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Något som länge har präglat den svenska kulturpoliti-
ken är frånvaron av ideologiska debatter eller konflik-
ter. Hur kan det komma sig? Konsten och kulturen har 
genom åren orsakat upprörda offentliga debatter när 
den har velat spränga gränser och utmana tabun. Men 
den kulturpolitiska debatten har för det mesta varit 
tämligen stillsam.1 Nu är kulturpolitiken åter aktuell 
med en ny utredning, men mönstret tycks upprepa sig; 
den offentliga debatten lyser med sin frånvaro. Varför 
tycks alla vara så överens? Finns det inga alternativ 
till den förda politiken? Har det kanske aldrig funnits 
några reella alternativ? För att förstå dessa sakernas 
tillstånd tror jag att vi behöver ett långt perspektiv på 
svensk historia, både den allmänna och den kulturpo-
litiska. I den här artikeln ska jag skissera ett sådant 
perspektiv.

Det går att förlägga den svenska kulturpolitikens födelse 
till en rad olika tidpunkter beroende på vilket innehåll man 
lägger i begreppet kulturpolitik. 1700- och 1800-talen visar 
till exempel upp en rad händelser, som kan betraktas som 
viktiga kulturpolitiska initiativ. 1735 etablerades Kongl. Ri-
tarakademin med syfte att förse bygget av det nya kungliga 
slottet i Stockholm med inhemska arkitekter. När det var 
klart vidgades akademins uppgifter och den blev seder-
mera Kungliga Akademin för de fria konsterna, i dagligt 
tal Konstakademin. På 1770- och 1780-talen initierade tea-
terkungen Gustaf III Operan respektive Dramaten, insatser 
som motiverar hans epitet och som anger viktiga kulturpo-
litiska årtal. 

Vi kan dock slå fast att den kulturpolitik, som nu är verk-
sam, har en startpunkt, som går att tidfästa tämligen exakt, 
nämligen 1974. Då beslöt riksdagen om de första kulturpo-
litiska målen, vilka skulle utgöra riktlinjerna för den nya 
organisation som då började sjösättas. Vill man så söka de 
idémässiga rötterna till denna politik är det knappast nödvän-
digt att sträcka sig bortom det förra sekelskiftet. Den sam-
hällsomvandling, som då ägde rum, framför allt industrialis-
mens och den representativa demokratins genombrott, satte 
kraftigt avtryck i hur det ideologiska och politiska utrymmet 
för kulturpolitiken sedermera skulle gestalta sig.

Borgerlighet, arbetarklass och bönder
Utgångspunkten för analysen är med andra ord moderni-
tetens genombrott i Sverige. Samhället dominerades då, 
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numerärt sett, av tre sociala klasser: borgerligheten, arbe-
tarklassen och bönderna. Borgerligheten innehade, med stöd 
av bönderna, både den politiska och ekonomiska makten 
och utmanades av arbetarklassen. Efter det demokratiska 
genombrottet 1921 förändrades den politiska maktbalansen. 
Arbetarrörelsens politiska inflytande växte oavlåtligt på 
1920-talet och även i socialt och kulturellt hänseende stärk-
tes dess positioner. Från 1932 regerade Socialdemokraterna 
med korta avbrott (1976–82 och 1991–94) till seklets slut. 
Under den perioden debatterades kulturpolitiken av och 
till. Omkring 1970 etablerades kulturpolitiken som ett eget 
politikområde, som både ideologiskt och praktiskt har en 
ganska snäv inriktning och domineras av ett relativt tradi-
tionellt finkulturbegrepp, i huvudsak bestående av konsten, 
litteraturen, teatern, musiken, dansen och ett vagt definierat 
”kulturarv”.2

Varför kom kulturpolitiken att domineras av ett traditio-
nellt finkulturbegrepp? Det är här vi har nytta av det histo-
riska perspektivet. Förenklat kan man säga att det i Sverige 
för knappt hundra år sedan fanns en borgerlig kultur, en 
arbetarkultur och en bondekultur; begreppen tagna i dess 
antropologiska betydelser. Följer vi den franske sociologen 
Pierre Bourdieus tankegångar om ett nära samband mellan 
vad han kallade ”kultur nr ett” och ”kultur nr två”, dvs. den 
estetiska kulturen och den antropologiska (Broady 1990, 
s. 224), är det inte långsökt att tänka sig att var och en av 
dessa, åtminstone teoretiskt, kunde tänkas utgöra basen för 
ett mer specificerat kulturpolitiskt program, som klassernas 
respektive politiska representanter skulle argumentera för.

