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Inledning
av Svante Beckman

Kultur är inget stort politikområde. Statens utgifter för 
kultur är bara en dryg procent av statsbudgeten. Trots 
den blygsamma omfattningen är det ett rikt varierat 
verksamhetsfält som rymmer många olikartade of-
fentliga åtaganden. Förtydligandet av kulturpolitikens 
ansvarsfält och utvecklingen av övergripande kultur-
politiska mål och förvaltningsmönster är av sent datum 
– 1970-talet – och fältets avgränsningsprocess pågår 
fortfarande. Kulturpolitik i den allmänna meningen av 
offentliga åtgärder inriktade på att påverka olika de-
lar av den andliga odlingen i riket har bedrivits i stor 
omfattning sedan Gustav Vasas samhällsomvälvande 
kyrkopolitik. 

Den hittills mest systematiska indelningen av politikområ-
det gjordes av den stora Kulturutredningen på 1990-talet. 
Kulturpolitiken förstods 1995 bestå av fyra stora, delvis 
överlappande, huvuddelar: konstpolitik (teater och cirkus, 
dans, musik och fonogram, film och video, bild och form, 
litteratur och tidskrifter, folkbibliotek), mediepolitik (press, 
radio, television, nya elektroniska medier), kulturarvspoli-
tik (arkiv, museer och utställningar, kulturmiljövård) och 
folkbildningspolitik (studieförbund, folkhögskolor, kul-
turellt föreningsväsende). Därutöver räknas högre utbild-
ningar på kulturområdet och konstnärspolitik (konstnärs-
stöd, konstnärlig utbildning, arbetsmarknadsinsatser) som 
delfält. Man kan med goda skäl hävda att också politik rö-
rande trossamfund och Svenska kyrkan är ett kulturpolitiskt 
delfält och det finns också de som menar att idrottspoli-
tiska frågor hör till kulturpolitiken. I allmän debatt är dock 
varken religionsfrågor eller idrottsfrågor etablerade delar 
av kulturpolitiken. Man kan också se en tydlig tendens att 
uppfatta det konstpolitiska området som det centrala och 
mest karaktäristiska för kulturpolitik, ibland med tillägg av 
kulturarvsfältet.

Kulturpolitikens många olikartade fält rymmer samman-
lagt en jättelik och varierad flora av offentlig verksamhet i 
statens, landstingens och kommunernas regi och en ännu 
komplexare vegetation av verksamheter som bedrivs av 
andra huvudmän men med offentligt ekonomiskt stöd. Om-
rådets förvaltningsstruktur är, jämfört med andra officiellt 
utpekade politikområden, troligen den mest komplicerade 
av alla. Under det lilla Kulturdepartementet lyder exempel-
vis ett fyrtiotal direkt underställda myndigheter.

Denna kulturpolitikens innehållsliga och organisatoriska 
komplexitet är givetvis ett grundproblem för möjligheterna 
att kunna bedriva och formulera kulturpolitik av ett mer 
övergripande slag. Kulturpolitisk debatt har en tendens att 
antingen hamna i detaljer kring enskilda kulturinstitutio-
ners förhållanden eller på en hög, gärna deklamatorisk, nivå 

med oklar betydelse för kulturpolitikens praktik, eller kan-
ske ännu hellre i en kombination där konstens och kulturens 
högstämda värden mobiliseras för en diskussion om några 
historiska teaterkulissers omhändertagande eller om den 
dåliga ekonomin i en enskild teater. 

Områdets stora rikedom är givetvis också ett problem för 
uppläggningen av denna bok. Avsikten är att ge ett brett, 
substantiellt bidrag till kunskapen om svensk kulturpolitik 
och dess samtida förutsättningar, ställning och problem. Att 
lyckas med detta är främst förenat med två problem. 

