonomiskt och socialt understödda – 
men också dominerade – av kungliga och privata skyddsherrar och mecenater under 
enväldets och merkantilismens regimer kastades konstnärliga och kulturella skapare ut på 
en anonym marknad där konsten blev en vara som andra varor. Konstnären befriades 
från sin beroendeposition som protegé till en barmhärtig herre, men den nya friheten 
hade sitt pris; den nye herren kunde inte längre identifieras som en enskild person som 
spelade skyddsherrens roll; han ersattes av ett nytt ekonomiskt och politiskt system, den 
konstitutionella liberala staten och den kapitalistiska marknaden. Att vara konstnär blev 
ett mer riskfyllt projekt, inte minst ekonomiskt och materiellt. Den sociala och 
ekonomiska trygghet som rådde i den enväldiga epokens feodala och paternalistiska 
system försvann för att aldrig återkomma. 
 Den liberala statens primära uppgift var att garantera medborgarens politiska, 
juridiska och ekonomiska rättigheter, först och främst att skydda det privata ägandet, men 
också yttrandefriheten. Det blev marknaden som bestämde de enskilda konstnärernas 
materiella och ekonomiska framgång. Det fanns slående likheter mellan konstnären och 
företagaren: de handlade båda som fria individer, oberoende av staten, och måste båda 
skapa ursprungliga produkter som marknaden var villig att köpa. De förkroppsligade 
tillsammans den liberale medborgarens främsta dygder – de var bärare av de ekonomiska, 
materiella, politiska och intellektuella friheter som utgjorde den liberala staten. 
 Under liberalismen som ideologi och kapitalismen som ekonomiskt system 
etablerades kulturen och konsten som en specifik social sfär, och redan under decennierna 
efter 1850 kan man, med Pierre Bourdieus (1992) ord, tala om olika kulturella och 
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konstnärliga fält. Genom att skapa olika autonoma kulturella fält i ekonomiska och 
estetiska termer försökte konstnärerna också skydda sig mot det mäktiga inflytandet från 
marknadskrafterna, som hade som huvudmål att maximera vinsten. De ville genom l’art 
pour l’art-estetiken distansera sig inte bara från marknadens dominans utan också från 
politiken och vardagslivet. Att förneka den ekonomiska aspekten av konstnärligt arbete 
blev ett sätt för konstnären att söka uppnå en elitposition inom det konstnärliga fältet. 
Förnekandet av det ekonomiska blev ett konstituerande element i skapandet av en ren, 
autonom och helig konst.  
 Att förneka det ekonomiska som attityd framstår som tämligen paradoxalt och 
ologiskt eftersom konsten som produktionsfält historiskt blev en del av den privata 
marknaden. Hur kan man förneka ekonomin med estetiska argument och samtidigt förbli 
materiellt beroende av samma ekonomi? Det kan bara förklaras med några grundläggande 
mekanismer i den liberala staten och den kapitalistiska marknaden. Nyckelorden är här 
tolerans och flexibilitet: den princip om tolerans som var inbyggd i den liberala staten och 
det kapitalistiska samhället gjorde det möjligt för liberalismen och kapitalismen att 
överleva interna konflikter och fientligheter. De verkade vara mer flexibla än något annat 
politiskt och ekonomiskt system, och den inbyggda toleransprincipen gjorde att vilket 
socialt, politiskt eller kulturellt fenomen som helst – inklusive konsten – kunde förvandlas 
till en vara på marknaden. När konsten blev en integrerad del av marknaden 
neutraliserades dess potentiella makt som ett hot mot den liberala staten och 
borgarklassen. Det innebar till exempel att revolutionär eller starkt oppositionell konst 
kunde bli en ekonomisk framgång och samtidigt legitimera den borgerliga statens liberala 
tolerans. För att den mekanismen skulle fungera måste toleransens horisont vara vid. 
Den i den liberala demokratin och kapitalismen pågående differentieringsprocessen gav 
utrymme för specifika sociala fält för konstnärlig och kulturell verksamhet. I viss 
utsträckning kunde dessa specialiserade fält och underfält utveckla inre logiker och värden 
utan att hamna i strukturell konflikt med de värden och principer som var rådande i det 
överordnade politiska och ekonomiska systemet. Man kan till och med påstå att den 
liberala statens och marknadsliberalismens intresse och tolerans inför det ursprungliga och 
unika kom att uppmuntra upproriska konstverk genom att låta dem cirkulera på den fria 
marknaden där de neutraliserades politiskt. Den liberala, frie och autonome konstnären 
kunde vara potentiellt farlig – men också verkligt farlig. 
 Låt oss vända oss från den enskilde konstnären till de kulturella institutionerna, vars 
sociala roll och funktion utvecklades parallellt med konstnärens roll. Föreställningen om 
en ren och autonom konst överfördes till de kulturinstitutioner som växte fram under 
1800-talets andra hälft. I likhet med enskilda konstnärer kunde institutioner vara 
självständiga och autonoma, men även i det fallet kan man lägga märke till en stor 
paradox: Under nationsbyggandets tid hyllades konsten och kulturen och deras 
institutioner av politiker, som insåg vilken betydelse de hade för den sociala integrationen, 
nationella identiteten och prestigen. Samtidigt som de betraktade kulturen och konsten 
som användbara verktyg i ett politiskt projekt hävdade liberala politiker och ledande 
ämbetsmän att konsten och kulturen var fria. De byggde å ena sidan upp system för 
statligt stöd åt den nationella kulturen och dess institutioner och talade å andra sidan om 
dess självständighet i förhållande till statsmakten. 
 Denna paradoxala situation bestod under den socialdemokratiska välfärdsstaten på 
1900-talet. Även då förutsattes konsten och kulturen vara autonoma, men samtidigt 
argumenterades det för att de var hörnstenar i byggandet av demokrati och skapandet av 