I den diskussion vi ska följa gör sig de här antropologiskt 
fattade kulturerna gällande på olika sätt och olika starkt. 
Deras förmåga att fungera som en formande mall för ett 
konkret, specifikt kulturpolitiskt program kommer att visa 
sig vara högst skiftande. Under lång tid på 1900-talet, i 
princip till och med andra världskriget, fördes nästan ingen 
kulturpolitisk debatt alls. Varken inom borgerligheten el-
ler bland bönderna föreföll man tycka att saken var särskilt 
påträngande. Lite annorlunda förhöll det sig inom arbetar-
rörelsen. Här diskuterades kulturfrågorna i bred mening 
ganska intensivt under det förra seklets tre första decen-
nier, dock med ingång via bildningsbegreppet.3 Den diskus-
sionen påverkade förstås frågan om kulturpolitik i snävare 
mening, men här ska vi inte ge oss in i den saken utan kon-
centrera oss på de sporadiska utbrott av debatt, som berörde 
just en snävare kulturpolitisk frågeställning.

1. I artikeln fokuseras på den debatt som uttryckligen kallat sig kulturpolitisk. Det innebär att i bredare mening 
kulturpolitiskt relevanta ämnen som skolpolitik eller utbildningspolitik hamnar utanför.
2. Naturligtvis är påståendet en generalisering. Under årens lopp har nya, icke-etablerade konst- och kultur-
former efterhand inkorporerats i kulturbegreppet och i stödverksamheten. Men sådana exempel, jazz eller fria 
teatergrupper, befinner sig fortfarande i ett klart underläge i relation både till det ekonomiska stödet till och den 
symboliska betydelsen av de nationella institutionerna Operan och Dramaten.
3. Arbetarrörelsen bildningssträvanden har ägnats mycket forskarintresse. Ronny Ambjörnsson, Lars Arvidson, 
Thomas Ginner, Bernt Gustavsson, Inge Johansson, Karin Nordberg, Kerstin Rydbeck och Jonas Åkerstedt är 
några av de mest framträdande namnen.
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Det första vi möter är några artiklar i den socialdemokra-
tiska idétidskriften Tiden på 1910-talet. Redan 1914 publice-
rade tidskriften den ryska pseudonymen Stanislaz Volskys 
artikel ”Socialistisk kultur” (Volsky 1914). Han pläderade 
där för att socialismen inte bara innebar en omvandling av 
samhällets ekonomiska organisation, utan också hade ge-
nomgripande kulturella och psykiska konsekvenser, vilka 
arbetarna ännu inte var riktigt förberedda för. Man måste 
därför ägna mycket tid och kraft åt skapandet av en ”socia-
listisk kultur”, som utgjorde kittet i den proletära solidari-
teten såväl som grogrunden för nya konstnärliga uttrycks-
former, ja nya mänskliga relationer. I artikeln frammanades 
föreställningen om en ny människa, en idé eller förhopp-
ning, som tycks beledsaga de flesta försök till socialistisk 
samhällsomvandling.

Särskilt mycket gehör kan hans idéer inte sägas ha fått. 
Tvärtom får man nästan leta efter några svenska inlägg i den 
här andan, som efter den ryska revolutionen 1917 gavs nam-
net ’proletär kultur’ eller ibland Proletkult efter den ryska 
förkortningen. En av de få, som slöt upp bakom tankegång-
arna, var Ture Nerman. 

Nerman besökte Sovjetryssland flera gånger och träffade 
då bland annat Anatolij Lunatjarskij, som var folkkommis-
sarie (minister) för folkupplysning. Lunatjarskij var en av 
huvudideologerna bakom den ryska Proletkultrörelsen och 
utövade stort inflytande på Nerman. En grundståndpunkt i 
tankarna om en särskild proletär kultur var att den var nå-
got annat än den borgerliga och därför måste utvecklas helt 
skild från denna (Sundgren 2007, s. 205ff.).

I slutet av 1920-talet dök idéerna upp igen och fick ett 
mer konkret uttryck. Under en tioårsperiod från 1927 orga-
niserades Blå Blusen-grupper på en lång rad orter i landet. 
Grupperna var mestadels formellt fristående, men hade nära 
samarbete med Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. 
Verksamheten gick ut på att sprida det revolutionära bud-
skapet genom teater- och sånguppträdanden, framför allt 
till ungdomen. Blå Blusen-rörelsen var under denna period 
ett av de mest verksamma medlen att upprätta en alternativ 
proletär offentlighet i Sverige genom att försöka omsätta 
tankarna om en proletär kultur i den praktiska teaterns form 
(Florin 1978).