Det första är att hitta en nivå på beskrivning och pro-
blemanalys som inte drunknar i de otaliga säregenheter, 
som utmärker frågor rörande byggnadsminnesvård, mu-
sikexportstöd, piratkopiering av upphovsrättsligt skyddat 
material på nätet, förvaltningsmässig kontroll av deltagar-
listor i folkbildningscirklar, Dramatiska Teaterns publikpo-
litik, repatriering av stulet kulturstoff, utgivningsstöd för 
serbokroatisk litteratur i Sverige, räddning av Vasaskrovet, 
A-kasseregler för teateranställda, folkbibliotekens inköps-
politik, hyressättning på kulturinstitutioners byggnader, in-
ternationell anpassning av momsregler, landstingens rätt att 
finansiera filmproduktion, etcetera. I KulturSverige 2009 
har vi valt att hålla oss på en relativt allmän och översiktlig 
nivå, utan ambition att systematiskt beta oss igenom hela 
registret av delområden, konstarter, institutionstyper, me-
dieringsformer och genrer som ordnar det kulturpolitiska 
fältets praktiker. 

Den andra svårigheten med att göra en brett upplagd års-
bok med kunskaper, siffror och perspektiv på det kultur-
politiska fältet – och att planera för senare utgåvor – är det 
begränsade utbudet av kulturpolitiskt relevant forskning i 
Sverige. Bristen gäller i synnerhet forskning som sträcker 
sig över gränserna för de kulturpolitiska delfälten, över 
konstartsgränserna inom konstpolitiken, över mediegrän-
serna inom mediepolitiken och mer allmänt över akademis-
ka disciplingränser. 

Det finns en mycket omfattande humanistisk, traditio-
nellt disciplinorganiserad kulturforskning vid universitet och 
högskolor. Inom de konstartsdefinierade ämnena (litteratur-, 
konst-, film-, teater-, musikvetenskap med flera) dominerar in-
tresset för det estetiska/intellektuella innehållet och den krea-
tiva processen. En del av dessa kunskaper är av betydelse för 
professionella praktiker inom kultursektorn, som exempelvis 
konstvetenskapens samspel med praktiker i konsthallar och 
museer. Intresset för konsternas kulturpolitiska samman-
hang och praktiker är dock mycket begränsat och ämnenas 
kunskapsbidrag till, låt säga, en utvärdering av offentliga åt-
gärder på det konstpolitiska området är nästan obefintlig. Ser 
man till de så kallade ”museiämnena” (arkeologi, konstveten-
skap, etnologi), som förser större delen av kulturarvssektorn 
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med professionell personal, är situationen lite annorlunda. 
För de stora statliga museerna och kulturmiljövården ingår 
uppgiften att vetenskapligt dokumentera och analysera kul-
turhistoriskt material i de politiskt fastställda uppgifterna. 
Museiämnenas forskning utgör i denna mening ofta direkta 
bidrag till lösningen av delar av de offentliga kulturarvs-
institutionernas uppdrag. Särskilt arkeologiämnet lever se-
dan länge i symbios med kulturmiljövårdens institutioner. 
Medan företrädare för museiämnena ibland deltar i allmän 
kulturpolitisk debatt och reflektion kring kulturarvsinstitu-
tionernas problem och utveckling är forskning av direkt re-
levans för kulturarvspolitikens inriktning och utvärdering 
sällan förekommande, även om de sista tio årens utveckling 
bevittnat ett växande intresse för kulturarvspolitik, turism 
och upplevelseindustri, inte minst inom etnologiämnet. 

Den magra tillgången på kulturpolitiskt relevant forsk-
ning beror inte bara på att sådan, prosaiskt nog, faller utom 
ramen för den disciplinorganiserade kulturvetenskapliga 
forskningens i internationell akademisk debatt definierade 
kompetens- och intresseområden. Den beror också på det 
radikala underskottet av sektorsforskning på det kulturpo-
litiska fältet. Det gäller både sektorsintern forskningskapa-
citet och medel för uppdragsforskning. 