Arkitekter på armlängds avstånd? 
 

94 
 

intellektuella resurser för den enskilde medborgaren. En envis fråga uppkommer hela 
tiden: Hur kan konsten och kulturen vara autonoma och fria om de även var verktyg i 
strävan att uppnå allmänna politiska och ekonomiska mål? 

 

Olika perspektiv på autonomi inom det kulturella fältet som 

empirisk arena1 
 
Hur uppfattar då det kulturella fältets agenter föreställningen om autonomi och 
självständighet och hur argumenterar de för den i ett empiriskt perspektiv? 
Föreställningarna om autonomi varierar mellan olika grupper av agenter på det kulturella 
fältet. De som är ivrigast att kräva autonomi för sitt arbete är de professionella 
konstnärerna och deras intresseorganisationer. Der ser gärna konst och kultur som 
synonyma begrepp. De formulerar ofta sitt försvar för konstens autonomi under 
hänvisning till yttrandefrihetens och demokratins principer, till idén om konst som ett 
värde i sig (konsten för konstens egens skull) och till argumentet att unik kreativitet 
bygger på fria arbetsförhållanden. Inom det perspektivet utgör konsten en specifik och 
autonom sfär av värden och kunskaper. Nära detta autonomibegrepp ligger den 
idealistiska synen att konsten bildar en transcendental sfär av tidlöst värde, att de utgör 
något ”högre”.  
 Om man rör sig från konstens och konstnärernas område till de institutioner som 
förmedlar och distribuerar kultur och kulturarv får kravet på autonomi en annan bäring. 
Institutioner som bibliotek, museer och arkiv är centrala för demokratin, och 
professionella experter i sådana institutioner kräver att deras kompetens ska stå fri i 
förhållande till politiska och ekonomiska intressen. De argumenterar till och med för 
professionellt självbestämmande genom att hänvisa till yttrandefrihet och 
informationsfrihet. De betraktar sig som fria och neutrala förmedlare av information och 
kultur, och deras relativa autonomi förutsätts vara till nytta för medborgarna. Det kan 
skapa spänning mellan kravet på professionell autonomi och det faktum att de är politiskt 
bundna, demokratiska offentliga organ som förutsätts genomföra den offentliga 
kulturpolitiken. 
 För mediernas del handlar autonomi om yttrandefrihet, vilken i moderna 
demokratiska samhällen skyddas i författningen. Att medierna är självständiga är ett 
avgörande villkor för demokratins fortlevnad. Men i vilken mening är det möjligt för 
medierna att vara oberoende av politiska och ekonomiska intressen om de ofta blir 
anklagade för att vara språkrör för just dessa intressen? Eller: Hur demokratiskt är det om 
medierna, som är ”alltför autonoma”, bestämmer den politiska dagordningen själva och 
därigenom sätter hinder i vägen för de konstitutionella politisk-demokratiska processerna 
och de demokratiskt valda församlingarna? Hur kan man skapa balans mellan 
konstitutionellt stöd för mediernas autonomi och de demokratiska förväntningar som 
finns inympade i offentlig tjänst (public service)? 
 Konstnärer, professionella kulturarbetare av olika slag, journalister och forskare har 
sedan lång tid tillbaka klassificerats som intellektuella. De intellektuella har värderats 
positivt som personer som representerar ett självständigt tänkande och frihet från 
etablerade institutioners ortodoxi (t.ex. Bennett 2006). Den heroiska föreställningen om 
den intellektuelle finner man också i Edward Saids verk Said ser den intellektuelle som en 