Det förekom alltså sporadiska försök, både teoretiska och 
praktiska, att på grundval av en arbetarkultur i antropolo-
gisk mening försöka skapa en särpräglad arbetarkultur också 
i estetisk mening. I så måtto fanns alltså under en förvisso 
mycket kort period ett embryo, som kunde fungera som ut-
gångspunkt i formuleringen av en kulturpolitisk strategi. 

Folkhemmets födelse
1930-talet är emellertid också det svenska folkhemmets 
födelse. För den paradigmatiska formuleringen av idéinne-
hållet i projektet att omvandla det svenska klass- och fat-
tigsamhället till ett socialdemokratiskt dominerat välfärds-
samhälle stod partiledaren Per Albin Hansson i ett berömt 
riksdagstal 1928: 

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade 
eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där 
ser icke den ene ner på den andre, där försöker ingen 
skaffa sig fördel på den andras bekostnad, den starke 
trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hem-
met råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Til-
lämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle 
detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska 
skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och 
tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fat-
tiga, besuttne och utarmade, plundrare och utplundrade.” 
(Hansson 1935, s. 19)

I den här tappningen är folkhemsidén synnerligen öppen 
och inkluderande. I själva verket kom de politiska realite-
terna att se tämligen annorlunda ut. När folkhemmet skulle 
börja byggas vilade det på ett flertal kompromisser och sam-
arbeten mellan olika politiska aktörer: partierna, fackfören-
ingarna, det privata näringslivets organisationer, med flera 
(Jonsson 2000). Man kan begreppsliggöra den här mång-
facetterade processen genom att tänka sig samhället som 
bestående av tre fundamentala sociala sfärer, vars interna 
kommunikation mellan aktörerna vilar på skilda rationali-
teter: den politiska sfären, den ekonomiska sfären och det 
civila samhället.4

Det avgörande är hur de diskursiva, legala och institutio-
nella kopplingarna mellan dessa sfärer utformas. I exemplet 
folkhemmet kom staten (eller den politiska sfären) att ha en 
dominerande ställning och kopplingarna mellan sfärerna 
blev efterhand allt starkare, hela tiden med utgångspunkt i 
en logik som innebar att välfärden i hög grad skulle utveck-
las med hjälp av kollektiva, demokratiska, politiska beslut 
och dito utformade administrativa system. I socialdemokra-
tins hägn utvecklades i Sverige från 1930-talet till 1970-talet 
en hegemoni i Gramscis mening. Hegemonin bygger enligt 
honom på samtycke, på kompromisser där de underordnade 
sociala klassernas och skiktens intressen delvis tas till vara 
och inordnas i den härskande klassens eller gruppens stra-
tegi (Gramsci 1967, s. 224). 

Utmärkande är också gränserna för vad och vilka som 
inbegrips i hegemonin. I fallet med folkhemmet uttrycktes 
dessa gränser helt klart i ett tal av Per Albin Hansson. Symp-
tomatiskt nog är det några år senare, då kritisk opposition 
från arbetarrörelsens vänster börjat höras och nazisterna tagit 
makten i Tyskland. Det gällde, menade Hansson, att bygga 
samhället på demokratiska och legala grunder, men det na-
tionalistiska perspektivet var också tydligt:

”Demokratins öppna fiender operera både inom arbe-
tarklassen och borgarklassen. De utpekas bäst genom de 
vedertagna beteckningarna bolsjeviker och fascister. […] 
Båda vägra att lojalt inordna sig under den demokratiska 
lagen för civiliserade människors samlevnad, båda vilja 
ersätta allas frihet med någras frihet att förtrycka andra. 
Båda ha också osvenskheten gemensamt, de efterapa 

4. Modellen bygger på tankar utvecklade av flera forskare. Förutom Antonio Gramsci har britten Bob Jessop och 
dansken Jacob Torfing utvecklat modellen i anslutning till de samhällstyper de kallar ”KWS” (=Keynesian Welfare 
System) respektive ”SWPR” (=Schumpeterian Workfare Postnational Regime). I svenska sammanhang arbetar 
idéhistorikern Tomas Jonsson med liknande angreppssätt i ett ännu opublicerat manus ”Den svenska modellens 
systemlogik” (CEFOS, Göteborg). Se vidare Frenander (2005), kap. 2. 

swecult_final.indd   44 08-10-28   13.15.21



KULTURSVERIGE 2009  45

främmande förebilder och lyssna till paroller utifrån.” 
(Hansson 1935, s. 107) 

Det här är ett både starkt och auktoritativt uttalande av 
statsministern. Det klargör tydligt var gränsen för den po-
litiska diskursen dras och vilka aktörer och åsikter, som 
kunde förväntas bli lyssnade till. Andra, dvs. de som av Per 
Albin Hansson framställdes som ”osvenskar”, skulle inte 
göra sig besvär. 