Av 10 miljarder som staten spenderar på kulturområdet 
går, lite beroende på hur man räknar, cirka 40 miljoner till 
forskning för sektorns utvecklingsbehov. Ungefär hälften 
av detta går till Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. 
Resten är poster på ett par miljoner, som går till Kulturrå-
det, Konstnärsnämnden, ansvarsmuseerna, Nordicom med 
flera. De små resurser som Kulturrådet disponerar fram-
står som särskilt anmärkningsvärda med tanke på att denna 
myndighet har till huvuduppgift ”att följa utvecklingen 
inom kulturområdet och ge ett samlat underlag för den stat-
liga kulturpolitiken” (SFS 2007:1186). Dessutom stagnerar 
sektorsinterna utredningsresurser, synbarligen enligt en 
trist lag, där lösningen av kortsiktiga förvaltningsuppgifter 
tränger ut resurser för strategisk reflektion. Jag tvivlar på 
att ett sådant kraftprov som den förra kulturutredningens 
820 sidor långa rapport Tjugo års kulturpolitik 1974 – 1994 
(SOU 1995:85) skulle kunna genomföras idag. Avsaknaden 
av adekvata sektorsforskningsresurser och resurser för en 
fördjupad, kulturpolitiskt orienterande statistikproduktion 
är ett allvarligt fel i det rådande kulturpolitiska systemet. 
Det är rimligt att mena att statens likgiltighet för kulturpo-
litikens kunskapsstöd speglar den ringa vikt som politikom-
rådet tillmäts rikspolitiskt. 

De traditionella kulturämnenas ointresse och den mycket 
svaga sektorsforskningen gör att grogrunden för kulturpo-
litiskt relevant forskning, och därmed förutsättningen för 
att kunna påbörja utgivandet av samlande årsböcker av 
detta slag, måste sökas på andra ställen. Man hittar en gro-
grund inom några samhällsvetenskaper – företagsekonomi, 
regionalekonomi, kulturgeografi och i någon mån statsve-
tenskap. Långsiktigt samarbetet mellan företagsekonomer 
från Stockholms universitet, Handelshögskolan och KTH 
har skapat en ny bas för kulturekonomisk forskning i Sve-
rige. Man hittar också en grogrund inom den snabbt och 

framgångsrikt etablerade medie- och kommunikationsve-
tenskapen, inom biblioteks- och informationsvetenskap och 
inom en rad tvärvetenskapligt organiserade nybildningar 
inom högskolan, såsom Tema Kultur och samhälle i Lin-
köping, ABM-institutionen i Uppsala, programmet Service 
Management i Lund, Museologi i Umeå och Institutionen 
för kulturvård och Museion i Göteborg. 

Med början i det numera internationellt starkt etablerade 
Nordicom – Nordic Information Centre for Media and Com-
munications Research – vid Göteborgs universitet har det 
uppstått en rad centrumbildningar för kulturpolitiskt rele-
vant forskning och informationsspridning. Hit hör bland 
andra Centrum för kulturpolitisk forskning i Borås, Cen-
trum för kultursociologi i Växjö, Centrum för kulturekono-
misk forskning i Kalmar, turismforskningsinstitutet E-Tour 
i Östersund och ACSIS – Advanced Cultural Studies Insti-
tute of Sweden – vid Linköpings universitet. En nykomling 
i denna rad är det kulturpolitiska observatoriet SweCult, 
som ger ut den här boken och som har ambitionen att ak-
tivt främja samverkan mellan kultursektorns aktörer och 
en ännu svag, men på många håll spirande, kulturpolitiskt 
relevant forskning. Det är samarbetet mellan företrädare för 
dessa nya miljöer som är en förutsättning för KulturSverige 
2009 och för framtida årsböcker av detta slag.

Bokens uppläggning
Boken har två delar: Problemanalys med 30 artiklar i sju 
tematiska avdelningar och Statistik med svensk och inter-
nationell kulturstatistik i 20 kapitel i sex block efter en in-
ledande artikel om kulturstatistikens utvecklingsbehov av 
Sten Månsson, ansvarig för statistikdelen. 