                                                           
1
 Det här avsnittet är inspirerat av idéer formulerade av Svante Beckman vid Linköpings universitet. 
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oppositionell person vars skyldighet det är ”att offentligt ställa besvärliga frågor, att 
ifrågasätta ortodoxi och dogmer (och inte producera dem), att vara någon som inte utan 
vidare kan knytas till regeringar eller storföretag och vars raison d’être är att representera 
alla de människor och de frågor som i allmänhet glöms bort eller sopas under mattan” 
(1995: 27–28).  
 Föreställningen om den intellektuelle som en röst mot orättvisa, en rebell mot 
förtryck och maktmissbruk, en suverän kritiker av etablissemanget, vilar på myten om den 
intellektuelle som konstnär, kulturarbetare eller forskare. För att spela rollen som offentlig 
kritiker förutsätts den intellektuelle ha ett självständigt sinne – oberoende av ideologier, 
politiska system, institutioner och religiösa övertygelser. 
 De intellektuella är dock sällan i vår tid ”outsiders”; de är tvärtom vanligen 
”insiders” och arbetar i institutioner och organisationer som universitet, museer, bibliotek, 
förlag, teatrar, konserthus, tidningar, tv-bolag och radiostationer. De har, som Oliver 
Bennett uttrycker det, ”alltid varit socialt situerade och betraktat världen genom sina egna 
erfarenheters prisma” (2006: 121), och så är det än i dag. Den intellektuelles resa från 
yttre, självständiga positioner till allianser med mäktiga institutionella organisationer är 
också något som intresserar Edward Said (1995). Är det möjligt att inta en självständig 
och kritisk inställning och samtidigt vara lojal mot mäktiga institutioner? Said betraktar 
detta som en problematisk position och menar att det bara är landsflyktingen-invandraren 
och amatören som kan upprätthålla den intellektuelles traditionella roll som fri kritiker. 
Jag tror inte att Said har rätt, eftersom en verklig amatör i den moderna världen hamnar 
utanför maktens och inflytandets strukturer. Det är lätt att ignorera en amatör eftersom 
amatörism saknar intellektuell auktoritet och tyngd. Makthavare behöver inte ägna 
amatören någon uppmärksamhet eftersom denne saknar maktverktyg. Amatörerna kan 
tala fritt och öppet, men deras professionella motsvarigheter kan ignorera dem utan att bli 
straffade för det. Den rene amatören kan alltså inte vara någon garant för intellektuell 
autonomi. 

 

EU-perspektivet – en motsägelsefull vision av kulturen och 

konsten? 
 