Statsministern förespeglade dessutom att svenskarna hade 
en alldeles särskild inneboende egenskap, nämligen ”den 
frihetens anda, som sitter i svensken” (citerat efter Jonsson 
2000, s. 332). Gränsen mellan ”svensken” och ”den andre”, 
eller mellan ”demokrati” och ”förtryck”, var glasklar och att 
i diskussionen utesluta till exempel sådana idéer som Ture 
Nerman förfäktat var enkelt att motivera. Vi talar ofta om 
vad som är ”politiskt möjligt” att göra i politiken och i den 
här situationen fick uttrycket ett ovanligt djup och pregnans. 
Det socialdemokratiskt dominerade folkhemsbygget med sin 
keynesianska ekonomiska politik, sitt klassamarbete och sina 
generella välfärdsambitioner trängde under flera decennier 
framöver i princip undan alla radikala politiska och ideolo-
giska alternativ, både till höger och vänster. Det folkhem, som 
successivt skulle byggas allt starkare, vilade på en stabil he-
gemoni i Gramscis mening och omfattade en politisk diskurs, 
vars gränser var tydliga och nästan omöjliga att överskrida. 
Inte förrän på 1980-talet skulle en politisk linje med en annan 
grundsyn på samhället, nyliberalismen, på allvar kunna göra 
sig gällande. Som vi skall se fick denna politisk-ideologiska 
stabilitet och ensartadhet stor betydelse för hur kulturpoliti-
ken kom att formuleras mot slutet av 1960-talet.

Efterkrigstidens kulturpolitiska debatt
Debatten om kulturpolitiken var alltså synnerligen spora-
disk före andra världskriget. Efter kriget kom emellertid de-
batten igång, bland annat genom att arbetarrörelsens olika 
delar aktiverade sig. Det första exemplet är det kulturpo-
litiska program som Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 
presenterade 1946, ”Riktlinjer för ett demokratiskt kultur-
program”.5 Härigenom utförde SKP en pionjärgärning. Det 
var första gången ett politiskt parti lanserade en gemensam 
linje på det här området. Genom sina inkluderingar och ex-
kluderingar kom programmet också, som Per Sundgren på-
pekat, att bli det första att staka ut gränserna för vilka kul-
turfrågor, som skulle infogas i det nya politikområde, som 
knappt två decennier senare skulle kallas ’kulturpolitik’. 

Programtexten var intressant också ur andra synvinklar. 
Dess allmänna ideologiska hållning avvek i flera avseenden 
från de övergripande riktlinjer, som partiet tidigare propa-
gerat för; nedläggningen av Komintern (den kommunistiska 
internationalen) 1943 hade i praktiken avlägsnat kravet på 
att de olika nationella kommunistiska partierna var tvungna 
att följa det sovjetiska partiets politik. I kulturprogrammet 
fanns därför få eller inga hänvisningar till begrepp som so-
cialistisk kultur eller proletär kultur eller till Sovjetunionen 

som kulturellt föredöme. Det som snarare kan sägas domi-
nera framställningen är den tyngdpunkt som lades vid den 
svenska nationella kulturen och att de konkreta krav som 
formulerades i så stor utsträckning var av facklig art.6

Denna uppslutning bakom en nationell svensk kultur me-
nar jag bör förstås som ett utslag av den dåtida politiska 
diskursens inskränkande kraft. Uteslutningen ur folkhems-
diskursen av de ”osvenska” och deras importerade idéer 
innebar att föreställningen om arbetarkulturen, som en 
egen estetisk och antropologisk kulturell entitet, inte längre 
på allvar kunde förfäktas. Av de tre teoretiska möjligheter 
vi urskiljde vid förra seklets början återstod därmed två: 
bondekulturen och den borgerliga kulturen. 