Den inledande avdelningen i del I – Kulturens politik – är 
också den största med tio bidrag. Ants Viirman och Jenny 
Johannison analyserar i ”Makten över kulturpolitiken” de 
grundläggande samtida förändringarna i kulturens politiska 
geografi och relationerna mellan lokala, regionala, nationella 
och övernationella maktcentra för kulturpolitik. Roger Blom-
gren, Lars Lindkvist & Erica Månsson och Tobias Harding 
behandlar tre centrala strömningar i kulturpolitikens idé-
värld under senare år. Blomgren tar upp omsvängningen från 
antikommersiella till prokommersiella hållningar i samband 
med intresset för kulturindustrier. Lindkvist och Månsson 
behandlar utvecklingen av cultural planning i regionalt ut-
vecklingstänkande med innebörden att kulturella resurser 
får en förnyad betydelse. Harding analyserar de mödosamma 
försöken till anpassning av ett svensk kulturpolitiskt system, 
grundat på visionen av en nationell, demokratisk enhetskul-
tur, till en mångkulturalitet såväl i verkligheten som i inter-
nationell kulturpolitisk retorik. 

I Peter Aronssons artikel framträder en skarp kontrast 
mellan en defensiv, postnationellt konfunderad historiepo-
litik på nationell nivå i de stora centrala museerna och en 
glödande historiepolitisk entusiasm och lekfullhet på den 
lokala nivån. Anders Frenander pekar på några långa his-
toriska linjer av politisk oförmåga att realisera visionerna 
om en demokratisk kultur. Sven Nilsson menar att kulturpo-
litiska regelverk, institutionsmönster och tänkesätt känne-
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tecknas av en växande missanpassning till den dynamiska 
nya kultur som växer fram i verkligheten. Ett förstelnat 
sektoriserat och institutionsbundet tänkande måste ersättas 
av ett dynamiskt systemperspektiv på kulturen. Geir Vest-
heim ger sig i kast med ett centralt element i kulturpolitisk 
retorik, knutet till föreställningar om konst och kultur som 
egenvärden och autonoma sfärer, vilket tycks implicera att 
instrumentella avsikter med kulturpolitik, till exempel att 
skapa samhällslojalitet och ekonomisk tillväxt, är funda-
mentalt illegitima. De avslutande bidragen i avdelningen rör 
ämnen som regelbundet uppmärksammas i kulturdebatten. 
Henrik Karlsson analyserar den skriande kontrasten mellan 
den silverhåriga publik, som befolkar det offentligt finan-
sierade musiklivets lokaler, och det gåtfulla folk, som ägnar 
nästan hela sin vakna tid åt musik utan nämnvärd beröring 
med det offentliga kulturutbudet. Den mycket bokstavligt 
föråldrade kulturpolitikens dilemma förtydligas. Eva Hem-
mungs Wirtén bidrar med ett långt historiskt perspektiv på 
tidens upphetsade frågor om upphovsrätt och piratkopiering 
på internet. Mot ytterligheterna i åsiktspositionerna i denna 
fråga ställer hon bilden av en historiskt återkommande nöd-
vändig avvägning mellan upphovsrätt och användningsrätt 
till kulturprodukter.

I en avdelning med internationella utblickar ger Raj Isar 
en bred översikt av huvuddrag i globalt kulturpolitiskt 
tänkande och en beskrivning av den kulturpolitiska forsk-
ningens tillkortakommanden när det gäller att möjliggöra 
meningsfulla och systematiska jämförelser mellan olika 
länders kulturella förhållanden och kulturpolitiska regimer. 
Bland annat understryks den dramatiska inverkan som slag-
ord som cultural industries och cultural diversity haft i glo-
bal kulturpolitisk retorik, ofta nog så vilseledande när det 
gäller faktisk kulturpolitik. Erling Bjurström diskuterar hur 
brytningarna mellan olika grundläggande och motsägande 
kulturuppfattningar kristalliseras i den globala mångfalds-
retoriken. Han vill visa hur vitala såväl demokratiska som 
estetiska värden sätts på spel i denna diskurs.   