Jag ska i det följande lämna kulturpolitikens nationella nivå och diskutera frågan om 
autonomi och självständighet i ett internationellt sammanhang. Det fall jag ska granska är 
kulturpolitiken inom EU. Om konstnärer, kulturarbetare, intellektuella och deras 
organisationer och institutioner möter svåra utmaningar på den nationella nivån, vad 
måste de då tampas med i sin kamp för oberoende inom EU, som ju är en övernationell 
organisation med allt större makt på de flesta politiska områden, inklusive det kulturella. 
EU:s kulturpolitik kan karakteriseras som realpolitik. Under de senaste decennierna har 
även kulturen och konsten satts på dagordningen i EU. I artikel 151 i Maastrichtfördraget 
från 1992 som bildar rättslig grund för EU:s handlande på kulturområdet, heter det: 
”Gemenskapen skall bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för 
deras nationella och regionala mångfald samtidigt som gemenskapen skall framhäva det 
gemensamma kulturarvet.” Enligt samma artikel ska rådet ”besluta om stimulansåtgärder 
som dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra 
författningar”. EU har formellt och genom att tala för kulturell mångfald lagt restriktioner 
på sig själv i förhållande till medlemsstaterna när det gäller rättsliga och reglerande 
kulturpolitiska åtgärder. 
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Några år senare lanserade EU sitt första kulturella ramprogram, Kultur 2000, och i dag 
har det programmet ersatts av ett nytt kulturprogram för åren 2007–2013. Målen för dessa 
kulturprogram är att främja kulturell mångfald och interkulturell dialog, att använda 
kulturen som katalysator för kreativitet och även att göra kulturen till en 
nyckelkomponent i EU:s internationella relationer. Kultursektorn förutsätts stimulera 
kreativitet, vilken i sin tur förväntas resultera i fler jobb och ekonomisk utveckling. 
Europakommissionen vill stärka gemensamma europeiska värden och kulturarv. Genom 
stödet till kulturen ska också Europas ekonomiska position och konkurrenskraft i världen 
stärkas. Kulturen förväntas ingå som en integrerad aspekt av andra politikområden, som 
utbildning, ungdomspolitik, medborgarskapsprogram, strukturpolitik, 
landsbygdsutveckling, audiovisuell politik och forskningspolitik.2 
 EU tycks i sin kulturpolitik formulera två delvis motstridande positioner. Å ena 
sidan stöder EU den nationella, regionala och lokala kulturpolitikens autonomi, men å 
andra sidan betraktas kulturen som ett centralt verktyg i EU:s strävan att skapa en 
europeisk identitet. Vad är en europeisk identitet? Är det något kvalitativt nytt som inte 
finns inneboende i de existerande europeiska kulturerna på nationell, regional eller lokal 
nivå? Handlar det om en syntes av existerande kulturer, men på en ”högre” nivå? Om den 
europeiska identiteten prioriteras politiskt måste förmodligen några andra identiteter 
förlora i inflytande. Vilka då? 
 Kultur betraktas som en väsentlig beståndsdel i arbetet med att få Europa att 
blomstra ekonomiskt och socialt i en värld dominerad av en globalt orienterad 
konkurrenskapitalism. Konflikten mellan att ha en kultur som är oberoende av 
kulturarbetarnas, konstnärernas och kulturinstitutionernas antaganden och att ha en kultur 
som definieras av politiska organ och yttre ekonomiska intressen är tydlig i de flesta 
europeiska länder, både inom och utom EU. Det kan man lätt dokumentera genom att 
studera kulturpolitiska dokument från en rad europeiska länder från de senaste femton, 
tjugo åren. Studier av strukturella utvecklingsdrag i kulturen som ekonomiskt 
produktionsområde bekräftar också denna framväxande intressekonflikt. 
 En grundläggande fråga blir då: Är det möjligt och/eller önskvärt att EU:s 
institutioner konstruerar ”nya” identiteter genom politiska och ekonomiska åtgärder? Är 
det självklart att EU:s instrumentella sätt att se på kultur är i överensstämmelse med 
föreställningen om frihet för kulturen och konsten? I politisk retorik på ett abstrakt plan 
är det möjligt att konstruera harmoni och konsistens även om det kan råda djup 
fientlighet i den empiriska värld som politiken riktar sig till. Men det kan betvivlas om det 
är möjligt i den empiriska världen. 
 Det verkar paradoxalt att ett ökat intresse för kultur inte automatiskt placerar den 
och konsten i en mäktigare och mer självständig position. Är det för att kulturen blir 
verktyget och inte handen som använder verktyget? Det är därför nödvändigt att analysera 
och förstå hur ett ökat ”yttre” intresse för kultur påverkar förhållandena för 
kulturproduktion och kulturdistribution. Min hypotes är att eftersom de grundläggande 
villkoren för produktion, distribution, förmedling och konsumtion av kultur genomgår en 
radikal förändring ifrågasätts den traditionella föreställningen om kulturell och konstnärlig 
autonomi. 

                                                           
2
 Se till exempel Europakommissionens broschyr, A Community of Cultures: The European Union and the Arts 

(2002), Europeiska unionen: Luxemburg, och information på Europakommissionens webbsida, 
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/, särskilt dokumenten 397, 399, 405. Nedladdat 2008–
04–28. 

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/
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Strukturella förändringar påverkar kulturens och konstens 