Att så var fallet blir tydligt om man tittar närmare på ett 
par andra inlägg i debatten, vilka kom från andra delar av 
arbetarrörelsen. Samma år som kommunisternas program 
presenterades hölls på Tollare folkhögskola en kulturdebatt, 
som samlade representanter från flera olika folkrörelser. I det 
referat från diskussionerna, som utkom några år senare, är det 
svårt att utläsa några radikala idéer om kultur eller kulturpo-
litik. Snarare var den dominerande stämningen kulturkon-
servativ; deltagarna slöt mer eller mindre aktivt upp bakom 
föreställningen om att det fanns en universell kulturell ka-
non och att (kultur)politikens uppgift var att sprida denna 
till det obildade folket, dvs. arbetarklassen i första hand. 
Perspektivet var tydligt paternalistiskt; arbetarna själva var 
oförmögna att ha något omdöme om det hela. Fördömandet 
av aktuella kulturella strömningar var otvetydigt, som när 
till exempel Gunnar Hirdman, studieledare inom ABF, ut-
talade sig. Samtida moderna kulturformer som jazzmusik 
eller litterära experiment fick inte föras fram ”i ett arbetar-
rörelsens kulturprogram”, menade han. Tvärtom måste ett 
sådant bekämpa ”denna sönderbrutna, desperata form och 
detta sjukliga innehåll, som nu är så modernt på de flesta om-
råden” (Kulturdebatten s. 22, kursiv tillagd). Gränserna för 
den kultur man omhuldade var alltså så snäva att inte ens vad 
som idag räknas som yppersta former av litterär modernism 
eller populärmusik kunde räknas in.

Diskussionen inom arbetarrörelsen fortsatte emellertid. 
Intresset för kulturfrågorna var stort under ett antal år efter 
andra världskriget. I början av 1950-talet publicerade en so-
cialdemokratisk arbetsgrupp med namnet Arbetarrörelsens 
kulturkommitté ett intressant betänkande betitlat Männis-
kan och nutiden.7 I flera avseenden kan man betrakta betän-
kandet som ett socialdemokratiskt ”svar” på det kommunis-
tiska programmet, men samtidigt åtog det sig en betydligt 
större uppgift. Människan och nutiden introducerade på ett 
medvetet och genomtänkt sätt ett brett antropologiskt kul-
turbegrepp, som tidigare knappast förekommit i diskursen. 
För egen del kallade den det ett ”sociologiskt” angreppssätt 
och anlade med dess hjälp en bred civilisations- och kapi-
talismkritik. 

Den modernisering och rationalisering av samhället som 
pågick hade, menade man, en rad negativa konsekvenser. 
Framför allt yttrade dessa sig i form av ”vantrivsel” och 

5. Programmet har, från olika utgångspunkter, analyserats av bl a undertecknad (2005a och 2005b) och 
Per Sundgren (2007).
6. Se vidare Frenander 2005 b.
7. Föreliggande avsnitt bygger förutom på Människan och nutiden också på de analyser som gjorts av 
Frenander (2005a, s. 115–120) och Sundgren (2007), kap. 6.
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ökad risk för psykisk ohälsa hos individerna. Dessa pro-
blem skulle emellertid inte avhjälpas genom en arbetarnas 
kollektiva solidariska kamp för ett skapa ett nytt socialis-
tiskt samhälle. Det karaktäristiska för de åtgärder som dis-
kuterades i betänkandet var i stället att de inriktade sig 
på reformering av individerna med hjälp av de senaste, 
särskilt amerikanska, socialpsykologiska rönen. På den 
grundvalen skulle relationerna och arbetsuppgifterna i 
produktionsprocessen utformas vetenskapligt enligt bland 
annat Human Relations-skolans recept. På liknande sätt 
skulle man, via inrättandet av rådgivningsbyråer i barn-
uppfostran, skolpsykologer, kuratorer, syo-konsulenter 
och andra liknande instanser, från de offentliga myndig-
heterna sprida korrekt, vetenskapligt grundad kunskap om 
hur vuxna och barn bäst fungerade i det nya samhället. I 
stor utsträckning måste man betrakta betänkandets för-
slag som olika metoder för att anpassa människorna till 
det etablerade samhällssystemet, även om det naturligt-
vis inte uttrycktes så. De termer som användes var sådana 
som ökad ”människokunskap” och ”personlighetsfostran”, 
men ekot av makarna Myrdals resonemang från 1934 och 
boken Kris i befolkningsfrågan om ”människomaterialets 
förbättring” är fullt förnimbart. Den här tiden var höjd-
punkten för före ställningarna om den sociala ingenjörs-
konstens välsignelser; en uppfattning som genomsyrade 
framställningen i Människan och nutiden.