Kulturpolitikens och kulturproduktionens förändrade 
ekonomiska sammanhang bildar den tredje avdelningen 
med fem artiklar. Avstampen ligger i samtidens stora po-
litiska intresse för kulturens roll i ett tillväxtsammanhang, 
men också i politiska signaler om en önskad omfördelning 
av finansiellt ansvar för kulturen från offentlig sektor till 
näringsliv och civilsamhälle. Signalerna återfinns bland 
annat i direktiven till den sittande kulturutredningen. Ann-
Sofie Köping, Jenny Lantz och Emma Stenström beskriver 
hur ekonomiseringen av kulturtänkandet har framskridit på 
samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå. Detta har 
haft en vitaliserande roll i kulturpolitikens tänkande och har 
samtidigt förtydligat motsättningar mellan kulturens och 
marknadens logiker. Tobias Nielsén gör en exposé av ge-
nomslaget av näringspolitiska tankemönster på kulturom-
rådet – kreativa näringar, upplevelseindustri, etcetera, och 
utvecklar en analysmetod för att urskilja de kulturpolitiska 
implikationerna av detta. Åke E Andersson sammanfattar 
många års forskning om de karaktäristiska infrastruktu-
rella bestämningarna av det ”K-samhälle” som nu lägger 

industrisamhällets baslogiker bakom sig. Katja Lindqvist 
tar sig an de samtida förhoppningarna om att näringslivet i 
växande utsträckning skall finansiera kulturinstitutionerna. 
Hon ger ganska dystra besked om den i praktiken relativt be-
tydelselösa sponsringsverksamheten. Lite ljusare perspektiv 
på näringslivets möjligheter att finansiera kulturproduktion, 
åtminstone på den nya medieteknologiskt baserade konstens 
område, ger Pierre Guillet de Monthoux. Kontrasten mellan 
snabba, nytänkande marknadsföretag och långsamma, kon-
servativa, offentliga kulturetablissemang står i fokus. 

Den fjärde avdelningen, Kultur och medier, belyser me-
dierna makt och makten över medierna i en samtid vars 
medielandskap på ett par decennier genomgått en explosiv 
förändring. Ulla Carlssons bidrag är inriktat på att beskriva 
räckvidden och implikationerna av denna explosion. Jens 
Cavallin gör en nötskalsöversikt av den mediepolitiska ut-
vecklingen under efterkrigstiden och pekar ut faktorer som 
förklarar den politiska hjälplösheten och tvehågsenheten 
inför omstörtande teknologiska spelregelsförändringar och 
en oförtruten global och nationell koncentration av medie-
makten. Magnus Andersson bidrar med en analys av hur 
medierevolutionen inverkat på svenskt vardagsliv, inte 
minst klyftan mellan den äldre TV-generationen och den 
yngre internetgenerationen.

Konstnärsvillkor är en problemrik del av kulturpolitiken. 
Anders Forsman gör en bred analys av de dilemman som 
principiellt konfronterar konstnärspolitiken i Sverige och av 
det spektrum av krafter som trendmässigt fjärmar konst-
närspolitiken från sitt mål – att kvalificerade konstutövare 
skall kunna leva på sitt yrke. I centrum står samverkan mel-
lan utbildningssystemets stegrade utbud av konstnärlig ar-
betskraft och den minskade efterfrågan på grund av ”kost-
nadssjukan” i konstnärlig tjänsteproduktion. Jaan Kolk 
fokuserar på missanpassningen mellan konstnärgruppers 
faktiska förvärvsvillkor och regelverket på arbetsmarkna-
den, vilket gör att konstnärerna typiskt hamnar mellan 
stolarna. De passar varken in på reglerna för löneanställda 
eller egenföretagare. Peter Curman uppmärksammar den 
nationella konstnärspolitikens oförmåga att främja konst-
närernas samarbete över nationsgränserna. I stället finns 
en tendens att infoga detta i ett traditionellt utrikes(kultur)
politiskt tänkande dominerat av nationell prestige och re-
presentativitet. 