autonomi 
 
1960-talets sociologiska forskning visade att den strategi som hade valts för att sprida 
kultur under de två decennierna efter andra världskriget, ”demokratiseringen av kulturen”, 
hade misslyckats. Det var väldokumenterat i till exempel Sverige (Swedner 1965) och 
Frankrike (Poirrier 2000). Trots sociala reformer, materiella framsteg för stora delar av 
befolkningen, högre löner, kortare arbetsdagar och ökad fritid hade publiken som besökte 
de traditionella kulturinstitutionerna inte förändrats särskilt mycket. Det var fortfarande 
den välbärgade och välutbildade medel- och överklassen som besökte teatrar, konserthus 
och operahus och som besökte konstmuseer och läste de ”bra” böckerna. Arbetarklassens 
växande konsumtionsförmåga vreds mot den internationella och främst amerikanska 
kulturindustrin. 
 I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet togs både på den nationella och på 
den internationella nivån nya initiativ som vanligen beskrevs som den ”nya 
kulturpolitiken”. Begreppet kultur utvidgades så att det kom att innefatta inte bara de 
sköna konsterna utan även amatörkultur, populärkultur, idrott och andra former av 
fritidsaktiviteter. Regionala och lokala traditioner tillskrevs större betydelse. 
Under 1980-talet blåste nyliberala vindar också genom kultursektorn och påverkade 
kulturpolitiska policyskapare som letade efter nya sätt att legitimera offentligt stöd för 
kultur. I offentliga policydokument, inte minst på den regionala och lokala nivån, hette 
det att offentligt stöd för kultur var en investering som skulle löna sig i form av 
ekonomiskt överskott, en kreativ befolkning, nya affärsverksamheter och fler 
arbetstillfällen. Marknadsbegreppen blev en del av den offentliga debatten om kulturens 
roll. 
 I slutet av 1990-talet kompletterades det ekonomistiska perspektivet av idéer om 
kulturen som ett sätt att motverka social utestängning och förbättra samhällets kvalitet 
mätt efter hälsa, brottslighet, sysselsättning och utbildning (Belfiore 2002). Men även om 
det utvecklades nya sätt att tala om kulturen och dess funktioner försvann inte de gamla 
tankeformerna helt och hållet. De drevs bara tillbaka för att ge plats för nya och faktiskt 
mer legitima argument och diskurser (McGuigan 2004: 35–60). 
 Men det finns inget som heter icke-instrumentell kulturpolitik. Politik är 
definitionsmässigt instrumentell till sin natur. När makthavare gör ett område av sociala 
verksamheter och produkter till föremål för politisk handling blir dessa aktiviteter 
”instrument” eller medel i den meningen att alla politiska handlingar har som mål att 
påverka medborgarna på vissa sätt. Frågan är vad för sorts verkningar man förväntar sig 
och vad för sorts argument som används. 
 Många samhällsteoretiker hävdar att det från och med 1970-talet har varit möjligt att 
urskilja en djup strukturell förskjutning i de industrialiserade länderna. Man kan säga att 
utvecklingen i teknik, ekonomi, kunskaper och vetenskap, sociala strukturer, ideologi och 
politik gav upphov till en strukturell förändring som utgör ett epokskifte jämförbart med 
1800-talets övergång från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Man har ofta använt ord 
som it-revolution, globalisering, liberalisering, individualisering, avreglering, 
kommersialisering, avhierarkisering av värden och avinstitutionalisering för att beskriva 
vår tids strukturella förändringar. 
 Sociologen Anthony Giddens har i flera av sina verk (1996, 1997, 2010) beskrivit 
och analyserat vår tids sociala förhållanden, som han i en av sina böcker kallar den 
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”skenande världen”. Upplysningsfilosoferna och de rationella intellektuella och 
samhällsteoretiker som följde dem i spåren trodde länge att den sociala världen kunde 
planeras och förutsägas med hjälp av förnuft, vetenskap och rationella sociala teorier. De 
trodde på social rättvisa och jämlikare tillgång till den materiella produktionen, de förutsåg 
en blomstring för (den västerländska) civilisationen och föreställde sig en värld som skulle 
vara mindre riskfylld för vanliga människor att leva i. När vidskepelse och religion hade 
ersatts av förnuft och humanism skulle människor kunna skapa och behärska en bättre 
värld. 
 Men trots materiella, tekniska och sociala framsteg i vissa delar av världen har vi, 
säger Giddens, hamnat i en värld fylld av extrema hot. Ett av dem är fundamentalismen i 
sina olika former – religiös, nationalistisk eller etnisk fundamentalism. Giddens menar att 
”den religiösa fundamentalismen vill upphäva moderniteten”. Oavsett om det handlar om 
amerikanska högerkristna eller islamiska rörelser så är fundamentalisterna emot kvinnors 
frigörelse och vill försvara traditionella familjemönster; de är ”antagonistiska mot 
demokratin, vars själva principer bygger på universella rättigheter” (2010: xi). Och världen 
har inte blivit säkrare: ”Vi står i dag inför risksituationer som ingen under historiens 
förlopp tidigare stått inför – och där den globala uppvärmningen bara är en” (2010: 20). 
Han nämner också händelserna under elfte september 2001 och reaktionerna på dem som 