Anslaget var alltså brett, men mot slutet av rapporten 
formulerades en rad mer konkreta krav. De berörde flera 
politikområden, t.ex. trafik-, bostads- och miljöpolitik, 
men förstås också en lite snävare uppfattad kulturpolitik. 
Grundläggande drag i denna var dess distributiva och ”tera-
peutiska” inriktning, för att använda ett välfunnet epitet av 
Per Sundgren.8 Det distributiva låg naturligtvis i att man be-
traktade den traditionella borgerliga (fin)kulturen, som det 
självklara innehåll, som skulle spridas till folket. Terapin i 
sammanhanget bestod av att man tänkte sig att arbetarna 
och folket genom att ta till sig de traditionella kulturskat-
terna skulle kunna få ett slags förlösning från och kompen-
sation för det enahanda slitet i arbetet. Tanken är densamma 
som redan före andra världskriget uttrycktes i dåvarande 
ecklesiastikministern Arthur Engbergs skrift Demokratisk 
kulturpolitik: ”[Människan] vill lösas och hjälpas ur det var-
dagliga, det trista och grå. Konstverket, boken, scenens ska-
pelser, tonerna och de eviga budskapen utfylla, ge mening 
och lyftning åt hennes liv”.9

Oförändrat perspektiv på kulturen
Perspektivet på kulturfrågorna inom olika delar av arbetar-
rörelsen hade inte ändrat sig sedan Engberg skrev sin bro-
schyr. Med kultur avsågs en traditionell kanon av klassiska 
verk med en uppenbar nationell betoning inom i första hand 
konsten och litteraturen och denna kanon skulle spridas till 
folkets massa. Det var med andra ord ett estetiskt kulturbe-
grepp man åsyftade och dess kopplingar till den antropolo-

giska motsvarigheten gick utan tvekan till den borgerliga 
kulturen. Alla idéer om att ta utgångspunkt i arbetarklas-
sens egna omedelbara erfarenheter i arbetet för att forma en 
kulturpolitik var effektivt utestängda ur diskursen.

I det teoretiska resonemanget i inledningen konstaterade 
vi att det fanns tre antropologiskt definierade kulturformer 
att välja på. Om arbetarkulturen måste räknas bort återstod 
ändå den borgerliga kulturen (som arbetarrörelsen slöt upp 
bakom) och bondekulturen. Vad hände med den? Kunde den 
tänkas utgöra en alternativ utgångspunkt ungefär vid mitten 
av förra seklet? 

Bonde-, eller landsbygdskulturen, som man lika ofta 
benämnde den, hade förstås en stor utbredning under hela 
första halvan av 1900-talet. Ännu på 1940-talet bodde ma-
joriteten av Sveriges befolkning på landsbygden och i den 
meningen var landet fortfarande ett jordbrukarland.10 Indu-
strialiseringen var emellertid i full gång och drev på urba-
niseringen, som var särskilt intensiv på 1950- och 60-talen, 
då i genomsnitt 20 jordbruk om dagen lades ned.11

Omvandlingen av Sveriges samhällsstruktur och befolk-
ningsmönster var snabb under hela 1900-talet, inte minst 
just under decennierna efter andra världskriget. Med en 
blott liten överdrift kan man säga att Sverige genomgick 
två epokala skiften på mindre än femtio år (ungefär 1940 till 
1990); först ett steg från jordbrukssamhälle till industrisam-
hälle och därefter ytterligare ett steg till ett postindustriellt 
tjänstesamhälle. 

Utvecklingen hade stor inverkan på frågan om bondekul-
turens existens och öde, vilket blir uppenbart när man stude-
rar den debatt om frågan som förekom i olika fora just kring 
1950. En gemensam utgångspunkt för deltagarna i denna de-
batt var kritiken av det moderna samhället, särskilt hur detta 
tog sig uttryck i staden. Här, menade man, koncentrerades ett 
flertal negativa och kulturfientliga tendenser, medan i stäl-
let ytligheten och förflackningen frodades. Värderingarna 
sträckte sig från att städerna stod för ”den andliga försoff-
ningen och de själsliga förmågorna läggande i träde” till att 
de var ”patologiska produkter och neurosalstrare”.12

Mot detta ville debattörerna ställa den sanna och genuina 
landsbygdskulturen, som enligt debattören och skribenten 
Ragnar Oldberg upprätthållit ”det naturliga sambandet mel-
lan livsföring och konstskapande” (det vill säga antropolo-
gisk och estetisk kultur). I likhet med de flesta andra insåg 
dock Oldberg att detta förhållande tillhörde en svunnen tid 
och att det traditionella bondesamhället aldrig skulle åter-
komma. Det fanns alltså en nostalgisk ton i flera av inläg-
gen i den här debatten, vilket inte är svårt att förstå. Det 
var inte bara så att landsbygdsbefolkningen i allt snabbare 
takt flyttade in till städerna, utan mekaniseringen och in-
dustrialiseringen av jordbrukets metoder innebar en hastig 
underminering av den materiella grunden för det samband 
Oldberg hade hävdat. Bondekulturen i dess antropologiska 
mening hade otvivelaktigt sett sina dagar, så även om det 
tycktes finnas visst utrymme i diskursen för den typen av 

8. Sundgren (2007), s. 321.
9. Engberg (1938), s. 4.
10. Andersson (1987), s. 116.
11. Larsson (1993), s. 134.
12. Citaten kommer från Ragnar Oldberg (1951) respektive Fransson (1950). Debatten är närmare 
analyserad i Frenander (2005a), s. 120–123.
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positioner, fanns det inget annat än nostalgi eller förhopp-
ningar att bygga en kulturpolitik på.