Sedan några år räknas idrotten till kulturdepartementets 
ansvarsområde. Kopplingar och likheter mellan idrottspoli-
tik och kulturpolitik har dock en lång historia, inte minst på 
fritids- och ungdomspolitikens områden. Lars Lagergren 
beskriver dessa överlappningar i den kommunala öppna 
fritidverksamheten och den successiva undermineringen 
av denna, för folkhemsepoken så typiska, hybrid mellan 
kulturpolitik och socialpolitik. Johan R Norberg beskriver 
idrottsrörelsens ekonomiskt sett jämförelsevis lysande ut-
veckling i det gränsland mellan stat, marknad och civilsam-
hälle där också stora delar av kulturlivet söker finna sina 
vattenhål. Mats Trondman och Anna Lund visar hur ung-
doms- och fritidspolitik vägleds av missvisande statistiska 
kategoriseringar av fritidsvanor som innebär att ungdomars 
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kulturintressen, särskilt unga kvinnors, systematiskt under-
skattas i förhållande till deras idrottsintresse.

Den sista gruppen av artiklar handlar om kulturpolitikens 
kunskapsförutsättningar. Underskott, mer eller mindre 
skriande, är som jag inledningsvis påpekat det utmärkande 
för politikområdets kunskapsförsörjning. Det gäller såväl 
universitetsforskning, sektorsforskning, utredningskapa-
citet och statistikproduktion. Men man kan också peka på 
tendenser till en utveckling av en mer praxisrelevant kultur-
forskning på den internationella arenan. Johan Fornäs inle-
der avdelningen med en brett upplagd, systematisk översikt 
över utvecklingstendenser i internationella kulturstudier 
under senare år. Han visar hur en allmän ”kulturalisering” 
av det moderna samhällslivet samverkar med en ”kultura-
lisering” av förståelseformer och forskningsintressen inom 
det expansiva kulturstudiefältet. Tom O’Dell diskuterar 
hur det kraftigt ökande samhällsintresset för kulturens 
ekonomi, kulturindustrier, cultural planning, upplevelse-
produktion etcetera, försätter landets kulturforskare, både 
samhällsvetare och humanister, i ett generat tillstånd. Man 
kan bara i ringa utsträckning leverera den kunskap som ef-
terfrågas. I stället för att anstränga sig att göra detta finns 
en risk att man retirerar in i de disciplinära elfenbenstornen. 
Roger Qvarsell granskar den urgamla föreställningen om 
att kultur är hälsobringande. Idén har på senare tid fått stor 
uppmärksamhet och regeringen har till och med öronmärkt 
forskningspengar för detta. Äntligen skall riktig medicinsk 
vetenskap visa på kulturens nytta på ett sätt som alla kan 
acceptera. Artikeln pekar på de stora forskningsmetodiska 
och begreppsliga problemen som är förenade med att verk-
ligen lyckas precisera detta samband. 

Har vi underlag för att besvara frågan om kulturpolitiken 
har lyckats eller misslyckats? Det är den centrala frågan i 
Carl-Johan Klebergs bidrag, som också avslutar del I. Efter 
en analys av vilka slags kunskaper som behövs konstaterar 
han att dessa i ringa grad finns tillgängliga. Det måste, me-
nar Kleberg, vara en högt prioriterad uppgift för kulturpo-
litiken att avhjälpa denna strategiska brist.