ett exempel på den riskfyllda situation som världen befinner sig i. Den amerikanska 
invasionen i Irak, kriget i Afghanistan och den bestående konflikten i Mellanöstern är 
andra exempel, liksom många regionala konflikter och krig runt omkring i världen. 
 Kriserna i vår senmoderna tid, de må vara ekonomiska, ekologiska, sociala, politiska 
eller kulturella, är på ett eller annat sätt inbyggda i modernitetens utveckling. Moderniteten 
uppfattas som ett omfattande historiskt projekt bestående av mänskliga beteendemönster 
och institutioner, som först etablerades i det postfeodala Europa, ”men som på 1900-talet 
i allt högre grad fått en världshistorisk betydelse” (Giddens 1997: 24). Moderniteten 
identifieras vanligen genom en kombination av indikatorer, inklusive utvecklad teknisk 
och industriell kapacitet (från 1800 och framåt), kapitalistisk organisering av ekonomin 
och den materiella produktionen, välutvecklade och starka nationalstater, starka och 
inflytelserika organisationer som politiska agenter (kapitalets och arbetarklassens 
organisationer), nationella och till och med internationella (politiska, kulturella, sociala) 
institutioner, vetenskapligt grundade kunskaper och utbildningssystem, och sist men inte 
minst: sekulära ”stora berättelser” i form av filosofiska och politiska ideologier (som 
konservatism, liberalism och socialism samt även fascism och sovjetkommunism). Ur ett 
perspektiv har den moderna världen karakteriserats av dynamik, kontinuitet och framsteg, 
men ur ett annat rymmer den också de motsatta tendenserna: diskontinuitet, nedbrytning, 
fragmentering och ”urbäddning” av sociala värden och institutioner.  
 Moderna informationstekniker och kommunikationssystem har i stor utsträckning 
brutit den traditionella förbindelsen mellan rum och tid. Den geografiska belägenheten 
betyder mindre för sociala beteenden och livsstilar; rummet och tiden har alltså 
försvagats, om än inte eliminerats, som bestämmande faktorer som de framför allt har 
kommit till institutionellt uttryck i nationalstaten. Giddens skriver: ”Tidens och rummets 
tömning är en avgörande process för den andra viktiga faktor som påverkar 
modernitetens dynamik: urbäddningen av sociala institutioner” (1997: 27). Det betyder att 
sociala relationer och beteenden ”lyfts ut ur” sina lokala sammanhang och blir mer 
abstrakta, generella och universaliserade. 
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 Ett drag som är särskilt värt att nämna är kunskapens position. I den moderna, och 
framför allt den senmoderna, epoken kan alla former av kunskap ifrågasättas. Det radikala 
tvivlets princip har institutionaliserats, och följaktligen får all kunskap formen av en 
hypotes och alla sanningsanspråk kan revideras eller överges (Giddens 1997: 11). Edgar 
Morin (1987: 149–150) menar att det radikala tvivlet, ifrågasättandet av alla idéer och 
värden, inklusive religionens, är typiskt för den intellektuella traditionen i det Västeuropa 
som har genomsyrats av vetenskapligt förnuft. Varje idé bär fröet till sin motsats. En 
konsekvens av den situationen är frånvaron av absoluta eller universella sanningar, och 
sanningsanspråken är kontextbundna, relativa och föremål för oenighet och kolliderande 
intressen. 
 Globalisering är en term som ofta används för att karakterisera alla dessa 
förändringar. Globaliseringen, som blivit möjlig genom en revolution i 
kommunikationerna, är en process av ”avståndsskapande i tidrummet” där lokala 
tilldragelser formas av händelser som uppträder många mil bort och vice versa” (1996: 66) 
Den påverkar alla aspekter av det sociala – ekonomi, materiell produktion och 
distribution, institutioner, värden, kultur, politik och så vidare. Internationaliseringen går i 
dag inte nödvändigtvis via nationalstaterna utan kan ske här och nu och samtidigt i olika 
och avlägsna delar av världen. Men globaliseringen är historiskt förbunden med den 
västerländska (först och främst amerikanska och europeiska) modernitetens spridning 
över hela världen, och de främsta ”verktygen” har varit mäktiga nationalstater 
(kolonialmakter), kapitalistiska produktionssystem, kolonialism och en överlägsen 
industriteknologi. På så sett är globaliseringen den sista fasen av en långsiktig utveckling. 
Manuel Castells (1996, 1998b) hävdar att den komplexa interaktionen mellan 
samhällsformer och den tekniska utvecklingen kan framkalla djupgående historiska 
förändringar. Kombinationen av kapitalistiska produktionsformer och de nya 
kommunikationstekniker som ursprungligen utlöstes av amerikanska militära intressen 
under kalla kriget blev grunden för Internet. Informationalismen och kapitalismen blev 
två sidor av samma mynt. Kapitalistiska produktionsformer nyliberal ideologi och it-
revolutionen tycks ha erövrat världen. Det som skiljer den senmoderna 
informationsåldern från industrialismen är att kunskap, information, kultur och symbolisk 
kommunikation har blivit viktigare källor till produktivitet än någonsin. 
Den globala kapitalismen, nyliberalismen och informationstekniken påverkar alla områden 
av sociala aktiviteter, och produktionen, förmedlingen och konsumtionen av kultur är 
inga undantag. 