Bara borgerlig kultur
När debatten om landsbygdskulturen ebbat ut i början av 
1950-talet återstod alltså bara den borgerliga kulturen som 
tänkbar utgångspunkt för diskussionen om kulturpolitik. 
Det var också denna omständighet, som den nya vänstern 
i mitten av 1960-talet skulle göra till måltavla för en kritik 
av kapitalismen, som inte bara angrep de ekonomiska klas-
skillnaderna och den därav följande skeva maktfördelningen. 
Genom att anknyta till ett återuppväckt intresse hos den kon-
tinentaleuropeiska vänstern för Antonio Gramscis hegemo-
nibegrepp försökte till exempel socialdemokrater som Olle 
Svenning och Nordal Åkerman och vpk-are som Göran Ther-
born formulera en mer helhetlig kritik av det kapitalistiska 
samhället.13 

I ett europeiskt perspektiv innebar åren kring 1960 att 
kulturpolitik inrättades som ett eget politikområde i bland 
annat Frankrike, som fick ett kulturdepartement 1959, och 
Danmark, som fick sitt 1961. Kulturpolitiken började uppnå 
en viss mognad, och även om det skulle dröja tills Sverige 
skapade ett kulturdepartement formades inom ecklesiastik-
departementet redan i början av 1960-talet en särskild avdel-
ning, som fick ansvar för kulturfrågorna. Samtidigt gick den 
kulturpolitiska diskursen i Sverige in i sitt intensivaste skede 
under 1900-talet.14 De politiska partierna aktiverade sig i frå-
gan, men framför allt fördes en livlig debatt mellan en lång 
rad enskilda författare och debattörer. Ett flertal teman kom 
att beröras och radikala ståndpunkter i såväl socialistisk som 
liberal riktning formulerades, men det som var karaktäris-
tiskt för hela processen var att när utredningen Kulturrådet 
kom med sitt betänkande 1972 fokuserade den sina idéer och 
förslag på hur man från statens sida bäst skulle kunna sprida 
och förankra den traditionella och etablerade borgerliga kul-
turen. Det ska förvisso sägas att distributionsperspektivet 
ingalunda var allenarådande, utan man lade också stor vikt 
vid människornas eget deltagande i och utövande av olika 
kulturyttringar. Även om det såtillvida fanns tendenser till 
att vilja främja amatörkultur av olika slag rådde dock ingen 
tvekan om att den klassiska borgerliga kulturen var den inne-
hållsliga kärnan i den nya kulturpolitik, som formulerades i 
början av 1970-talet.

1974 fastslog riksdagen de åtta numera nästan legendariska 
målen för den svenska kulturpolitiken. En myndighetsstruk-
tur upprättades, där Statens kulturråd blev det verkställande 
organet på ”armlängds avstånd” från den politiska makten. 
Detta var helt i enlighet med de kulturpolitiska mönster 
som bildats i de demokratiska länderna i Västeuropa efter 
andra världskriget med brittiska Arts Council från 1946 som 
originalet. Vidare genomfördes en betydande satsning på 

uppbyggandet av regionala kulturinstitutioner (länsteatrar, 
länsmuseer, osv.), samt inrättande av olika stödordningar för 
konstnärer, musiker, skådespelare och andra kulturarbetare, 
både individuellt och i fria grupper. Kulturpolitiken hade 
därmed fått såväl mål som form, struktur och innehåll. Färd-
riktningen var klar och på alla nivåer arbetade man idogt och 
tämligen framgångsrikt.15 