Del II erbjuder en bred kulturstatistisk belysning av det 
svenska samhället med internationella utblickar. Det mesta 
och mest aktuella som finns av svensk kulturstatistik har 
sammanställts och försetts med förklarande inledningar 
och kommentarer av Sten Månsson. Utöver den statistik 
som redovisas för kulturpolitikens delområden, finns tre 
stora tematiska avsnitt: kulturens ekonomi, kulturens so-
ciologi och kultur i ett internationellt persepktivperspektiv. 
I en inledande artikel analyserar Sten Månsson den svenska 
kulturstatistikens roll, tillstånd och utvecklingsbehov. Ef-
ter en orientering om hur ansvaret för kulturstatistiken är 
organiserat pekar Månsson på de principiella svagheterna 
i den rådande statistikproduktionen. Hit hör frånvaron av 
information på en rad kulturpolitiskt relevanta områden och 
skevheter som beror på att statistiken i så hög grad styrs av 
den offentliga bidragsgivningen, inte av en strävan att få 
en realistisk bild av tillståndet i olika delar av kulturlivet. I 
artikeln skisseras ett utvecklingsprogram för offentlig kul-
turstatistik som bättre kan tjäna kulturpolitikens aktörer 

och möta medborgarnas och forskningens behov av adekvat 
information om tillståndet på kulturområdet. 

KulturSverige 2009 och dess efterföljare vill regelbundet 
samla och publicera översiktsskapande och problemanaly-
serande forskning och statistisk information om kultur och 
kulturpolitik i Sverige. Denna första utgåva vill dessutom 
bidra med kvalificerat underlag till den allmänna reflektion 
över kulturpolitiken som, med all säkerhet, den nu sittande 
statliga kulturutredningens analys och förslag kommer att 
ge upphov till. 

Ett svårreformerat politikområde?
Nyfikenheten på kulturutredningens kommande slutbetän-
kande är stor, men också på vilket intresse som finns för 
att genomföra reformförslag. En lång rad utredningar och 
policyinitiativ på kulturområdet under senare år har varit 
märkvärdigt konsekvenslösa. Den förra stora Kulturutred-
ningen från 1995 ledde till mycket begränsade förändringar. 
Flera utredningar om konstnärsvillkor gjordes på slutet av 
1990-talet, vilka Anders Forsman berör i sitt bidrag, men 
de hade få praktiska konsekvenser. Det mesta av reforman-
satserna i den Internationella kulturutredningen lades åt 
sidan. De stora reformambitioner, som på regeringens upp-
drag mobiliserades på kulturmiljövårdens område genom 
projektet Agenda Kulturarv några år in på 2000-talet, kom 
så småningom helt av sig. Upprepade riksdagsambitioner 
att utreda och lagstifta mot ägarkoncentration på medieom-
rådet har hamnat i papperskorgen. Av den nya regeringens 
med spänning emotsedda utspel när det gäller Public Service 
och Sveriges Television följde inga nämnvärda förändring-
ar. Det aviserade förslaget om en EU-anpassad förändring 
av presstödet drogs tillbaka. Om FRA-lagen betraktas som 
en mediepolitisk åtgärd (kritiken mot lagen har i alla fall 
varit mediepolitisk) illustrerar regeringens framtvingade 
reträtt svårigheterna att reformera kulturpolitiska fält, som 
samtidigt uppvisar starka institutionella trögheter, slippriga 
opinionsvillkor och partipolitisk splittring. 

Läser man direktiven till den sittande kulturutredningen 
är det svårt att se att dessa bärs upp av en distinkt problem-
uppfattning kopplad till en tydligt riktad reformvilja. Till 
skillnad från flertalet andra politikområden utmärks inte 
kulturpolitiken, inte ens i ett hundraårsperspektiv, av bestå-
ende motsättningar mellan höger och vänster. De nyliberala 
idéströmningar, som allmänt påverkat det politiska klimatet 
under senare decennier har ännu knappast satt några spår på 
det kulturpolitiska fältet och de övergripande principfrågor-
na om motiven och omfattningen av det offentliga ansvaret 
på kulturområdet kommer sällan upp. Åsiktssplittringen är 
ofta större inom de politiska blocken än mellan dem.