 

Slutsatser 
 
För det första tar företagen i ett politiskt klimat av avreglering och försvagad statsmakt 
allt större del i kulturproduktionen och de offentligt finansierade kulturinstitutionerna. I 
framtiden kommer kommersiella aktörer sannolikt att få större inflytande över hur 
kulturella händelser ska programmeras, konstrueras och organiseras. Enligt Austin 
Harrington skiljer sig de nya ekonomiska eliter som investerar i kultursektorn starkt från 
de tidigare rika industrialister och jordägare som legitimerade sin rikedom genom att ge 
donationer. De är inte välutbildade medelklassmänniskor, anställda av staten: ”De nya 
eliterna är kommersiella eliter, oftast bestående av anställda i medierna och 
underhållningsindustrin. I kontrast till traditionella gentlemannaeliter har de nya 
kommersiella eliterna större intresse av att snabbt omsätta det kulturella kapitalet i 
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ekonomiskt kapital” (Harrington 2004: 202–203). Gränserna mellan pengar och konst är 
otydliga, det är svårt att skilja mellan pengar och kultur som bärare av värde. Affärerna 
estetiseras och de estetiska produktionerna kommersialiseras. 
 En andra tendens som kan prägla konstnärliga och andra former av 
kulturproduktion är den nya typ av instrumentalitet som introducerats i kulturpolitiken. 
Kulturpolitik är definitionsmässigt instrumentell och har alltid präglats och styrts av 
föreställningar om samhälleliga mål bortom kulturen eller konsten. Men i linje med 
aktuella ideologiska förskjutningar i riktning mot kortsiktig nytta motiveras kulturpolitik 
såväl på statlig som på regional och lokal nivå med hänvisningar till ekonomisk tillväxt, 
regional utveckling, ökad sysselsättning och så vidare. Och på senare tid har kulturella 
investeringar lanserats som goda metoder för att motverka hälsoproblem, social 
utestängning, brottslighet och andra sociala problem. De ”gamla” instrumentella” målen 
för kulturpolitik, som bildning och personlig utveckling, upplysning, estetisk odling och 
förberedelse för demokratiskt deltagande, finns fortfarande kvar, men de har i viss 
utsträckning överskuggats av argument från det ekonomiska och det socialpolitiska 
området. 
 Den tredje tendensen av vikt för kulturen och konsten är den nyliberala 
avregleringen av offentlig organisering och förvaltning. Den i departement och offentliga 
organ och institutioner introducerade new public management gör den offentliga sektorn 
mer företagslik i sin ledarstil, i sitt sätt att resonera ekonomiskt och inte minst i retoriken. 
En avreglerad och decentraliserad offentlig sektor innebär nya utmaningar för konsten 
och kulturen eftersom de åtminstone i de nordiska länderna fram tills helt nyligen har 
varit en offentlig sfär. Om det offentliga minskar sin närvaro eller är närvarande på annat 
sätt måste kulturen och konsten leta efter andra former av överlevnad. Marknaden tycks 
vara alternativet. 
 Och slutligen har vi som fjärde tendens den ökade makten för medierna. 
Mediepublicitet har betydelse för producenter och förmedlare av kultur inte bara i 
ekonomisk mening utan också i form av estetiskt värde och kulturpolitisk legitimitet. 
Medierna har makt att sätta dagordningen för diskussionen om kultur, att definiera vad 
som är ute och vad som är inne, att skapa och förkasta smak, att kategorisera och bedöma 
kulturella uttryck och former. Kommersiellt baserade medier är primärt bundna av 
marknadslagar, inte av någon public service-politik, och i det långa loppet kommer detta 
sannolikt att få konsekvenser för utvecklingen av kulturen och konsten. 
 Min sista slutsats är att de ovan beskrivna och analyserade senmoderna 
förhållandena kommer att påverka konstens och kulturens föreställda och faktiska 
autonomi. Modernitetens normativa idé om konsten och kulturen som en frizon, 
oberoende av pengar, politik, religiös moral och instrumentellt förnuft är fortfarande 
relevant, men frågan är om den konstnärliga och kulturella kampen för oberoende bara 
förändras i några av sina former eller om något kvalitativt nytt håller på att ske. De decennier 
som ligger framför oss kommer förmodligen att ge svar på den frågan. 
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De tre kulturpolitiska målformuleringarna 
 