Omkring tjugo år efter den första samlade kulturpolitiska 
utredningen (Kulturrådet) beslöt den borgerliga regeringen 
1993 att tillsätta en ny utredning (Kulturutredningen), som 
skulle göra en utvärdering och genomlysning av den verk-
samhet, som bedrivits sedan 1974. Utrymmet tillåter ingen 
närmare analys, varken av innehållet i utredningen eller 
av de politiska turer, som dess förslag sedan genomgick i 
remissrunda och utskottsbehandling.16 Vi får nöja oss med 
att konstatera att de tämligen långtgående förändringar av 
målformuleringarna som utredningen föreslagit, efter up-
penbart kompromissande i kulturutskottet i princip helt la-
des åt sidan. I stället klubbade riksdagen 1996 igenom en 
punktlista som till sitt innehåll i stort sett upprepade vad 
som beslutats 1974.17 

Här ska vi notera att kulturpolitiken starkt skiljde sig från 
andra politikområden. På 1980- och 90-talen genomfördes 
en gradvis och nästan fullständig nedmontering av de bäran-
de principerna i folkhemmet. Med en nyliberal ideologi som 
rättesnöre transformerades ekonomisk politik, skolpolitik, 
pensionssystem och så vidare, lika väl som förhandlings-
ordningen mellan arbetsmarknadens parter, i riktning mot 
att statens och den politiska sfärens inflytande minskade till 
förmån för marknadslösningar och marknadsideologi. 

Icke så kulturpolitiken. Om vi tar hjälp av den ovan be-
skriva tresfärsmodellen och de därmed sammanhängande 
begrepp, som jag har använt om hegemoni och diskurs, tror 
jag att vi lättare kan förstå varför kulturpolitiken förefaller så 
trögförändrad. Den socialdemokratiska folkhemsideologins 
hegemoni var stark. Generellt sett förstärktes den fram till 
slutet av 1970-talet.18 Då började tydliga ideologiska – nylibe-
rala – alternativ att vitaliseras. Diskursens gränser luckrades 
upp och naturligt nog angrep nyliberalismen i första hand 
de centrala pelarna i folkhemsmodellen. I andra delar kunde 
de gamla föreställningarna fortsätta att vara effektiva. Efter-
som, som vi såg ovan, det enda reella alternativet i kulturpo-
litiken var den traditionella borgerliga finkulturen är det inte 
så förvånande att några nya idéer om kulturpolitik inte kunde 
slå igenom. Folkhemsdiskursens gränser och exkluderingar 
var fortfarande tillräckligt elastiska inom detta område och 
något riktigt alternativ fanns inte. 

Den seglivade tankefigur, som analyserats ovan, skulle 
med ett begrepp lånat från de franska mentalitetshistori-
kerna kunna betecknas som ’kulturpolitikens långa våg’. 
Jag har här lagt tyngdpunkten vid undersökningen av de 

13. Svenning och Åkerman (1966) respektive Borglid och Therborn (1966).
14. För en mer ingående analys, se Frenander (2005a), kap. 5.
15. Den europeiska arbetsgrupp som för Europarådets räkning utvärderade den svenska kulturpolitiken 
i slutet av 1980-talet kunde konstatera att den i stort sett hade varit lyckad, inte minst just distributionen 
av kulturen via decentralisering av beslut och regional utbyggnad av institutioner. 
16. Se Frenander 2005a för en sådan analys.
17. Det är symptomatiskt att när kulturpolitiken åter började diskuteras mer i offentligheten hösten och 
vintern 2007/2008 refererade man nästan alltid till ”1974 års beslut”. Få eller ingen uppmärksammade 
att beslutet reviderats 1996!
18. Jfr Frenander 1996.
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mekanismer i diskursen som jag menar är avgörande för 
förståelsen av fenomenet. En annan, tämligen enkel men 
viktig, bidragande och samverkande faktor är kulturområ-
dets marginella position i det politiska spelet. Att närmare 
granska hur denna verkat kräver dock en annan artikel.

Allra sist ska vi förstås kort notera att en ny kulturut-
redning nu är i arbete. Det återstår att se om denna har för-
måga att bryta sig ut ur den långa vågens föreställningsvärld. 
Under alla omständigheter finns en lång rad utmaningar för 
kulturpolitiken att ta sig an. Det gäller saker som de informa-
tionsteknologiska landvinningarnas nya villkor för kulturell 

och konstnärlig kreativitet, produktion och distribution, de 
nya politiska landskap som växer fram i globaliseringens köl-
vatten med minskande nationalstatlig makt och ökande över-
statlig dito (t.ex. EU), de nya demografiska strukturer som 
följer av invandringen och därmed vidhängande frågor om 
minoritetskulturer, multikulturalism och kulturell mångfald, 
för att bara nämna några. De frågorna lämnar folkhemmet 
i sin nationalistiska konception långt bakom sig och måste 
rimligtvis analyseras inom ramen för en annan social struk-
tur än den historia jag har behandlat här. ■
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