Till tröghetsskapande krafter hör kulturpolitikens motsä-
gelsefulla, historiskt ackumulerade, målstruktur. Välfärds-
politiska och demokratiska mål om allas tillgång till god 
kultur och medborgarnas aktiva deltagande och självverk-
samhet i kulturen var de mål som sköts i förgrunden under 
1970-talets reformperiod. Men med i bagaget fanns det ti-
diga 1900-talets paternalistiska ambitioner att skydda folket 
från fördärvlig, kommersiell skräpkultur. Från 1800-talet 

swecult_final.indd   10 08-11-03   09.01.43



KULTURSVERIGE 2009  11

kom en idealistisk tro på bildning och kultur som egenvär-
da, övergripande civilisatoriska mål för samhället och som 
grund för ett särskilt statligt ansvar för konsternas framsteg 
och bildningsinstitutionernas främjande. Från 1700-talets 
upplysning stammar tron på individens grundläggande 
andliga självstyrelse och de därtill knutna principerna om 
kulturens autonomi och yttrandefrihetens nyckelvärde. De 
ingår också i dagens kulturpolitiska målkatalog. Ännu äldre 
är den motivkrets som söker upprätthålla en representativ 
och glansfull, nationell (och regional) offentlighet med hjälp 
av kulturinstitutioner. Målet är alltjämt vitalt nog för att fi-
nansiera uppförandet av ständigt nya kulturpalats. Det möj-
ligen äldsta kulturpolitiska målet – upprätthållandet av en 
svensk andlig folkgemenskap – är kanske inte lika kurant 
idag som under Reformationen, under det sena 1800-talets 
orgier i offentlig svenskhetsfostran, eller ens som under det 
av folkhemskt jämlikhetspatos präglade 1970-talet. Hur 
man formulerar den samtida innebörden av detta mål i ett 
demokratiskt, högutbildat, post-nationalistiskt, post-pater-
nalistiskt, globalt mediefrossande och mångkulturellt Sve-
rige är inte helt uppenbart. En kulturpolitik, som står på så 
många olika ben samtidigt, kan visserligen helgardera sin 
legitimitet retoriskt, men den har svårt att flytta på sig.

Rikspolitiskt är kulturen ett marginellt politikområde. 
Det innehåller knappast frågor som engagerar breda med-
borgargrupper eller som partier väljer att gå till val på. Ut-
märkande för kulturpolitiken är den starka uppslutningen 

kring principer om att kultur skall främjas men inte styras, 
att kulturen skall vara självstyrande och oberoende – ”en 
dynamisk och obunden kraft i samhället”, som det heter i 
de nationella kulturpolitiska målen. En tendens som följer 
av detta är att de olika kulturpolitiska fältens professionella 
företrädare fått ett dominerande inflytande över formule-
ringen av kulturpolitikens mål och motiv. Kulturfältets po-
litiskt respekterade anspråk på självstyrelse har också som 
följd att de politiska avgörandena tenderar att inskränkas till 
frågan om hur mycket pengar ett område eller en institution 
skall ha. De professionella grupper som producerar kultur 
och bemannar kulturinstitutionerna vill själva råda över hur 
pengarna skall användas. Dessa grupper har också regel-
mässigt en privilegierad tillgång till massmedier och ordets 
makt. Det betyder, å ena sidan, att kulturpolitisk debatt får 
en bestående slagsida åt klagomål över att politikerna inte 
vill ge mer pengar åt kulturen. Å andra sidan betyder det att 
det är äventyrligt för varje regering att ta strid i kulturpoli-
tiska frågor – om man inte har mer pengar att erbjuda. 

Det är därför ofta politiskt enklast att låta kulturens hög-
aktade men svårreformerade pastorat vara ifred. Om en 
kulturpolitisk omdaningsperiod ligger framför oss, eller 
inte, är därför högst osäkert. I den spännande diskussion, 
som en ny bred kulturutrednings slutbetänkande hur som 
helst leder till, skall materialet i denna bok förhoppningsvis 
komma till användning. ■
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