1974: 
 

 medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att denna 
frihet skall kunna utnyttjas 

 ge människor möjligheter 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 

 
1996: 
 

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

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

 att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 
motverka kommersialismens negativa verkningar 

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

 att bevara och bruka kulturarvet 

 att främja bildningssträvandena 

 att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet 
 
2009: 
 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.  
 
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:  
 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor,  

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,  

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.  
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Viktiga kulturpolitiska årtal 

1735 Inrättandet av Kongl. Ritarakademin (sedermera Konstakademin) 
1773 Kongliga Svenska Operan 
1786 Svenska Akademin 
1788 Kongl. Svenska Dramatiska Teatern 
1844 Nationalmuseum 
1934 Riksteatern 
1938 Arthur Engbergs Demokratisk kulturpolitik 
1946 Kulturpolitiskt program, Sveriges Kommunistiska Parti 
1952 Människan och nutiden, Arbetarrörelsens kulturbetänkande 
1959 Ragnar Edenmans ”Eskilstunatal”, startskottet för den nya 
 kulturpolitiken 
1961 Första egentliga kulturpolitiska propositionen 
1969 Moderat kulturpolitik 
1969  Socialdemokratiskt kulturpolitiskt program 
1970  En liberal kultursyn, folkpartiets kulturpolitiska program 
1972 Proposition om Ny kulturpolitik 
1974 Statens kulturråd inrättas 
1977 Centerpartiets kulturpolitiska program 
1978 Nytt kulturpolitiskt program, Vänsterpartiet kommunisterna 
1982 Nytt socialdemokratiskt program, Ge plats åt kulturen 
 1991 Kulturdepartementet inrättas 
1993 Nytt kulturpolitiskt program, Vänsterpartiet  
1994 Nytt socialdemokratiskt program, Kultur i rörelse 
1994 Kulturpolitiskt handlingsprogram, Kristdemokraterna 
1996 Proposition om Kulturpolitik 
1999 Nytt folkpartistiskt program, En liberal kulturpolitik 
2004 Kulturdepartementet slås ihop med Utbildningsdepartementet 
2007 Kulturdepartementet blir självständigt igen 
2009 Proposition, Tid för kultur 
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Ministrar med ansvar för kulturfrågorna, efter demokratins 

genombrott 1921 
 
Med titeln ecklesiastikminister 
 
 1921-1923  Olof Olsson (s) 
 1923-1924 Sam Clason (h) 
 1924-1926 Olof Olsson (s) 
 1926-1928 John Almkvist (frisinnad) 
 1928-1930 Claes Lindskog (h) 
 1930-1932 Sam Stadener (frisinnad) 
 1932-1936 Arthur Engberg (s) 
 1936 Tor Andrae (opol) 
 1936-1939 Arthur Engberg (s) 
 1939-1944 Gösta Bagge (h) 
 1944-1945 Georg Andrén (h) 
 1945-1946 Tage Erlander (s) 
 1946-1951  Josef Weijne (s) 
 1951 Hildur Nygren (s) 
 1951-1957 Ivar Persson(bf) 
 1957-1967 Ragnar Edenman (s) 
  
Med titeln utbildningsminister 
 
 1967-1969 Olof Palme (s) 
 1969-1973 Ingvar Carlsson (s) 
 1973-1976 Bertil Zachrisson (s) 
 1976-1982 Jan-Erik Wikström (fp) 
 1982-1991 Bengt Göransson (s) 
 
Med titeln kulturminister 
 
 1991-1994  Birgit Friggebo (fp) 
 1994-1996 Margot Wallström (s) 
 1996-2004 Marita Ulvskog (s) 
 
Med titeln utbildnings- och kulturminister 
 
 2004-2006  Leif Pagrotsky (s) 
 
Med titeln kulturminister 
 
 2006-2006 Cecilia Stegö-Chilò 
 2006- Lena Adelsohn-Liljeroth (m) 
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